
يوليو 2021 العدد السادس

فروسية اإلمارات

مجلة شهرية يصد رها اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

بدعم القيادة الرشــيدة 

سباقات الســيدات للقدرة..
قفزة نوعية في المشاركة.. واإلكمال بنسبة عالية  

680
فارسة في تحديات موسم 

2021 وألقاب مميزة 
في المهرجانات الكبرى 

29 عامــًا من الفصول الالمعة

انتصارًا لـ »جودلفين« 
عبر 4 قارات

 6853
»أداير«.. التتويج الثاني في 

»الديربي اإلنجليزي« على طريقة »مسار«
)16 - 17(

)4 - 9(

انتصارات لخيول اإلمارات في 8
النسخة الـ 310 لـ »رويال اسكوت«

 »باالس بيير«.. أفضل جواد في العالم 
)20 - 19(بـ »التتويج الثامن«

»هريكين لين« لـ »الفريق الملكي« 
ينضم إلى قائمة أبطال 

)24(»الديربي األيرلندي« 



فهرس

إرشاف عبداللــه النقبي

اللواء د. أحمد ناصر الريسي
 رئيس

اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

د. غانم محمد الهاجري
األمني العام

أحمد السويدي 
املدير التنفيذي 

إعداد قسم اإلعالم

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

Address:

Telephone:
 +971-2-6661800 

Email:
info@uaeerf.ae

Fax:

+971-2-6655700

www.uaeerf.ae

uaeerf ae@uaeerf_aeuaeerf 

تنفيذ: فاخــرة املحرييب

اقرأتصويــر: أحمد وجدي - نور املرصي
 في هذا العدد

»القفز«.. عبور الحواجز فوق تحديات »كورونا« بـ 10 	 
بطوالت محلية و8 دولية

»دوري اإلمارات«.. 9 مواسم من الرعاية المميزة عبر 	 
»لونجين«

»الصغار« في معترك البطوالت الدولية بطموحات 	 
»الكبار«

»الدولية في اإلمارات«.. جاذبية عالية لفرسان العالم 	 
في الشتاء )31 - 25(

»الملتقى األول«.. مبادرة تستهدف متطلبات 	 
واستعدادات الموسم الجديد لـ »جمال الخيل« )35( 

يوليو 2021 2



كلمة رئيس االتحاد
فروســية اإلمارات

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

تجــد رياضــة املــرأة يف اإلمــارات دعــامً غــري محــدود واهتاممــاً كبــرياً مــن 	 

ــهده  ــذي تش ــاري ال ــدم الحض ــب التق ــل أن تواك ــيدة ألج ــادة الرش القي

ــة  ــة الهادف ــراتيجية الدول ــن اس ــك ضم ــة، وذل ــاالت كاف ــاد يف املج الب

ــن  ــم الوط ــع اس ــي تض ــزة الت ــن املمي ــد العناوي ــون أح ــا، ولتك لتمكينه

ــزاز،  ــم البــاد عــى منصــات التتويــج بفخــر واعت يف املقدمــة، وترفــع عل

ــة يف  ــاة اإلمــارات الثقــة الكامل وقــد أكســب هــذا الدعــم واالهتــامم فت

مســريتها الرياضيــة يف كل األلعــاب، لتقــدم نفســها يف أفضــل صــورة، 

ــد  ــذل كل الجه ــن، وتب ــم الوط ــة باس ــات املختلف ــوض التحدي ــي تخ وه

ألن تتبــوأ املراكــز األوىل، ويــأيت كل هــذا يف إطــار الجهــود التــي تبذلهــا 

ــاة  ــودة الحي ــري ج ــى توف ــرص ع ــي تح ــة، والت ــا الحكيم ــة بقيادته الدول

ــز. ــداع والتمي ــع لإلب ــا الجمي ــق منه ــي ينطل ــتدامتها، والت واس

وتحظــى رياضــة املــرأة أيضــاً بدعــم ســخي ومســاندة كبــرية مــن ســمو 	 

ــة  ــام، رئيس ــايئ الع ــاد النس ــة االتح ــارك، رئيس ــت مب ــة بن ــيخة فاطم الش

ــة  ــة التنمي ــى ملؤسس ــس األع ــة، الرئي ــة والطفول ــى لألموم ــس األع املجل

التطلعــات،  تواكــب  مبــادرات  خــال  مــن  اإلمــارات«،  »أم  األرسيــة 

املجــال  يف  بدورهــا  للقيــام  اإلمــارات  فتــاة  أمــام  املجــال  وتفســح 

ــم  ــطة تدع ــموها، وأنش ــم س ــل اس ــوالت تحم ــال بط ــن خ ــايض م الري

املــرأة، وقــد شــكل إطــاق أكادمييــة فاطمــة بنــت  مســرية رياضــة 

ــي  ــب، والت ــاق أرح ــو آف ــدم نح ــارة للتق ــائية من ــة النس ــارك للرياض مب

ــرأة  ــة للم ــاة اليومي ــياً يف الحي ــرصاً أساس ــة عن ــل الرياض ــدف إىل جع ته

والتــي  وفعاليــات،  برامــج  مــن  األكادمييــة  تقدمــه  مبــا  اإلماراتيــة، 

ــروح  ــم ال ــرس قي ــزز غ ــي يع ــاة صح ــلوب حي ــرأة أس ــي امل ــن تبن تضم

الرياضيــة يف الوعــي العــام، واكتشــاف املواهــب ورعايتهــا، وتنطلــق 

ــة التــي تــري الســاحة  ــة والعاملي ــة والدولي منهــا أيضــاً البطــوالت املحلي

ــي تخــدم رياضــة املــرأة يف  ــك املؤمتــرات واألنشــطة الت ــة، وكذل الرياضي

املتعــددة.  وجوانبهــا  الدقيقــة  تفاصيلهــا  كل 

ــت كل 	  ــامية، فتح ــة س ــة برعاي ــرأة محصن ــة امل ــد أن رياض ــذا يؤك كل ه

األبــواب أمــام فتــاة اإلمــارات لتنطلــق يف الســاحات الرياضيــة وهدفهــا 

ــروح حــب الوطــن.  ــادة الرشــيدة، ب ــة القي تحقيــق رؤي

ويف رياضــات الفروســية، ســجلت فتــاة اإلمــارات نجاحــات عديــدة، 	 

وســطرت إنجــازات متميــزة داخليــاً وخارجيــاً، وأظهــرت قــدرات تنافــس 

ــد مــن األلقــاب، واملراكــز  ــة مــن خــال حصــد العدي ــن العاملي يف امليادي

ــى  ــري ع ــرأة تس ــة امل ــك أن رياض ــد ذل ــوالت، ليؤك ــرى البط األوىل يف ك

ــح. ــكل واض ــور بش ــح، وتتط ــق الصحي الطري

ــي 	  ــة الت ــة النوعي ــى النقل ــة شــاهدة ع ــدرة يف الدول ــباقات الق ــد س وتع

تعيشــها رياضــة املــرأة منــذ دخولهــا هــذه الرياضــة، حيــث يشــهد 

ــة،  ــدرات الفني ــن الق ــة م ــة عالي ــى درج ــات ع ــور فارس ــم ظه كل موس

وخــوض التحديــات بقــوة، ومنافســة الفرســان يف الســباقات 

ــن دول  ــات م ــان وفارس ــا فرس ــارك فيه ــي يش ــة، والت املفتوح

ــارات، وكان  ــل باالنتص ــد حاف ــرات ورصي ــاب خ ــدة، أصح عدي

إىل  والصعــود  منهــا،  العديــد  يف  التفــوق  اإلمــارات  لفتــاة 

ــات  ــج، وكســب أكــر األلقــاب براعــة يف املهرجان منصــة التتوي

ــدؤوب،  ــل ال ــر اإلرادة، والعم ــود إىل تواف ــذا يع ــرى، وه الك

ــرى.   ــات الك ــوغ الغاي ــل بل ــن أج ــر م والص

لرياضــة 	  الكبــري  دعمهــا  عــى  الرشــيدة  للقيــادة  الشــكر 

ــذي  ــوص، وال ــه الخص ــى وج ــارات ع ــات اإلم ــرأة، ولفارس امل

ــار  ــات، يف انتظ ــقف الطموح ــت س ــة، رفع ــازات رائع ــر إنج أمث

التألــق والنجــاح يف املســتقبل. املزيــد مــن 
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فروســية اإلمارات

ملف
تتميز بالسرعة والمحافظة على الخيل

»سباقات السيدات للقدرة«..
قفزة نوعية في المشاركة.. واإلكمال بنسبة عالية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
يف  كبــرياً  اهتاممــاً  للســيدات  املخصصــة  القــدرة  ســباقات  تجــد 

اإلمــارات، وتحتــل جــزءاً مقــدراً مــن املنافســة واإلثــارة اللتــني متيــزا 

برنامــج ســباقات اإلمــارات، وظلــت ســباقات هــذه الفئــة يف تطــور 

ــث  ــن حي ــرياً م ــاً كب ــات تقدم ــتويات الفارس ــهدت مس ــرد، وش مط

ــا. ــة عليه ــل واملحافظ ــى الخي ــيطرة ع الس

ــامل  ــبة إك ــة نس ــرة املاضي ــيدات يف الف ــباقات الس ــرت س ــد أظه وق

عاليــة جــداً مقارنــة مــع بقيــة الفئــات، لتنهــي هــذه األرقام املســجلة 

لهــن االعتقــاد الســائد بــأن ســباقات الســيدات تتميــز بالرسعــة دون 

ــول، لتحقــق هــذه الســباقات قفــزة  ــامم باملحافظــة عــى الخي االهت

نوعيــة، أكــدت الحضــور املتميــز للفارســات يف الســباقات املخصصــة 

لهــن. 

ومل يــأِت هــذا التطــور الكبــري يف ســباقات الســيدات مــن فــراغ، فقــد 

وجــدن اهتاممــاً كبــرياً مــن اتحــاد الفروســية والســباق، وكذلــك مــن 

100و120
كيلومر هي مسافات السباقات الخاصة بالسيدات، 

وتختلف املراحل من مسافة إىل أخرى.

7
ســباقات للسيدات اشتملت عليها 

روزنامة سباقات موسم 2021.

43%
نسبة اإلكامل يف سباقات السيدات 
السبعة التي أقيمت خال املوسم.

ــن  ــك ضم ــة، وذل ــدرة بالدول ــن الق ــرى وميادي ــف ق مختل

الهادفــة لتمكــني املــرأة يف جميــع  اســراتيجية الدولــة 

ــة.  ــيام الرياض ــاالت، ال س املج

ــارات يف الفروســية أيضــاً بفضــل  ــات اإلم ــوق بن وجــاء تف

الرعايــة والدعــم الكبــري مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 

ــس  ــة املجل ــام، رئيس ــايئ الع ــاد النس ــة االتح ــارك، رئيس مب

ملؤسســة  األعــى  الرئيــس  والطفولــة،  لألمومــة  األعــى 

ــارات«.  ــة، »أم اإلم ــة األرسي التنمي

ــن  ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــباقات س ــان س ــب مهرج ــام لع ك

ــة  ــة الفرص ــدراً يف إتاح ــي، دوراً مق ــان العامل ــد آل نهي زاي

للعديــد مــن الفارســات اإلماراتيــات للمشــاركة يف مختلــف 

دول العــامل، األمــر الــذي أكســبهن املزيــد مــن املهــارة 

ــة. والحنك
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»المغاوير« و»F3« في صدارة المشهد بـ »الثنائيات«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
شــاركت 680 فارســة يف ســباقات الســيدات للقــدرة 

ــن 293  ــت منه ــث نجح ــم 2021، حي ــال موس خ

تحديــات  خــال  وبــرزت  الســباقات،  إكــامل  يف 

حيــث   ،»F3«و »املغاويــر«  إســطبات  املوســم 

ــد أهــدت الفارســة  ــة، فق ــاتهام ثنائي ســجلت فارس

شــريينا الفــايس أول ألقــاب املوســم إلســطبات 

ــيدات يف  ــب الس ــت بلق ــد أن توج ــر« بع »املغاوي

ــت الفارســة  ــم أضاف ــد، ث ــن زاي ــد ب مهرجــان محم

أفنــان إبراهيــم الفــوز الثــاين بعــد أن نالــت لقــب 

ــي. ــان أبوظب ــيدات مبهرج الس

أمــا ثنائيــة »F3« فقــد جــاءت عــر كل مــن ميثــاء 

بنــت  فاطمــة  الشــيخة  ســباق  بطلــة  القبيــي، 

ــة  ــة، والفارس ــان، بالوثب ــد آل نهي ــن زاي ــور ب منص

ــن  ــب الســيدات ضم ــي توجــت بلق ــد الت ــا خال مه

ــة. ــة ديب الدولي ــد ديب مبدين ــان ويل عه مهرج

ــاً  ــوراً قوي ــهد حض ــيدات تش ــباقات الس ــت س وظل

ــة  ــج طيب ــن نتائ ــث حقق ــارات، حي ــات اإلم لفارس

خــال هــذه الســباقات، وبــرزت كل مــن هنــد 

البــدواوي، بطلــة ســباق الســيدات ضمــن مهرجــان 

ســلطان بــن زايــد، كــام متيــزت خــال املوســم مــريا 

حققتــا  حيــث  املــري،  جاســم  وفاطمــة  جاســم 

املركــز الثــاين، لــكل منهــام، فضــاً عــن نتائــج طيبــة 

ــل يف  ــر األوائ ــن الع ــز ضم ــى مراك ــول ع بالحص

ســباقات مختلفــة، وبــرزت أيضــاً كل مــن نــورا 

عبــد الرحمــن وشــيخة أحمــد وشــام مبــارك يف 

ــيدات. ــباقات الس ــن س ــد م العدي

ملف

فارسة في سباقات 680
السيدات بموسم 2021

293
فارسة نجحن يف إكامل السباقات التي شهدها 

موسم القدرة من جملة 680 مشاركة.

ساعة أفضل زمن تم تحقيقه يف سباقات السيدات، 

وسجلته الفارسة أفنان إبراهيم يف مهرجان أبوظبي 

ملسافة 100 كلم.
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حصدن المركز األول في مناسبتين 

»السباقات المفتوحة«.. 
حضور مميز للفارسات على منصة التتويج 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
خطفــت الفارســات األضــواء خــال موســم 2021 للقــدرة بعــد أن قدمــن مســتويات 
عاليــة، وحققــن نتائــج مميــزة يف ســباقات القــدرة املفتوحــة 120 و 160 كلــم، حيــث 
شــكلن حضــوراً دامئــاً يف منصــات التتويــج يف معظــم الســباقات، لكــن اإلنجــاز األكــر 
ــس  ــا جونزالي ــذي تحقــق خــال هــذا املوســم جــاء عــر الفارســة اإلســبانية ايواللي ال
ــذي ظــل  ــم، وال ــن راشــد ملســافة 160 كل التــي توجــت بلقــب ســباق كأس محمــد ب
منــذ انطاقتــه األوىل محتكــراً بصــورة حرصيــة للفرســان، كــام شــهد أيضــاً ســباق كأس 
رئيــس الدولــة ملســافة 160 كلــم تفوقــاً واضحــاً للفارســات، وعــى الرغــم مــن ذهــاب 
ــن الحصــول عــى  ــن م ــري إال أن الفارســات متك ــه العام ــارس عبدالل ــز األول للف املرك
خمســة مراكــز ضمــن العــرة األوائــل متضمنــة لقــب الوصافــة الــذي نالتــه الفارســة 

األرجنتينيــة آنــا سيســيليا.
ــث  ــة، حي ــباقات املفتوح ــال الس ــة خ ــج الفت ــم نتائ ــال املوس ــات خ ــجلت الفارس س
نافســن الفرســان بالصعــود إىل منصــات التتويــج يف أكــر مــن 12 ســباقاً، وكان املركــز 
األول مــن نصيبهــن يف مناســبتني، عــر كل مــن اإلســبانية ايوالليــا جونزاليــس، الفائــزة 
بــكأس محمــد بــن راشــد، واإلماراتيــة طاهــرة شــهدادي، بطلــة ســباق حتــا لإلســطبات 
الخاصــة، وبــرزت أيضــاً بقــوة الفارســة ميثــاء القبيــي التــي نالــت املركــز الثالــث يف 
ــة ملســافة 160 كلــم، كــام كانــت ثالثــة يف ســباقني خــال املوســم،  كأس رئيــس الدول
ــس، جيســيكا  ــا، إميــي لوي ــا فاري ــى الرضــا، لوب ــن لي ــاين كل م ــز الث ــت املرك ــام نال ك

موســريت، وآنــا سيســيليا.

12
مركزاً حققتها الفارسات ضمن الثاثة األوائل 

يف السباقات املفتوحة خال املوسم.

ملف
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أحرزت كأس محمد بن راشد 

ايوالليا.. 
إنجاز تاريخي يخترق جدار الفرسان في النسخة الـ 14

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
حققــت الفارســة اإلســبانية ايوالليــا جونزاليــس إنجــازاً تاريخيــاً بفوزهــا بلقــب 

ــم،  ــدرة ملســافة 160 كل ــن راشــد للق ــكأس محمــد ب ســباق النســخة الـــ 14 ل

والــذي ظــل عصيــاً عــى الفرســان األجانــب منــذ انطاقتــه عــام 2008، ونالــت 

ــب  ــان وتكت ــدار الفرس ــرق ج ــع، لتخ ــب الرفي ــوز باللق ــس رشف الف جونزالي

ــي.  اســمها بأحــرف مــن ذهــب يف الســجل الذهب

بــدأت ايوالليــا جونزاليــس مســريتها مــع القــدرة يف العــام 2010 يف بادهــا، لكن 

مشــاركتها األوىل يف اإلمــارات كانــت عــام 2016، وبــدأ نجــم هــذه الفارســة يف 

الصعــود يف اإلمــارات املوســم املــايض عندمــا حــازت وصافــة ســباق الســيدات 

يف مهرجــان محمــد بــن راشــد، ثــم قدمــت مســتوى رائعــاً خــال نســخة هــذا 

العــام لســباق الســيدات، حيــث حلــت يف املركــز الثالــث، لكــن يظــل إنجازهــا 

يف ســباق كأس محمــد بــن راشــد ملســافة 160 كلــم األبــرز يف مســريتها، ألنهــا 

ــايس ظــل صامــداً لفرســان اإلمــارات باحتالهــم  ــم رقــم قي متكنــت مــن تحطي

صــدارة هــذه البطولــة منــذ انطاقتهــا يف العــام 2008، لتصبــح أول فــارس غــري 

إمــارايت ينــال هــذا الــرف الغــايل.

ملف

9
مرات حققت فيها ايوالليا جونزاليس املركز 

األول خال مسريتها مع سباقات القدرة.

139
سباقاً خاضتها ايوالليا جونزاليس خال 

مسريتها يف سباقات القدرة منذ العام 2010.

ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجلته 
ايوالليا جونزاليس للفوز بلقب كأس 

محمد بن راشد ملسافة 160 كلم.
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ملف
المدربون يشيدون بالنقلة النوعية

دعم القيادة الرشــيدة لرياضة 
المرأة يعزز مســيرة الفارسات 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــدرة، شــهدت تطــوراً  ــني عــى أن ســباقات الســيدات للق ــن املدرب ــدد م ــق ع اتف
ملموســاً خــال الســنوات األخــرية، وذلــك بفضــل الدعــم الامحــدود الــذي تقدمــه 
القيــادة الرشــيدة لرياضــة املــرأة، والــذي انعكــس إيجابــاً عــى مســرية الفارســات 
يف الســباقات مــن خــال مشــاركتهن بإيجابيــة، وخــوض املنافســات بــروح عاليــة، 

ملؤهــا العزميــة واإلرصار عــى الوجــود يف مراكــز املقدمــة.
وأشــاد املدربــون بالنقلــة النوعيــة التــي تســري بهــا ســباقات الســيدات، ومشــاركة 

الفارســات يف الســباقات املفتوحــة.
وعــر املدربــون عــي الصابــري وإســامعيل محمــد وعــي املهــريي، عــن ســعادتهم 
بهــذا التطــور الــذي يخــدم رياضــة القــدرة، ويقــدم املزيــد مــن البطــات املميزات.

وقــال املــدرب عــي ســلامن الصابــري إن ســباقات الســيدات شــهدت تطــوراً كبــرياً 
ــرأة  ــة امل ــيدة لرياض ــا الرش ــن قيادتن ــري م ــم الكب ــل الدع ــرية بفض ــرة األخ يف الف
ــم  ــوادي تهت ــاً أن إســطبات الب ــة خاصــة، مضيف ــة، وللفروســية بصف بصــورة عام

ــن.  ــق بقدراته بالفارســات وتث
وأوضــح »فارســات اإلســطبل حققــن نتائــج جيــدة خــال املوســم، أبرزهــا حصــول 
ــام  ــي، في ــان أبوظب ــاين يف مهرج ــز الث ــى املرك ــاري ع ــم األنص ــريا جاس ــة م الفارس
ــن  ــم ضم ــباق 100 كل ــال س ــع خ ــز الراب ــتيك املرك ــورا البس ــة ن ــت الفارس حقق

ــب«.  ــة بوذي ــد بقري ــن زاي مهرجــان ســلطان ب
ــن  ــد م ــابهن املزي ــيدات الكتس ــباقات الس ــور س ــتمر تط ــري أن يس ــع الصاب وتوق
ــاً. ــوى عاملي ــر األق ــذي يعت ــارات ال ــدرة باإلم ــج ســباقات الق ــر برنام ــارات ع امله

مــن جانبــه، مثن إســامعيل محمــد، مــدرب إســطبات »أم آر أم«، األداء املميز الذي 
ظلــت تحققــه الفارســات ضمــن ســباقات اإلمــارات الخاصــة بالســيدات واملفتوحة، 
والتــي تجــد مشــاركة كبــرية منهــن واملنافســة بقــوة عــى املراكــز األوىل، والنتائــج 

أكــر دليــل عــى تقــدم املســتويات الفنيــة لهــن.
وقــال: »الدعــم الكبــري الــذي تقدمــه القيــادة الرشــيدة لرياضــة املــرأة بشــكل عــام، 
ــايئ تطــورن  والفروســية عــى وجــه الخصــوص، عــزز مــن مســتوى الفارســات ال

ــدم املســاواة مــع  ــرية جــداً، وأصبحــن ينافســن عــى ق بصــورة كب
الفرســان«. 

وأضــاف: »إســطبات )أم آر أم( لهــا مجموعــة مميزة من الفارســات 
حققــن نجاحــات واضحــة عــر النتائــج الطيبــة لهــن خــال املواســم 
األخــرية«، وأشــار إىل تألــق الفارســة البولنديــة كاميــا كارت التــي 
حققــت مراكــز مميــزة خــال املوســم املــايض، وكذلــك يف املوســم 
ــل املــايض، فقــد توجــت بلقــب الســيدات ضمــن مهرجــان ويل  قب
عهــد ديب، كــام توجــت أيضــاً يف ســباق مهرجــان أبوظبــي املوســم 

قبــل املــايض.
مــن جهتــه، أعــرب عــي املهــريي مــدرب إســطبات »دبــاوي« عــن 
ــه  ــال إن ــباقات، وق ــال الس ــات خ ــور للفارس ــاألداء املتط ــه ب رضائ
يتــرف بــأن يكــون أول مــن منحهــن الثقة للمشــاركة يف الســباقات 

املحليــة، مشــرياً إىل أنهــن مل يخيــن الظــن وأثبــن مقدراتهــن. 
وأضــاف: »دعــم القيــادة الرشــيدة لرياضــة املــرأة والفروســية، منــح 
الفارســات املزيــد مــن الثقــة حتــى أصبحــت يشــكلن جــزءاً مهــامً يف 
ســباقات القــدرة«، مشــرياً إىل أن حضورهــن املتواصــل يف منصــات 
التتويــج يرهــن عــى متيزهــن، وال فــرق بــني فــارس أو فارســة إال 

بــاألداء والجديــة وااللتــزام. 
ــدرة  ــج الق ــن برنام ــيدات ضم ــة بالس ــباقات الخاص ــح »الس وأوض
ــة  ــل موهب ــب لصق ــرسح املناس ــكلت امل ــري، وش ــا دور كب كان له

ــا«. ــوة ومعالجته ــف والق ــاط الضع ــن لنق ــات، ومعرفته الفارس

الصابري: 
الثقة مفتاح التطور 

والتألق يف السباقات

إسامعيل محمد: 
نتائج التحديات 

املفتوحة خري دليل

املهريي: 
التحديات الخاصة املرسح 

املناسب لصقل املواهب
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ملف
القراءة الفنية تشير إلى أن النتائج أكبر دليل
تطور الفت في مستويات 

الفارسات بالسباقات المختلفة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــادة الرشــيدة  ــذي تقدمــه القي ــني أن الدعــم الامحــدود ال ــد عــدد مــن املدرب أك
ــي  ــج الت ــدرة، أســهم يف تطــور مســتوى الفارســات، مشــيدين بالنتائ لرياضــة الق
تحققــت خــال املواســم األخــرية، وأعربــوا عــن رضائهــم بــأداء الفارســات، مشــريين 
إىل أن النتائــج األخــرية لهــن توضــح هــذه الحقيقــة، وأجمــع عــدد مــن املدربــني 
عــى أن التطــور الكبــري يف أداء الفارســات منحهــن الثقــة، وأصبحــن يحظــني بقيــادة 
ــزة  ــج ممي ــن اإلســطبات لنتائ ــد م ــق العدي ــا ســاهم يف تحقي ــول، م أفضــل الخي

بواســطة الفارســات.
وقــال عــي خلفــان الجهــوري، مــدرب إســطبات الوثبــة، إن مســتويات الفارســات 
يف الفــرة األخــرية تطــورت بصــورة الفتــة، وأصبحــن أكــر قــدرة عــى التحكــم يف 

الخيــول، وكذلــك تنفيــذ التوجيهــات التــي تصــدر إليهــن.
ــة  ــطبات الوثب ــول إس ــى خي ــات ع ــاركات الفارس ــادة مش ــبب يف زي ــال: »الس وق
ــق  ــن، وإرصارهــن عــى تحقي ــرة األخــرية، جــاء الجتهادهــن خــال التامري يف الف

ــوز«.  الف
ــد  ــى عب ــع للفارســة لي ــزة، خاصــة الفــوز الرائ ــج املمي وأشــار الجهــوري إىل النتائ
العزيــز الرضــا املوســم قبــل املــايض بــكأس رئيــس الدولــة، وهــو األول مــن نوعــه 
ــج الفارســات وعــد  ــام أشــاد أيضــاً بنتائ ــخ هــذه الســباق، ك لفارســة خــال تاري
ــان وخديجــة أحمــد خــال ســباقات النســخة األوىل ملهرجــان  نديــم وماســة عدن

محمــد بــن زايــد.
ــة  ــر لفارس ــوز الباه ــطبات »M7«، أن الف ــدرب إس ــبويس، م ــد الس ــد محم وأك
اإلســطبل ايوالليــا جونزاليــس بــكأس محمــد بــن راشــد ملســافة 160 كلــم، يعتــر 
أكــر دليــل عــى املســتوى املتطــور للفارســات، مشــرياً إىل أن هنــاك أيضــاً نتائــج 
مميــزة تحققــت خــال املوســم بواســطة الفارســات، ســواء إلســطبات »M7« أو 

اإلســطبات األخــرى. 

ــى  ــد ع ــطبات )M7( تعتم ــات يف إس ــاركة الفارس ــاف: »مش وأض
ــات«،  ــع التوجيه ــل بجمي ــن الكام ــب، والتزامه ــن يف التدري جديته
مشــرياً إىل أن املوســم املــايض شــهد نتائــج مميــزة جــداً لفارســات 
إســطبات »M7«، أبرزهــا كانــت خــال مهرجــان محمــد بــن 
راشــد، وســباق تحــدي الوثبــة، وأيضــاً نتائــج مميــزة خــال الســباق 

ــب. ــد يف بوذي ــن زاي ــلطان ب ــان س ــوين مبهرج املاراث
وأكــدت املالكــة واملدربــة الدكتــورة مريــم الشــنايص، أهميــة 
ســباقات الســيدات، مــع رضورة اســتمراريتها ملــا لهــا مــن أهميــة 
يف تطويــر ســابقات القــدرة بصــورة عامــة، ومبــا تجــده مــن دعــم 
ــز  ــيدات تتمي ــباقات الس ــرية إىل أن س ــيدة، مش ــادة الرش ــن القي م
بخصوصيــة الــوزن، وكذلــك املســافات التــي كانــت يف الســابق 100 

ــم. ــح 120 كل ــا أصب ــم، لكــن اآلن معظمه كل
واقرحــت الشــنايص زيادة املســافات لتشــمل مســافة الـــ 160 كلم، 
كــام دعــت إىل إقامــة ســباقات خاصــة للخيــول اململوكــة لســيدات 
أو التــي تدربهــا مدربــات، وأيضــاً إقامــة ســباقات ســيدات خاصــة 
بالفارســات اإلماراتيــات والعربيــات، وذلــك لتطويــر القــدرات 
ــني عــى  ــا يشــجع املدرب ــني الفارســات، م ــادة روح التنافــس ب وزي
زيــادة االهتــامم واالعتنــاء مبهــارات الفارســات اإلماراتيــات وتنميتها 

يف هــذا املجــال.

الجهوري: 
االجتهاد يف 

التدريبات رس التألق

السبويس: 
الجدية املعيار األول 

للمشاركة يف السباقات

الشنايص: 
زيادة املسافات وتعزيز 

الخصوصية يطوران القدرات 
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متابعة
تصدر المشهد في إستونيا وفرنسا

دبي )فروسية اإلمارات(
ــق  ــدرة، وحق ــة للق ــة الصيفي ــباقات األوروبي ــهد يف الس ــطبل M7، املش ــدر إس تص
ــداد  ــوار اإلع ــم 1 يف مش ــعار الرق ــا ش ــع خاله ــي رف ــارات الت ــن االنتص ــد م العدي
للبطــوالت املقبلــة، ويف مقدمتهــا بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني املقــررة ســبتمر 
املقبــل يف هولنــدا، وبطولــة العــامل للخيــول الصغــرية بعمــر 7 ســنوات التــي ســتقام 
يف إيطاليــا يف الشــهر نفســه، وبطــوالت املوســم املحــي يف نســختها الجديــدة، وتألــق 
فرســان اإلســطبل خــال مشــاركتهم يف الســباقات التــي أقيمــت يف فرنســا وإســتونيا. 
ــر  ــازم كوارت ــواد »النغ ــوة الج ــى صه ــوري ع ــد املنص ــارس أحم ــارس ف ــرز الف وأح
بلــوم«، املركــز األول يف ســباق الشــباب والناشــئني ملســافة 120 كلــم الــذي أقيــم يف 

ــان الفرنســية. كومبي
ــص  ــم، واملخص ــافة 120 كل ــدويل ملس ــباق ال ــوز يف الس ــطبل الف ــق اإلس ــام حق ك
للشــباب والناشــئني، وجــاء الفــوز عــن طريــق الفارســة اإلســبانية ألبــا رويــز الفاريــز 
عــى صهــوة الجــواد »كاردو«، وتحــت إرشاف املــدرب محمــد الســبويس، مســجلة 

ــاً قــدره 6:53:49 ســاعة. زمن
وواصــل اإلســطبل عروضــه املميــزة يف املوســم األورويب، وذلــك مــن خــال التتويــج 
باملركــز األول يف أطــول ســباقات بطولــة كومبيــان ملســافة 160 كلــم، وجــاء الفــوز 
عــن طريــق الفــارس اإلســباين جيوليــم ســولديفيا عــى صهــوة الجــواد »عــي جــي 
ــع  ــدر جمي ــد تص ــاعة بع ــدره 8:07:39 س ــاً ق ــجاً زمن ــطبل مس ــعار اإلس يس«، بش

مراحــل الســباق.
ــتونيا،  ــي بإس ــداد الصيف ــكر اإلع ــواره يف معس ــتهل مش ــد اس ــطبل M7، ق وكان إس
ونجــح يف احتــكار املراكــز األربعــة األوىل يف الســباق الــدويل، عــن طريــق الفــارس 
خلفــان جمعــة بالجافلــة، الفائــز باملركــز األول عــى صهــوة الجــواد »كاســتليبار اوت 
لــو«، وحــل يف املركــز الثــاين شــقيقه ســيف جمعــة بالجافلــة عــى صهــوة »بورتــو 
ــي عــى  ــث الفــارس راشــد ســعيد الكتب ــز الثال ــل املرك ــو دي باالريــس«، واحت كوف
صهــوة »تشيشــو ديــس باكوليــس«، فيــام حقــق املركــز الرابــع الفــارس فــارس أحمــد 

املنصــوري عــى صهــوة »زيــزوم«.

ساعة الزمن الذي ســجلته الفارسة اإلسبانية 
ألبــا رويز الفاريز عى صهوة الجواد »كاردو« 

وحازت به املركز األول.

4
سباقات تضمنها معسكر إستونيا الصيفي بواقع سباقني 
ملسافة 120 كلم من تصنيف »نجمتني دويل« وسباقني 

ملسافة 100 كلم من تصنيف »نجمة دويل«.

إسطبل »الرقم 1« في السباقات الصيفية األوروبية للقدرة
.. »M7«

..F3
3 مراكز أولى

هيمن فرسان إسطبل F3 عى املراكز األوىل يف آخر محطات معسكر 

ـ 120 كلم، وفاز الفارس عيىس سعيد العويي  إستونيا يف سباق ال

باملركز األول عى صهوة الجواد »دجني ديس فاربريس«، مسجاً 

زمناً قدره 6:30:59 ساعة، وجاء يف املركز الثاين الفارس حمدان أحمد 

املري عى صهوة الجواد »اس ام لورد سريانو«، مسجاً زمناً قدره 

6:31:00 ساعة، وحل يف املركز الثالث الفارس سامل سعيد العويي 

عى صهوة الفرس »مايس يس ال ماري«، مسجاً زمناً قدره 

6:31:03 ساعة.

..FS
اللقب الدولي األول

أهدت الفارسة الفرنسية تشارلوت تشازال إسطبات FS أول 

لقب دويل يف املشاركات الخارجية بعد تتويجها باملركز األول 

يف سباق الـ 100 كلم تصنيف »نجمة دويل« عى صهوة »أكابا 

دي سور«، مسجلة زمناً قدره 4:56:10 ساعة، وذلك يف بطولة 

كومبيان للقدرة والتحمل يف فرنسا.
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العظب: نجاح مميز لمعسكرات اإلعداد الصيفية بأوروبا 
»هاتريك« لقب مونديال الشباب والناشئين في هولندا هدف رئيسي

استحقاقات مهمة في انتظار فرسان اإلمارات

دبي )فروسية اإلمارات(
ــتمرار  ــية، اس ــادي ديب للفروس ــام لن ــر الع ــب، املدي ــىس العظ ــد عي ــد محم أك

ــدرة،  ــباقات الق ــة يف س ــة املقبل ــتحقاقات الدولي ــارات لاس ــان اإلم ــداد فرس إع

ــال  ــم خ ــذي أقي ــتونيا ال ــدادي يف اس ــي اإلع ــكر الصيف ــة املعس ــيداً بتجرب مش

ــايض. ــو امل يوني

ــف  ــى مختل ــا ع ــت آثاره ــا، ترك ــريوس كورون ــة بف ــراءات املتعلق ــال: »اإلج وق

األنشــطة الرياضيــة، لكــن متكــن فرســان ومدربــو اإلمــارات، باإلضافــة إىل 

ــدات،  ــع هــذه اإلجــراءات والتعقي ــل م ــن التعام ــة، م ــة والفني ــم اإلداري األطق

ونجحــوا يف تنظيــم وتنفيــذ الخطــط املوضوعــة لإلعــداد، والتــي كانــت مثرتهــا 

تحقيــق ذهبيــة وفضيــة بطولــة العــامل التــي اســتضافتها مدينــة بيــزا اإليطاليــة 

ــة«. ــوالت املقبل ــارات يف البط ــذه االنتص ــة ه ــل مواصل ــايض، ونأم ــو امل يف ماي

وأوضــح »معســكر اســتونيا الــذي حقــق نجاحــاً كبــرياً جاء بدياً ملعســكر اســتون 

ــا  ــروف كورون ــرياً إىل أن ظ ــا«، مش ــام يف بريطاني ــذي كان يق ــنوي ال ــارك الس ب

وإجــراءات خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب »الريكســت«، صعبــت قيــام 

ــة  ــراءات طويل ــب إج ــت تتطل ــل أصبح ــل الخي ــة نق ــاك، فعملي ــكر هن املعس

ومعقــدة مــا يؤثــر عــى صحــة ولياقــة الخيــل.  

وأضــاف: »املعســكر الصيفــي يف اســتونيا اشــتمل عــى أربعــة ســباقات بواقــع 

ســباقني ملســافة 120 كلــم مــن تصنيــف )نجمتــني دويل(، وســباقني ملســافة 

ــرز  ــول أب ــان وخي ــاركة فرس ــة دويل(، مبش ــف )نجم ــن تصني ــم م 100 كل

اإلســطبات يف الدولــة، يف مقدمتهــا إســطبل )M7( وإســطبل )F3( واللذان 

احتكــرا املراكــز األوىل يف الســباقات األربعــة التــي احتضنتهــا اســتونيا«.

ــي  ــباقات الت ــاركة يف الس ــد للمش ــارات امت ــان اإلم ــداد فرس ــع: »إع وتاب

ــي شــهدت ســباق  ــويب فرنســا الت ــة كاستليســاغرات جن أقيمــت يف منطق

ــئني، كان  ــباب والناش ــص للش ــم، واملخص ــافة 120 كل ــدويل ملس ــدرة ال الق

الفــوز فيهــا مــن نصيــب فرســاننا، باإلضافــة إىل إحــراز لقب الســباق الدويل 

ملســافة 160 كلــم يف بطولــة كومبــني يف فرنســا أيضــاً، والتــي اشــتملت عــى 

ســباق آخــر ملســافة 100 كلــم«.

وأشــار العظــب إىل أن أبــرز االســتحقاقات املقبلــة لفرســاننا هــي بطولــة 

العــامل للشــباب والناشــئني، والتــي ســتقام يف هولنــدا مــن 6 إىل 11 ســبتمر 

املقبــل، والتــي سيســعى خالهــا فرســاننا للمحافظــة عــى اللقــب للمــرة 

الثالثــة »هاتريــك« عــى التــوايل، حيــث نالــوا لقــب نســختي 2017 و2019 

عــى التــوايل، وتعقبهــا بطولــة مهمــة أخــرى هــي بطولــة العــامل للخيــول 

الصغــرية، والتــي ستســتضيفها إيطاليــا يــوم 18 ســبتمر.

2  
توج فرسان اإلمارات بلقبني متتاليني يف بطولة العامل 

للشباب والناشئني يف نسختي 2017 و2019.

6  
سبتمر 2021 موعد انطاقة بطولة العامل للشباب والناشئني ملسافة 

120 كلم، وتستمر حتى 11 من الشهر نفسه أرميلو بهولندا.

18
سبتمر 2021 موعد انطاقة بطولة العامل للخيول 

الصغرية ملسافة 120 كلم يف أربوريا بإيطاليا. 

متابعة
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متابعة
تحديد شروط وضوابط المشاركة

مونديال الشباب والناشئين للقدرة بهولندا ينطلق 6 سبتمبر
إيطاليا تستضيف بطولة العالم للخيول الصغيرة 18 سبتمبر

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
يشــهد النصــف الثــاين مــن العــام الحــايل 2021 والعــام املقبــل 2022 أربــع بطــوالت 
عامليــة، هــي بطولــة العامل للشــباب والناشــئني ملســافة 120 كلــم التي تقــام بأرمليو 
ــا  ــة أوروب ــا بطول ــن معه ــام بالتزام ــل، وتق ــن 6 إىل 11 ســبتمر املقب ــة م الهولندي
للشــباب ملســافة 160 كلــم، وتشــهد مدينــة أربوريــا بإيطاليــا إقامــة بطولــة العــامل 
للخيــول الصغــرية ملســافة 120 كلــم يوم 18 ســبتمر املقبــل، فيام تقام بطولــة العامل 

22 أكتوبــر 2022 بفريونــا اإليطاليــة، ضمــن األلعــاب العامليــة للفروســية.
وفــاز فريــق فرســان اإلمــارات بلقــب الفــرق يف النســخة الســابقة لبطولــة العــامل 
للشــباب والناشــئني التــي عقدت يف ســبتمر 2019 يف بيــزا بإيطاليا، وحصل فرســاننا 
عــى املراكــز الثاثــة األوىل، ونالــوا امليداليــات الذهبيــة والفضيــة والرونزيــة، وكذلك 
الحصــول عــى امليداليــة الذهبيــة لبطولــة العامل للخيــول الصغرية التــي تم تنظيمها 
أيضــاً يف بيــزا 2019، وذلــك عــر الفارس ســهيل عي راشــد عي الغياين - »إســطبات 

.»M7
وحــددت فــرة التأهيــل لبطولــة العامل للشــباب والناشــئني ملســافة 120 كلــم اعتباراً 
مــن 13 يوليــو 2018، وتســتمر لغايــة 13 يوليــو 2021، وتتطلــب املشــاركة أن يكون 
الفــارس والجــواد قــد أنهيــا عــدداً مــن الســباقات املطلوبــة للتأهيــل بــروط، وهي 
أن يكــون تصنيــف الفــارس والجــواد »نجمتــني«، وأن ينهــي الفــارس والجــواد معــاً 
ســباقني ملســافة 120 كلــم أو أكــر خال فــرة التأهيــل، وأن يكون الحــد األدىن لعمر 
الجــواد 8 ســنوات، فيــام يجــب أن يكــون الحــد األدىن لعمــر الفــارس 14 عامــاً والحد 

األعــى 21 عامــاً.
أمــا فــرة التأهيــل لبطولــة أوروبــا للشــباب ملســافة 160 كلم، فقــد بــدأت 13 يوليو 
2018 وتســتمر حتــى 13 يوليــو 2021، وتتطلب املشــاركة أن يكون الفــارس والجواد 
قــد أنهيــا عــدداً مــن الســباقات املطلوبــة للتأهيل بــروط، وهــي أن يكون تصنيف 
الفــارس والجــواد »3 نجــوم«، وأن ينهــي الفــارس والجــواد معــاً ســباقني ملســافة 160 
كلــم أو أكــر خــال فــرة التأهيــل، وأن يكــون الحــد األدىن لعمــر الجــواد 9 ســنوات، 

فيــام يجــب أن يكــون الحــد األدىن لعمــر الفــارس 14 عامــاً والحــد األعــى 21 عاماً.

فريق اإلمارات بطل 2019
الفارس سعيد سامل عتيق خميس املهريي – إسطبات M7 - »امليدالية الذهبية«

الفارس شاهني يحيى شاهني خلفان املزروعي إسطبات F3 - »امليدالية الفضية«

الفارس سيف أحمد محمد عي املزروعي إسطبات MRM - »امليدالية الرونزية«

M7 الفارس فارس أحمد سعيد دعفوس عامر املنصوري – إسطبات

M7 الفارس سيف جمعة محمد خميس بالجافلة - إسطبات

امليدالية الذهبية - اإلمارات

امليدالية الفضية - إسبانيا

امليدالية الرونزية - إيطاليا

ترتيب الفرق يف 2019

وبــدأت فــرة التأهيــل لبطولــة العامل للخيــول الصغرية ملســافة 120 كلــم 20 يوليو 
2018 وتســتمر حتى 20 يوليو 2021، وتتطلب املشــاركة أن يكون الفارس والجواد 
قــد أنهيــا عــدداً من الســباقات املطلوبة للتأهيل بــروط، وهــي أن يكون تصنيف 
الفــارس والجــواد »نجمتــني«، وأن ينهــي الفــارس والجواد معاً ســباقني ملســافة 120 
كلــم أو أكــر خــال فــرة التأهيــل، وأن يكون الحــد األدىن لعمــر الجواد 8 ســنوات، 

فيــام يجــب أن يكون الحــد األدىن لعمــر الفــارس 14 عاماً.
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زيود: دور مهم التحاد اإلمارات 
للفروسية في التنسيق للمشاركات الدولية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أكــد محمــود زيــود، رئيــس قســم القــدرة يف اتحــاد اإلمــارات للفروســية 

ــدرة والشــباب والناشــئني مــن أهــم بطــوالت  ــامل للق ــة الع والســباق، أن بطول

ــدويل للفروســية كل ســنتني، وهــي مخصصــة  ــا االتحــاد ال ــي ينظمه ــامل الت الع

للفئــة العمريــة الخاصــة بالشــباب والناشــئني، وتبــدأ مــن عمــر 14 ســنة ولغايــة 

21 ســنة، وتنظــم هــذه البطولــة تحــت قوانــني االتحــاد الــدويل الجديــدة، والتــي 

ــو 2020. ــا يف يولي ــدأ تطبيقه ــم اعتامدهــا يف نوفمــر 2019، وب ت

وقــال: »مــن أهــم التعديــات أن يكــون الفــارس والخيــل مصنفــني يف االتحــاد 

ــاً  ــواد مع ــارس والج ــي الف ــب أن ينه ــك يج ــني(، وكذل ــف )نجمت ــدويل تصني ال

ســباقني مســافة 120 كلــم أو أعــى، خــال فــرة التأهيــل املعتمــدة مــن قبــل 

االتحــاد الــدويل، والتــي تبــدأ مــن 2018-7-13 وتنتهــي يف 2021-7-13، بحيــث 

ــك  ــة يف هــذه الفــرة، وكذل ــات املطلوب ــل عــى التأهيلي يحصــل الفــارس والخي

ــل 8  ــر الخي ــون عم ــرط أن يك ــث يش ــول، حي ــامر الخي ــى أع ــل ع ــم التعدي ت

ــة«. ــى يســتطيع املشــاركة يف هــذه البطول ســنوات حت

وأضــاف: »يلعــب اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق دوراً مهــامً يف تســجيل 

ــة العــامل خــال فــرة  ــة لبطول ــة املؤهل ــول يف البطــوالت الدولي الفرســان والخي

ــات االتحــاد الــدويل،  ــأول عــى قاعــدة بيان اإلعــداد، وتحديــث نتائجهــم أوالً ب

حيــث هنــاك مرحلتــان مهمتــان للتســجيل لبطولــة العــامل، األوىل ترشــيح أســامء 

الفرســان والخيــول، وتبــدأ 13 - 7 - 2021، وينــص قانــون االتحــاد الــدويل 

ــن  ــل م ــى األق ــهرين ع ــل ش ــون قب ــب أن تك ــيح يج ــرة الرش ــى أن ف ع

موعــد البطولــة، وهنــا يقــوم االتحــاد برشــيح 10 فرســان و14 خيــاً 

ــة العــامل«. ــات بطول ــة حســب متطلب مؤهل

وقــال: »والثانيــة هــي الرشــيح النهــايئ، ويتــم اختيــار 5 فرســان و7 خيــول 

مــن قامئــة األوىل التــي تــم ترشــيحها بتاريــخ 13 - 7 - 2021، وتكــون هــذه 

القامئــة هــي النهائيــة التــي ســوف تشــارك يف البطولــة«.

متابعة

14  
عاماً الحد األدىن لعمر الفارس أو الفارسة 

للمشاركة يف بطولة العامل للشباب والناشئني.

8
أعوام الحد األدىن لعمر الخيل للمشاركة 

يف بطولة العامل للخيول الصغرية.

موعد البطوالت
بطولة العامل للشباب والناشئني ملسافة 120 كلم - من 6 وحتى 11 سبتمر 2021 - 

أرميلو - هولندا.
بطولة أوروبا للشباب ملسافة 160 كلم - من 6 وحتى 11 سبتمر 2021 - 

أرميلو - هولندا.
بطولة العامل للخيول الصغرية ملسافة 120 كلم - 18 سبتمر 2021 - 

أربوريا - إيطاليا.
بطولة العامل أللعاب الفروسية – القدرة 2022 ملسافة 160 كلم - 22 أكتوبر 2022 - 

فريونا - إيطاليا. 

التعديالت الجديدة في سباقات القدرة دخلت حيز التنفيذ سبتمبر 2020
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متابعة

مونديال 2022 للقدرة.. 
تجربة ناجحة بفيرونا اإليطالية بمشاركة 102 فارس وفارسة 

دبي )فروسية اإلمارات(
ــات  ــو املــايض، فعالي ــني مــن ماي ــة يف الثاث ــا اإليطالي ــة فريون شــهدت مدين
بطولــة إيطاليــا للقــدرة التي اشــتملت عى الفعالية الرئيســية، وهي الســباق 
التجريبــي ملونديــال القــدرة 2022 الــذي يقــام يف املدينــة ذاتهــا العــام املقبل، 
ــة  ــة أيضــاً بطول ــة العــامل أللعــاب الفروســية، وضمــت الفعالي ضمــن بطول
للشــباب، وأخــرى للســيدات، وســباق تحــدي إيطاليــا، وكلهــا كانــت ملســافة 
120 كلــم »نجمتــني«، باإلضافــة إىل ســباق ملســافة 100 كلم »نجمــة واحدة«.

وشــهدت الفعاليــات مشــاركة 102 فارســة وفــارس، وشــكلت تجربــة مفيــدة 
جــداً وناجحــة للجنــة املنظمــة لتدويــن املاحظــات واملقرحــات بخصــوص 
املونديــال العاملــي املقبــل، ورفعهــا لاتحــاد الــدويل توطئــة إلجازتهــا، وذلــك 
تجنبــاً لألخطــاء التــي صاحبــت نســخة 2018 ضمــن بطولــة العــامل أللعــاب 
الفروســية التــي اســتضافتها منطقــة ترويــن بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، 

والتــي أســفرت عــن أحــداث دراماتيكيــة انتهــت بإلغــاء البطولــة.
وأحــرز الفــارس األمــرييك رينولــدس جريمــي املركــز األول يف ســباق الـــ 160 
كلــم، حيــث قطــع املســافة عــى صهــوة الجــواد »تريجــرد مومنــت« بزمــن 

ــم/ ســاعة.  ــغ 19.37 كل قــدره 8:15:28 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بل
أمــا ســباق تحــدي بطولــة إيطاليا ملســافة 120 كلــم »نجمتني«، فقــد كان من 
نصيــب الفــارس ميــان فيدريكــو الــذي تــوج عــى صهــوة الجــواد »داينمــك 
كاريــر« بزمــن قــدره 6:15:21 ســاعة، وانتزعــت اإليطاليــة ايوســا اليســا لقب 

الشــباب ملســافة 120 كلــم »نجمتــني« عــى صهوة »بريســيو«. 
وذهــب لقــب الســيدات أيضــاً إىل إيطاليــا عــر الفارســة كاترينــا كوبيني عى 
صهــوة الجــواد »انتاريــس«، أمــا لقــب ســباق الـــ 100 كلــم »نجمــة« فقــد 
حصــده اإليطــايل املخــرم كارمــني كالفانيــس عــى صهــوة الجــواد »ايــه جيــه 

اليف«.

والزم ســوء الطالــع فارســنا الشــيخ خليفــة بــن محمــد آل حامد الــذي تصدر 
ســباق الـــ 100 كلــم »نجمــة واحــدة«، وكان أول الواصلني يف املرحلــة األخرية، 
لكــن جــواده »تســا ديــل ام ايــه« مل يتمكــن مــن اجتيــاز الفحــص البيطــري، 

ومــن ثــم خروجــه من املنافســة. 
وكان الفــارس الشــيخ خليفــة بــن محمــد آل حامــد قــد حــل يف املركــز الثــاين 
خــال املرحلتــني األوىل والثانيــة، ونجــح بــكل ثقــة يف تصدر املرحلتــني الثالثة 

واألخــرية اللتــني الزمــه فيهــام ســوء الطالع.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس ميان فيدريكو 
وحصد به لقب سباق 120 كلم.

ساعة سجلها الفارس الشيخ خليفة بن محمد 
آل حامد يف سباق الـ 100 كلم، لكن جواده مل 

يتمكن من اجتياز الفحص البيطري.

ساعة سجلها األمرييك رينولدس جريمي بطل السباق 
التجريبي ملونديال القدرة ملسافة 160 كلم. 
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الحراصي: دعم اتحاد الفروسية للكوادر الفنية 
يعزز مكانة فروسية اإلمارات في المحافل العالمية

العربي الوحيد في اللجنة المنظمة لمونديال 2022

دبي )فروسية اإلمارات(
ــة  ــي لبطول ــباق التجريب ــاح الس ــرايص نج ــاح الح ــدويل مفت ــم ال ــد الحك أك

العــامل للقــدرة 2022 الــذي أقيــم مبدينــة فريونــا اإليطاليــة، وقــال: »الســباق 

الرئيــس أقيــم مبصاحبــة 4 ســباقات أخــرى كلهــا عــى املســتوى الــدويل«. 

وكشــف الحــرايص، وهــو رئيــس املرفــني يف الســباق التجريبــي، وكذلــك يف 

البطولــة التــي ســتقام العــام املقبــل، أن الســباق حقــق أهدافــه التــي أقيــم 

مــن أجلهــا، وحرصــت لجنــة التحكيــم عــى تدويــن ماحظاتهــا ومقرحاتهــا 

لاتحــاد الــدويل للفروســية لتضمينهــا يف البطولــة املقبلــة.

وأضــاف: »الســباق التجريبــي كان فرصــة طيبــة للجنــة، وكذلــك للفرســان، 

وأقيــم عــى 5 مراحــل فقــط، لكــن الســباق الرئيــس للبطولــة ســيكون عــى 

6 مراحــل«.

وتابــع: »جميــع الســباقات التــي أقيمــت خرجــت بصــورة مثاليــة، ومل تحدث 

ــا، وشــهدت الســباقات  ــر عــى مجرياته ــات أو أي يشء يؤث ــا أي مخالف فيه

مشــاركات طيبــة مــن اإلمــارات والكويــت، باإلضافــة إىل فرســان مــن مختلف 

دول العــامل«.

ــد  ــة بع ــة ناجح ــة املقبل ــون البطول ــع أن تك ــه يتوق ــرايص أن ــح الح وأوض

املســتويات العاليــة يف بطولــة العــامل األخــرية التــي أقيمــت يف بيــزا اإليطاليــة 

يف مايــو املــايض، مشــرياً إىل أن الــكل سيســعى للظهــور مبظهــر مــرف، مــا 

يزيــد مــن التنافــس.

وقــال الحــرايص إنــه يتــرف بــأن يكــون رئيســاً للمرفــني يف هــذا املحفــل 

ــدويل للفروســية  ــاد ال ــل االتح ــن قب ــه م ــد ترشــيحه ل ــري بع ــي الكب العامل

ــد يف  ــريب الوحي ــه الع ــرياً إىل أن ــة، مش ــة للبطول ــة املنظم ــة اللجن وموافق

ــه يف النجــاح بهــذه املهمــة الكبــرية. ــاً عــن أمل ــة التحكيــم، معرب لجن

ــاً  ــباق، متقدم ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم ــم اتح ــرايص بدع ــاد الح وأش

بالشــكر لجميــع املســؤولني يف االتحــاد، عــى رأســهم اللــواء الدكتــور 

أحمــد نــارص الريــي، رئيــس االتحــاد، والدكتــور غانــم الهاجــري، األمــني 

العــام لاتحــاد، عــى دعمهــم للكــوادر الفنيــة يف االتحــاد، حيــث إن هــذا 

الدعــم يعــزز مــن مكانــة فروســية اإلمــارات يف املحافــل العامليــة، خاصــة 

ــة. ــي براع ــارات يتصــدرون املشــهد العامل ــان اإلم أن فرس

وقــال إن عملــه الــدؤوب مــع االتحــاد أّهلــه لينــال ثقــة االتحــاد الــدويل 

يف أن يكــون عــى رأس أهــم بطوالتــه العامليــة، مضيفــاً أن املهمــة صعبــة، 

لكنــه ســيبذل كل جهــده لتقديــم مســتوى مــرف يــريض الجميــع.

وتوجــه الحــرايص بالتهنئــة لفرســان اإلمــارات مبناســبة الفــوز بلقــب 

مونديــال بيــزا 2021، متمنيــاً مواصلــة هــذا األداء املمتــاز يف البطولــة 

املقبلــة لاحتفــاظ ببطولــة العــامل، والتتويــج أيضــاً عــى مســتوى الفــرق، 

ــد. ــم واح ــري الرق ــل بغ ــارات ال نقب ــا يف اإلم ألنن

متابعة
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متابعة

29 عامًا من الفصول الالمعة

انتصارًا لـ »جودلفين« 6853
عبر مضامير 4 قارات

دبي )فروسية اإلمارات(
ليــس هنــاك شــك يف أن فريــق جودلفــني يقــف كواحــد مــن أشــهر وأنجــح مؤسســات 
الســباقات، وتربيــة الخيــول يف العــامل، وهــو الفريــق العاملــي املختــص بربيــة الخيــول 
وســباقاتها، والــذي أسســه ويقــوده صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، واليــوم فــإن فريــق 
ــا وأســراليا  ــره يف ديب إىل أوروب ــاً مــن مق ــارات انطاق ــع ق جودلفــني يرامــى عــر أرب
واليابــان وأمــريكا، ومتــت تســمية الفريــق عــى رشف الجــواد العــريب األصيــل »جودلفــني 

أرابيان«.
ــاب يف كأس ديب  ــيك الشــهري، تســعة ألق ــر األزرق املل ــص الحري ــق بقمي ــق الفري وحق
العاملــي، وتســعة انتصــارات يف ســباقات كأس الريــدرز، واثنــني يف ســباق ابســوم ديــريب 
»الديــريب اإلنجليــزي«، وواحــداً يف بريكنيــس ســتيكس، وواحــداً يف بيلمونــت ســتيكس، 

وجميعهــا للفئــة األوىل.
ومنــذ أن أسســه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، يف عــام 1992، 

فــاز جودلفــني بأكــر مــن 6853 ســباقاً، متضمنــة 340 يف الدرجــة أو الفئــة األوىل.
ومــع ذلــك، عــى الرغــم من كل تلــك الفصول الامعــة يف تاريخهــا املمتد 29 عامــاً، كان 
هنــاك يــوم اســتثنايئ لفريــق جودلفــني يف 5 يونيــو، والــذي بــدأ بفــوز »ادايــر« بســباق 
الديــريب اإلنجليــزي يف وقــت ســابق مــن ذلــك اليــوم، وانتهــى عــر املحيــط األطلــي 
ــوزاً رائعــاً آخــر يف الســباق  ــي« ف ــارك، عندمــا حقــق »اسنشــيال كوالت ــت ب يف بيلمون

الكاســييك األمــرييك بيلمونــت ســتيكس البالغــة جائزتــه 1.5 مليــون دوالر. 
ــه،  ــل نفس ــارات يف الحف ــذه االنتص ــا ه ــة يف أوروب ــني املقيم ــول جودلف ــززت خي  وع
باحتــال املركزيــن األول والثــاين عــر »الثقة« و»ســمر رومانس« يف ســباق جســت أغيم 

ســتيكس للفئــة األوىل البالغــة جائزتــه 500,000 دوالر. 
ــاج الثــايث إىل عــام 1999 عندمــا احتــل  يعــود ســعي جودلفــني للفــوز بســباقات الت
»ورلــديل مانــر« املركز الســابع يف ســباق كنتــايك ديريب، باإلضافــة إىل انتصــار »برنارديني« 
تحــت رايــة داريل يف بريكنيــس ســتيكس »الجولــة الثانيــة مــن التــاج الثــايث األمــرييك« 

عــام 2006.

ــرق  ــا أو ال ــر أوروب ــن حظائ ــة م ــول األوروبي ــى الخي ــامد ع ــن االعت ــدالً م وب
األوســط، وســع فريــق جودلفــني عمليــة الربيــة األمريكيــة وركــز بشــكل أكــر عــى 
تحويــل خيولهــا الصغــرية إىل مجموعــة متنوعــة مــن املدربــني األمريكيني، مثــل براد 
كوكــس الــذي طــور »اسنشــيال كوالتــي« يف 2020 ليتــوج بطــاً للخيــول الناشــئة 

قــي ســن الســنتني.
ــة  ــج رغب ــذا التوه ــس ه ــريكا: »يعك ــني يف أم ــس جودلف ــل، رئي ــي بي ــال جيم وق
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، يف تجربــة يشء مختلــف، 
مبتكــر ومفكــر إىل األمــام، لقــد أراد نــر األشــياء وإحضــار مدربــني مثــل برينــدان 

والــش، وبــراد كوكــس، ومايــكل ســتيدهام، وكانــت هــذه فكرتــه«.

34633  
إجاميل مشاركات خيول فريق جودلفني منذ تأسيسه يف 

عام 1992، حقق خالها 6853 انتصاراً.

340  
فوزاً حققها فريق جودلفني يف سباقات الفئة األوىل 

و1671 يف فئة ستيكس.

5 يونيو 2021 يوم استثنائي بإنجازات مبهرة 	

بيل: التجربة األميركية تعكس فكرة االنطالق إلى األمام 	
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متابعة
االنتصار التاسع لخيول اإلمارات برؤية »فارس العرب«

»أداير«.. 
في الديربي اإلنجليزي على طريقة »مسار«

التتويج الثاني لجودلفين

دبي )فروسية اإلمارات(
فيــام كان املــدرب شــاريل ابلبــي يفكــر يف إبقــاء »أدايــر« حتــى مهرجان رويــال أســكوت، معتراً 
أن اختبــار القــدرة عــى التحمــل األكــر تطلبــاً ملزهريــة امللكــة »G2« ســوف يناســب جــواده، 
وباعتبــار أنــه أكــر ماءمــة لســباق ســانت ليجــر »G1«، جــاءت توجيهــات صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، 
رعــاه اللــه، »فــارس العــرب« قائــد فريــق جودلفــني، مبشــاركة »أدايــر« يف الديــريب اإلنجليــزي، 

وبالفعــل كان رأي ســموه حكيــامً بفضــل رؤيتــه الثاقبــة.
ونجــح »أدايــر« يف اقتفــاء أثــر »مســار« ليصبــح ثــاين جــواد إنتــاج محي يحقــق الفــوز بالديريب 
اإلنجليــزي الكاســييك للفئــة األوىل بالشــعار األزرق لجودلفــني يف غضــون أربــع ســنوات، حيث 
قــاد آدم كــرييب الجــواد يف مســار جــريء باتجــاه الســياج الداخــي، مــا مكــن ابــن »فرانــكل« 
مــن االندفــاع بشــكل رسيــع، والتقــدم بعيــداً، مســجاً فــوزاً قويــاً يف الســباق الكاســييك األبــرز 

ــة املتحدة. باململك
ونــر ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد ديب، رئيــس املجلــس 
التنفيــذي، »فيديــو« عــى الحســاب الرســمي الخــاص بســموه عــى موقــع التواصــل االجتامعي 
»إنســتغرام«، يوثــق لحظــات فــوز البطــل »أدايــر« لجودلفــني بلقــب »الديــريب اإلنجليــزي«، 

والــذي أقيــم عــى مضــامر »إبســوم« العريــق بإنجلــرا. 
وكان »أدايــر« لجودلفــني قــد فجــر مفاجــأة مــن العيــار الثقيل باقتناصــه لقب الســباق العريق 
ــة،  ــدره 2:36:85 دقيق ــاً ق ــجاً زمن ــي، مس ــاريل أبلب ــدرب ش ــر، وإرشاف امل ــافة 2400 م ملس
ــد إيجــن، وإرشاف املــدرب  ــادة الفــارس ديفي وبفــارق 4.50 طــول عــن »موجــو ســتار«، بقي
ريتشــارد هانــون، فيــام حــل ثالثــاً »هريكــني لــني« لجودلفــني بقيــادة الفــارس وليــام بيــوك، 

وإرشاف املــدرب شــاريل أبلبــي. 
الافــت أن الفــارس آدم كــرييب كان يتطلــع لقيــادة الجــواد »جــون ليــر« يف مشــاركته الثانيــة 
بالســباق الكاســييك، ولكــن تحولــت اإلثــارة إىل اكتئــاب عندمــا أصبــح فرانــيك ديتــوري متاحــاً، 
وقــرر مالكــو »جــون ليــر« تبديــل الفرســان، وأصبــح كــرييب فجــأة دون خيــل يف الديــريب، ولكن 

ليــس لفــرة طويلــة.
ويعتــر هــذا الفــوز التاســع لإلمــارات، بعــد أن فــازت خيــول الدولــة عــر كل مــن »نشــوان« 
للمغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم عــام 1989، و»إرهــاب« اململــوك أيضــاً 

4.5
طول الفارق الذي تفوق به الجواد البطل 

»أداير« عى وصيفه »موجو ستار«، وبفارق 
7.75 طول عن الثالث »هرييكن لني«.

ــام 1994، و»مل  ــوم ع ــد آل مكت ــن راش ــدان ب ــيخ حم ــه الش ــور ل للمغف
تــرى« لســمو الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم آل مكتوم يف نســخة عــام 1995، 
و»شــامت« لخليفــة بــن دســامل عــام 1996، و»هاي رايز« للشــيخ محمد 
بــن عبيــد آل مكتــوم عــام 1998، و»كريــس كــني« لســعيد ســهيل عــام 
2003، و»نيــو أبروتــش« يف عــام 2008، و»مســار« لجودلفــني يف 2018.

ويســعى »أدايــر« أن يكــون أول بطــل إبســوم منــذ »جاليليــو« قبــل 20 
عامــاً ملتابعــة الفــوز بســباق امللــك جــورج الســادس وامللكــة إليزابيــث 
ــعاه  ــح يف مس ــاري، وإذا نج ــو الج ــكوت، يف يولي ــتيكس »G1« يف أس س

ــوس النــرص الفرنــي »االرك«.  ــه ســباق ق ســيكون هدف

دقيقة الزمن الذي سجله »أداير« يف سباق 
الديريب اإلنجليزي البالغ طوله 2400 مر، ويزيد 
بفارق 0.85 جزء من الثانية عن الزمن القيايس.
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متابعة
الجولة الختامية للتاج الثالثي األميركي

»اسنشيال كوالتي«.. 

دبي )فروسية اإلمارات(
قاتــل الجــواد »اسنشــيال كوالتــي« لـــ »جودلفــني« »الفريــق امللــيك« بــإرشاف بــراد كوكــس 
وقيــادة الفــارس لــوي ســايز، براســة مــن أجــل اعتــاء منصــة التتويــج يف النســخة الـــ 153 
لســباق الجولــة الختاميــة مــن التاج الثــايث األمرييك »بيلمونت ســتيكس« للفئــة األوىل مبضامر 
بيلمونــت بــارك، الواليــات املتحــدة، يف 5 يونيــو 2021، وهــو اليــوم الذي شــهد تســجيل خيول 

فريــق جودلفــني 3 انتصــارات رائعــة.
وكان »اسنشــيال كوالتــي« يف حاجــة إىل هــذا الفــوز لتعويــض كبــوة كنتــايك ديــريب، حيــث حل 
رابعــاً بعــد أن تعــرض بطــل خيــول الســنتني للعــام 2020 الصطــدام عنــد الخــروج مــن البوابة، 

وســلك مســاراً خارجياً.
ويف هــذه املــرة انطلــق مــن البوابــة دون مشــاكل بقيــادة الفــارس لــوي ســايز، وركــض باملركــز 
الخامــس مــن بــني املشــاركني الثامنيــة، فيــام رشع »هــوت رود شــاريل« و»روك يــور وورلد« يف 

تســجيل زيــادة يف الرسعــة نحــو خــط النهاية.
ونجــح »اسنشــيال كوالتــي« يف تجــاوز »رومبــور« لينتقــل إىل املركــز الرابــع، حينــام تاحمــت 
الصفــوف وركضــت الخيــول يف مجموعــة يف منتصــف املســافة، قبــل أن يظهــر الجــواد تقدمــاً 

مهــامً يف الجهــة الخارجيــة عنــد االســتدارة حــول املنعطــف البعيــد.
ــرية مــن  ــع »هــوت رود شــاريل« يف نســخة مث ــة م ــي« يف مواجه وانخــرط »اسنشــيال كوالت
بيلمونــت ســتيكس ملســافة امليــل ونصــف امليــل »2400 مــر«، ودخــل الجــواد الــذي ينحــدر 
مــن نســل »تابيــت« والفــرس »ديايتفــل كوالتــي«، يف تحــدٍّ مــع غرميــه لــدى الوصــول إىل ربع 

امليــل األخــري، وانفصــل االثنــان بفــارق كبــري لــدى الوصــول إىل رأس املســار املســتقيم.
ونجــح »اسنشــيال كوالتــي« يف انتــزاع صــدارة طفيفــة عنــد الوصــول إىل الفورلونــغ األخــري قبل 
أن يتقــدم بقــوة موســعاً الفــارق إىل 1.25 طــول عنــد خــط النهايــة، وحــل الفائــز يف بريكنيس 

ســتيكس للفئــة األوىل »رومبــور« يف املركــز الثالث.
وبعــد مــا يقــارب 17 عامــاً مــن تدريــب الخيــول، ســجل املــدرب بــراد كوكــس البالــغ مــن 
العمــر 41 عامــاً، فــوزه املنشــود عــى التــاج الثــايث، وكانــت إثــارة أكــر مــام كان يتخيلــه.

ويلــوح يف األفــق ســباق ترافــريس ســتيكس للفئــة األوىل الــذي تبلغ قيمتــه 1.25 مليــون دوالر 
يف 28 أغســطس مبضــامر ســاراتوجا باعتبــاره الهــدف الرئيــي للمهــر »اسنشــيال كوالتــي«، 

انتصار يقهر األقوياء في »بيلمونت ستيكس« بقميص »الفريق الملكي«

والــذي قــد يشــارك يف ســباق جيــم دانــدي ســتيكس للفئة الثانيــة 31 
يوليــو كســباق تحضريي.

ــايث  ــاج الث ــد انتــرص أيضــاً يف ســباق الت ــز ســايز ق ــارس الفائ كان الف
ــذي ُقتــل يف  للمــرة األوىل، وكــرس الفــوز لشــقيقه خــوان، الفــارس ال

ــام 2014. ــوب يف ع ــادث رك ح

دقيقة الزمن الذي حققه »اسنشيال كوالتي« 
وهو يزيد بفارق 3 ثوان فقط عن رقم 
»سيكريتاريات« القيايس يف عام 1973.

11.5
طول الفارق الذي حل فيه »رومبور« يف املركز 

الثالث عن الثاين »هوت رود شاريل«.
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حضور ملكة بريطانيا للختام مفاجأة سارة

انتصارات لخيول اإلمارات في 8
النسخة الـ 310 لـ »رويال أسكوت«

دبي )فروسية اإلمارات(
تألقــت خيــول اإلمــارات، وحققــت انتصــارات مبهــرة يف ســباقات مهرجــان رويال أســكوت الريطاين 
للخيــول الــذي أقيــم مبضــامر أســكوت، ضمــن النســخة الـــ 310 للمهرجــان العريــق الــذي شــهدته 

امللكــة إليزابيــث الثانيــة، ملكــة بريطانيــا واململكــة املتحــدة ودول الكومنولث.
وفاجــأت امللكــة إليزابيــث الثانيــة الجميــع بحضورهــا ختــام فّعاليــات املهرجــان يف نســخة 2021، 

خاصــة بعــد غيابهــا عــن حضــور حفــل االفتتــاح، لتداعيــات أزمــة كورونــا.
وحصــدت خيــول اإلمــارات 8 انتصــارات، وســط كوكبــة مــن الخيــول العامليــة، تضمنــت 35 ســباقاً، 
منهــا 8 للفئــة األوىل، و13 ســباقاً مــن الفئــات املصنفــة، الفئــة الثانيــة )7(، والثالثــة )3( والقوائــم 

)3(، والبقيــة يف ســباقات التكافــؤ والــراث. 
وبــدأت انتصــارات خيــول اإلمــارات يف االفتتــاح عــر »باالس بيري« لســمو الشــيخ حمــدان بن محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد ديب، بــإرشاف جــون وثــادي جوســدن وقيــادة فرانــيك ديتــوري، يف 
ســباق كويــن آن ســتيكس للفئــة األوىل ملســافة امليــل، فيــام حقــق »خــوان الكانــو« للشــيخ محمــد 

بــن عبيــد آل مكتــوم الفــوز يف ســباق وولفرتــون ســتيكس ملســافة 2000 مــر »قوائــم«.
ويف اليــوم الثــاين للمهرجــان، ظفــرت خيــول اإلمــارات بالفــوز يف شــوطني لخيــول جودلفــني عــر 
»كيــامري« يف ســباق كويــن فيــز للفئــة الثانيــة ملســافة 2800 مــر، و»ريــل وورلــد« يف ســباق رويال 

هنــت كــب ملســافة 1600 مــر.
ويف اليــوم الثالــث، واصــل الجــواد »محافــظ« لشــادويل،  بــإرشاف وليــام هاجــاس وقيــادة جيــم 
كــرويل مسلســل انتصاراتــه، بالفــوز بســباق هامبتــون كــورت ســتيكس للفئــة الثالثــة ملســافة 2000 
مــر، فيــام خطــف »بريفكــت بــاور« للشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم، فــوزاً الفتــاً يف ســباق 

نورفولــك ســتيكس للفئــة الثانيــة ملســافة 1000 مــر. 
ويف اليــوم الختامــي، نجــح الجــواد »كريتيــف فــورس« لجودلفــني بــإرشاف شــاريل أبلبــي وقيــادة 
جيمــس دويــل، يف إضافــة فــوز جديــد حــني تــوج بلقــب ســباق جــرييس ســتيكس للفئــة الثالثــة 
ملســافة 1400 مــر، فيــام انتــزع الجــواد »دريــم اوف درميــز« لســعيد ســهيل بــإرشاف ســري مايــكل 
ســتاوت وقيــادة ريــان مــور، لقــب الســباق األهــم يف األمســية »داميونــد جوبيي ســتيكس« ملســافة 

1200 مــر للفئــة األوىل.

دقيقة الزمن الذي حققه الجواد »محافظ« يف 
سباق هامبتون كورت ستيكس ملسافة 2000 مر، 

وانتزع به اللقب.

دقيقة الزمن الذي سجله الجواد »بريفكت باور« 
يف سباق نورفولك ستيكس ملسافة 1000 مر، 

وحاز به اللقب

دقيقة الزمن الذي سجله الجواد »خوان الكانو« 
يف سباق وولفرتون ستيكس ملسافة 2000 مر، 

وحقق به املركز األول.

متابعة
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متابعة
»دريم اوف ديمز« بطل »دايموند جوبيلي ستيكس« في »الثالثة«

»باالس بيير« 
أفضل جواد في العالم بـ »االنتصار الثامن«

دقيقة الزمن الذي سجله »باالس بيري« يف 
مسافة سباق كوين آن ستيكس للميل.

6
مايني جنيه اسرليني رصدت ألصحاب 

املراكز األوىل يف مهرجان رويال أسكوت يف 
نسخته الـ 310.

دقيقة الزمن الذي سجله »دريم اوف درميز« يف 
سباق داميوند جوبيي ستيكس ملسافة 1200 مر. 

دبي )فروسية اإلمارات(
تربــع الجــواد »بــاالس بيــري« لســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 

مكتــوم، ويل عهــد ديب، والــذي ظفــر بلقــب »كويــن آن ســتيكس« ملســافة 1600 

مــر »الفئــة األوىل« بقيــادة الفــارس فرانــيك ديتــوري، وإرشاف املدربــني جــون 

ــى  ــه ع ــامل، بحصول ــل يف الع ــول املي ــل خي ــرش أفض ــى ع ــدن، ع ــادي جوس وث

فــوزه الثامــن، ليســتحق لقــب »ملــك ســباقات امليــل«.

ورفــع ديتــوري، البالــغ مــن العمر 50 عامــاً، رصيــده يف املهرجــان إىل 76 انتصاراً، 

ــذ أن فتــح  ــه مل يفقــد شــهيته عــى الرغــم مــن مــرور 31 عامــاً من وكشــف أن

حســابه يف املهرجــان عــى صهــوة »مــارك اوف ديستنكشــن« يف الســباق نفســه.

ــغ  ــري« البال ــاالس بي ــج ســتيكس »G1«، تصــدر »ب ــه يف ســباق لوكين وبعــد أدائ

مــن العمــر أربــع ســنوات واملنحــدر مــن نســل »كنــج مــان«، النســخة الرابعــة 

ــام  ــو لع ــى 6 يوني ــامل حت ــباق يف الع ــل س ــل خي ــني ألفض ــات لونج ــن تصنيف م

.2021

ومــع تفوقــه بفــارق 1,5 طــول يف ســباق لوكنــج، قــام »بــاالس بيــري« بتحســني 

ــذا  ــباقات ه ــة س ــزوم يف ثاث ــري مه ــو اآلن غ ــن 121، وه ــه إىل 125 م تصنيف

ــانداون  ــباق س ــوال يف س ــارق 8 أط ــوق بف ــبق أن تف ــم، وس املوس

ــة.  ــة الثاني ــل للفئ للمي

ــإرشاف ســري  ــم اوف درميــز« لســعيد ســهيل، ب ودون الجــواد »دري

ــرف يف  ــور، اســمه يف الئحــة ال ــان م ــادة ري ــكل ســتاوت، وقي ماي

ســباق داميونــد جوبيــي ســتيكس للفئــة األوىل ملســافة 1200 مــر، 

بعــد محاولتــني جــاء فيهــام الثــاين عن »بلــو بوينــت« يف عــام 2019، 

و»هالــو يــوم زيــن« يف 2020.

ونجــح الجــواد »دريــم اوف درميــز« البالــغ مــن العمــر 7 ســنوات، 

واملنحــدر مــن نســل »دريــم أهيــد« يف خطــف لقــب الفــوز براعــة 

ــادة  ــني شــيل«، بقي ــاين »غل ــز الث ــارق طــول عــن صاحــب املرك وبف

الفارســة هــويل دويــل، وتأهــل »دريــم اوف درميــز« إىل ســباق 

ــار،  ــل م ــوم 6 نوفمــر مبضــامر دي ــريف للرسعــة ي ــدرز كــب ت الري

وهــو جــزء مــن سلســلة تحــدي الريــدرز كــب. 
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متابعة
أبطالها »كيماري« و»ريل وورلد« و»كريتيف فورس«

»جودلفين«.. 
3 انتصارات منحت »الفريق الملكي« لقب بطل المالك

دبي )فروسية اإلمارات(
تــوج فريــق جودلفــني بطــاً لقامئــة املــاك بعــد انتهــاء مهرجــان رويــال أســكوت 
2021، حيــث ســجل ثاثــة انتصــارات خــال األيــام الخمســة للمهرجــان العريــق 
يف مضــامر أســكوت الريطــاين، متقدمــاً عــى كوملــوور التــي أحــرزت انتصاريــن يف 
املهرجــان، ليحافــظ عــى اللقــب الــذي حققتــه خيــول املغفــور لــه الشــيخ حمــدان 
بــن راشــد آل مكتــوم يف العــام املــايض، ليثبــت جودلفــني »الفريــق امللــيك« تفوقــه 

مجــدداً وقوتــه وريادتــه لســباقات الخيــل حــول العــامل.
ــة خــرة الجــواد »كيــامري« لجودلفــني، إال أنــه متكــن مــن الفــوز  بالرغــم مــن قل
بســباق الفئــة الثانيــة مزهريــة امللكــة »كويــن فيــز«، يف مشــاركته الثالثــة فقــط، 
بــإرشاف شــاريل أبلبــي وقيــادة وليــام بيــوك الــذي كان دومــاً يقــرب بـــ »كيــامري« 

مــن وتــرية املتصــدر قبــل أن ينافــس مبكــراً يف الخــط املســتقيم.
وقــد أثبــت ذلــك التحــرك املبكــر، الخطــوة الصحيحــة، حيــث اندفــع ابــن »دبــاوي« 
بشــكل واضــح، وبعــد ذلــك كان لديــه مــا يكفــي يف متنــاول اليــد يف آخــر 200 مــر 
للتفــوق بفــارق 1,5 طــول عــى املرشــح األول »لــوردزورث« بــإرشاف املــدرب إيدان 

أوبراين.
وأصبــح الفــارس اإليطــايل ماركــو غيــاين أول فــارس متدرب يحقــق الفــوز يف مهرجان 

ــباق  ــوز بس ــني للف ــد« لجودلف ــل وورل ــاد »ري ــني ق ــكوت، ح ــال أس روي
رويــال هنــت كــب، مانحــاً الفــوز للمــدرب ســعيد بــن رسور يف املهرجــان.

وجــاء تفــوق »ريــل وورلــد« ابــن »دارك انجــل« بفــارق 4,75 طــول عــن 
ــر  ــوز: »امله ــن رسور عقــب الف ــال املــدرب ســعيد ب ــج«، وق »أســرو كن
أظهــر مســتويات جيــدة يف التدريبــات عقــب مشــاركاته األخــرية«، وفيــام 
قــال الفــارس ماركــو إنــه جاهــز لخــوض التحــدي، وقــد متركــز يف الســباق 

بشــكل جيــد، وحقــق فــوزاً رائعــاً.
وســجل املهــر »كريتيــف فــورس« فــوزاً آخــر لخزائــن جودلفــني يف اليــوم 
األخــري مــن املهرجــان، وأهــدى مدربــه شــاريل أبلبــي لقبــه األول يف ســباق 
جــرييس ســتيكس »للفئــة الثالثــة« املخصــص لخيــول الثــاث ســنوات عى 

مســافة 1400 مــر.
وقــاد »كريتيــف فــورس« املنحــدر مــن نســل »دبــاوي«، الفــارس جيمــس 
دويــل، بعــد أن دخــل يف رصاع مثــري مــع وصيفــه ورفيــق إســطبله »نافــال 

كــراون« بقيــادة وليــام بيــوك.

دقيقة الزمن الذي سجله الجواد »كيامري« يف سباق 
كوين فيز ستيكس ملسافة 2800 مر، وانتزع به اللقب.

دقيقة الزمن الذي سجله الجواد »ريل وورلد« يف 
سباق رويال هنت كب للتكافؤ ملسافة 1600 مر.

دقيقة الزمن الذي سجله الجواد »كريتيف فورس« يف 
سباق جرييس ستيكس ملسافة 1400 مر.
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انتصارات باهرة في الحدث األرقى

فــوزًا لخيول اإلمارات 64
في سباقات الفئة األولى 

دبي )فروسية اإلمارات(
حققــت خيــول اإلمــارات إنجــازات مرفــة يف مهرجان رويال أســكوت الريطــاين خال 
الســنوات املاضيــة بواســطة خيــول جودلفــني، وآل مكتــوم، وأبــرز املــاك يف الدولــة، 

وبلغــت انتصــارات خيــول اإلمــارات 64 فــوزاً يف ســباقات الفئــة األوىل.
 ومــن هــذه االنتصــارات تلــك التــي جــاءت يف ســباق كويــن آن ســتيكس، وبــدأت 
عــر:  »واجــب« 1988، »لهيــب« 1992، »باراثيــا« 1994، »شــارن وود فــورس« 1996، 
»الايــد فورســيس« 1997، »انتخــاب« 1998، »كيــب كــروس« 1999، »نــو اكســكيوز 
ــو بنــد« 2004، »رامونتــي« 2007،  ــوز ت نيــدد« 2002، »ديب دستنيشــن« 2003، »رفي

»ريبشيســر« 2017، و»بــاالس بيــري« 2021.
وســطرت خيــول جودلفــني إنجــازات مبهــرة يف كأس أســكوت الذهبيــة، مــن بينهــا 5 
انتصــارات لخيــول جودلفــني عــر: »كاســيك كليشــيه« 1996، »كيــف تــري« عامــي 

ــن« يف 2012. ــر فيج ــو« يف 2004، و»كل 1998 و2000، و»بابين
ونالــت خيــول جودلفــني لقــب ســانت جيمس بــاالس 11 مــرة، وبــدأت مع »بــرين« يف 
عــام 85، وأحدثهــا مــع »بــاالس بيــري« يف 2020، وســيطرت براعــة عــى ألقــاب ســباق 
برنــس اوف ويلــز، أبرزهــا مــع »متوتــو« عامــي 87 و88، و»محــرم« يف عامــي 94 و95، 

وأحدثهــا مــع »لــورد نــورث« 2020.
وظفــرت خيــول اإلمــارات بلقــب كنــج ســتاند 4 مــرات، أبرزهــا مــع »بلــو بوينــت« 
ــافة  ــى مس ــام ع ــني، وكاه ــتيكس مرت ــث س ــباق كومنول ــي 2018 و2019، وس عام
الرسعــة عــر »محــرر«، و»اقتــدار«، فيــام نالــت لقــب كورنيشــن ســتيكس للمهــرات 7 

ــة« يف 2014. ــري« يف 1985، و»رزين ــع »البحاث ــرات م م
ــل امللكــة آن، عندمــا  ــم تأســيس مضــامر أســكوت للســباق يف عــام 1711 مــن قب ت
كانــت تركــب فرســها مــن قلعــة وندســور، وصادفــت منطقة مفتوحــة، تبــدو، عى حد 

تعبريهــا، »مثاليــة للخيــول للعــدو بأقــى طاقتهــا«.
ويعتــر املهرجــان مناســبة اجتامعيــة كبــرية تحــرص امللكــة إليزابيــث الثانيــة ملكــة 
بريطانيــا عــى حضورهــا مــع أفــراد األرسة املالكــة، إىل جانــب كبــار املســؤولني ومــاك 

الخيــل يف العــامل، ويتضمــن إىل جانــب ســباقات الخيــل، أنشــطة أخــرى 
ــن  ــة والجــامل، ويحــره املشــاهري والنجــوم م ومســابقات للموضــة واألناق

ــف أرجــاء العــامل. مختل
ومــن أبــرز مظاهــر مهرجــان رويــال أســكوت، موكــب وصــول امللكــة إليزابيث 
الثانيــة إىل املضــامر قبــل انطاقــة كل ســباق يف موكــب الســيارات التــي تجرها 

الخيول.
ويذكــر أنــه مل يتــم تخصيــص يــوم الســيَّدات يف هــذا املهرجــان الســنوي حتــى 
العــام 1807 يف عهــد امللكــة آن، حــني بــدأت ســيِّدات القــرص امللــيك بالحضــور 
ــر  ــوَّر األم ــل أن يتط ــابقني قب ــول واملتس ــاب بالخي ــداء اإلعج ــباق إلب إىل الس
ويتحــول إىل حفــل الســتعراض األزيــاء والقبَّعــات التــي تضفــي املــرح والفــرح.

13  
فوزاً سطرتها خيول اإلمارات يف سباق كوين آن ستيكس 

أحدثها بواسطة »باالس بيري« يف 2021.

12  
فوزاً نالتها خيول اإلمارات يف سباق برنس اوف ويلز، 

أبرزها عر األسطورة »ديب ميلينيوم« يف 2000.

8
انتصارات حققتها خيول اإلمارات يف كأس أسكوت 

الذهبية، السباق األعرق يف املهرجان.

متابعة
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متابعة
األب جون واالبن ثادي جوسدن يكسبان لقب المدربين

الثعالب«  »حكايات 
تمنح اوشن ميرفي لقب »السرج الذهبي«

دبي )فروسية اإلمارات(
خمســة انتصــارات كانــت كافيــة ليحقــق الفــارس اوشــن مــرييف البالــغ مــن العمــر 
25 عامــاً بطولــة الفرســان »الــرسج الذهبــي« ألول مــرة يف رويــال أســكوت، والــذي 
ــاور  فــاز بالجائــزة املرموقــة حــني قــاد »فوكــس تيــل« ملصلحــة إســطبات كنــج ب

ريســنج واملــدرب أنــدرو بالدينــج، يف اليــوم األخــري.
ــا،  ــارس هن ــأن أكــون أفضــل ف ــال مــرييف: »لقــد تجــاوزت أحامــي الجامحــة ب وق
لقــد شــاهدت هــذا املهرجــان مــع والــدي ومل أفكــر أبــداً يف أن هــذه الشــارة ملــك 
ــوري،  ــيك ديت ــع فران ــة م ــة الرس ــد املنافس ــة بع ــة، خاص ــاً مذهل ــت أيام يل، كان

وريــان مــور، ووليــم بيــوك«.
ــتيكس،  ــري س ــباق كوفن ــادو« يف س ــاير ش ــع »بريكش ــرييف م ــارات م ــدأت انتص وب
وتابعهــا مــع »بريوتــو« يف ســباق بريطانيــا ســتيكس، ثــم حقــق الفــوز عــر املهــرة 
ــض  ــم تخفي ــد أن ت ــا بع ــاء انتصاره ــي ج ــج، والت ــري« يف كأس التتوي ــول ف »الكح

ــث. ــز األول عــى مــن »دراجــون ســيمبول« يف كأس الكومنول مــرييف مــن املرك
ــريج،  ــباق دوق ادنب ــورن« يف س ــك ث ــر »كوي ــوز ع ــه بالف ــرييف انتصارات ــل م وواص
ــوم  ــب يف الي ــوز باللق ــرييف الف ــب« م ــات الثعال ــز« أو »حكاي ــس تيل ــح »فوك ومن

األخــري.

وتفــوق األب جــون وابنــه ثــادي جوســدن عــى انــدرو بالدينــغ 
ــايئ،  ــرة األوىل للثن ــدرب  للم ــل م ــزة أفض ــب جائ ــى لق ــول ع بالحص
ــن  ــة فائزي ــني أربع ــث أحــى كا الفريق ــزان، حي ــز يف املي ــدد املراك بع

ــة. ــان الخمس ــام املهرج ــال أي خ
وحقــق آل جوســدن انتصاراتهــم عــر »بــاالس بيــري« يف كويــن آن 
ــل« يف  ــدي انج ــتيكس، و»ان ــورس س ــر ه ــاز« يف كوب ــتيكس، و»امتي س

ســباق دوق كمريــدج، و»لوفنــج دريــم« يف ريبســديل ســتيكس.
وباتــت لــورا بريســون، البالغــة مــن العمــر 20 عامــاً، رابــع فارســة وأول 
ــد  ــكوت، بع ــال أس ــان روي ــباقات مهرج ــوز يف س ــة، تف ــة متدرب فارس
جــاي كيلــواي يف عــام 1987، وهايــي ترينــر 2019، وهــويل دويــل 2020 
و2021، حــني قــادت »لــوال شــو غــريل« للفــوز بســباق كنزنجتــون باالس.

ــابق يف  ــوز بس ــدرب يف ــارس مت ــاين، أول ف ــو غي ــايل مارك ــح اإليط وأصب
رويــال أســكوت عندمــا اكتســح منافســيه عــى صهــوة »ريــل وورلــد« 
ــب  ــت ك ــال هن ــباق روي ــن رسور، يف س ــعيد ب ــإرشاف س ــني ب لجودلف

ــؤ. للتكاف

دقيقة الزمن الذي سجله الفارس ماركو غياين يف 
سباق رويال هنت كب ملسافة 1600 مر.

82
فوزاً تصدر بها سري مايكل ستاوت قامئة 
املدربني األكر فوزاً يف تاريخ مهرجان 

رويال أسكوت.

دقيقة الزمن الذي سجلته الفارسة لورا بريسون يف 
سباق كنزنجتون باالس ملسافة 1600 مر.

لورا تدخل التاريخ وتسجل رابع فارسة تفوز في الرويال أسكوت 	
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تفوق على »لون ايجل« بفارق عنق 

»هريكين لين«.. 
إنجاز غير مسبوق باللقب السابع في »الديربي األيرلندي«

دبي )فروسية اإلمارات(
منــح املهــر »هريكــني لــني« لـ»جودلفــني« بــإرشاف شــاريل أبلبــي وقيــادة وليــام بيــوك، 
خيــول اإلمــارات الفــوز الســابع بلقــب الديــريب األيرلنــدي، ليضيفــه إىل لقــب الديــريب 
اإلنجليــزي الــذي فــاز بــه »ادايــر« لـــ »جودلفني« يف موســم واحــد، يف إنجاز غري مســبوق 

لخيــول اإلمــارات.
ونــر ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد ديب، رئيــس 
املجلــس التنفيــذي، فيديــو عر حســابه الرســمي عى موقــع »إنســتغرام«، يوثق لحظات 

فــوز البطــل »هريكــني لــني« لـ»جودلفني« بلقــب الـــ »ديــريب األيرلندي«.
 وتفــوق »هريكــني لــني« عــى نفســه يف مضامر كــوراه يف الســباق البالغــة جائزته مليون 
يــورو برعايــة ســوق ديب الحــرة، عــى الرغــم مــن أنــه اضطــر إىل االنطــاق بقــوة مــن 
الصفــوف الخلفيــة حتــى أطبــق عــى منافســه »لــون ايجــل« بقيــادة ديتوري يف مشــهد 

مثــري حبــس األنفاس.
 وتفــوق »هريكــني لــني« املنحــدر مــن نســل »فرانــكل« بفــارق عنق، مســجاً زمنــاً قدره 
2:33:85 دقيقــة، يف الســباق البالــغ طولــه 2400 مــر، فيــام حــل ثالثــاً »ووردبــو« بفارق 

أطوال.  7
وكانــت خيــول اإلمــارات قــد حققــت إنجــازات عديــدة، وأول فــوز جــاء عــر الجــواد 
»رشيــف دانــرس« للمغفــور لــه الشــيخ مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم، بــإرشاف مايــكل 
ســتاوت، وبقيــادة والــر ســوينبورن يف العام 1983، مســجاً زمنــاً قــدره 2:29:40 دقيقة.

وجــاء الفــوز الثــاين عــر »أولــد فيــك« لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، بــإرشاف 
ــدره  ــاً ق ــجاً زمن ــام 1989، مس ــني ع ــتيفن كوث ــادة س ــيل، وبقي ــري سيس ــدرب ه امل

ــة. 2:29:90 دقيق
وجــاء الفــوز الثالــث عــر الفــرس املميــزة »سلســبيل« للمغفــور لــه الشــيخ حمــدان بن 
راشــد آل مكتــوم، بــإرشاف املــدرب جــون دنلــوب، وبقيــادة الفــارس ويــي كارســون، يف 

العــام 1990، مســجلة زمنــاً قــدره 2:33:00 دقيقــة. 

ــي  ــرة »بانشــني« الت ــه بواســطة امله ــوز ل ــني أول ف ــق جودلف ــق فري وحق
كانــت أول خيــل يقــي فــرة الشــتاء يف إســطبات »القــوز« يف ديب بــإرشاف 
املــدرب هــال إبراهيــم، وبقيــادة فرانــيك ديتــوري يف عــام 1994، وســجلت 

زمنــاً قــدره 2:32:70 دقيقــة.
وحقــق املهــر »وينجــد الف« لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، بــإرشاف أندريــه فابــر، وبقيــادة أوليفييــه بيلييــه، اللقــب يف عــام 

1995، مســجاً 2:30:10 دقيقــة.
وفــاز »جــاك هوبــس« لجودلفــني بلقــب العــام 2015، بــإرشاف جــون 
ــة.  ــافة يف 2:34:93 دقيق ــع املس ــوك، وقط ــام بي ــادة ويلي ــدن، وبقي جوس

 2:27:10  
دقيقة، أرسع زمن يف تاريخ سباق الديريب األيرلندي، 

سجله »جاليليو« يف عام 2001.

1866
العام الذي انطلق فيه الديريب األيرلندي بواسطة إيرل 
أوف هوث، مارجويس أوف دور جيدا، وأيرل أوف 

شارماونت، وفاز به للمرة األوىل الجواد »سليم«.

2:29:40
دقيقة الزمن األرسع لخيول اإلمارات الفائزة يف الديريب 
األيرلندي، والذي سجله »رشيف دانرس« يف عام 1983.
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الحصاد
إنجاز متفرد لبرنامج الموسم

»القفز«.. 

دبي )فروسية اإلمارات(
عــر برنامــج موســم 2020 - 2021، دفــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق 

مبجموعــة مقــدرة مــن منافســات قفــز الحواجــز املحليــة والبطــوالت الدوليــة 

ــة  ــة حيوي ــدف مواصل ــز الحواجــز، به ــول قف ــت خــري معــني لفرســان وخي كان

ــتوى  ــى مس ــاء ع ــة، واإلبق ــة كاف ــية بالدول ــة الفروس ــاط ألندي ــة النش مامرس

ــاً، وأمثــر املوســم إنجــازاً متفــرداً  أداء الفرســان والخيــول لجميــع الفئــات عالي

ــات  ــا املنافس ــي أفرزته ــج الت ــه، والنتائ ــاركة في ــم املش ــده حج ــاً يؤك ونجاح

ــة  ــة، ورعاي ــة كاف ــن األندي ــري م ــاون كب ــن تع ــا م ــق له ــا تحق ــوالت، مب والبط

ــة  ــايض، ورشك ــي الري ــس أبوظب ــا مجل ــن أبرزه ــدة، م ــات عدي ــاندة جه ومس

ــني.   ــارات لونج ــة دوري اإلم ــني، راعي لونج

تضمــن املوســم 10 منافســات أســبوعية وبطــوالت محليــة، و8 بطــوالت دوليــة 

ــة، والتــي جــاءت تحمــل  ــة كأس رئيــس الدول ــة النجمتــني، عــدا بطول مــن فئ

للمــرة األوىل تصنيفــاً دوليــاً مــن فئــة الثــاث نجــوم، بســبب الجائحــة، وهــي 

التــي عقــدت كل دوراتهــا الســابقة بتصنيفهــا الرفيــع مــن فئــة الخمــس نجــوم.

ــذي  ــمي ال ــج املوس ــب الرنام ــوالت حس ــات والبط ــت املنافس أقيم

ــع العــام الحــايل، عــى الرغــم مــن الصعــاب  أصــدره االتحــاد، مطل

ــة،  ــا، واالشــراطات االحرازي ــات جائحــة كورون التــي أفرزتهــا تداعي

كان عــى جميــع اللجــان وأطقــم العمــل والفرســان والحضــور رغــم 

محدوديتــه االلتــزام والتقيــد بهــا، مــع تباعــد عنــد كل لقــاء طيلــة 

فــرة املوســم. 

ــدي  ــا، عــى أي ــات املوســم كــام خطــط له ــع فعالي اســتكملت جمي

كــوادر إداريــة وفنيــة ذات كفــاءة عاليــة، إضافــة إىل مــا قامــت بــه 

إدارات األنديــة مــن دور كبــري يف إعــداد وتأهيــل الفرســان والخيــول، 

وصــوالً بهــم إىل مياديــن املنافســات والبطــوالت، وقامــت بواجبهــا 

ــه  ــع ب ــا تتمت ــازات مب ــداف واإلنج ــاً لأله ــدر، تحقيق ــهامها املق وإس

مــن إمكانيــات وخــرات عاليــة.

10
أشواط أقيمت ضمن منافسات األسبوع األول 

للنسخة التاسعة لدوري اإلمارات، واستضافها ميدان 
منتجع الفرسان الريايض يف أبوظبي.

135
سم مثلت التحدي يف أبرز منافسات األسبوع األول 
لدوري اإلمارات، وجاءت من جولة واحدة مع جولة 
متايز، ونال املركز األول الفارس جاك ريان بالجواد 

»هوليوود« من فريق »زد سفن«. 

194
فارساً وفارسة من جميع الفئات شاركوا يف 

منافسات األسبوع األول لدوري اإلمارات.

عبــور الحواجز فوق تحديات »كورونا«
 بـــ 10 بطــوالت محلية و8 دولية
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الحصاد

رسالة أضافت بعدًا إيجابيًا

»دوري اإلمارات«.. 
9 مواسم من الرعاية المتميزة عبر »لونجين« 

دبي )فروسية اإلمارات(
عــى مــدى تســعة مواســم متتالية، يواصــل دوري اإلمــارات »لونجني« أداء رســالته 
التــي أضافــت بعــداً إيجابيــاً عــى مجمــل فعاليــات ومنافســات قفــز الحواجــز يف 
ــم أو  ــز لديه ــول القف ــارات وخي ــان اإلم ــى فرس ــده ع ــرص فوائ ــة، ومل تقت الدول
تلــك التــي متتلكهــا األنديــة ويرتــدي الفرســان شــعارها، لتفيــض إيجابيــة دعمــه 
ورعايتــه للمنافســات والبطــوالت وجميــع املشــاركني فيهــا، منــذ انطاقتــه األوىل 

يف موســم 2012 - 2013.
بــدأ دوري اإلمــارات، متفــرداً كتجربــة رائــدة عــى مســتوى دول الــرق األوســط، 
مســتثمراً بإيجابيــة فــرة املوســم الــذي ميتــاز باســتقرار منافســاته املحليــة، 
ــة منشــآتها،  ــاز بحداث ــة، والتــي متت وتنظيمهــا املتطــور يف عــدد كبــري مــن األندي
وتنــوع ميادينهــا الرمليــة مــا بــني الخارجيــة املكشــوفة، والداخليــة املغطــاة مكيفة 
الهــواء، إضافــة إىل رواج هــذه الرياضــة يف اإلمــارات منــذ وقــت مبكــر، واهتــامم 
عــدد كبــري مــن الفرســان والفارســات، ومامرســتهم لهــا، واالهتــامم الشــامل مبــا 

لديهــم مــن خيــول، وبــذل جهــود كبــرية يف االرتقــاء مبســتوى أدائهــم امليــداين.
ولهــذا التميــز، وجــدت فكــرة طــرح الــدوري أرضيــة ممهــدة لتحقيــق املزيــد مــن 
اإلنجــازات التــي يحفــل بهــا ســجل هــذه الرياضــة، مبــا تقدمــه مــن دعــم ورعايــة 
ــي  ــة الت ــة العالي ــة املالي ــانها التكلف ــة وفرس ــل األندي ــهم يف تحم ــاندة، تس ومس
ــة الفروســية  ــه يف األســاس أندي ــا تقدم ــة مل ــا ملامرســة النشــاط، وكإضاف تحتاجه

ــاً  ــاً إيجابي ــارات واقع مــن دعــم، فأصبحــت فكــرة طــرح دوري يف اإلم
ــاء والتقديــر مــن جميــع املهتمــني برياضــة القفــز،  ملموســاً، يجــد الثن
ــدوري  ــات ال ــة ملنافس ــة املقدم ــز املالي ــة الجوائ ــت قيم ــد أن ارتق بع

بنســبة ثاثــة أضعــاف.
وانطلــق الــدوري مســجاً يف كل موســم املزيــد مــن اإليجابيــات، 
مســنوداً مبــا تتمتــع بــه اإلمــارات مــن وفــرة يف األنديــة، ومــا متتــاز بــه 
مــن تنــوع املياديــن، وحداثــة املنشــآت، ومبوســم يــرف عليــه اتحــاد 
ــت  ــم، وتوقي ــن التنظي ــتقرار وحس ــه االس ــباق، عنوان ــية والس الفروس
زمنــي دقيــق، ومســتوى فنــي متقــدم أســهم يف جــذب عــدد كبــري مــن 
الفرســان والفارســات مــن دول العــامل إىل اإلمــارات، عــر االنتســاب إىل 
أنديــة ومراكــز الفروســية بالدولــة، واملشــاركة يف منافســات وبطــوالت 

ــن يف برنامجــه املوســمي. املوســم حســب مــا هــو معل
الــدوري  فعاليــات  جــاءت  املتميــزة،  املعطيــات  هــذه  كل  ومــن 
متفــردة، حيــث أنجــزت مســرية تســعة مواســم بنجــاح كبــري، تخطــت 
ــري لرفــع  ــدور كب ــام ب ــة املجــردة، إىل القي ــة الرعاي ــه »لونجــني« مرحل ب
ــه  ــام تحقق ــه في ــد ب ــك يعت ــوالت، وكري ــات والبط ــتوى املنافس مس

ــور.  ــازات وتط ــن إنج ــية م الفروس

810
أشواط أقيمت منافساتها خال 9 دورات لدوري 

قفز الحواجز منذ انطاقته.

90
أسبوعاً أقيمت منافساتها خال املواسم التسعة لدوري 
اإلمارات »لونجني« مبتوسط 9 أسابيع يف املوسم الواحد.

10
أسابيع تقام خالها منافسات دوري اإلمارات 

لقفز الحواجز يف كل موسم.
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المنافسات أقيمت خالل 3 شهور

ميادين اســتضافت الدوري 7
والبطــوالت الدولية بتنظيم »7 نجوم«

دبي )فروسية اإلمارات(
اســتضافت أنديــة ومراكــز الفروســية باإلمــارات، منافســات النســخة التاســعة 
لــدوري اإلمــارات »لونجــني« لقفــز الحواجــز، وجرت خال شــهري ينايــر وأبريل 
املاضيــني، يف حــني أقيمــت فعاليــات البطــوالت الدوليــة خــال شــهري فرايــر 
ومــارس مــن العــام الحــايل، واســتحق التنظيــم لــكل هــذه الفعاليــات درجــة 7 

نجــوم، حيــث نظمــت جميــع هــذه البطــوالت خــال 3 أشــهر. 
ــع  ــي منتج ــن، ه ــبعة ميادي ــى س ــم ع ــوالت املوس ــات وبط ــت منافس توزع
ــة  ــذي اســتضاف 3 منافســات محلي ــي ال ــدويل يف أبوظب ــايض ال ــان الري الفرس
ضمــن الــدوري، ضمنهــا منافســات أســبوعية جــرت خال شــهر رمضــان املايض.

وعــاد نــادي ديب للبولــو والفروســية للحــاق مجــدداً بقطــار الــدوري، واســتضاف 
منافســة محليــة، وبطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتني.

ــني، يف  ــني دوليت ــة، وبطولت ــة محلي ــية منافس ــي للفروس ــادي أبوظب ــهد ن وش
أســبوعني متتاليــني، بطولــة كأس أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك الدوليــة، مــن 
فئــة النجمتــني، يف نســختها الثامنــة، والنســخة العــارشة لبطولــة كأس صاحــب 

الســمو رئيــس الدولــة، مــن فئــة الثــاث نجــوم. 

واســتضاف نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى ميادينــه الداخليــة 
مكيفــة الهــواء والخارجيــة، ثــاث منافســات محليــة، ضمنهــا الرمضانيــة 
الثانيــة باملوســم، ونهــايئ الــدوري، وأقــام النــادي بطولتــني دوليتــني مــن 
ــم  ــة كأس حاك ــة، وبطول ــارقة الدولي ــة الش ــني، األوىل بطول ــة النجمت فئ
ــس  ــة الخم ــن فئ ــع م ــف الرفي ــل التصني ــت تحم ــي كان ــارقة، والت الش
ــدءاً مــن العــام 2017، وهــي املــرة  ــة ب ــة مواســم متعاقب نجــوم يف ثاث
األوىل التــي تقــام فيهــا بطولــة دوليــة رفيعــة املســتوى مــن فئــة الخمس 

نجــوم رشق أوســطياً. 
ــة ســلطان بــن زايــد الكــرى بقريــة بوذيــب العامليــة  واســتضافت صال
بالختــم يف أبوظبــي، منافســتني ضمــن الــدوري، وبطولة اتحاد الفروســية 

والســباق، وهــي صالــة مكيفــة الهــواء. 
وأقــام مركــز اإلمــارات للفروســية يف ديب، بطولــة ديب الدوليــة مــن فئــة 
النجمتــني، فيــام نظــم نــادي العني للفروســية والرمايــة والجولــف، بطولة 

العــني الدوليــة مــن ذات فئــة النجمتــني.

1
أقيمت بطولة محلية واحدة خال موسم قفز الحواجز، وهي بطولة 

اإلمارات يف نسختها الـ 22، وفاز الفارس حمد الكريب عى صهوة الجواد 
»كويل كادانس زد« من نادي الشارقة للفروسية بلقب الفئة الكرى. 

7
بطوالت دولية فئة النجمتني تضمنها 
برنامج موسم قفز الحواجز، توزعت 

استضافتها بني األندية.

3
نجوم هي الفئة الوحيدة التي أقيمت لها بطولة خال 
موسم قفز الحواجز وحملت اسم صاحب السمو رئيس 

الدولة.

الحصاد



فروســية اإلمارات

يوليو 2021 28

جيل جديد على طريق التألق

»الصغــار« في معترك 
البطوالت الدوليــة بطموحات »الكبار«

الحصاد

دبي )فروسية اإلمارات(
تــويل أنديــة الفروســية اهتاممــاً كبــرياً بفرســان القفــز مــن جميــع الفئــات، ويتعاظــم 
اهتاممها بفئة الفرســان األشــبال والناشــئني وصوالً إىل فئة الشــباب وفرســان املســتوى 
األول، وهــي سلســلة مــن االهتاممــات التي تراعــي اإلعداد والتجهيز األمثل للفرســان، 
ومــن ثــم الدفــع بهــم إىل املشــاركة يف املنافســات املحليــة، والبطــوالت الدوليــة التــي 
تكشــف نتائجهــا عــن املســتوى الحقيقــي للفرســان مقارنــة بالنتائــج التــي يحققهــا 

رصفائهــم مــن الفئة نفســها.
ــات،  ــان الفئ ــن فرس ــة م ــة ملجموع ــج متقدم ــرزت نتائ ــة، ب ــوالت الدولي ويف البط
أظهــرت مــا توليــه األنديــة مــن اهتــامم بالفئــات التــي يعــّول عليهــا كثــرياً يف إثــراء 
هــذه الرياضــة، وأن وصولهــم إىل منصــات التتويــج دليــل عافيــة عــى تقدميهــا كل ما 
مــن شــأنه االرتقــاء مبســتوى هــذه الفئــات، وتقديــم أبطــال جــدد يف الفئــات األعــى، 

وتحقيــق االنتصــارات واإلنجــازات باســم اإلمــارات.
شــارك عــدد كبــري مــن فرســان اإلمــارات مــن جميــع الفئــات يف البطــوالت الدوليــة 
األخــرية، وفيهــا قــدم الفرســان الصغــار من فئــات األشــبال والناشــئني والشــباب عطاًء 
مميــزاً وبطموحــات وأداء الفرســان الكبــار، كمــؤرش لقــدوم جيــل جديد من الفرســان 
ــة،  ــارقة الدولي ــق يف الش ــوالت، تأل ــب البط ــب ترتي ــور. وحس ــوة والتط ــه الق عنوان
الفــارس الشــاب محمــد حمــد الكــريب وحقــق ثنائيــة، وشــارك يف منافســة الجائــزة 
الكــرى املصّغــرة الفــارس الشــاب عــي أحمــد الجنيبــي وحــل ثالثــاً، وهــي نتيجــة 

متقدمــة للفــارس الجنيبــي يف مســتهل مشــاركاته الدوليــة. 
ويف بطولــة كأس أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك الدوليــة، تصــدر الفــارس الشــاب عمر 
عبــد العزيــز املرزوقــي منافســات دوليــة أقــل مــن 25 ســنة، وحقــق الفــارس الشــاب 
مــويف عويضــة الكــريب املركز األول يف املنافســة الدولية الثانية يف بطولــة األكادميية، ويف 

املنافســة الدوليــة األوىل للفرســان مــن فئة الناشــئني »الجونيــورز«، تصدر 
الفــارس الناشــئ عيــىس عمران العويس املشــهد بإحــرازه املركــز األول، ويف 
فئــة الناشــئني »الجونيــورز« ســيطر فرســان اإلمــارات عــى املراكــز الثاثــة 
ــه حمــد الكــريب، وشــقيقه الفــارس محمــد  ــد الل األوىل عــر الفــارس عب

حمــد الكــريب ثانيــاً، والفــارس عمــر عبــد العزيــز املرزوقــي ثالثاً.  
مــن أميــز انتصارات فرســان اإلمــارات يف بطولــة كأس رئيس الدولــة، انتزاع 

الفــارس الشــاب محمــد حمد الكــريب، صــدارة الجائزة الكــرى املصّغرة.
وأحــرز فرســان اإلمــارات املراكــز الســتة األوىل يف املنافســة الدوليــة الثانية 
للفرســان الناشــئني »الجونيــورز«، تقدمهــم يف املركــز األول الفــارس عبــد 
اللــه الكــريب، ويف املنافســة الدوليــة مــن جولــة واحــدة، ســيطر فرســان 
ــر  ــز األول عم ــم يف املرك ــة األوىل، تقدمه ــز األربع ــى املراك ــارات ع اإلم

عبدالعزيــز املرزوقــي.
وحــاز الفــارس مبخــوت عويضــة الكــريب، لقب صــدارة املنافســات الدولية 
للفرســان األشــبال يف منافســة مــن جولــة مــع متايــز، وأكمــل بهــا ثنائيــة 

اســتهلها يف شــوط مبواصفــات الجولــة الواحــدة.
وحصــد الفــارس حميــد عبداللــه املهــريي املركــز األول يف منافســة الجائــزة 
الكــرى يف بطولــة ديب الدوليــة، ويف املنافســة الدوليــة التأهيليــة للجائــزة 

الكــرى مــن فئــة النجمتــني، نــال الصــدارة الفــارس عــي حمــد الكــريب.
ويف آخــر البطــوالت الدوليــة باملوســم، أحــرز الفــارس محمــد حمــد الكريب 

األول. املركز 

4
أشواط دولية، منها اثنان بفئة نجمتني، وشوطان لخيول 

القفز الصغرية، أقيمت يف بطولة ديب لقفز الحواجز.

40
خياً شارك بها الفرسان والفارسات يف منافسات الخيول 

الصغرية خال بطولة ديب الدولية لقفز الحواجز.

1620
ساعة أداء ميداين للفرسان والفارسات يف كل املنافسات 

والبطوالت مبعدل 2 ساعة يف الشوط الواحد.

218
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسات بطولة ديب الدولية 

لقفز الحواجز.
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عوضًا عن المعسكرات الصيفية الخارجية
»الرمضانية«.. المحافظة على مستوى 

الفرسان وتحسين المراكز في القائمة الدولية 

دبي )فروسية اإلمارات(
مواصلــة للجهــود التــي ظل يبذلها اتحاد الفروســية والســباق للمحافظة عى مســتوى 
فرســان وخيــول قفــز الحواجز، واســتكامالً لرنامج منافســات املوســم، نظم منافســات 
لقفــز الحواجــز خــال شــهر رمضــان املــايض، األوىل أقامهــا يف ميــدان منتجع الفرســان 
ــا  ــة املغطــاة مبركــز الشــارقة للفروســية، وأعقبه ــة يف الصال ــدويل، والثاني ــايض ال الري
مبنافســات صيفيــة، ال تــزال جاريــة، وهــي األوىل التــي يقيمهــا االتحــاد خــال فصــل 

الصيف.
وتــأيت هــذه املنافســات ملبيــة لحاجــة الفرســان والخيــول للمنافســات والبطــوالت 
الدوليــة، عوضــاً عــن املعســكرات الصيفيــة الخارجيــة، والتــي كان يقصدهــا الفرســان 
بخيولهــم صيفــاً، اســتكامالً لإلعــداد والجاهزيــة، وتحســني مراكزهم عى قامئــة االتحاد 
الــدويل للفروســية، مبشــاركتهم يف الكثــري مــن البطــوالت الدوليــة التي تنشــط صيفاً يف 
الــدول األوروبيــة، والتــي أصبحــت غــري متاحــة مــع اســتمرار حظــر ومنــع الســفر إىل 

معظــم الــدول األوروبيــة بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا.
وجــدت املنافســات الرمضانيــة األوىل التــي أقيمــت مبنتجع الفرســان الريــايض الدويل، 
قبــوالً لــدى عــدد جيــد مــن الفارســان، تنافســوا يف ثاث منافســات مفتوحة املشــاركة، 
ــة  ــات الجول ــان، األوىل مبواصف ــن الفرس ــن م ــة الكثريي ــة لحاج ــاءت ملبي ــي ج والت
ـ 110 ســم، مبشــاركة 27 فارســاً مــن فئــة املبتدئــني، و8  الواحــدة، عــى حواجــز 105 
ـ 5 ســنوات، وشــارك 60 فارســاً وفارســة يف املنافســة  فرســان بخيولهم الصغرية عمر 4 
الثانيــة عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 120 ســم، ويف منافســة ختــام اللقــاء، عــى حواجز 

135 ســم، شــارك 37 فارســاً.
ويف املنافســات الرمضانيــة الثانيــة مبيدان الصالة املغطاة، يف مركز الشــارقة للفروســية، 
أقيمــت ثاث منافســات مفتوحة املشــاركة أيضــاً، يف املنافســة األوىل عــى حواجز 105 
ـ 110، وشــارك فيهــا فرســان مــن فئــة األشــبال، واملبتدئني، والفرســان أصحــاب الخيول 

الصغــرية، بينــام شــارك مــا يقــارب املائــة فــارس، يف الشــوط املفتــوح عــى حواجــز 
120 ســم، وجاء أغلب الفرســان املشــاركني من فئة الناشــئني »الجونيورز«، وفرســان 
املســتوى الثــاين، إضافــة إىل مشــاركة عدد من فرســان املســتوى األول بهدف تجهيز 
خيولهــم مــن الفئــة الوســطى واملشــاركة معهــا فيــام تبقى من منافســات املوســم، 

ويف الشــوط املفتــوح عــى حواجــز 135 ســم، تنافس 67 فارســاً.

الحصاد

6
منافسات أقيمت خال شهر رمضان ألول مرة ضمن 

الرنامج الذي أطلقه اتحاد الفروسية والسباق الستمرار 
الفعاليات خال الشهر الكريم.

330
فارساً وفارسة شاركوا يف املنافسات الرمضانية التي 
أقيمت يف ميدان منتجع الفرسان الريايض الدويل، 

والصالة املغطاة مبركز الشارقة للفروسية.

130
فارساً وفارسة شاركوا يف املنافسات الرمضانية األوىل التي 

استضافها ميدان منتجع الفرسان الدويل الريايض يف أبوظبي.
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الحصاد
وفرة ميادين وجوائز قيمة وتقدم في المستوى الفني

»الدولية في اإلمارات«.. 
جاذبية عالية لفرسان العالم في الشتاء

دبي )فروسية اإلمارات(
شــهدت ســتة مياديــن للفروســية باإلمــارات، إقامــة 8 بطــوالت دوليــة خــال موســم 
2020 - 2021، جميعهــا مــن فئــة النجمتــني، عــدا واحــدة مــن فئــة الثــاث نجــوم، 
مبعــدل أقــل مــن بطــوالت موســم 2019 - 2020 التــي بلــغ عددهــا 11 بطولــة دولية 

تحمــل التصنيــف مــن فئــة النجمتــني وحتــى التصنيــف مــن فئــة الخمــس نجــوم.
وجــاء هــذا الفــارق بســبب فــرة اإليقاف التــي كان لهــا تأثريها عــى البدايــة املتأخرة 
ملنافســات وبطــوالت املوســم األخــري، والتــي انطلقت مطلــع يناير املــايض، وانحرصت 
جميــع البطــوالت يف شــهري ينايــر وفرايــر املاضيــني، يف حــني كانــت انطاقــة املوســم 
قبــل األخــري يف األســبوع األخــري مــن شــهر ســبتمر 2019، لتضيــف جائحــة كورونــا 
ــود  ــبب القي ــوالت، بس ــدد البط ــض ع ــت تخفي ــي فرض ــات الت ــن الصعوب ــد م املزي
املفروضــة عــى الســفر، الســيام عــى الفرســان والخيــول، مــع إلغــاء عــدد كبــري مــن 
البطــوالت الدوليــة التــي تنظمهــا الــدول لفرة ليســت بالقصــرية، طالت حتــى بطولة 
كأس العــامل يف أمــريكا، ونهــايئ كأس األمــم يف برشــلونة بإســبانيا وغريهــام، كل ذلك كان 
ســبباً يف قلــة عــدد الفرســان املشــاركني يف البطــوالت الدوليــة، ومــع حاجــة الفرســان 

والخيــول إىل تحســني ســجل نقــاط مراكزهــم لــدى االتحــاد الــدويل للفروســية.
ومتتــاز البطــوالت الدوليــة يف اإلمــارات بكونهــا األكــر جاذبيــة لفرســان القفــز حــول 
العــامل خــال فصــل الشــتاء، لكــرة مــا تنظمــه مــن بطــوالت دوليــة خــال املوســم، 

ــا  ــودة ميادينه ــرة وج ــع وف ــي، م ــتواها الفن ــدم مس ــا بتق ــهود له مش
ومنشــآتها، مــع قربهــا وتوافــر أفضــل ســبل نقــل للخيــول، وإســطبات 
حديثــة إليــواء الخيــل، مــع رعايــة بيطريــة متطــورة، وجوائــز ماليــة قّيمة 

يتــم رصدهــا للفائزيــن.
وعــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي خلفتهــا الجائحــة، كانــت البطــوالت 
ــة حــول  ــة للفرســان مــن 25 دول ــر جاذبي ــة خــال املوســم، األك الدولي
ــن املنتســبني  ــون م ــان املقيم ــارات والفرس ــان اإلم ــم فرس ــامل، ضمنه الع
إىل أنديــة ومراكــز الفروســية فيهــا، بعــد أن اســتبدلوا شــعارات األنديــة 
ــة بأســامء  ــا النشــاط، واملشــاركة يف منافســات محلي ــي ميارســون فيه الت
دولهــم، مــع قــدوم مجموعــة مــن الفرســان مــن خــارج الدولــة للمشــاركة 
ــم وتحــايش  ــة خيوله ــق هــدف املحافظــة عــى جهوزي ــم لتحقي بخيوله
ــا  ــل وحركته ــل نشــاط الخي تراجــع مســتواها، ومــن أهــم أســبابه تعطي
لفــرة طويلــة، ويف حالــة حدوثــه، تحتــاج العودة بــه إىل مســتواه املعهود، 
إىل املزيــد مــن العمــل واإلعــداد لارتقــاء مبســتوى أدائــه والتآلــف معــه 
ــور الحاجــز األخــري، مــع إضافــة جديــدة يف االرتفــاع، وإْن كانــت يف  لعب

حــدود الـــ 5 ســم فــوق مــا اعتــاد األداء عليــه.

11
بطولة دولية تحمل التصنيف من فئة النجمتني 

أقيمت يف اإلمارات خال موسم   2019 - 2020. 

25
دولة حول العامل شارك فرسانها وفارساتها يف املنافسات 

التي أقيمت باإلمارات خال موسم 2020 - 2021. 
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الكميتي والمهيري.. عالمة فارقة لفرسان اإلمارات في »الكبرى«

»الثنائية«.. سباق خاص بين أبطال 
المحلية والدولية في »النجمتين« 

الحصاد

دبي )فروسية اإلمارات(
شــهد املوســم األخــري تنظيــم 8 بطــوالت دوليــة لقفــز الحواجــز جميعهــا مــن فئــة 
ــة الثــاث نجــوم، ويف األوىل ظفــر الفــارس محمــد  النجمتــني، عــدا واحــدة مــن فئ
الكميتــي عــى صهــوة الفــرس »إينــا فــا دو نيــو بيورغــويف«، بجائــزة لونجــني الكــرى 
ـ 21، مبواصفــات جولــة مــع متايــز، عــى حواجــز ارتفاعها  لبطولــة الشــارقة الدوليــة الــ

145 ســم.
ويف بطولــة كأس حاكــم الشــارقة الدوليــة، مــن جولــة مــع متايــز، عــى حواجــز 145 
ســم، تــوج الفــارس عبــد اللــه حميــد املهــريي عــى صهــوة الفــرس »شــا شــا شــا 7« 
بالــكأس للمــرة الثانيــة، األوىل كانــت عــام 2019، مــن فئــة الخمــس نجــوم، ليتصــدر 
الفــارس الكميتــي والفــارس املهــريي املشــهد عــى منصــة التتويــج، وميثــان عامــة 

فارقــة، وتشــهد هــذه املســابقة ســباق خــاص بــني األبطــال يف تحقيــق الثنائيــة.
وتّوجــت الفارســة الرويجيــة أنيتا ســاندي عــى صهوة جوادهــا »فــور كاش 2«، بكأس 
بطولــة أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك يف دورتها الثامنــة، مبواصفــات الجولــة الواحدة 

مــع متايــز، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعها 145 ســم.
وحلّــق الفــارس الــرويس فادميري توغانــوف عى صهوة جــواده »سســبنس فلوريفال« 
بــكأس رئيــس الدولــة، وهــي املــرة األوىل يتــوج فيهــا فــارس مــن روســيا، وأقيمــت 
ـ 160 ســم. املنافســة مــن فئــة الثــاث نجــوم، مبواصفات الجولتــني، عى حواجــز 150 

وفــاز الفــارس األيرلنــدي جــاك رايــان عــى صهــوة جــواده »كيــه يب اس ميجــور باير« 
بــكأس الجائــزة الكــرى يف بطولــة العــني الدوليــة، مــن جولــة مــع متايــز، عــى حواجز 

145 ســم.
وتألقــت الفارســة الدمناركيــة تينــا لونــد عــى صهــوة جوادهــا »كاراللــو«، يف بطولــة 
ديب الدوليــة، وظفــرت بلقبــي الجائــزة الكــرى املصّغــرة، والجائــزة الكــرى للبطولــة، 

مبواصفــات جولــة مــع متايــز، عــى ارتفــاع 145 ســم.
وبفــوزه بالجائــزة الكــرى يف بطولــة ديب للبولــو والفروســية الدوليــة، أكمــل الفــارس 

محمــد الكميتــي ثنائيــة دوليــة مــن فئــة النجمتــني خــال املوســم، بالفــرس »إينا فا 
دو نيــو بيورغــويف«، واألخــري يف منافســة جولــة مــع متايــز، عــى حواجــز 145 ســم.  

وفــاز الفــارس األوملبــي األردين إبراهيم بشــارات بجواده »شــاكتينو« مبنافســة الجائزة 
الكــرى مــن جولــة مــع متايــز، عى 145 ســم. 

وخطــف الفــارس جــاك رايــان بالجــواد »هوليــوود« مــن فريــق »زد ســفن«، مطلــع 
املوســم، املركز األول، يف أوىل منافســات النســخة التاســعة لدوري اإلمارات »لونجني«، 
يف منافســة مــن جولــة مــع متايــز، عــى حواجــز 135 ســم، وعــاد الفــارس جــاك رايان 
ــزاً، عــى  ــج فائ عــى صهــوة الجــواد »يب يب اس مكغريغــور« واعتــى منصــة التتوي

حواجــز 145 ســم.
ويف األســبوع الثــاين، فــاز الفــارس محمد الكميتي بالفــرس »إينا فا دو نيــو بيورغويف« 

مــن إســطبات الــراع باملركــز األول، عى حواجز 140 ســم.
ــادي  ــارداغ« مــن ن ــزار منصــور بالجــواد »اســتوريل دو ف ــارس أحمــد ن ــزع الف وانت
الشــارقة للفروســية، أهــم األلقــاب وأعــى الجوائز يف ختام منافســات األســبوع الرابع 

للــدوري، عــى حواجــز 140 ســم.
وتــّوج الفــارس عــي حمــد الكــريب عى صهــوة الفرس »بالوســنتا« مــن نادي الشــارقة 
للفروســية باملركــز األول يف الشــوط الثــاين املخصــص لفرســان اإلمــارات، يف األســبوع 

الخامــس للــدوري، عــى 135 ســم.
وحقــق الفــارس حمــد عــي الكــريب بالجــواد »كويــل كادانــس زد« مــن نادي الشــارقة 
ـ 22 لبطولــة اإلمــارات، عــى  للفروســية، الفــوز بلقــب الفئــة الكــرى يف النســخة الــ

حواجــز 145 ســم.
وأحــرز الفــارس عبــد اللــه حميــد املهريي بالفرس »شــا شــا شــا 7« مــن نادي الشــارقة 
للفروســية، لقــب الفئــة الكــرى يف نهــايئ منافســات النســخة التاســعة للــدوري، عر 

جولتــني عــى حواجز 145 ســم. 

29
فارساً وفارسة من 11 دولة شاركوا يف بطولة كأس رئيس 
الدولة، تنافسوا عى جوائزها التي بلغت 95 ألف يورو.

160
سم أعى ارتفاع لحواجز، أقيمت عليها منافسات

 كأس رئيس الدولة وبدأت من 150 سم.
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قفز الموسم الصيفي

الرميثي وغريب.. تألق بـ »الثنائية« 
في حفل االفتتاح بـ »بوذيب« 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تألــق الفارســان محمــد شــايف الرميثــي مــن نــادي أبوظبــي للفروســية، وهشــام غريــب مــن نــادي 
ــذي  ــز 2021 ال ــز الحواج ــي لقف ــم الصيف ــات املوس ــة أوىل منافس ــية، يف انطاق ــارقة للفروس الش
ينظمــه اتحــاد الفروســية والســباق للمــرة األوىل، وتقــام منافســاته يف الصــاالت املغطــاة، مكيفــة 
الهــواء، عــى صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى، بقريــة بوذيــب العامليــة مبنطقــة الختــم يف أبوظبــي، 

والصالــة املغطــاة يف نــادي الشــارقة للفروســية والســباق.
وقــام بتتويــج الفائزيــن يف منافســات األســبوع األول واالفتتاحــي التــي أقيمــت يف صالة ســلطان بن 

زايــد الكــرى، اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــي، رئيس اتحــاد اإلمارات للفروســية والســباق.
ــن أظهــروا قــوة يف التنافــس  ــزت املنافســات مبشــاركة واســعة مــن الفرســان والفارســات الذي متي
ــة  ــا أندي ــي تبذله ــرية الت ــة واضحــة عــى الجهــود الكب ــج املنافســات، يف دالل انعكســت عــى نتائ
الفروســية للمحافظــة عــى مســتوى أداء الفرســان والخيــول خــال الفــرة التــي أعقبــت منافســات 
ــا، وجــاءت  ــزال تشــكلها جائحــة كورون وبطــوالت املوســم، عــى الرغــم مــن الصعــاب التــي ال ت

ــة الواحــدة، مفتوحــة املشــاركة. معظــم منافســات األســبوع األول مبواصفــات الجول
وتألــق الفــارس محمــد شــايف الرميثــي يف أوىل املنافســات، وأحــرز ثنائيــة بعــد فــوزه بلقــب أهــم 
منافســات اللقــاء مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة متايــز يف شــوط مفتــوح املشــاركة، صمــم 
مســاره بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 135 ســم، وبفــارق التوقيــت يف جولــة التاميــز، أحــرز الفــوز الفــارس 
محمــد شــايف الرميثــي بالفــرس »كارامبــا«، وأكمــل التاميــز يف زمــن بلــغ 34:70 ثانيــة، وعــاد الفارس 
الرميثــي إىل منصــة التتويــج بعــد إحــرازه املركــز الثــاين بالفــرس »ســيباليا«، وأكمــل معهــا التاميز يف 
زمــن بلــغ 35:17 ثانيــة، وحــاز املركــز الثالــث الفــارس أســامة الزبيبــي بالجــواد »يب إي يس هوغــو« 

مــن نــادي منــدرة للفروســية، وأكمــل التاميــز يف زمــن بلــغ 35:72 ثانيــة.
ــارقة  ــادي الش ــن ن ــينا اس آر« م ــرس »غس ــة بالف ــراز ثنائي ــب يف إح ــام غري ــارس هش ــق الف وتأل
للفروســية، وأكمــل املحطــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 23:06 ثانيــة، يف ختــام األشــواط، والــذي أقيــم 

ــني الخاصــة عــى حواجــز 120 ســم. ــات املرحلت مبواصف
ــا 130  ــغ ارتفاعه ــز بل ــى حواج ــدة، ع ــة واح ــن جول ــاركة، م ــة املش ــات مفتوح ويف أوىل املنافس
ســم، حــل يف املركــز األول الفــارس محمــد شــايف الرميثــي والفــرس »ســيباليا« مــن نــادي أبوظبــي 
للفروســية، وأنهــى الجولــة يف زمــن بلــغ 60:16 ثانيــة، ومــع الفــرس »كارامبــا« حقــق الرميثــي املركز 
الثالــث بعــد إكاملــه الجولــة يف زمــن بلــغ 63:98 ثانيــة، وكان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس 

هشــام غريــب والجــواد »إيلــوي« وأنهــى الجولــة يف 63:89 ثانيــة. 
ويف املنافســة الثانيــة مفتوحــة املشــاركة، مــن جولــة واحــدة أيضــاً، وصمــم مســارها بحواجــز تــراوح 
ارتفاعهــا بــني 115 ـ 120 ســم، أحــرز املركــز األول الفــارس هشــام غريــب بصحبــة الفــرس »غســينا 

اس آر« مــن نــادي الشــارقة للفروســية.

الجائزة/ 
درهم

النادي الجواد الفارس املشاركون مواصفات الفئة م

 الشارقة 5.000
للفروسية

كاترو3  أحمد
عبد الفتاح

22 جولة
105 / 115 سم

املبتدئون 1

18.000  أبوظبي
للفروسية

سيباليا محمد شايف 18 جولة 
130 سم

مفتوح 2

12.000  الشارقة
للفروسية

غسينا  هشام
غريب

28 جولة 
115/ 120 سم

مفتوح 3

5000  مندرة
للفروسية

كريسينا  محمد حسن
املساوي

21 جولة
105/110 سم

املبتدئون 4

300 )فروسية(
للفروسية

ديابولو  أحمد أكر
إبراهيم

8 جولة
105/110 سم

 خيول
صغرية4/5

4

20.000  أبوظبي
للفروسية

كارامبا محمد شايف 17 متايز
135 سم

مفتوح 5

14.000  الشارقة
للفروسية

غسينا  هشام
غريب

31 مرحلتني خاصة
120 سم

مفتوح 6

فائزون باأللقاب

17
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة مبواصفات الجولة الواحدة 

مع جولة متايز يف شوط مفتوح املشاركة، صمم مساره 
بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم.

28
فارساً وفارسة شاركوا يف املنافسة الثانية »مفتوحة املشاركة«، 
من جولة واحدة، وصمم مسارها بحواجز تراوح ارتفاعها بني 

115 ـ 120 سم. 

18
فارساً وفارسة خاضوا تحدي أوىل املنافسات مفتوحة 

املشاركة، من جولة واحدة، عى حواجز بلغ ارتفاعها 130.
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الجائزة/ 
درهم

النادي الجواد الفارس املشاركون مواصفات الفئة م

 أبوظبي 5.000
للفروسية

فاميو  حفصة
الحبي

21 جولة
110/105 سم

مبتدئون 1

2.310  الشارقة
للفروسية

لومادين هشام غريب 5 جولة
110/105 سم

صغرية 
4/5 سنة

1

18.000  أبوظبي
للفروسية

كارامبا محمد شايف 24 جولة 
130 سم

مفتوح 2

12.000  الشارقة
للفروسية

غريسينا سعيد املازمي 55 جولة
120/115 سم

مفتوح 3

5000  الشارقة
للفروسية

لومادين هشام غريب 26 جولة
110/105 سم

مبتدئون 4

20.000  اسطبات
الراع

 ديب دو
فيا

 حميد عبدالله
املهريي

23 متايز
135 سم

مفتوح 5

14.100  الشارقة
للفروسية

غريسينا سعيد املازمي 57 مرحلتني خاصة
120 سم

مفتوح 6

فائزون باأللقاب

حميد المهيري 
يكسب جائزة )الصيفي( الثاني لقفز الحواجز

الختم )فروسية اإلمارات(
حقــق الفــارس حميــد عبــد اللــه املهــريي، بالجــواد »ديب دو فــا« مــن إســطبات الــراع، الفــوز يف أهــم 
أشــواط قفــز الحواجــز يف األســبوع الثــاين مــن الرنامــج الصيفــي الــذي ينظمــه ويــرف عليــه اتحــاد 
اإلمــارات للفروســية والســباق يف الصــاالت املغطــاة مكيفــة الهــواء، برعايــة ومســاندة مجلــس أبوظبــي 

الريــايض، و»لونجــني«، راعيــة دوري اإلمــارات لونجــني لقفــز الحواجــز.
وبانتهــاء لقــاء األســبوع الثــاين، تكــون قــد اكتملت منافســات القفز الصيفية عــى ميدان صالة ســلطان 
بــن زايــد الكــرى يف نــادي تــراث اإلمــارات مبنطقــة الختــم، ومــن ثــم تنتقــل خــال األســبوع الصيفــي 

الثالــث إىل ميــدان الصالــة املغطاة مبركز الشــارقة للفروســية.
وجــاء فــوز الفــارس حميــد عبــد اللــه املهــريي بصــدارة أهــم منافســات األســبوع الصيفــي الثــاين، يف 
الشــوط املفتــوح مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتاميز، وصمــم مســاره بحواجز بلــغ ارتفاعها 
)135( ســم، وتنافــس فيــه 23 فارســاً وفارســة، وأكمــل جولــة التاميــز دون خطــأ 13 فارســاً، وأكملهــا 

الفــارس املهــريي يف زمــن بلــغ )39.68( ثانيــة.
وتــّوج بجائــزة املركــز الثــاين الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــع الفــرس »كارامبــا«، وأكمل معهــا التاميز 
يف زمــن بلــغ )40.31( ثانيــة، وحــاز جائــزة املركــز الثالــث الفــارس هشــام غريــب بالجــواد »إيلــوي« من 

نــادي الشــارقة للفروســية، بزمــن التاميــز )40.85( ثانية.
وحــاز الفــارس محمد شــايف الرميثــي بالفرس »كارامبــا« من نادي أبوظبي للفروســية، جائزة املركــز األول 
يف أول األشــواط مفتوحــة املشــاركة مــن جولــة واحــدة، صمم بحواجــز بلغ ارتفاعها )130( ســم، وشــارك 
فيــه 24 فارســاً، 7 منهــم أكملــوا الجولــة دون خطــأ، وبفــارق التوقيــت، كــام حــاز جائــزة املركــز الثالــث 
بالفــرس »ســيباليا«، ومــن بعــده حــاز جائــزة املركز الثــاين الفارس حميــد عبد اللــه املهريي بالجــواد »ديب 

دو فــاي« من إســطبات الــراع.
وأحــرز الفــارس ســعيد محمــد املازمــي ثنائية قيمة بالفرس »غريســينا« من نادي الشــارقة للفروســية، يف 
منافســات األســبوع الثــاين لقفز الحواجــز ضمن الرنامج الصيفــي، وجاء الفــوز الثاين للفــارس املازمي يف 
املنافســة املفتوحــة مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة متايز، صمــم مســارها بحواجز بلــغ ارتفاعها 
)120( ســم، وتنافــس فيهــا 57 فارســاً، وأكمــل التاميــز 7 فرســان دون خطــأ، وبفــارق التوقيت، تقدمهم 

عــى منصــة التتويــج الفــارس املازمي بعــد إكاملــه التاميز يف أفضــل زمــن، وبلــغ )39.75( ثانية.
 ونــال جائــزة املركــز الثــاين الفــارس ســلطان املرزوقــي بالجــواد »تينــيك دو لــو زد« مــن خيــول فرســان 
رشطــة أبوظبــي، وأكمــل التاميــز يف زمــن بلــغ )42.89( ثانيــة، واملركــز الثالــث أحــرزه الفــارس فرهانــغ 
صادقــي بالجــواد »دبليــو بيكولينــي« مــن نــادي الفروســية يف املدينــة املســتدامة يف ديب، بعــد أن أنهــى 

جولــة التاميــز يف زمــن بلــغ )43.07( ثانيــة.
واختتــم الشــوط املفتــوح الثــاين منافســات اليــوم األول، وصمــم مســاره بحواجــز تــراوح ارتفاعهــا بــني 
ـ 120( ســم، وتنافــس فيــه 55 فارســاً وفارســة، نجــح منهــم 14 فارســاً يف إكامل الجولــة دون خطأ،   115(
وذهبــت جائــزة املركــز األول للفــارس ســعيد محمــد املازمــي والفــرس »غريســينا« مــن نــادي الشــارقة 
للفروســية، وهــو أول فــوز يحققــه الفــارس املازمــي بعــد ترفيــع أدائــه إىل املســتوى األول ابتــداء مــن 
منافســات املوســم الصيفــي، ونــال جائــزة املركز الثــاين الفارس أرحمة ســيف العــواين بالفرس »كاســيانا« 

مــن نــادي أبوظبي للفروســية.

وأحــرز فــارس املســتوى األول هشــام غريــب بالفــرس الصغــرية »لومادينــن« )5 
ســنوات( الفــوز يف املنافســة املفتوحــة مــن جولــة واحــدة للفرســان املبتدئني من 
ـ 110( ســم، وشــارك  الفئــة املتقدمــة، عــى حواجــز تــراوح ارتفاعهــا بــني )105 

فيهــا 26 فارســاً وفارســة.
ــواد »أوالك دو  ــز بالج ــد العزي ــاد العب ــارس إي ــاين الف ــز الث ــزة املرك ــال جائ ون
مونتســيك« مــن نــادي مندرة للفروســية، ونالت الفارســة حفصة الحبــي جائزة 
املركــز الثالــث بالجــواد »اكسكلوســيف شــيك آنــد فــاي« مــن نــادي أبوظبــي 

للفروسية. 
وتّوجــت الفارســة الحبــي بجائــزة املركزيــن األول والثــاين يف الشــوط األول لفئــة 
الفرســان املبتدئــني مــن جولــة واحــدة، مبشــاركة 21 فارســاً وفارســة، املركــز األول 
أحرزتــه مــع الجــواد »فاميــو«، والثــاين بالجواد »اكسكلوســيف شــيك آنــد فاي«، 

وهــي أفضــل نتيجــة تحققهــا الحبــي يف املنافســات الصيفية حتــى اآلن. 
ـ 5( ســنوات،  وشــهد الشــوط األول مشــاركة 5 فرســان بخيولهم الصغرية عمر )4 
وحــاز جائــزة املركــز األول الفــارس هشــام غريــب بالفــرس »لوماديــن« مــن نادي 

للفروسية. الشارقة 
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5 أشواط و4 مستويات لقفز الحواجز

فارسًا وفارسة في المنافسات التدريبية 246 
الصيفية األولى بـ »الشارقة للفروسية« 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
شــارك 246 فارســاً وفارســة من مختلف الفئات يف أوىل املنافســات التدريبية 
الصيفيــة لقفــز الحواجــز التــي نظمهــا نادي الشــارقة للفروســية والســباق يف 
ميــدان الصالــة املغطــاة بالنــادي برعايــة رشكة الكحيــل ملســتلزمات الخيول. 

وشــهدت املنافســات التــي تضمنــت خمســة أشــواط، مشــاركة كبــرية 
ــية  ــة الفروس ــن أندي ــد م ــادي، والعدي ــب بالن ــة التدري ــان مدرس ــن فرس م

واإلســطبات بالدولــة. 
ــوين  ــول الب ــوط لخي ــتويات، األول ش ــة مس ــن أربع ــات م ــون املنافس وتتك
مخصــص فقــط لفرســان مدرســة التدريــب بالنــادي، والثــاين شــوط املبتدئــني 
ــث  ــتوى الثال ــم، واملس ــى 60 س ــا حت ــل ارتفاعه ــز يص ــن بحواج ــع الزم م
شــوط املبتدئــني مــع الزمــن بحواجــز يصــل ارتفاعهــا حتــى 80 ســم، والرابــع 
شــوط املبتدئــني مــع الزمــن بحواجــز يصــل ارتفاعهــا حتــى 100 ـ 110 ســم، 
واملســتوى الخامــس شــوط الفئــة الوســطى بحواجــز يــراوح ارتفاعهــا بــني 
110ـ  120 ســم، ضــد الزمــن ويتنافــس فيــه الفرســان عــى إكــامل املســار يف 

أفضــل زمــن.
الشــوط األول خصــص لفرســان مدرســة التدريــب بالنــادي »فرســان نــادي 
البــوين« مبشــاركة 30 فارســاً وفارســة مــن الفرســان األطفــال يف مدرســة 

ــأ 16. ــن دون خط ــار م ــم املس ــى منه ــب، وأنه التدري
ــه  ــس في ــدة، يتناف ــة واح ــن بجول ــع الزم ــوط م ــو ش ــاين، وه ــوط الث الش

الفرســان عــى إكــامل املســار دون خطــأ وضمــن الزمــن املحــدد بحواجــز 
يصــل ارتفاعهــا حتــى 60 ســم، وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني 45 فارســاً، 

أنهــى منهــم 29 فارســاً املســار دون خطــأ.
ــس  ــث تناف ــوط الثال ــن يف الش ــع الزم ــدة م ــة الواح ــات الجول ومبواصف
الفرســان عــى عبــور املســار دون خطــأ، وضمــن الزمــن املحــدد ارتفــاع 80 
ســم، وشــارك فيــه 58 فارســاً، وأنهــى منهــم 34 فارســاً املســار دون خطــأ.

ــه  ــس في ــدة، وتناف ــة واح ــن جول ــن م ــع الزم ــو م ــع وه ــوط الراب الش
الفرســان عــى قطــع املســار مــن دون أخطــاء، بارتفــاع بــني 100 ـ 110 
ســم، ومبشــاركة 67 فارســاً ، أنهــى منهــم 27 فارســاً املســار دون خطــأ.

ــد  ــدة ض ــة الواح ــات الجول ــو مبواصف ــس، وه ــوط الخام ــس يف الش تناف
الفرســان، يف إكــامل املســار مــن دون خطــأ يف أرسع زمــن بارتفــاع 120 
ســم مبشــاركة 54 فارســاً وفارســة، وأنهــى منهــم املســار مــن دون خطــأ 
ــية  ــارقة للفروس ــادي الش ــايث ن ــوط ث ــدر الش ــة، وتص ــاً وفارس 15 فارس
والســباق، الفــارس عبــد اللــه الربتــي عــى صهــوة جــواده »هنــريس« 
بزمــن قــدره 50:52 ثانيــة، فيــام كان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس 
محمــد حمــد الكــريب عــى صهــوة جــواده »يس أيســت كا« بزمــن قــدره 
ــريب  ــة الك ــيف عويض ــارس س ــث للف ــز الثال ــب املرك ــة، وذه 50:86 ثاني

ــة. ــدره 52:09 ثاني بزمــن ق

10
منافسات أسبوعية يحتضنها نادي الشارقة للفروسية 
والسباق خال املوسم الصيفي بالصالة املغطاة، منها 

ست تدريبية، وثاث محلية، بالتعاون مع اتحاد اإلمارات 
للفروسية والسباق، وبطولة دولية من فئة النجمتني.

9
ساعات خاض خالها الفرسان والفارسات أوىل املنافسات 
التدريبية الصيفية التي نظمها نادي الشارقة للفروسية 

والسباق، والتي انطلقت يف الثالثة والنصف عرصاً 
وامتدت حتى الثانية عرة منتصف الليل. 
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تضمن 5 محاور لتعزيز مسيرة »العربية األصيلة«

»الملتقى األول«..
مبادرة تستهدف متطلبات واستعدادات الموسم الجديد لـ »جمال الخيل«

دبي )فروسية اإلمارات(
ناقــش امللتقــى األول ملــاك ومــريب الخيــل العربيــة األصيلــة الــذي نظمتــه جمعيــة 
اإلمــارات للخيــول العربيــة عر تقنية االتصال املريئ، بتوجيهات ســمو الشــيخ منصور 
ــر شــؤون الرئاســة، رئيــس  ــوزراء وزي ــان، نائــب رئيــس مجلــس ال ــد آل نهي ــن زاي ب
مجلــس إدارة الجمعيــة، وبــإرشاف ومتابعــة الشــيخ زايــد بــن حمــد آل نهيــان، نائــب 

رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة، 5 محــاور رئيســية لتعزيــز مســرية الخيــول العربيــة.
ودار املحــور األول حــول خدمــات التســجيل والتوثيــق التــي شــملت آليــات تســجيل 
الخيــل العربيــة، وتســجيل الخيــل العربيــة املســتوردة، والخيــل العربيــة املصــدرة، 
وإضافــة اســم ســباق الخيــل، وتســجيل مربــط الخيــل العربيــة، ونقــل ملكيــة الخيل 
العربيــة، وتحديــث بيانــات املالك، وإصدار شــهادات امتــاك الخيل العربيــة، وإصدار 

جــواز بــدل الفاقــد، باإلضافــة إىل اإلبــاغ عــن نفــوق الخيــل العربيــة.
فيــام تضمــن املحــور الثــاين خدمــات تســجيل املواليد فئتــي الخيــل العربيــة املولودة 
محليــاً، ونقــل جنــني الخيــل العربيــة، وتضمــن املحــور الثالــث الخدمــات البيطريــة 
بــكل تفاصيلهــا، فيــام تضمــن املحــور الرابــع الخدمــات اإللكرونيــة، مبــا فيهــا املوقع 
اإللكروين، وإنشــاء مســتخدم جديد، وفتح باب التســجيل بالبطوالت. وتم تخصيص 
املحــور الخامــس للنقــاش حول الفعاليات واألنشــطة، مبــا فيها بطوالت جــامل الخيل 

العربيــة، والكــوادر الوطنيــة مــن حــكام وعــراض مواطنني.
ويــأيت امللتقــى، يف إطــار االهتــامم باملــاك واملربــني بالدولة، وذلك ملناقشــة متطلبات 
ــني  ــاك واملرب ــتامع للم ــتهدف االس ــادرة تس ــل، يف مب ــم املقب ــتعدادات املوس واس
ومشــاركتهم يف إبــداء آرائهــم الخاصــة بالبطــوالت، وخدمــات التســجيل والتوثيــق، 

والخدمــات البيطريــة، والخدمــات اإللكرونيــة، والفعاليــات واألنشــطة. 
وشــهد امللتقــى مشــاركة واســعة وتفاعــاً كبــرياً مــن املــاك واملربــني الذيــن أشــادوا 

مببــادرة الجمعيــة يف االلتقــاء بهــم واالســتامع إليهــم، وشــددوا عى تقديرهــم البالغ 
لجهــود الجمعيــة يف توفــري أفضــل املامرســات، وأعــى املعايــري الدوليــة للخدمــات 
املقدمــة إليهــم، وللنجــاح الكبــري الــذي تحقــق يف الفعاليــات واألنشــطة يف املوســم 
ــة ليــس يف اإلمــارات  ــل العربي ــر مســتقبل الخي ــري بتطوي املــايض، وتفاؤلهــم الكب
فحســب، ولكــن يف املنطقــة بأرسها، يف ظــل توافر خدمات رفيعة املســتوى بجمعية 

اإلمــارات غــري متوافــرة يف أي دولــة أخــرى مبنطقــة الــرق األوســط.
وفتحــت إدارة الجمعيــة البــاب لتواصــل املــاك واملربــني معهــا لتقديــم املاحظــات 

واملقرحــات عــر اســتبيان، يســتقبل كل االستفســارات واملاحظات.
وأكــد محمــد الحــريب، مدير عــام الجمعيــة، أن امللتقــى األول هدفه النقــاش وتبادل 
الــرأي حــول مختلــف الخدمــات التــي تقدمهــا الجمعية، حرصــاً منها عى االســتامع 
والتفاعــل مــع آراء ومقرحــات املــاك واملربــني باعتبارهــم رشكاء النجاح، مبا يســاعد 

يف االرتقــاء بتلك الخدمــات وتطويرها.
وأوضــح »رغــم اإلجــراءات املتعلقــة بالتدابــري االحرازيــة لفــريوس )كورونــا(، إال أن 
الجمعيــة نجحــت يف تنظيــم معظــم عروضهــا وفعالياتهــا، وأن هنــاك العديــد مــن 

الرامــج والخطــط للجمعيــة ســيتم تنفيذهــا خــال املوســم املقبــل«.
وأعلــن الحــريب خــال املناقشــات أن هناك تصــوراً كاماً جاريــاً اعتامده إلقامــة دورة 
تدريبيــة إلعــداد الحــكام والعــراض املواطنــني املوســم املقبــل، ضمــن خطــة شــاملة 
لتطويــر الكــوادر الوطنيــة يف كل التخصصــات، مبــا فيهــا لجــان االنضبــاط والحــكام 
ــن عــى  ــل ســوف يعل ــات يف املوســم املقب والعــراض، وأن جــدول ورشوط الفعالي
املوقــع اإللكــروين الخــاص بالجمعيــة قبــل بــدء األنشــطة بفــرة كافيــة، مبــا يتيــح 

للمــاك والعــراض فرصــة توزيــع الخيــل عــى البطــوالت. 

تفاعل كبير من المالك والمربين وإشادة بجهود »جمعية اإلمارات«  	
في توفير أعلى المعايير الدولية للخدمات المقدمة

الحربي: تصور كامل جاٍر اعتماده إلقامة دورة تدريبية  	
إلعداد الحكام والعراض المواطنين 

جمال الخيل



فروســية اإلمارات

التتويج الصيفي
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

ــاد  ــه اتح ــذي نظم ــز الحواجــز، وال ــة لقف ــج املســابقات الصيفي ســجل برنام

اإلمــارات للفروســية والســباق، للمــرة األوىل نجاحــاً كبــرياً مــن خال املشــاركة 

الكبــرية للفرســان والفارســات مــن مختلــف مراكــز وأنديــة الدولــة للفروســية، 

ــرية، حيــث ســجلوا  ــاين كب وجــاءت فرحــة املتوجــني يف األســبوعني األول والث

أســامءهم يف قامئــة أبطــال النســخة األوىل للحــدث.

ــة  ــرى بالقري ــد الك ــن زاي ــلطان ب ــة س ــدان صال ــات يف مي ــت املنافس وأقيم

العامليــة يف بوذيــب مبنطقــة الختــم يف أبوظبــي »مكيفة الهــواء«، حيث احتفل 

ــم  ــن ســعادتهم بإنجازاته ــزون ع ــر الفائ ــة املســابقات، وع ــع بانطاق الجمي

عــى منصــة التتويــج، وهــم يتســلمون الجوائــز، إنهــا لحظــات تاريخيــة لــكل 

مــن حقــق االنتصــار وتــوج يف هــذا الرنامــج الصيفــي املســتحدث. 


