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كلمة رئيس االتحاد
فروســية اإلمارات

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

ــادة الرشــيدة ألي حــدث تســتضيفه وتنظمــه اإلمــارات دامئــاً مــا 	  تخطيــط القي

ينطلــق مــن رؤيــة عميقــة، وترتيــب عــاٍل يحــدد مســارات الوصــول إىل النجــاح 

بدقــة، وهــذا مــا شــاهدناه يف العديــد مــن الفعاليــات واألحــداث، واآلن يتابــع 

الجميــع معــرض »إكســبو 2020 ديب« الــذي تســتضيفه اإلمــارات كأول دولــة يف 

الــرق األوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا، العمــل العظيــم الــذي تقدمــه قيادتنــا 

ــا،  ــل له ــة ال مثي ــورة رائع ــامل يف ص ــه الع ــر ب ــري، وتبه ــارات الخ ــيدة إىل إم الرش

وملهمــة بأبعادهــا املختلفــة لتوصــل رســالتها كاملــة، وتحقــق أهدافهــا، لكــون 

الحــدث شــامالً وجامعــاً لــكل األفــكار املبدعــة واالبتــكارات والتجــارب املتميــزة 

التــي تشــارك بهــا الــدول يف تغيــري حيــاة النــاس لألفضــل انطالقاً مــن اإلمــارات إىل 

العــامل.

ــو 	  ــيدة، فه ــادة الرش ــة القي ــرض يف رؤي ــرد مع ــن مج ــبو 2020 ديب« مل يك »إكس

مــروع اســراتيجي، وبوابــة عامليــة لصناعــة املســتقبل، يحمــل معــاين متقدمــة 

لتحويــل شــعاره »تواصــل العقــول وصنــع املســتقبل« إىل واقــع، مــن خــالل تنفيذ 

محــاوره الثالثــة »االســتدامة والتنقــل والفــرص«، وهــذا ميثــل حالــة مثاليــة للعــامل 

مــن أجــل تواصــل العقــول املبدعــة لصناعــة مســتقبل مــرق للبريــة جمعــاء، 

ــق  ــري ســاحة متفــردة لرســم خريطــة طري ــل هــذا التجمــع العاملــي الكب وليمث

ــع  ــة الواق ــة ملواجه ــة، تتضمــن األطــر املطلوب ملســتقبل العــامل يف املجــاالت كاف

الجديــد، بعــد تأثــريات تداعيــات جائحــة كورونا، ولتجــاوز كل ما تواجهــه البرية 

مــن تحديــات بزخــم إنســاين غــري مســبوق لبنــاء رؤيــة موحــدة تكفــل ازدهــار 

وتقــدم الحضــارة اإلنســانية.

ويحمــل املعــرض رســالة تأكيــد عــى اســتمرار اإلمــارات يف مســرية التقــدم عــى 	 

نهــج اآلبــاء املؤسســني، وإيذانــاً بانطــالق نهضــة ملحميــة شــاملة ســوف متكــن 

ــى  ــتثنائية ع ــازات االس ــن اإلنج ــد م ــق املزي ــن تحقي ــارات م ــات اإلم ــاء وبن أبن

جميــع الصعــد يف ظــل قيادتنــا الرشــيدة التــي تطمــح دامئــاً للوصــول إىل املركــز 

األول، وتعزيــز جــودة الحيــاة واســتدامتها يف وطــن التقــدم والحضــارة واالزدهــار 

والســالم واإلنســانية والتنميــة.

إن املعــرض ميثــل محطــة فارقــة يف تاريخ اإلمــارات والعامل، وإنجــازاً يعكس طموح 	 

القيــادة الرشــيدة الــذي ال حــدود لــه، شــغف أبنــاء اإلمــارات نحــو الخمســني عاماً 

القادمــة، ويعــد ســاحة لحشــد الجهــود ومضاعفــة الطاقــات، ورســم واقــع عاملــي 

جديــد ميكــن الشــعوب مــن بلــوغ غاياتها مــن رفعــة وتقدم.

 وال شــك أن عبــارة العــامل يف اإلمــارات يتابــع معــرض »إكســبو 2020 ديب«، تشــعر 	 

الجميــع بالفخــر واالعتــزاز. كل الشــكر للقيادة الرشــيدة عــى ما تقدمــه لإلمارات 

والعــامل مــن رؤى وأفــكار متقدمــة تدفــع نحــو التطــور والرخــاء والنامء. 

    الرقم 1 ثقافة راســخة
االهتــامم الكبــري والدعــم الالمحــدود الــذي يقدمه صاحب الســمو الشــيخ محمد 	 

بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، 

رعــاه اللــه، لرياضــة الفروســية، وهــو أحــد فرســانها العامليــني، جعــل منهــا أيقونة 

عامليــة متفــردة يف صناعــة اإلنجــازات املبهــرة واألســطورية، ولنــا يف إبــداع فرســان 

اإلمــارات يف بطــوالت العــامل الثــالث لرياضــة القــدرة صــورة حيــة للنجــاح، تؤكــد 

ــاً  ــود دامئ ــة تق ــرب« الثاقب ــارس الع ــامم »ف ــم واهت ــة ودع أن رؤي

ــا قامئــة عــى  ــارات يف املقدمــة، ألنه إىل التفــوق، وتضــع اســم اإلم

العمــل مــن أجــل إحــراز املركــز األول، وقــد تحولــت هــذه الرؤيــة 

إىل ثقافــة راســخة تشــّبع منهــا شــباب اإلمــارات يف املجــاالت كافــة، 

بــأن يجتهــدوا بصــر وشــجاعة، ويقدمــوا كل مــا هــو مطلــوب لبلوغ 

الرقــم 1، وهــو الصــدارة. 

ــتدامتها يف 	  ــاة واس ــودة الحي ــندها ج ــي تس ــات، والت ــذه املعطي به

ــل فرســان  ــا، أكم ــادة الرشــيدة عــى تعزيزه ــل القي ــة، وتعم الدول

اإلمــارات مثلــث اإلنجــاز املتفــرد بحصــد لقــب بطولة العــامل للخيول 

الصغــرية عمــر 8 ســنوات، إىل جانــب لقبــي بطولــة العــامل للشــباب 

والناشــئني، وبطولــة العــامل للكبــار، وقــد حــاز فرســاننا يف جميعهــا 

املركزيــن األول والثــاين بجــدارة واســتحقاق، وهي البطــوالت الكرى، 

لتضــع اإلمــارات بصمــة عامليــة ال مثيــل لهــا يف تاريخ رياضــة القدرة، 

مــروك لفرســاننا هــذه اإلنجــازات الرائعــة.
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العالــم في إمارات العــز والفخر 
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حفل افتتاح أسطوري  

»إكسبو 2020 دبي«..
رســالة فخر واعتــزاز من اإلمارات إلى العالم   

األصالة تعانق الحاضر مستلهمة  	
السمات العصرية من عمق التاريخ

»تواصل العقول وصنع المستقبل«  	
عبر بوابة االستدامة والتنقل والفرص

الســام واإلنســانية والتــراث واالقتصــاد والتنمية والترابط تحت ســقف واحد 	

دبي )فروسية اإلمارات(
بحضــور تقدمــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 

ــب  ــه، وصاح ــاه الل ــم ديب، رع ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول رئي

الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 

ــرض  ــر ملع ــاح مبه ــل افتت ــارات حف ــت اإلم ــلحة، قدم ــوات املس ــى للق األع

»إكســبو 2020 ديب« الــذي أقيــم بســاحة الوصــل، القلــب النابــض للمعــرض، 

والــذي حمــل كل معــاين اإلبــداع يف تفاصيلــه الدقيقــة، وجســد شــعار 

ــة  ــى ثالث ــز ع ــذي يرك ــتقبل«، وال ــع املس ــول وصن ــل العق ــرض »تواص املع

ــل والفــرص. محــاور أساســية هــي االســتدامة والتنق

وجــاء الحفــل الــذي يعــد األكــر مــن نوعــه يف تاريــخ املنطقــة، معــراً عــن 

املزيــج الفريــد بــني أصالــة اإلمــارات واعتزازهــا وفخرهــا بتاريخهــا العريــق، 

وطابعهــا الحضــاري وســامتها العرصيــة املســتلهمة مــن عراقــة عمــق التاريخ. 

ــرة  ــام ألول م ــه يق ــارات لكون ــرياً لإلم ــازاً كب ــدث إنج ــد الح ويع

يف منطقــة الــرق األوســط، واإلمــارات تعيــش احتفاالتهــا بعــام 

الخمســني، حيــث تحمــل اســتضافة املعرض رســائل عــدة إىل العامل 

يف املجــاالت كافــة، اإلنســانية والراثيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة 

ــى 31  ــة، ويســتمر حت ــة، والســالم، ومبشــاركة 192 دول والتنموي

مــارس 2022.

وقــد تدفــق اآلالف منــذ اليــوم األول يف أرض املعــرض، ليكونــوا يف 

قلــب الحــدث، وليشــاركوا يف صناعــة نجاحــه، واالســتمتاع مبــا فيــه 

ــا ديب  ــة جمعته ــة، وأنشــطة مختلف ــة وتراثي ــات ثقافي ــن فعالي م

يف مــكان واحــد برؤيــة القيــادة الرشــيدة وســواعد أبنــاء وبنــات 

الوطــن. 
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مرحبًا بالجميع في »إكسبو 2020 دبي«

العالم فــي ضيافة إمارات الخير

دبي )فروسية اإلمارات(
ــبو 2020  ــرض »إكس ــاح مع ــبوق يف افتت ــري مس ــل غ ــامل بحف ــارات الع ــرت اإلم أبه
ديب«، وتابــع العــامل كل فقراتــه باهتــامم كبــري، انعكــس عــى ردود فعــل املتابعــني 
عــى أجهــزة اإلعــالم املختلفــة التــي نقلــت الحــدث، ووســائل التواصــل االجتامعــي 
املتعــددة، ليتصــدر املشــهد بروعــة التنظيــم واإلخــراج، والتــي أكــدت أن اإلمــارات 
فتحــت ذراعيهــا لضيافــة العــامل بحفــاوة كبــرية وشــغف الســتقبال الــزوار يف إمــارات 

الخــري.
هــذه اللوحــة العبقريــة التــي رســمت يف حفــل االفتتــاح، منحــت املعرض أكــر زخم، 
حيــث تفاعــل أكــر مــن 3 ماليــني شــخص مــن مختلــف قــارات العــامل مــع حفــل 
االفتتــاح، واستكشــفوا محتــوى املنصة التفاعلية الخاصــة باملعرض خالل اليــوم األول، 
حيــث تعمــل املنصــة عــى نقــل تفاصيــل الحــدث إىل العــامل باحرافية عاليــة، يعيش 
خاللهــا املتابعــون مــا تقدمــه أجنحــة الــدول املشــاركة مــن أعــامل يف املجــاالت كافة.

وســيتواصل التفاعــل مــع املعــرض العاملي لســتة أشــهر، مــا يجعــل اإلمــارات وديب يف 
بــؤرة الضــوء العاملــي لكــرى الفعاليــات الجاذبــة للمتابعــني واملهتمــني والباحثني عن 

الجديــد يف مــا ســيقدمه املعــرض للعــامل.
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دبي )فروسية اإلمارات(
ينظــم مربــط ديب للخيــول العربيــة األصيلة يف التاســع مــن أكتوبــر 2021 مزاداً 

خاصــاً بإنتاجــه املحــي، وذلــك ضمــن فعاليــات »إكســبو 2020 ديب«، ويقــام 

املــزاد عــى امليــدان العشــبي للمربــط، ليكــون موعــداً عامليــاً جديــداً لعــرض 

جديــد إنتــاج املربــط مــن أجمــل الخيــول العربيــة األصيلــة التي اشــتهر املربط 

بجودتهــا وإنجازاتهــا القياســية، والتــي جعلــت منــه األفضــل يف العــامل.

ويتضمــن برنامــج املــزاد معاينــة الخيــول املعروضة ابتــداًء من التاســعة صباحاً 

إىل الواحــدة ظهــراً يف يــوم املــزاد الــذي ينطلــق يف الثانيــة مــن بعــد الظهر.

ويعتــزم املربــط عــرض مجموعــة مــن أجــود خيــول إنتاجــه الجديــد مــع عــدد 

ــن  ــك م ــة، وذل ــوالت الدولي ــة يف البط ــجالت الناصع ــول ذات الس ــن الخي م

أجــل منــح مناســبة »إكســبو 2020 ديب« مــا تســتحقه مــن خصوصيــة عامليــة، 

ترجــم مكانــة العالمــة النوعيــة لــديب واإلمــارات بوصفهــا ســوقاً عامليــة للتميــز 

ــدة  ــن الفائ ــامل م ــط الع ــن مراب ــريب م ــل الع ــاق الخي ــني عش ــودة، ومتك والج

املرجــوة مــن املناســبة كفرصــة ســانحة ومجديــة وتاريخيــة.

ــزاد  ــدة املشــاركني يف امل ــة لفائ ــادرة كرمي ــط ديب مب ــام ســجل مرب ومثل

املــايض بتخصيصــه مجموعــة مــن شــبوات فحــل اإلنتــاج العاملــي 

املعــارص »إف إيــه إل رشــيم« والفحــل العاملــي »دي رساج«، وذلــك مــن 

خــالل عمليــة الســحب بالقرعــة عــى مجموعات ثــالث، متضمنة شــبوة 

وشــبوتني وثــالث شــبوات، يجــدد املربــط خــالل مــزاد إكســبو املبــادرة 

نفســها، وهــو أســلوب اعتــاده املربط يف كل مزاداته تشــجيعاً للمشــاركني 

أو تخصيــص نصيــب مــن ريعهــا للحاجــات اإلنســانية.

ويعتــر مربــط ديب األقــوى إنتاجــاً عاملياً يف الســنوات األخرية، كــامً ونوعاً، 

باعــراف مجتمــع الخيــل العــريب يف العــامل، ســواء تعلــق األمــر بالتقييــم 

الصــادر عــن الخــراء واملتتبعــني يف هــذا املجــال أم بالنتائــج القياســية 

التــي تحفظهــا البطــوالت املحليــة والعامليــة عــى مــدى تاريخهــا. 

ينظمه مربط دبي بمناسبة إكسبو 2020

»مزاد الجمال«.. 
موعــد عالمي مع جودة وإنجــازات الخيول العربية  

التوحيدي: فرصة تاريخية وموعد لتقديم األجمل
أكد املهندس محمد التوحيدي، املرف العام، مدير عام مربط ديب 

للخيول العربية، أن مزاد »إكسبو 2020 ديب« للخيول العربية يقام 

استثناًء لثاين مرة هذا العام بعد املزاد السنوي الذي أقيم يف شهر مارس، 

وذلك تجاوباً مع األهمية القصوى للحدث العاملي »إكسبو 2020 ديب«.

وقال: »إن مزاد »إكسبو 2020 ديب« حدث عاملي كبري وفرصة تاريخية، 

واملربط معني جداً باملساهمة من زاوية اختصاصه، ونحن سنكون يف 

املوعد مبا يليق به من تقديم األجمل واألفضل واألجدى ألهل الخيل 

العربية«.

المرزوقي: حدث عالمي تاريخي وتزايد الطلب
اعتر عبد العزيز املرزوقي املدير التنفيذي ملربط ديب أن مزاد »إكسبو 2020 ديب« 

حدث يستمد قوته من عاملني مهمني، أولهام أهمية الحدث العاملي التاريخي، 

وثانيهام األهمية البالغة للمزاد نفسه نظراً للطلب املتزايد عى اإلنتاج املحي ملربط 

ديب، السيام بعد النجاح القيايس الذي شهده املزاد السنوي يف مارس املايض.

وقال: »أيضاً النتائج العاملية التي حققها إنتاجنا ومتتعت به عرات املرابط من الرق 

والغرب يف منصات التتويج الدولية يف املواسم املاضية وخالل العام الجاري الذي 

تستمر معه إنجازاتها بتفوق جيد، بتفوق ال غبار عليه يتصدر صناعته أيقونة اإلنتاج 

العاملي املعارص الفحل )إف إيه إل رشيم(، وابنه الفحل العاملي )دي رساج(«. 
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21.1
كلم/ســاعة معدل الرسعة الذي سجله 

الفارس فارس املنصوري، بطل ســباق 

مونديال الخيول الصغرية.

20
فارساً وفارسة ميثلون 13 دولة شاركوا يف بطولة 

العامل للخيول الصغرية عمر 8 سنوات. 

دبي )فروسية اإلمارات(
ــازات يف  ــل باإلنج ــجلهم الحاف ــداً لس ــازاً جدي ــارات إنج ــان اإلم ــاف فرس أض
ــث  ــارات ثال ــوري اإلم ــارس املنص ــارس ف ــح الف ــد أن من ــدرة بع ــباقات الق س
ــكأس  ــوج ب ــا ت ــدرة عندم ــباقات الق ــام يف س ــذا الع ــالل ه ــي خ ــب عامل لق
بطولــة العــامل للقــدرة ملســافة 120 كلــم، املخصصــة للخيــول الصغــرية يف ســن 
ــة، وهــو اللقــب  ــي أقيمــت مبحافظــة ســاردينيا اإليطالي 8 ســنوات 2021 الت

ــة. ــذه البطول ــارات يف ه ــان اإلم ــس لفرس الخام
ــة  ــرة الثاني ــاً للم ــب إماراتي ــى اللق ــاظ ع ــوري يف الحف ــارس املنص ــح الف ونج
عــى التــوايل، بعــد أن متكــن مــن تصــدر الســباق مــن البدايــة وحتــى النهايــة 
ــع، قاطعــاً املســافة يف زمــن قــدره 5:00:16 ســاعة عــى  ــه األرب خــالل مراحل
ــد  ــدرب محم ــإرشاف امل ــطبالت »M7« ب ــباب« إلس ــار ش ــواد »نه ــوة الج صه

الســبويس. 
وجــاء يف املركــز الثــاين زميلــه خلفــان جمعــة بالجافلــة عــى صهــوة »كشــمري«، 
وســجل 5:58:25 ســاعة، فيــام احتلــت الفارســة اإلســبانية البــا الفاريــز املركــز 

الثالــث عــى صهــوة »كاردو 50«.
ــارات  ــان اإلم ــة فرس ــرية مكان ــول الصغ ــال الخي ــب موندي ــوز بلق ــزز الف وع
ــهر  ــالل 4 أش ــم خ ــث له ــي الثال ــب العامل ــر اللق ــث يعت ــر، حي ــة أك يف القم
فقــط، فقــد حصــد الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي لقــب بطولــة العــامل للكبــار 
ــوة  ــى صه ــايض، ع ــو امل ــة يف ماي ــزا اإليطالي ــة بي ــم يف مدين ــافة 160 كل ملس
الفــرس املتألقــة »هالــة«، قبــل أن يعــود الفــارس ســعيد املهــريي عــى صهــوة 
الفــرس نفســها ليحتفــظ للمــرة الثالثــة عــى التــوايل بلقــب مونديــال الشــباب 

ــدا. ــو بهولن ــة ارميل ــم مبنطق ــذي أقي والناشــئني ال

مونديال القدرة للخيول الصغيرة بإيطاليا

المنصوري »البطل الذهبي« وبالجافلة »الوصيف الفضي«
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88 مشاركة في السباقات خالل 4 سنوات 

دبي )فروسية اإلمارات(
ســجل الفــارس فــارس أحمــد املنصــوري حضــوره عــى منصــة التتويــج يف 

بطولــة العــامل للخيــول الصغــرية عمــر 8 ســنوات ملســافة 120 كلــم، عندمــا 

حــل يف املركــز األول وتــوج بطــالً عــن جــدارة.

وكانــت انطالقــة الفــارس فــارس املنصــوري عــر توهجــه مــع فريــق 

اإلمــارات عــى لقــب ذهبيــة الفــرق يف بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني 

التــي أقيمــت يف إيطاليــا عــام 2019، حيــث حــل رابعــاً يف الرتيــب العــام، 

لكــن الفــارس فــارس املنصــوري مل يهــدأ لــه بــال يف مواصلة الســعي لتحقيق 

املجــد، وقــدم موســامً جيــداً يف الســباقات املحليــة، كانــت أفضــل نتائجــه 

ــة ديب للقــدرة. وصيفــاً يف مدين

وكان إرصار الفــارس فــارس املنصــوري واضحــاً مــن خــالل املعســكر األورويب 

الــذي أبــى فيــه بــالء حســناً، وشــارك يف ســباقات عــدة، حقــق املركــز األول 

4 مــرات، فيــام كان وصيفــاً مرتــني، هــذا املســتوى التصاعــدي جعلــه موضع 

ثقــة لفريــق إســطبالت »M7« واملــدرب محمــد الســبويس، ليكــون أساســياً 

يف فريــق اإلمــارات املشــارك يف بطولــة الشــباب والناشــئني التــي اســتضافتها 

ــن  ــارس املنصــوري، ومل يتمك ــارس ف ــع الزم الف ــن ســوء الطال ــا، لك إيطالي

جــواده مــن اجتيــاز البوابــة البيطريــة يف املرحلــة األخــرية. 

ــارس املنصــوري  ــارس ف ــاد الف ــدأ، وع لكــن جــذوة اإلرصار املشــتعلة مل ته

ــدويل للفروســية خــالل هــذا  ــة آلخــر بطــوالت االتحــاد ال ــوة وثق ــر ق أك

املوســم، وهــي بطولــة العــامل للخيــول الصغــرية، ليقــدم فيهــا كل مهاراتــه 

يف الركــوب خــالل ســباق رشس واجــه فيــه الفرســان ظروفــاً صعبــة، لكــن 

ــاً  إرادتــه وإرصاره منحــاه أول ألقابــه العامليــة، لريفــع علــم اإلمــارات عالي

خفاقــاً يف هــذا املحفــل العاملــي.

الفــارس فــارس املنصــوري يديــن بهــذا الفــوز للجــواد »نهــار شــباب«، فقــد 

خــاض معــه تجربتــني، األوىل أكمــل ضمــن العــرة األوائــل، والثانيــة اكتمل 

انســجامه معــه، حيــث انتــزع بــه لقــب ســباق مســافة 160 كلــم بفرنســا.

ــع  ــه م ــذ بدايت ــاوزت الـــ 88 من ــارس املنصــوري تج ــارس ف مشــاركات الف

ســباقات القــدرة قبــل نحــو أربــع ســنوات، كان حضــوراً يف منصــات التتويج 

14 مــرة، حيــث فــاز باملركــز األول 8 مــرات، ونــال الوصافــة 5 مــرات، فيــام 

حــل ثالثــاً مــرة واحــدة.

األوىل: األول

الثانية: األول

الثالثة: األول

الرابعة: األول

ترتيب البطل يف املراحل

ساعة الزمن الذي سجله الفارس فارس 

املنصوري يف بطولة العامل للخيول الصغرية 

عمر 8 سنوات وحاز به اللقب.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس فارس 

املنصوري يف آخر سباق ملسافة 160 كلم بفرنسا 

قبل خوض مونديال الخيول الصغرية يف إيطاليا. 

توهج وحصاد عالمي بإصرار وعزيمة ال تلين
. ــوري. لمنص ا
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بداية تبشر بمستقبل مشرق

دبي )فروسية اإلمارات(
ــة  ــجل بطول ــمه يف س ــة اس ــة بالجافل ــان جمع ــارس خلف ــع الف وض

العــامل للخيــول الصغــرية عمــر 8 ســنوات ملســافة 120 كلــم، عندمــا 

حــل يف املركــز الثــاين خلــف زميلــه الفــارس فــارس املنصــوري الــذي 

حــل يف الرتيــب األول، لينــال الفــارس خلفــان بالجافلــة جائــزة 

ــف. الوصي

ــق  ــن فري ــان ضم ــر الفرس ــة أصغ ــان بالجافل ــارس خلف ــر الف ويعت

ــع الفــرح  ــزاالت األخــرية، وشــارك يف صن ــذي خــاض الن اإلمــارات ال

الكبــري بحصــد جميــع البطــوالت، حيــث حقــق الفــارس الناشــئ 

ــاً  ــاً أفضــل نتائجــه بصعــوده وصيف ــغ مــن العمــر 15 عام ــذي يبل ال

ــرية.  ــول الصغ ــامل للخي ــة الع يف بطول

بدايــة مشــاركة الفــارس بالجافلــة الدوليــة تبــر بخــري بعــد النتيجــة 

ــبقتها مشــاركة يف  ــي س ــرية، والت ــول الصغ ــال الخي ــزة يف موندي املمي

مونديــال الشــباب والناشــئني الــذي أقيــم يف بارميلــو بهولنــدا، لكــن 

ســوء الطالــع الزمــه هــو ورفيقــه الفــارس فــارس املنصــوري، حيــث 

خرجــا مــن املرحلــة األخــرية لعــدم اجتيــاز خيليهــام بوابــة الفحــص 

البيطــري.

أداء الفــارس خلفــان بالجافلــة متيــز خــالل ســباق مونديــال الخيــول 

ــرياً  ــتفاد كث ــه اس ــدو أن ــتعجال، ويب ــدم االس ــات وع ــرية بالثب الصغ

ــول  ــع خي ــاً م ــد كان دامئ ــباب، فق ــامل للش ــة الع ــة بطول ــن تجرب م

ــة  ــد كان يف املرحل ــاع، فق ــن دون اندف ــذر وم ــن بح ــدارة، ولك الص

األوىل يف املركــز الســادس ثــم صعــد إىل الخامــس يف املرحلــة الثانيــة، 

وحافــظ عــى مركــزه يف املرحلــة الثالثــة قبــل أن ينتفــض يف املرحلــة 

ــوج  ــارس املنصــوري املت ــه ف ــب زميل ــاً بجان األخــرية، ويدخــل وصيف

ــب الســباق. بلق

ــت يف  ــة مــع ســباقات القــدرة كان ــان بالجافل ــارس خلف ــة الف انطالق

ــال  ــباقاً، ون ــو 53 س ــرة نح ــذه الف ــالل ه ــاض خ ــام 2017، وخ الع

ثقــة املــدرب محمــد الســبويس، ليشــارك يف العديــد مــن الســباقات 

ــوالت  ــذه البط ــتعداداته له ــاءت اس ــطبالت »M7«، وج ــعار إس بش

ــي،  ــم املح ــالل املوس ــدة خ ــتويات جي ــدم مس ــد أن ق ــة بع الدولي

حيــث كان وصيفــاً لســباق للناشــئني يف قريــة بوذيــب، وحــل رابعــاً 

ــه  ــن إكامل ــالً ع ــذا فض ــة، ه ــة الوثب ــئني بقري ــر للناش ــباق آخ يف س

بنجــاح العديــد مــن الســباقات، أمــا عــى مســتوى اإلعــداد يف 

أوروبــا هــذا املوســم، فقــد قــدم مســتويات رائعــة شــهدت تطــوراً 

ــاً مــرة، وحصــل مــرة  ــاز مــرة وكان وصيف ــرياً يف مســتواه، فقــد ف كب

ــز الخامــس. أخــرى عــى املرك

بصمة عالمية مع الخيول الصغيرة بعمر 15 عامًا
 . فلــة. لجا با

األوىل: السادس

الثانية: الخامس

الثالثة: الخامس

الرابعة: الثاين

ترتيب الوصيف يف املراحل

ساعة الزمن الذي سجله الفارس خلفان 

بالجافلة عى صهوة »كشمري« يف مونديال 

الخيول الصغرية. 
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دبي )فروسية اإلمارات(
كانــت انطالقــة الجــواد البطــل »نهــار شــباب« الــذي قــاده الفــارس 

ــرية  ــول الصغ ــامل للخي ــة الع ــب بطول ــوج بلق ــوري، وت ــارس املنص ف

يف إيطاليــا، يف إســبانيا قبــل نحــو عامــني، وتحديــداً عندمــا كان 

ــاركة يف  ــا باملش ــمح فيه ــي يس ــن الت ــي الس ــة، وه ــن السادس يف س

ــم  ــم، ث ــافة 90 كل ــباقاً ملس ــاز س ــث اجت ــة، حي ــباقات التأهيلي الس

أدخــل بعــد ذلــك يف ســباق ملســافة 120 كلــم، ليتأهــل ملســتويات 

أعــى.

ــا  ــادم عندم ــد دشــن أول حضــوره كنجــم ق الجــواد البلغــاري املول

حــل وصيفــاً يف إســبانيا خــالل ســباق دويل ملســافة 120 كلــم، لكــن 

أول مشــاركة لــه بشــعار إســطبالت »M7« عــر فارســها فــارس 

املنصــوري كانــت يف إســبانيا، وأكمــل الســباق يف املركــز الـــ 15.

وجــاء االختبــار الحقيقــي للجــواد »نهــار شــباب« للمشــاركة يف 

ــق  ــث نجــح يف تحقي ــج بفرنســا، حي ــباق جوليون ــر س ــال ع املوندي

الصــدارة يف الســباق املمتــد ملســافة 160 كلــم، والــذي كان خيــاراً 

ــد الســبويس. ــن املــدرب محم ــاً م ذكي

ــول الصغــرية ميكــن أن ينضــم  ــال الخي ــد تتويجــه بلقــب موندي بع

»نهــار شــباب« إىل نخبــة قويــة لخيــول إســطبالت »M7«، ليكــون 

يف  أمامــه  مفتوحــة  الخيــارات  حيــث  املســتقبل،  رهــان  جــواد 

بطــوالت املوســم املحــي يف اإلمــارات أو العــودة مــن جديــد العــام 

ــم األورويب. ــل للموس املقب

دبي )فروسية اإلمارات(
عــى الرغــم مــن أن عــدد مشــاركات الجــواد الناشــئ »كشــمري« الــذي 

ــول  ــال الخي ــف موندي ــة إىل لقــب وصي ــان بالجافل ــارس خلف ــاده الف ق

ــت  ــه أثب ــالث، لكن ــاركات الث ــَد املش ــي مل تتع ــا، والت ــرية بإيطالي الصغ

.»M7« ــه أحــد نجــوم إســطبالت ــع يجعل ــأداء رائ ــه ب ــه ومقدرات قوت

بدايــة الجــواد الفرنــي املولــود يف العــام 2013 كانــت قبــل نحــو عــام 

ــم،  ــافة 100 كل ــاً ملس ــباقاً دولي ــاز س ــث اجت ــبانيا، حي ــداً يف إس تحدي

بعــد أن قادتــه الفارســة املخرضمــة البــا الفريــز، وأكمــل يف املركــز 

ــابع.  الس

 100 ملســافة  بفرنســا  كانــت  »كشــمري«  للجــواد  التاليــة  املشــاركة 

كلــم »نجمــة واحــدة« أيضــاً، وقــاده الفــارس الفونســو الفينــي، لكــن 

ــة  ــة يف التجرب ــان بالجافل ــارس خلف ــع الف ــت م ــة كان ــه الحقيقي بدايت

الفرنــي  كومبــني  ســباق  يف  الصغــرية  الخيــول  ملونديــال  الرئيســة 

ــم. ــافة 120 كل ــدويل ملس ال

والفــارس  الســبويس  للمــدرب  أتاحــت  الناجحــة،  التجربــة  تلــك 

بالجافلــة التعــرف عــى إمكانيــات الجــواد، حيــث قــدم مســتوى 

مرفــاً يف ســباق مونديــال الخيــول الصغــرية، وكان منافســاً بقــوة عــى 

 »M7« ــطبل ــرج إس ــباب«، ليخ ــار ش ــطبل »نه ــه يف اإلس ــب لرفيق اللق

مــن هــذه البطولــة بجانــب اللقــب والوصيــف مبكاســب عــدة، أهمهــا 

ــايل. ــتوى الع ــئة ذات املس ــول الناش ــن الخي ــني م ــب اثن كس

. ــمير«. »كش
أداء قوي رغم قلة التجارب

  . ــباب«. ر ش »نها
رهان على نجم المستقبل
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دبي )فروسية اإلمارات(
أكــد مــدرب إســطبالت »M7« محمــد الســبويس أن الحصــول عــى 3 
ألقــاب عامليــة خــالل 4 أشــهر، إنجــاز لإلمــارات، وجــاء بفضــل الدعــم 
ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــن صاح ــري م الكب
ــه،  ــوزراء حاكــم ديب، رعــاه الل ــة رئيــس مجلــس ال نائــب رئيــس الدول
ــه  ــو الداعــم األول، وكل هــذه االنتصــارات جــاءت بفضــل توجيهات فه
ودعمــه، وقــال: »أنــا جنــدي مــن جنــود ســموه، ونســعى مــع فريــق 

ــة«. ــة اإلمــارات دامئــة عالي العمــل لجعــل راي
ــا  وتحــدث الســبويس عــن إســراتيجية إســطبل »M7«، وقــال: »حرصن
توزيــع خيــول  الصيفــي عــى  األورويب واملعســكر  املوســم  خــالل 
اإلســطبل يف كل مــن فرنســا وإســبانيا لتكــون تأسيســية بــإرشاف 
ــي أصبحــت  ــول الت ــرة يف الخي ــا وف ــاح لن ــني، وهــذا أت ــني مختلف مدرب
أكــر جاهزيــة بفضــل املشــاركات، وحتــى يف بطــوالت أوروبــا ســمحنا 
لهــم باملشــاركة بهــا عــى أن تظــل الخيــل تحــت ملكيــة صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وهــذا أمــر يخدمنــا باملزيــد مــن 
ــطبل يف  ــاً إلس ــروع أيض ــاك م ــل، وهن ــري الخي ــاً توف ــات وأيض العالق

ــال«. الرتغ
ــن  ــة جــداً م ــت ملســتويات عالي ــة اآلن وصل ــدرة اإلماراتي ــع: »الق وتاب
ــع  ــني وجمي ــل والفرســان واملدرب ــة عــى مســتوى الخي الخــرة والتجرب
األطقــم، لذلــك أصبــح أمــر املشــاركة وتقديم األفضــل يف هــذا البطوالت 

ليــس بالصعــب مــن واقــع هــذه التجــارب الكبــرية«. 
وعــن قــرار رفــع ســن مشــاركة الخيــل يف مونديــال الخيــول الصغــرية إىل 
8 ســنوات، قــال الســبويس: »إن قــرار االتحــاد الــدويل للفروســية برفــع 
ــال ســهل األمــر بعــض الــيء،  ــول يف هــذا املوندي ســن مشــاركة الخي
خاصــة للخيــول املوجــودة يف أوروبــا«، مشــرياً إىل أنــه شــارك يف البطولــة 
ــن اآلن  ــا فرصــة واحــدة، لك ــت عندن ــنوات، وكان ــر 7 س الســابقة بعم

الخيــول التــي عمرهــا 8 ســنوات متتــاز بأفضليــة عــدد املشــاركات.

ثمن دعم محمد بن راشد

ــي: السبوس
إنجــازات »M7« لإلمارات وليس لإلســطبل فقط

استراتيجية توزيع الخيول في  	
أوروبا أتاحت الوفرة والجهوزية

6
بطوالت عاملية نالتها اإلمارات عر 

فرسان »M7« منذ العام 2017.

القدرة اإلماراتية وصلت إلى  	
مستويات عالية من الخبرة لدى 

كل عناصرها

رفع سن الخيول الصغيرة إلى  	
8 سنوات سهل المهمة بأفضلية 

المشاركات
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3 ألقاب عالمية
دعــم »فارس العرب« 

»M7« يصنع المجد وكتابة التاريخ إلسطبل

دبي )فروسية اإلمارات(
متــي إســطبالت »M7« بخطــي واثقــة يف صناعــة املجــد وكتابــة التاريــخ 

بعــد أن واصلــت تصدرهــا ملشــهد القــدرة العاملية هــذا املوســم بهيمنتها 

عــى بطــوالت العــامل الثــالث التــي أقيمــت خــالل الفــرة املاضيــة، وهــي 

بطولــة العــامل للكبــار التــي اســتضافتها مدينــة بيــزا اإليطاليــة يف مايــو، 

ثــم أضافــت بطولتهــا املحببــة مونديــال الشــباب والناشــئني الــذي أقيــم 

ــوايل،  ــى الت ــث ع ــام الثال ــب للع ــى اللق ــة ع ــد املحافظ ــدا بع يف هولن

ــية،  ــدويل للفروس ــاد ال ــاب االتح ــر ألق ــوق بآخ ــذا التف ــززت ه ــم ع ث

ــة  ــة الخيــول الصغــرية التــي اســتضافتها منطقــة ســاردينا اإليطالي بطول

يف ســبتمر املــايض.

التفــوق املســتمر إلســطبالت »M7« مل يــأِت مــن فــراغ، حيــث يقــف من 

ــك داعــم اإلســطبل األول »فــارس العــرب«، صاحــب الســمو  خلــف ذل

ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم الش

ــاً  ــذي ظــل داعــامً وموجه ــه، وال ــاه الل ــم ديب، رع ــوزراء حاك ــس ال مجل

ــل.  ــكل التفاصي ومتابعــاً ل

إســطبالت »M7« بــإرشاف املــدرب الشــاب محمــد الســبويس، بســطت 

ــاز  ــانها اإلنج ــطر فرس ــاً، وس ــاً ومحلي ــرية عاملي ــرة األخ ــيطرتها يف الف س

ــة  ــه يف بطول ــرز موهبت ــي أب ــو اإلنجــاز، الفــارس ســامل ملهــوف الكتب تل

العــامل للكبــار عــى صهــوة الفــرس »هالــة«، وأهــدى اإلمــارات امليداليــة 

ــامل  ــعيد س ــاب س ــارس الش ــاد الف ــم ع ــردي، ث ــة يف الف الذهبي

ــا  ــرس ذاته ــوة الف ــى صه ــخ ع ــب التاري ــريي ليكت ــق امله عتي

ــالده  ــح ب ــد أن من ــبوق بع ــري مس ــازاً غ ــطراً إنج ــة«، مس »هال

ــوايل. ــة عــى الت ــرة الثالث ــب للم ونفســه اللق

ــارس  ــاب ف ــارس الش ــه الف ــي أكمل ــان »M7« العامل ــق فرس تأل

املنصــوري الــذي منــح اإلمــارات ثالــث لقــب عاملــي يف ســباقات 

ــة العــامل للقــدرة املخصصــة  ــكأس بطول ــوج ب القــدرة عندمــا ت

ــة  ــول الصغــرية يف ســن 8 ســنوات، لتكتمــل للوطــن ثالثي للخي

ــة  ــو ومكان ــد عل ــدرة، تؤك ــباقات الق ــادرة يف س ــك« ن »هاتري

ــارات يف هــذه الرياضــة. اإلم

هــذه االنتصــارات بــدأت منــذ عامــني قبــل أن تؤجــل تداعيــات 

فــريوس كورونــا بطــوالت العــام املــايض، ونالــت اإلمــارات عــر 

ــريي،  ــعيد امله ــر س ــئني ع ــباب والناش ــام الش ــني ه »M7« لقب

ــا  ــالين، أم ــهيل الغي ــا س ــوج بلقبه ــي ت ــرية الت ــول الصغ والخي

ــدة  ــات املتح ــن بالوالي ــم يف تروي ــذي أقي ــار ال ــال الكب موندي

األمريكيــة فقــد تــم إلغاؤه بعــد أن صاحبتــه أحــداث دراماتيكية 

لتصبــح صــدارة القــدرة العامليــة وكل الكــؤوس العامليــة يف 

 .»M7« ــطبالت ــن إس خزائ

ساعة سجلها الفارس سعيد املهريي بطل 

مونديال الشباب ملسافة 120 كلم.
ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجله سامل ملهوف 

الكتبي يف مونديال القدرة ملسافة 160 كلم.
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سجل حافل باالنتصارات

فرســان اإلمارات.. 5 ألقاب في 9 بطوالت

دبي )فروسية اإلمارات(
ميلــك فرســان اإلمــارات ســجالً حافــالً مــن االنتصــارات يف بطولــة 

العــامل للخيــول الصغــرية، فمنــذ انطــالق البطولــة يف العــام 2012، 

متكــن فرســاننا مــن حصــد 5 ألقــاب مــن جملــة 9 بطــوالت، 

حيــث تــم إلغــاء البطولــة العــام املــايض 2020 بســبب تداعيــات 

انتشــار فــريوس كورونــا.

ــا  ــاب عندم ــاريس، أول األلق ــعيد الف ــور س ــارس منص ــجل الف س

ضاحيــة  مبياديــن  أقيمــت  التــي   2014 نســخة  بلقــب  تــوج 

ســامورين يف ســلوفاكيا، مســجالً زمنــاً قــدره 5:47:29 ســاعة، 

 ،»MRM« ــطبالت ــول« إلس ــوان فيجي ــواد »تس ــوة الج ــى صه ع

ــد.  ــامعيل محم ــدرب إس ــإرشاف امل ب

تــاله مبــارشة يف العــام 2015 زميلــه يف اإلســطبل الفــارس ســيف 

أحمــد املزروعــي الــذي انتــزع اللقــب بــكل جــدارة عــى صهــوة 

»برينــس« مســجالً زمنــاً قــدره 5:24:56 ســاعة. 

إىل  و2017   2016 العامــني  يف  اإلمــارات  عــن  اللقــب  وغــاب 

ــن  ــد ع ــن جدي ــام 2018 م ــدارة يف الع ــاننا الص ــتعاد فرس أن اس

ــجل  ــي«، وس ــوة »جلن ــى صه ــار ع ــد العب ــارس محم ــق الف طري

ــاً،  ــلوفاكيا أيض ــت يف س ــي أقيم ــة الت ــاعة يف البطول 5:22:20 س

واعتــى الصــدارة يف هــذه البطولــة يف العــام 2019 الفــارس 

ــم  ــذي أقي ــوق خــالل الســباق ال ــذي تف ــالين ال ســهيل عــي الغي

ســيجينز«  ديــس  »كاليــا  الفــرس  صهــوة  ممتطيــاً  بإيطاليــا، 

الســبويس،  محمــد  املــدرب  إرشاف  تحــت   »M7« إلســطبالت 

وســجل 5:01:21 ســاعة، قبــل أن يحصــد الفــارس املنصــوري 

لقــب النســخة األخــرية 2021.

البلد املضيفة الزمن/ ساعات الجواد الفارس العام

إيطاليا 5:40:56 نهار شباب فارس املنصوري 2021

إيطاليا 5:01:21  كاليا ديس

سيجينز

سهيل الغيالين 2019

سلوفاكيا 5:22:20 جلنيى محمد العبار 2018

إيطاليا 5:24:56 برينس سيف املزروعي 2015

سلوفاكيا 5:47:29 تسوان فيجيول منصور الفاريس 2014

ســجل أبطالنا
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روزنامة متكاملة تمتد لـ 5 أشهر 

»التأهيلية« تدشن موسم سباقات القدرة في »بوذيب«

دبي )فروسية اإلمارات(
ــر 2021 برنامــج  ــم يف الثامــن مــن أكتوب ــة بوذيــب للقــدرة بالخت تدشــن قري
ســباقات القــدرة للموســم الجديــد، والــذي يشــتمل عــى 66 ســباقاً تقــام عــى 
مياديــن القــدرة الرئيســية يف كل مــن مدينــة ديب الدوليــة بســيح الســلم، وقرية 

اإلمــارات العامليــة للقــدرة يف الوثبــة، وقريــة بوذيــب للقــدرة يف الختــم.
وجــاءت روزنامــة املوســم »2022-2021«، التــي أعلــن عنهــا اتحــاد اإلمــارات 
للفروســية والســباق، شــاملة وملبيــة الحتياجــات املــالك والفرســان واملدربــني، 
حيــث غطــت الســباقات كل الفئــات، وتســتمر الســباقات لخمســة أشــهر، بعــد 

أن شــهد املوســم املــايض إقامــة الســباقات خــالل ثالثــة أشــهر فقــط. 
وتســتضيف مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم 28 ســباقاً وبطولة، بينام 
تشــهد قريــة بوذيــب للقــدرة 27 ســباقاً وبطولــة، فيــام تنظــم قريــة اإلمــارات 

العامليــة بالوثبــة 11 ســباقاً وبطولــة.
وســتكون انطالقــة املوســم مــن قريــة بوذيــب للقــدرة بالختم، بســباقني تأهليني 
ملســافة 40 و80 كلــم، وتتألــف ســباقات قريــة بوذيــب مــن 14 ســباقاً تأهيليــاً، 

و9 ســباقات مفتوحــة، وســباقني للســيدات ومثلهــام لإلســطبالت الخاصة.
ومــن أبــرز البطــوالت التــي تقــام هــذا املوســم، كأس صاحــب الســمو رئيــس 
ــر  ــاين عــر مــن فراي ــام يف الث ــذي يق ــة، وال ــم بالوثب ــة ملســافة 160 كل الدول
ــافة  ــوم ملس ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس 2022، وكأس صاح
160 كلــم يف الســابع مــن مــارس بســيح الســلم، ضمــن مهرجــان ســموه الــذي 

يشــتمل عــى 3 ســباقات أخــرى.
وتشــهد قريــة الوثبــة أيضــاً مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان الــذي يتألــف مــن 3 ســباقات، وينطلــق يف الثالــث عــر مــن ينايــر 

 .2022
ــد ديب  ــمو ويل عه ــان كأس س ــم، مهرج ــالل املوس ــة خ ــات املهم ــن الفعالي وم
الــذي يشــتمل أيضــاً عــى 4 ســباقات، ويقــام بســيح الســلم يف أيــام 3 و4 و5 
ينايــر 2022، وهنــاك مهرجــان أبوظبــي الــذي يقــام يف قريــة اإلمــارات العامليــة 

للقــدرة بالوثبــة.
وتشــتمل الروزنامــة عــى 23 ســباقاً مفتوحــاً و9 ســباقات مخصصــة لإلســطبالت 
الخاصــة، و8 لفئــة الســيدات، باإلضافــة اىل ســباق للشــباب والناشــئني، كم تضم 
الروزنامــة 26 ســباقاً تأهيليــاً ملختلــف املســافات، 14 ســباقاً تســتضيفها قريــة 

بوذيــب، فيــام تســتضيف مدينــة ديب الدوليــة 12 ســباقاً.

160
كلم هي املسافة األطول لسباقني مبوسم القدرة، 
وهام كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

26
سباقاً تأهيلياً اشتملت عليها روزنامة 
املوسم الجديد للقدرة تقام بكل من 

مدينة ديب الدولية للقدرة وقرية بوذيب.

كأس رئيس الدولة والمهرجانات  	
والسباقات الكبرى تتصدر المشهد

اإلسطبات الخاصة والسيدات  	
تحديات لها خصوصيتها في كل عام

برنامج أكتوبر
يشهد شهر أكتوبر إقامة أربعة سباقات تأهيلية جميعها يف 

ضيافة قرية بوذيب العاملية للقدرة، وتقام عى يومني، حيث 

سيكون االفتتاح بسباقني يوم 8 أكتوبر ملسافتي 40 و80 كلم.

ويقام يوم 22 أكتوبر أيضاً سباقني ملسافتي 40 و80 كلم.
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68 سباقًا في 5 مضامير 

صهيــل الخيــل يبدأ من »جبل علي« 
للموســم الـ 30 للســباقات السريعة

1996
أول فوز لألسطورة األمرييك »سيجار« بكأس ديب 

العاملية مبضامر ند الشبا، فيام كان الجواد اإلمارايت 
»ميستيك جايد« هو آخر بطل مبضامر ميدان.

دبي )فروسية اإلمارات(
يعــود صهيــل الخيــل ذات الذيــل الطويــل إىل مضامــري ســباقات 

الخيــل ضمــن املوســم الـــ 30 لســباق الخيــل الجديــد 2021 - 2022، 

ــل بالعطــاء. ــال وتطلعــات مبوســم ناجــح وحاف ــة بآم محمل

وتــرف هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل عــى املوســم الــذي يتضمــن 

68 ســباقاً، ويقــام عــى 5 مضامــري، وينطلــق أولهــا مــن مضــامر جبــل 

ــر 2021، ويختتــم مبضــامر العــني يف األول مــن  ــوم 29 أكتوب عــي ي

أبريــل 2022.

ويتضمــن املوســم، 15 حفــالً يف مضــامر العاصمــة أبوظبــي، و14 يف 

مضــامر العــني، مقابــل 11 يف مضــامر جبل عــي، و6 مبضامر الشــارقة، 

بينــام يتضمــن جــدول مضــامر میــدان هــذا العــام 22 حفــالً.

وســيحافظ ســباق كأس ديب العاملــي برعايــة »طــريان اإلمــارات« 

ــة البالغــة 12 مليــون دوالر، باإلضافــة إىل زيــادة  عــى جائزتــه املالّي

ــني«،  ــة »لونج ــيك« برعاي ــيام كالس ــوط »ديب ش ــة لش ــزة املالي الجائ

ــزة  ــاميل الجائ ــيصل إج ــام س ــني دوالر، في ــا إىل 6 مالي ــع قيمته لرتف

املاليــة لشــوط »ديب تــريف« برعايــة »موانــئ ديب العامليــة« إىل 5 

ماليــني دوالر. 

وعقــدت هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل اجتامعهــا األول مــع أنديــة 

الســباقات يف الدولــة برئاســة املهنــدس محمــد ســعيد الشــحي، 

عضــو مجلــس اإلدارة، املديــر العــام للهيئــة، وبحضــور اللــواء خبــري 

محمــد عيــى العظــب، عضــو مجلــس إدارة نــادي ديب لســباق 

ــر مضــامر  ــواين، مدي ــر العــام، واملهنــدس رشيــف الحل ــل، املدي الخي

جبــل عــي، وســلطان اليحيــايئ، مديــر عــام نــادي الشــارقة 

ــامر  ــام مض ــر ع ــت، مدي ــم إلي ــباق، وكي ــية والس للفروس

ــادي  ــامر ن ــام مض ــرف ع ــامين، م ــل الرح ــي، وفيص أبوظب

العــني للفروســية والرمايــة والجولــف، نائــب رئيــس اللجنــة 

ــة.  املنظم

وناقــش االجتــامع االســتعدادات للموســم الجديــد، وســبل 

التعــاون والتنســيق إلنجــاح املوســم الــذي ســيكون محــط 

ــالق  ــع انط ــن م ــأيت بالتزام ــه ي ــة أن ــع، خاص ــار الجمي أنظ

ــبو ديب 2020«. ــر »إكس ــي املنتظ ــدث العامل الح

ــة املعــرف بهــا  ــة اإلمــارات لســباق الخيــل هــي الهيئ هيئ

ــر  ــل يف اإلمــارات، وهــي تدي ــم ســباقات الخي ــاً لتنظي دولي

كل الجوانــب املتعلقــة بهــذه الرياضــة، مبــا يف ذلــك تطبيــق 

قواعــد ونظــم دولــة اإلمــارات لرياضــة الفروســية وســباقات 

الخيــل، وترخيــص املدربــني والفرســان واملســؤولني، باإلضافة 

إىل كــوادر العمــل يف اإلســطبالت.
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موسم »سوق دبي الحرة« 

»رباعيــة« لخيــول اإلمارات 
في الســباقات  الدوليــة بمضمار نيوبري

دبي )فروسية اإلمارات(
ــة  ــباقات عطل ــارات يف س ــني، 4 انتص ــق جودلف ــول فري ــجلت خي س

نهايــة األســبوع الدوليــة ملوســم »ســوق ديب الحــرة« لرعايــة الخيــول 

ــباقات  ــدأ بس ــذي ب ــام 2021، وال ــدا لع ــدة وأيرلن ــة املتح يف اململك

الربيــع ترايلــز يف »نيوبــري« يف أبريــل املــايض قبــل الـــ »ديــريب 

ــه إىل  ــل التوج ــو، وقبي ــوراه« يف يوني ــامر »ك ــى مض ــدي« ع األيرلن

»أســكوت« لرعايــة ســباقات لـــ »كأس شــريجار« يف شــهر أغســطس. 

وشــهد مضــامر »نيوبــري« يف إنجلــرا ســباقات عطلــة نهايــة األســبوع 

الدوليــة للخيــول التــي تقــام عــى مــدى يومــني برعايــة »ســوق ديب 

الحــرة«، مبشــاركة أفضــل الخيــول يف العــامل. 

وظفــرت املهــرة »ســايلنت ســكيب« لجودلفــني، بلقــب شــوط »كأس 

ــا  ــنوات وم ــر 3 س ــن عم ــول م ــص للخي ــرة« املخص ــوق ديب الح س

ــرييف وإرشاف  ــني م ــارس أوش ــادة الف ــر، بقي ــافة 1400 م ــوق، ملس ف

ــن رسور.  املــدرب العاملــي ســعيد ب

وقــال ســعيد بــن رسور: »“ســايلنت ســكيب” مهــرة طيبة ومســتواها 

ــباقات  ــن التخــرج يف س ــا م ــع متكنه ــن الرائ يتحســن باســتمرار، وم

التكافــؤ للتغلــب عــى منافســني أشــداء عــى هذا املســتوى، وليســت 

لدينــا خطــط لهــا يف الوقــت الحــارض، ورمبــا نرســلها إىل ديب«.

ــر  ــث ظف ــة، حي ــاين، ثالثي ــوم الث ــارات يف الي ــول اإلم ــت خي وحقق

»ســولد ســتون« لســعيد ســهيل، بلقــب »ســوق ديب الحــرة ليجــايس 

ــام اقتنــص  ــة«، في ــة الثالث كــب ســتيكس« ملســافة 2200 مــر »الفئ

ــوم، لقــب الشــوط  ــد آل مكت »ديب بويــت« للشــيخ محمــد بــن عبي

ــام حقــق »إنجــازيت« ملحمــد  ــر، بين األول ملســافة 1400 م

ــافة  ــكاب« ملس ــرة هاندي ــوق ديب الح ــب »س ــدة، لق بالعبي

ــر.  2000 م

ومــن جانــب آخــر، فــاز »وينجــز أوف وور«، بلقب الشــوط 

الرئيــس »ســوق ديب الحــرة ميــل ريــف ســتيكس« ملســافة 

1200 مــر »الفئــة الثانيــة«.

وعــر كــومل ماكلوكلــني، النائــب التنفيــذي لرئيــس مجلــس 

اإلدارة، الرئيــس التنفيــذي لســوق ديب الحــرة، عــن ســعادته 

ــم  ــم الدع ــني تقدي ــول واملدرب ــالك الخي ــار م ــة كب مبواصل

لســباقات عطلــة نهايــة األســبوع الدوليــة، ومنــح ســوق ديب 

الحــرة منصــة مهمــة لتعزيــز عالمتهــا التجاريــة.

بأقــوى  واالســتمتاع  للجميــع  التوفيــق  نتمنــى  وقــال: 

نيوبــري. يف  الســباقات 

دقيقة الزمن الذي سجلته »سايلنت 

سكيب«، وبفارق طول ونصف الطول عن 

»ديب«، وحل ثالثاً »السهيل«.
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»باالس بيير« ينفرد بتصنيف الخيول األكبر سنًا 

»أداير« 
يعتلي قمة »تايم فورم« و»نيتيف تريل« يتصدر »الناشئة«

دبي )فروسية اإلمارات(
ــورم«  ــم ف ــات »تاي ــر« لـــ »جودلفــني« قمــة تصنيف ــر »أداي ــى امله اعت
ــر  ــو آخ ــالً، وه ــد  133 رط ــة، برصي ــة األصيل ــول املهجن ــة للخي العاملي
ــم  ــي القوائ ــى 20 - 09 - 2021، وتغط ــباق حت ــة الس ــث لتغطي تحدي
ــا للمشــاركة يف الســباقات  ــم إدخاله ــي ت ــي ركضــت أو الت ــول الت الخي
ــزال يف التدريــب، وســتجد  ــا ال ت ــالغ عــن أنه ــم اإلب هــذا املوســم أو ت
نظــرة ثاقبــة حــول عــدد هــذه التقييــامت التــي تــم الوصــول إليهــا يف 

ــامت. ــث التقيي ــزات تحدي مي
وانفــرد »بــاالس بيــري« لســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، ويل عهــد ديب، بتصنيــف قامئــة الخيــول األكــر ســناً برصيــد 132 
رطــالً، والثــاين عامليــاً مناصفــة مــع »ســانت ماركــس باســيلكا«، يليهــام 

»مــرف« برصيــد 131 رطــالً.
ويف فئــة الخيــول يف ســن ثــالث ســنوات، تصــدر »أدايــر« لـ»جودلفــني«، 
إىل جانــب التصنيــف العــام برصيــد 133، يليــه ســانت ماركــس باســيلكا 
ــد«  ــري 127، »هرييكــن لــني« لـ»جودلفــني« 126، »بعي 132، بوتيــك فل

لشــادويل )125(.
ويف فئــة الخيــول يف ســن الســنتني، أكــد مهــر جودلفــني »نيتيــف تريــل« 
ســطوته بتصنيــف عــال قابــل للزيــادة، حيث وصــل إىل 122 رطــالً، فيام 
حصــل صاحــب املركــز الثــاين »بوينــت لوســديل« عــى 114، وتعــادل يف 
ــاور« للشــيخ راشــد بــن دملــوك آل  تصنيــف 113 كل مــن »بريفكــت ب

مكتــوم، و»بيســايد بــوي«، و»ريتــش فــور ذا مــون«.
والهــدف مــن تجديــد تصنيفــات التايــم فــورم، هــو توفــري معلومــات 
دقيقــة عــن الجــدارة والطابــع الســباقي لــكل جــواد، وتقدميهــا يف شــكل 

قــد يكــون لــه أكــر فائــدة عمليــة يف تقييــم االحتــامالت يف الســباق.

ويتــم إعطــاء ميــزة كل حصــان مــن املمكــن لقيــاس وزنــه 
ــن خــالل اســتخدام  ــا م ــم الوصــول إليه ــم، باألرطــال، ويت كتقيي
تقنيــات التكافــؤ التــي تشــمل الفحــص الدقيــق لجــري الحصــان 
يف مواجهــة خيــول أخــرى، وميثــل املقيــاس املســتخدم لتصنيفــات 
تايــم فــورم أكــر مــن 3 أرطــال بواقــع طــول واحــد ملســافة 1000 
ــر، و1 رطــل بطــول 3200  ــد 2000 م ــر، و2 رطــل للطــول عن م

مــر.
 تشــكل التصنيفــات للتكافــؤ عامليــاً جميــع الخيــول يف التدريــب، 
ــا  ــن 130 وم ــة م ــباقات الرسع ــات يف س ــراوح التصنيف ــث ت حي
ــاً  ــوايل 20 حصان ــوالً إىل ح ــول، وص ــل الخي ــبة ألفض ــوق بالنس ف

ــول. ــات الخي ألدىن تصنيف
يشــار إىل أن جميــع التصنيفــات هــي عــى أســاس الــوزن بالنســبة 
ذات  الخيــول  املتســاوية  التصنيفــات  تعنــي  بحيــث  للعمــر، 
ــاك طريقــة أخــرى للنظــر إليهــا وهــي  الجــدارة املتســاوية، وهن
ــاً إىل  ــؤات جنب ــع تكاف ــف العاملــي كأرب ــؤ يف التصني ــة التكاف رؤي
ــول يف  ــدة للخي ــني، وواح ــر عام ــول يف عم ــدة للخي ــب، واح جن
ســن الثالثــة، وواحــدة للخيــول يف ســن الرابعــة، وواحــدة للخيــول 

األكــر ســناً.

132
رطالً التصنيف األعى الذي حصل عليه املهر 

»باالس بيري« يف قامئة الخيول األكر سناً. 
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دبي )فروسية اإلمارات(
أســس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 

رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، فريــق 

ــالً  ــباقات، فض ــول والس ــه للخي ــن حب ــرة ع ــة مع ــني كرمزي جودلف

عــن إســطبالت رائــدة يف رعايــة الفحــول هــي إســطبالت داريل.

واآلن، فــإن مجموعــات مــن خيــول جودلفــني متــي فصــل الشــتاء 

ــول  ــام تخــوض خي ــال كأس ديب العاملــي، بين يف ديب اســتعداداً لكرنف

ــع  ــامل، ويق ــول الع ــارات ح ــع ق ــباقات يف أرب ــني الس ــق جودلف فري

مقــر جودلفــني الرئيــس يف ديب، ولديــه إســطبالت يف أوروبا وأســراليا 

ــان، وقــد حققــت خيــول الفريــق يف فئاتهــا املختلفــة  وأمــريكا والياب

7000 انتصــار منــذ تكويــن وإنشــاء الفريــق قبــل 29 عامــاً، ليكــون 

الفريــق األســطوري واملثــايل يف ســاحة الخيــول العامليــة.

»فــارس العــرب« ســاهم بشــكل كبــري يف بلــوغ شــهرة فريــق جودلفني 

ــق  ــازات الفري ــل إنج ــورة، بفض ــاء املعم ــف أرج ــاق، ويف مختل اآلف

املدويــة، إىل جانــب أن الفريــق ســاهم يف االرتقــاء بســباقات الخيــل 

»فارس العرب« يقدم للعالم »الفريق األسطوري«

»جودلفين« 
يتجــاوز الـ 7000 انتصار في 4 قارات

الريطانيــة، مبشــاركة أفضــل الســالالت يف ســباقاته.

وحقــق فريــق جودلفــني الفــوز رقــم 7002 عــى املســتوى 

ــم  ــوز رق ــه الف ــاوز في ــذي تج ــه ال ــوم نفس ــي يف الي العامل

التاريخــي  اإلنجــاز  هــذا  األزرق  الفريــق  ونــال   ،7000

بــإرشاف  لــني«  »هريكــني  املهــر  تألــق  عندمــا  البــارز 

الفــارس وليــم بيــوك،  ابلبــي، وقيــادة  املــدرب شــاريل 

حيــث فــاز بســباق ســانت ليجــر الكالســييك ملســافة 2900 

مــر مبضــامر دونكاســر، يف اململكــة املتحــدة.

أســس  أن  منــذ  عامــاً   29 بعــد  االنتصــار  هــذا  وجــاء 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

هــذا اإلســطبل املرمــوق مبجموعــة مــن 60 خيــالً مســتولدة 

ــت  ــي كان ــول ســموه الت ــن أفضــل خي ــاً، وتشــكيلة م محلي

لــدى مدربــني مرموقــني يف الســاحة األوروبيــة.

1992
العــام الذي شــهد أول فــوز لفريق جودلفني بســباق خيول 

مبتدئــة، وجــاءت مســافته 1200 مر يف مضامر ند الشــبا بديب، 
عــر املهــر »كت ووتر«، بإرشاف املدرب هــالل إبراهيم، وقيادة 

الفــارس دينيس باتيت.

7017
رقم الفوز الذي حققه »يبري« ابن »دباوي« يف سجل انتصارات 

فريق جودلفني، حيث أظهر »يبري« رسعة ختامية خاطفة، منطلقاً 
من املركز األخري إىل األول، مسجالً فوزاً حاسامً يف جويك كلوب 

ديريب، بيلمونت بارك، بأمريكا.
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منــذ أن أســس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 

رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، فريــق جودلفــني 

لســباق الخيــل منــذ أكــر مــن ربــع قــرن مــن الزمــان، حملــت شــعار الفريــق 

األزرق امللــيك نخبــة مــن خــرية الخيــول للفــوز يف العديــد مــن الســباقات يف 

الفئــة األوىل األكــر رواجــاً يف العــامل. 

ــة  ــق يف هــذه الفئ ــزة »بالنشــني« االنتصــار األول للفري وســجلت املهــرة املمي

الرفيعــة مــن خــالل فوزهــا بســباق ابســوم أوكــس »األوكــس اإلنجليــزي« للفئة 

ــم اتجهــت ملواجهــة الخيــول الذكــور  األوىل مبضــامر إبســوم يف عــام 1994، ث

ــة األوىل يف وقــت الحــق  ــدي للفئ ــريب األيرلن ــب عليهــم يف ســباق الدي والتغل

مــن العــام ذاتــه، فيــام أكمــل »ســيزاين« ثالثيــة جودلفــني يف الفئــة األوىل عــر 

فــوزه بســباق آيريــش شــامبيون ســتيكس.

وحقــق جودلفــني انتصــاره رقــم 100 عــى مســتوى الفئــة األوىل يف عــام 2003، 

عندمــا أحــرز الجــواد املميــز »ســوالماين« لقــب ســباق آرلينجتــون مليــون يف 

شــيكاغو.

االنتصــار رقــم 200 لفريــق جودلفــني تحقــق عــام 2013 بفضــل فــوز الفــرس 

»ســجع« بســباق جبــل حتــا يف ديب، ثــم أردفتــه عقــب أســابيع قليلــة بالفــوز 

يف ســباق ســوق ديب الحــرة »ديب تــريف حاليــاً«، يف أمســية كأس ديب العاملــي.

ــوز  ــوغ الف ــل يف بل ــارزاً يتمث ــازاً ب ــق إنج ــق الفري ــو 2019، حق ويف ماي

رقــم 300 يف ســباقات الفئــة األوىل عندمــا ظفــرت املهــرة »كاســل ليــدي« 

بســباق الفئــة األوىل »بــوول ديســاي دي بوليش« يف مضامر لونجشــامب.

وســجل املهــر الناشــئ »نيتيــف تريــل« الفــوز رقــم 347، محافظــاً عــى 

ــز  ــرز املرشــحني لســباق 2000 جيني ــن نفســه كأب ســجله النظيــف، وأعل

ــونال  ــن ناش ــانت اوبراي ــباق »فينس ــم يف س ــوز حاس ــادم بف ــام الق الع

ــدا. ــورا، بأيرلن ــة األوىل يف ك ــتيكس« للفئ س

ــوزه  ــروس« ف ــب ك ــل »كي ــب للفح ــريت« املنتس ــون س ــق »والت وحق

ــاً يف ســباق  األول بالفئــة األوىل والـــ 348 لجودلفــني، مقدمــاً عرضــاً قوي

كنــدا الــدويل »كنيديــان انرناشــونال« عــى مســافة امليــل ونصــف امليــل، 

ــدا. ــن، كن وودباي

وأكمــل »البحــر« ثالثيــة مثــرية يف ســباقات الفئــة األوىل لجودلفــني 

ــمر  ــباق »س ــز بس ــوز ناج ــدا، بف ــن، كن ــاعة يف وودباي ــون 24 س يف غض

ــم 350  ــذي كان رق ــذا وال ــوزه ه ــاوي« ف ــن »دب ــق اب ــتيكس«، وحق س

ــا  ــويت« يف »ناتامل ــد بي ــوز »وايل ــاب ف ــني، يف أعق ــة األوىل لجودلف يف الفئ

ــاريل  ــإرشاف ش ــل، ب ــن الحف ــر م ــت مبك ــة األوىل يف وق ــتيكس« للفئ س

ــوري. ــيك ديت ــام فران ــي، وقاده ابلب

1994
العام الذي شهد أول فوز كالسييك لفريق جودلفني، 

وحققته »بالنشني« باألوكس اإلنجليزي يف ابسوم، 

بقيادة الفارس فرانيك ديتوري باململكة املتحدة.

من »إبسوم« في 1994 إلى »وودباين« 2021

»الفريق الملكي« 
يحلق في فضاءات السباقات األكثر رواجًا في العالم

350 فــوزاً فــي »الفئة األولى« من »بانشــين« إلى »البحر« 	

100
االنتصار الذي حمل هذا الرقم سجله الجواد 

»سوالماين« عندما حصد لقب سباق آرلينجتون 

مليون يف شيكاغو، وذلك يف عام 2003. 

12
دولة مختلفة سجل فيها فريق 

جودلفني انتصاراته الفريدة يف 

سباقات الفئة األوىل.
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ــوزه  ــي، ف ــاريل ابلب ــإرشاف ش ــني ب ــريت« لجودلف ــون س ــق »والت حق
ــدويل عــى  ــدا ال ــاً يف ســباق كن ــة األوىل مقدمــاً عرضــاً قوي األوىل بالفئ
ــة الكتســاح منافســيه يف  ــة مثالي ــل، يف رحل ــل ونصــف املي مســافة املي

ــدا. ــن، بكن ــامر وودباي ــة األوىل مبض ــباق الفئ س
ــامل،  ــكان يف الع ــم »1« يف أي م ــوري الرق ــيك ديت ــارس فران ــد الف ويع
وأثبــت النجــم املخــرضم البالــغ مــن العمــر 50 عامــاً ذلــك مــرة أخــرى 
ــغ مــن  ــون ســريت« البال مــن خــالل فــرض الفــوز عــى صهــوة »والت

العمــر 7 ســنوات.
ــح  ــر«، يســعى أن يصب ــزرت انكاون ــارايت اآلخــر »دي وكان الجــواد اإلم
ــة ثــالث مــرات، وأنهــى الســباق  ــاين حصــان يفــوز باملســابقة الدولي ث
ببســالة يف املركــز الثــاين، لكــن »والتــون ســريت«، الرقــم الــذي يصعــب 
ــراب  ــن االق ــن املنافســون الســتة اآلخــرون م ــه، مل يتمك ــب علي التغل

مــن أدائــه. 
وكان »والتــون ســريت« الــذي ربــاه فريــق جودلفــني، بــإرشاف شــاريل 
ابلبــي، قــد ظهــر ألول مــرة يف أمــريكا الشــاملية يف الســباق البالــغ 
كنــدي  دوالر   608.400 قدرهــا  ماليــة  بجائــزة  مــر   2400 طولــه 
»476.341 دوالراً أمريكيــاً«، وأمــى ابــن »كيــب كــروس« والفــرس 
»بــروم فيلينتــي« ابنــة »إنكوســتا دي الجــو«، حياتــه املهنيــة ســابقاً يف 

الســباقات يف أوروبــا وديب.

وفــاز الفــارس اإليطــايل ديتــوري بالبطولــة الدوليــة أربــع مــرات، 
مضيفــاً إىل االنتصــارات التــي حققهــا عــى صهــوة »جوشــوا 
تــري« يف عــام 2012، و»ســوالماين« يف عــام 2004، و»متفــوق« 
ــد  ــان الوحي ــو الحص ــري« ه ــوا ت ــد »جوش ــام 2000، ويع يف ع
الــذي فــاز بالســباق ثــالث مــرات، وقــد شــاركه ديتــوري يف 

ــط. ــث فق ــوزه الثال ف
وإذا فــاز »والتــون ســريت« بــكأس الريــدرز كــب تــريف، فقــد 
ــة  ــة الكندي ــوز بالبطول ــذي يف ــط ال ــاين فق ــان الث ــح الحص يصب
الدوليــة والريــدرز كــب يف العــام نفســه، وحقــق هــذا اإلنجــاز 

»شــيف بريهــارت« يف عــام 1997.
ونجــح الفــارس ديتــوري يف الفــوز بســباق الريــدرز كــب مؤخــراً 
ــب  ــني اللق ــق جودلف ــد فري ــام حص ــل« يف 2018، في ــع »انيب م

مــع »تالســامنيك« يف عــام 2017.
حقيقيــة  دوليــة  جــذور  مــن  ســريت«  »والتــون  وينحــدر 
النتصــاره الــدويل، وأمــه هــي »بــروم فيلينتــي«، تســابقت أربعــة 
ــون  ــام 2006 يف »هيلت ــازت ع ــراليا، وف ــا أس ــم يف موطنه مواس
ــت  ــة، وكأس »ويســت بوين ــة الثاني إنرناشــونال ســتيكس« للفئ

ــي«. ــورد ويريب ف

اكتسح منافسيه في سباق كندا الدولي 

»والتون ســتريت« مع »المخضرم« 
رقم صعــب ال يمكن االقتراب منه

5,75
طول الفارق الذي تفوق به »والتون سريت« 

عى صاحب املركز الثاين »ديزرت انكاونر«.

الزمن الذي سجله »والتون سريت« يف 

سباق كندا الدويل ملسافة 2400 مر.
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ــا  ــني« عندم ــني ل ــا إعصــار »هريك ــم رضبه ــة دونكاســر، ث ــت العاصف رضب
اكتســح نجــم جودلفــني بــإرشاف شــاريل ابلبــي وقيادة وليــام بيوك، منافســيه 
بفــارق كبــري يف ســباق ســانت ليجــر الكالســييك للفئــة األوىل ملســافة 2900 

مــر الــذي أقيــم مبضــامر دونكاســر العريــق باململكــة املتحــدة.
ــدم  ــوزه الســابع بأق ــق األزرق« ف ــني »الفري ــني« جودلف ــح »هريكــني ل ومن
ــداوي«  ســباق كالســييك يف العــامل، بعــد »كالســيك كليشــيه« يف 1995، و»ن
و»متفــوق« يف عامــي 1998 و1999، و»رولر أوف لو« يف 2000، و»ماســري« 
يف 2009، و»انــيك« يف 2012، إنــه ألمــر رائــع أن تفــوز بــأي ســباق كالســييك، 
لكــن الفــوز بالنهــايئ الكالســييك ومثــل هــذا الســباق التاريخــي يعــد أمــراً 

خاصــاً للغايــة.
ــغ مــن العمــر ثــالث ســنوات واملنحــدر مــن  ــني« البال وتفــوق »هريكــني ل
نســل »فرانــكل« بفــارق مريــح عــن »موجــو ســتار«، كذلــك كان املتســابقون 
يف الســباق قــد ظهــروا يف أدىن مرتبــة متامــاً مــن »هريكــني لــني« الــذي ســحق 
هــؤالء املنافســني، ليضــع اســمه عــى قامئــة الــرف ألعــرق ســباق كالســييك 

يف العــامل.
ورفــع »هريكــني لــني« انتصاراتــه إىل ثالثــة يف الفئــة األوىل يف الديــريب 
األيرلنــدي، وجائــزة ســباق جرانــد بــري دو باريــس، وســباق ســانت ليجــر يف 

ــايئ املوســم الكالســييك. نه
ــاين  ــني(، وكل الته ــني ل ــن )هريك ــاً م ــي: »كان أداًء رائع ــاريل ابلب ــال ش وق

9
من نخبة الخيول شاركت يف سباق سانت ليجر 

الكالسييك الذي استضافه مضامر دونكاسر.

»العاصفة« تضرب المضمار و»اإلعصار« يجتاح المنافسين

»هريكيــن لين« 
يمنــح »الفريق األزرق« االنتصار الســابع 

في أعرق ســباق كالســيكي بالعالم

لفريــق جودلفــني، ومــن الرائــع الفــوز بــأي ســباق كالســييك، غــري 
أن الفــوز بكالســييك الختامــي، ويف مثــل هــذا الســباق التاريخــي، 

يعطــي الفــوز قيمــة مضافــة«.
ــد  ــيكون بالتأكي ــي س ــباق اآلرك الفرن ــد أن س ــاف: »أعتق وأض
محــل نظرنــا، وســنرك األمــور تســتقر، ولكنــي ال أرى مانعــاً مــن 
مشــاركتنا املحتملــة يف ذلــك الســباق، وأمــا بقــاؤه يف التدريــب يف 
عمــر أربــع ســنوات فســيكون محــل نقــاش يف نهايــة املوســم«.

ــواد  ــني( كان الج ــني ل ــوك: »)هريك ــام بي ــال ولي ــه، ق ــن جهت م
األرفــع شــأناً يف املجموعــة، وتبلــور الســباق بشــكل رائــع، وأنــت 
ال ميكنــك التأكــد منــذ ذلــك مــا مل تخــض مثــل هــذه املنافســة 
ــواء  ــي يف أج ــه وضعن ــالث، ولكن ــنوات الث ــر الس ــواد يف عم بج

ــع«.  الســباق بشــكل رائ
وأضــاف: »ميتــاز )هريكــني لــني( برسعــة ختاميــة أيضــاً، وهو ميثل 
حلــامً للفرســان، وقيادتــه ممتعــة، وميكنــك وضعــه يف أي موقــع 
يف الســباق، ولديــه القــدرة عــى االرتخــاء، وبالطبــع هــي صفــة 
حيويــة لســباق عــى مثــل هــذه املســافة، ومــا أعجبنــي حقــاً يف 
ــة  ــه يف نهاي ــادة رسعت ــه عــى زي ــالث قدرت آخــر مشــاركتني أو ث
املنافســة أيضــاً، حيــث متكــن بالفعــل مــن حســم الســباق. إنــه 
جــواد ممتــاز، وأنــا واثــق مــن أنــه ســيحقق املزيــد مــن التطــور«.

2,75
طول تفوق به »هريكني لني« عن »موجو ستار« صاحب 

املركز الثاين يف سانت ليجر الكالسييك للفئة األوىل. 

دقيقة الزمن الذي سجله »هريكني لني« يف 

سباق سانت ليجر الكالسييك ملسافة 2900 مر.



فروســية اإلمارات

أكتوبر  222021

دبي )فروسية اإلمارات(
أعلــن املهــر غــري املهــزوم »نيتيــف تريــل« لجودلفــني عــن نفســه كأبــرز املرشــحني 
لســباق 2000 جينيــز اإلنجليــزي العــام القــادم بنســبة »5 إىل 1«، عندمــا خطــف 
ــة األوىل  األبصــار بفــوز كاســح عــى منافســيه يف ســباق ناشــونال ســتيكس للفئ

مبضــامر كــوراه بأيرلنــدا.
ــل  ــل باليدوي ــة ممث ــن األســد، يف مواجه ــم« إىل عري ــن »أواســيس دري ودخــل اب
غــري املهــزوم »بوينــت لوســيدل«، ولكنــه ذهــب بعيــداً بشــكل مثــري لإلعجــاب 
داخــل الفورلونــج األخــري تحــت قيــادة ويليــام بويــك ليفــوز بثالثــة أطــوال ونصف 
الطــول، وحــل »إيــرو ريفــر« الفائــز بســباق فينيكــس ســتيكس يف املركــز الثالــث.

والفــوز كان الثالــث يف غضــون أربــع ســنوات لشــاريل ابلبــي ووليــام بيــوك عقــب 
فــوز »كورتــو« 2018، و»بيناتوبــو« 2019، والخامــس إجامالً لجودلفــني الذي حقق 
الفــوز أيضــاً مــع الفائزين الحقــاً بســباقات كالســيكية »دبــاوي« و»دون ابروتش«.

ــز آخــر بســباق  ــغ بالحصــول عــى فائ ــاح بال ــي: »نشــعر بارتي ــال شــاريل ابلب وق
ناشــونال ســتيكس، وباعتقــادي أنــه ســباق كبــري، ومــؤرش إيجــايب لســباق 
ديوهريســت ســتيكس للفئــة األوىل، وهــو املســار الــذي ســلكناه مــع )بيناتوبــو( 
و)كورتــو(، وكانــت خطتنــا عقــب ســوبرالتيف ســتيكس فــوراً الحضــور للمنافســة 

ــباق«. ــذا الس يف ه
وقــال وليــام بيــوك: »خــاض )نيتيــف تريــل( مشــاركتني فقــط قبــل هــذا الســباق، 
وبالتــايل ال يــزال يف طــور التعليــم، وكنــت أشــعر طــوال مراحــل الســباق أنــه ال 
يــزال يتعــرف ويهضــم الكثــري مــن املعطيــات، ولكنــه أجــاب عــن كل املعطيــات 
املطلوبــة واألســئلة التــي وجهتهــا إليــه بسالســة، ويفــرض أن يتحمل مســافة امليل 

دون عنــاء، وكان أداًء ممتــازاً«.
وقــال ديفيــد جنينجــز محــرر الســباقات األيرلنديــة، إن »نيتيــف تريــل« يســتحق 
أن يكــون املرشــح األول لســباق الـــ 2000 جينيــز، ونســبة الرشــيح 5 إىل 1، هــي 

أكــر مــن عادلــة.

اكتسح منافسيه في »ناشونال ستيكس« وخطف األضواء 

تريــل«  »نيتيــف 
المرشح األول لـ »الجنيز اإلنجليزي« العام المقبل

ــل  ــى بط ــول ع ــل الحص ــن أج ــث م ــا نبح ــد كن ــاف: »لق وأض
)بوينــت  باليدويــل  ممثــل  عــن طريــق  الناشــئة  للخيــول 
ــو  ــون ه ــرض أن يك ــذي كان يف ــزوم، وال ــري امله ــديل( غ لونس
الجــواد الــذي ســيفعل ذلــك، لكنــه مل يســتطع مضاهــاة براعــة 
)نيتيــف تريــل( الــذي اســتحق اللقــب بجــدارة يف هــذه الفئــة«.

وتابــع: »يف كل مــن جــوالت )نيتيــف تريــل( الثــالث، كان آخــر 
فورلونــج لــه أفضــل مــا لديــه، وكان هــذا هــو الحــال مــرة أخــرى 

يف ســباق ناشــونال ســتيكس«.
وقــال املحــرر مــارك بويــالن: »مــن املرجــح أن تظهــره مســافة 
امليــل يف نيوماركــت يف أفضــل مســتوى ممكــن يف الربيــع املقبــل، 
ــو  ــد، ه ــت باملزي ــباق ديوهريس ــيخرنا س ــني، س ــك الح ــل ذل قب

أفضــل مهــر يبلــغ مــن العمــر عامــني يف بريطانيــا وأيرلنــدا«.
ــالً  ــر خي ــون: »ســيتطلب األم ــال املحــرر جســن اوهانل ــام ق في
حقيقيــاً مــن الدرجــة األوىل للتغلــب عليــه، إنــه حصــان كبــري، 
وال يــزال أخــرض العــود متامــاً، ومــن املؤكــد أن أفضــل أيامــه ال 

ــزال قادمــة«. ت

دقيقة الزمن الذي سجله املهر 

»نيتيف تريل« يف مسافة السباق 

البالغة 1400 مر.

ابلبي: مؤشر إيجابي لـ »ديوهيرست ستيكس« 	

بيوك: يجيب عن كل األسئلة بساسة 	

جنينجز: استحق بجدارة األفضلية في »الناشئة«  	

بويان: »الميل« في »نيوماركت« ستظهر قدراته 	

اوهانلون: األمر يتطلب خياً حقيقياً للتغلب عليه 	



فروســية اإلمارات

23 أكتوبر  2021

دبي )فروسية اإلمارات(
قــدم املهــر »بريفكــت بــاور« للشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم، أفضــل أداء 
عندمــا كان األمــر مهــامً تحــت قيــادة كريســتوف ســوميلون للتغلب عــى البوابة 
الســلبية لتســجيل انتصــاره الثــاين عى التــوايل يف الفئــة األوىل بســباق جودمونت 

ميــدل بــارك ســتيكس يف نيوماركــت.
وأصبــح ابــن »أرداد« املرشــح الثــاين بنســبة 8 إىل 1 مــن 16 إىل 1 للفــوز بســباق 
ــى  ــل ع ــام املقب ــة األوىل يف الع ــييك للفئ ــزي الكالس ــز اإلنجلي الـــ 2000 جيني
املســار نفســه مايــو  2022، بعــد أن ســجل انطالقــة متأخــرة للتفــوق عــى املهــر 

األيرلنــدي »كاســل ســتار«. 
ســيناريو الســباق كانــت مشــاهدة غــري مريحــة للمــدرب الفائــز ريتشــارد فاهي، 
ــي  ــورين الفرن ــري م ــز بســباق ب ــاور« الفائ ــت ب ــد أن »بريفك ــث كان يعتق حي
للفئــة األوىل، ســتكون الظــروف ضــده بســبب البوابــة األوىل التــي انطلــق منهــا، 
نظــراً ألن ألقــاب جودمونــت ميــدل بــارك ســتيكس ســيطر عليهــا أولئــك الذيــن 

انطلقــوا مــن بوابــات أعــى.
وكــام فعــل متامــاً مــن بوابــة فقــرية يف مضــامر دوفيــل، قــام ســوميلون البــارع 
بقيــادة »بريفكــت بــاور« مــن الصفــوف الخلفيــة ليجتــاز منافســيه بالقــرب مــن 
ــاردات  ــول يف آخــر 50 ي ــن الخي ــف جــدار م ــن خل الســياج الداخــي، وجــاء م

والفــوز براعــة. 
ــيل  ــن »كاس ــول ع ــف ط ــارق نص ــنتني بف ــر س ــن العم ــغ م ــر البال ــوق امله وتف

ــور«. ــث »ارام ــز الثال ــاء يف املرك ــام ج ــتار«، في س
وقــال املــدرب فاهــي: »هــذا يــوم مميــز جــداً مــع حصــان خــاص جــداً وبقيــادة 
خاصــة جــداً، إنــه مميــز وميكنــك أن تــرى ذلــك بالطريقــة التــي تســارع بهــا، كان 

لديــه موســم مزدحــم، لكنــه يبــذل قصــارى جهــده هــذه األيــام«.
وأضــاف املــدرب املقيــم يف شــامل يوركشــاير: »كنــت واثقــاً جــداً، ولكــن بعــد 
مشــاهدة الســباقات الســابقة، اعتقــدت أن لدينــا مهمــة مســتحيلة مــن البوابــة 

ــا ســعيد بالفريــق واملالــك  األوىل، لقــد كان أداًء رائعــاً، وأن
الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم، املوجــود خــالل 

الســباق«.
ــوم حــارضاً  ــن دملــوك آل مكت ــك الشــيخ راشــد ب وكان املال
إىل جانــب أخوتــه الشــيخ جمعــة والشــيخ حمــد، ليقــودا 
»بريفكــت بــاور« إىل حلبــة التتويــج، وقــال مدير الســباقات 
بــروس رميونــد: »مل أر قــط حصانــاً يــرسع كــام فعــل 

ــاً«. ــك رائع ــاور(، وكان ذل )بريفكــت ب

أصبح المرشح الثاني للفوز بالجنيز اإلنجليزي 

بــاور« »بيرفكــت 
يضيف نصرًا جديدًا في الفئة األولى بـ »ميدل بارك«

الزمن الذي سجله املهر »بريفكت باور« 

لقطع مسافة السباق البالغة 1200 مر 

عى أرضية جيدة إىل صلبة.



فروســية اإلمارات

أكتوبر  242021

دبي )فروسية اإلمارات(
مل يعتقــد املــدرب كيفــن رايــان أن الجــواد »إمــارايت أنــا« العائــد للشــيخ محمــد 
بــن عبيــد آل مكتــوم، قــد فــاز عندمــا تجــاوزت الخيــول خــط النهايــة، ولكــن 

بعــد دقيقــة أو دقيقتــني كان أحــد الفائزيــن بالفئــة األوىل مــرة أخــرى.
ونجــح الجــواد »إمــارايت أنــا« يف الحصــول عــى املركــز الثــاين يف بطولــة ننثــورب 
ســتيكس للفئــة األوىل ملســافة ألــف مــر، ويف اجتيــاز هــذا االختبــار الطويــل يف 
ســباق كأس الرسعــة مبضــامر هايــدوك ملســافة 1200 مــر، وكان مــن الواضــح أنه 

األفضــل مــع ربــع ميــل للركــض، ورسعــان مــا كان يف املقدمــة.
مــع ذلــك، كانــت النهايــة القويــة التــي فــاز بهــا »إمــارايت أنا« عــى املرشــح األول 
»ســتار مــان« بطــل كأس داريل جــوالي للفئــة األوىل، حيــث ألقــى تحديــاً حازمــاً 

جعلــه البطــل بفــارق مثــري بلــغ أنفــاً يف ســباق كأس الرسعــة يف هايــدوك.
وميكــن أن يكــون هنــاك املزيــد يف املســتقبل بالنســبة لرايــان الــذي قطــع شــوطاً 
طويــالً للغايــة مــن أيــام كان فارســاً، حيــث كان أقــل ســحراً، وأعــاد تجديد نفســه 

مدربــاً يخشــاه الجميــع يف كل الســباقات الكرى.
وحقــق كيفــن رايــان العديــد مــن االنتصــارات مــع الفائزيــن بالفئــة األوىل منــذ 
تتويجــه مــع »أماديــوس وولــف« يف عــام 2005، وحقــق ثالثــة نجاحــات عــى 

مســتوى عــاٍل يف عــام 2020 وحــده.
ــغ مــن العمــر عامــني، لقــد ضــل  ــان: »كان مهــراً رائعــاً حــني كان يبل وقــال راي
طريقــه قليــالً، ولكــن الشــيخ محمــد عبيــد آل مكتــوم كان صبــوراً للغايــة معه«.

وتابــع: »كنــا نشــارك بــه يف الســباقات بشــكل خاطئ، كنا نســتخدم 
رسعتــه يف وقــت مبكــر مــن الســباق، وبدأنــا يف تغيــري األســلوب، 
لقــد ركــض يف ســباق رائــع يف ننثــورب وتعــرض للهزميــة مــن قبــل 
جــواد جيــد للغايــة. رايــان متلهــف للحصــول عــى تفــوق آخــر يف 
ســباق الريــدرز كــب تــريف للرسعــة للفئــة األوىل الــذي فــاز بــه 

مــع »كالس ســلير« العــام املــايض«.
وقــال: »أعتقــد أنــه الجــواد املناســب ألمــريكا، ميكنــه الســفر، ولــن 
تقلقــه األرضيــة الرسيعــة«، مشــرياً إىل أن الشــيخ محمــد بــن عبيــد 
آل مكتــوم لــن يكــون لديــه مانــع، خصوصــاً أن الجــواد املنحــدر 

مــن نســل »شــمردل« مصمــم عــى كأس الريــدرز هــذا العــام.
ــان  ــاء الحص ــا ج ــالً: »عندم ــي قائ ــا أتزين ــه أندري ــرف فارس واع
الثــاين، وجــد شــيئاً إضافيــاً قليــالً لقدراتــه، لكــن بعــد خــط النهايــة 

مل أكــن متأكــداً مــن أننــي ســأفوز«.
وقــال: »اعتقــدت أنــه تعــرض للهزميــة، أنــت تفعــل دامئــاً األفضــل، 
عندمــا انطلــق فكــرت، أن هــذا طريــق طويــل، ودامئــاً آخــر 200 
مــر تكــون صعبــة، لكــن هــذا الجــواد أخــذين إىل الســباق بســهولة 

شــديدة، كنــت أعلــم أن لديــه الكثــري مــن الجهــد«.

122
رطالً هــو التصنيف الذي ارتفع إليه الجواد 

»إمارايت أنا« بعد فوزه املثري بلقب ســباق كأس 

الرسعة للفئة األوىل.

بطل بفارق أنف

 . .» نا تــي أ ا ر »إما
تتويج رائع بـ »كأس السرعة« و»البريدرز كب« على الرادار

دقيقة الزمن الذي سجله الجواد »إمارايت 

أنا« يف سباق كأس الرسعة بهايدوك البالغة 

مسافته 1200 مر. 

أتزيني: أخذني إلى خط النهاية بسهولة 	رايان: الجواد المناسب لسباقات أميركا 	



فروســية اإلمارات

25 أكتوبر  2021

دبي )فروسية اإلمارات(
مل يقطــع املهــر »بعيــد« لشــادويل شــوطاً طويــالً فقــط يف تريــر الضجيج 
ــالث  ــا يف ســن الســنوات الث ــزم فيه ــي مل يه ــه مســريته الت ــذي أحدثت ال
عندمــا فــاز بســباق الفئــة األوىل »بري دو مــوالن« يف لونجشــامب، ولكنه 
تــرك أيضــاً ذكــرى طيبــة ملربيــه املغفــور لــه الشــيخ حمــدان بن راشــد آل 

مكتــوم كواحــد مــن أهــم املربــني يف تاريــخ الســباقات العشــبية.
وحقــق املهــر الــذي تــم تدريبــه مــن قبــل وليــام هاجــاس يف أول اخــراق 
لــه، الفــوز بلقــب الفئــة األوىل واجتــاز جــدار الكبــار براعــة، وهــو املولود 
الخامــس للفــرس »أغاريــد« ابنــة »كنــج مامبــو« الفائــز أيضاً بســباق بري 

دو مــوالن حينــام كان يتــدرب لــدى جــون هاموند.
ــة فائزيــن، حيــث انضــم إىل »بعيــد« شــقيقه  و»أغاريــد« هــي أم لثالث
»حكــم« مــن الفحــل »يس ذا ســتارز« الــذي نجــح يف الفــوز بآخــر جولتني 
مــن ســباقات جيوفــري فريــر، وكأس جــون ســميث الفضيــة، وأخيــه غــري 

الشــقيق »كســبان«، املنحــدر مــن نســل »دانســيي«.
الفــرس »أغاريــد« لديهــا مهــرة مــن »إنتيلــو« تبلــغ مــن العمــر عامــني 
تدعــى »زغاريــد« تتــدرب مــع أويــن بــوروز، ومهــر مــن نســل »ناثانيال« 

عمــر ســنة، ومهــر مــن »نايــت أوف ثنــدر«.
ــع  ــدأت مســريتها م ــي ب ــة »ال حــدود« الت ــد« هــي ابن بدورهــا، »أغاري
هامونــد قبــل أن تنتقــل إىل كــريان ماكالجلــني يف الواليات املتحــدة، حيث 
ــول انفتاشــونال،  ــور ب ــة األوىل، وهــي كأس فل فــازت بســباقني مــن الفئ

وكأس الريــدرز كــب العشــبي للمهــرات واألفــراس يف عــام 2007.
»بعيــد« هــو أحــدث املواهــب الرئيســة التــي ظهــرت من ســاللة »هايت 
ــراها  ــني اش ــتينو« ح ــا إىل »بوس ــود جذوره ــي تع ــون«، والت اوف فاش
املغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم وهــي يف ســن الثالثــة 

مهر غير مهزوم في سن السنوات الثالث

عــام 1982 مــن امللكــة إليزابيــث الثانيــة ملكة بريطانيــا، والتي 
ــزة باأللقــاب  أنجبــت »نشــوان« و»عنفــوان«، و»نايــف« الفائ

الكالســيكية يف الفئــة األوىل.
و»بعيــد« هــو ثــاين فائــز بالفئــة األوىل مــن قبــل »يس ذا 
ــه  ــر ابنت ــد مآث ــادويل، بع ــل ش ــن قب ــه م ــم تربيت ــتارز« تت س
ــج  ــزي، والكن ــازت بلقــب األوكــس اإلنجلي ــي ف »تغــرودة« الت

ــتيكس. ــث س ــة إليزابي ــادس، وامللك ــورج الس ج
ويعــد »بعيــد« أيضــاً الفائــز الثالــث بالفئــة األوىل مــن الســاللة 
التقاطعيــة بــني »يس ذا ســتارز«، وبنــات »كنــج مامبــو«، 
متضمنــة »كلــوث أوف ســتارز« لجودلفــني الفائــز بســباق بري 

جانييــه، و»زلــزال« بطــل بــري جــان بــريات.

125
رطالً التصنيف الجديد الذي منح للمهر »بعيد« 

وضعه ضمن قامئة العرة األوائل يف العامل.

دقيقة الزمن الذي سجله املهر »بعيد« يف السباق 

البالغ طوله 1600 مر بقيادة جيم كرويل.

»بعيــد«
يختــرق جدار الفئة األولى في »بري دو موالن«



فروســية اإلمارات

أكتوبر  262021

سعدنا باســتقبال المهتمين بتراث اإلمارات  	
وقدمنــا لهم كل ما طلبوه

الحدث سجل نجاحاً متفرداً في نسخته الـ 18 	

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أكــد أحمــد الســويدي، املديــر التنفيذي التحــاد اإلمارات للفروســية والســباق، 
ــن  ــد والفروســية يف نســخته الـــ 18، م أن مشــاركة االتحــاد يف معــرض الصي
الواجــب الوطنــي، وقــد درج االتحــاد عــى التفاعــل والوجــود يف هــذا الحــدث 
ــهام  ــة لإلس ــؤولية وطني ــكل مس ــط ب ــرق األوس ــتوى ال ــى مس ــم ع األضخ
يف إنجاحــه، إىل جانــب عــرض مــا يقــوم بــه االتحــاد مــن نشــاط وفعاليــات 
وخدمــات إىل الــزوار يف كل مــا يتعلــق برياضــات الفروســية املختلفــة التــي 
ينظمهــا االتحــاد، وللرياضيــني وأصحــاب اإلســطبالت لتخليــص كل املعامــالت 

التــي يرغبــون يف إكاملهــا.
ــه  ــور ل ــه املغف ــم ب ــارايت اهت ــراث إم ــية هــي ت وأضــاف: »رياضــات الفروس
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، وحــرص عــى الحفــاظ 
عليــه، ونقلــه لألجيــال للتمســك بــه، وهــو تــراث لــه قيمتــه وأصالتــه حافــظ 
عليــه اآلبــاء واألجــداد وصانــوه، لينقلونــه بــكل تفاصيلــه لألجيــال املتعاقبــة«.

وقــال: »ســعدنا باســتقبال الــزوار الذيــن جــاؤوا يبحثــون عــن تفاصيــل الــراث 
اإلمــارايت يف الفروســية بشــغف كبــري يف منصــة االتحــاد، وكان واجبنــا مدهــم 
بــكل املعلومــات التــي يطلبونهــا، حيــث وفرنــا العديد مــن الخدمــات الفورية 

التــي تســاعد عــى التفاعــل مــع األنشــطة التــي ينظمهــا االتحــاد«.
ــد  ــه، وق ــاً ل ــرياً ومتفــرداً كــام كان متوقع ــع: »املعــرض ســجل نجاحــاً كب وتاب
ــاركة يف  ــه، واملش ــود يف أروقت ــى الوج ــزوار ع ــن ال ــرات اآلالف م ــرص ع ح
فعالياتــه املختلفــة، والتفاعــل مــع األنشــطة املتعــددة، ليشــارك الجميــع يف 
ــا  ــراث بالدن ــداع يف تقديــم ت رســم لوحــة النجــاح اإلمــارايت يف التنظيــم واإلب

ــامل«. ــق إىل الع العري
وأوضــح »نســخة هــذه العــام شــهدت نقلــة نوعيــة كــرى مــن خــالل زيــادة 
ــطة  ــوع األنش ــب تن ــبوع، إىل جان ــت إىل أس ــي وصل ــرض الت ــام املع ــدد أي ع
والفعاليــات املصاحبــة، وزيــادة عــدد الجهــات العارضــة ليمثــل ملتقــى دوليــاً 
ــى  ــوا ع ــي، ليتعرف ــية يف أبوظب ــد والفروس ــي الصي ــاف محب ــع كل أطي جم
تفاصيــل ثقافــة وإرث وحضــارة اإلمــارات، وشــكل فرصــة للجهــات العارضــة 

لتقديــم خدماتهــا للجمهــور والتعريــف مبنتجاتهــا«.
ــرض،  ــاح يف املع ــارك بجن ــد ش ــباق ق ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم وكان اتح
ــم  ــة لتقدي ــاعات املتاح ــالل الس ــي خ ــود اليوم ــل بالوج ــق عم ــف فري وكل

ــية. ــات الفروس ــي رياض ــني ومحب ــزوار والرياضي ــاد إىل ال ــات االتح خدم
وقــدم الجنــاح جرعــة تثقيفيــة للــزوار، تضمنــت معلومــات عــن الخدمــات 
التــي يقدمهــا للفرســان واملدربــني ومــالك الخيــول، وأحــدث القوانــني املتعلقة 
برياضــات الفروســية، وقفــز الحواجــز، والقــدرة والتحمــل، والتقــاط األوتــاد.

وتــم توزيــع كتيبــات عــى الــزوار تضمنــت كل ما يتعلــق برياضات الفروســية 
والســباق، وجــداول الســباقات يف كل املســابقات التي ينظمهــا االتحاد.

جناح االتحاد قدم خدمات متنوعة للزوار  

الســويدي:
معرض الصيد والفروسية يعزز مكانة التراث اإلماراتي محليًا وعالميًا
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92.25
نقطة سجلتها املهرة »دي جهراء« لتحقق 

صدارة الشوط الـتأهيي. 

»دي جهراء« تعــزز الحضور الذهبي 
لمربــط دبي في »براغ الدولية«

دبي )فروسية اإلمارات(
ســجل اإلنتــاج الجديــد ملربــط ديب للخيــول العربيــة حضــوره الذهبــي 

ــت يف  ــي أقيم ــة الت ــل العربي ــامل الخي ــة لج ــراغ الدولي ــة ب يف بطول

ــة املهــرات، حيــث  ــة بطول ــراغ، بإحــرازه ذهبي العاصمــة التشــيكية ب

العاملــي  الفحــل  مــن  وهــي  جهــراء«،  »دي  املهــرة  اســتطاعت 

»إكســاليبور إي إيــه« والفــرس »دي جواهــر« تقديــم عرض قــوي أمام 

ــات  ــة بصــورة رائعــة، ترجمــت اإلمكاني ــة التحكيمي الجمهــور واللجن

الجامليــة للمهــرة ورس تفوقهــا الكاســح أمــام منافســاتها مــن أجمــل 

ــة املشــاركة. ــط العاملي ــرات املراب مه

ــزة التــي حققتهــا  إنجــاز املهــرة »دي جهــراء« مــن اإلنجــازات املتمي

مجموعــة مــن الخيــول ذات املواصفــات الجامليــة العاليــة يف الدورات 

الســابقة مــن بطولــة بــراغ الدوليــة منــذ أكــر مــن 10 ســنوات، عندما 

انطلقــت مســرية اإلنتــاج املحــي ملربــط ديب عامليــاً. 

كــام تســجل بطولــة بــراغ بصــامت ذهبيــة أليقونــة اإلنتــاج العاملــي 

ــل  ــي ســطرتها أســامء مث ــه إل رشــيم«، والت املعــارص الفحــل »اف اي

حصدت لقب المهرات

املهــرة »دي غاليــة«، واملهــرة »دي غرام«، واملهــرة »دي مميزة«، 

واملهــرة »دي يــار«، واملهــر »دي ابــن رشــيم«.

ــة الحضــور  ــراغ الدول ــة ب ــراء« يف بطول ــد إنجــاز »دي جه ويؤك

ــط ديب املحــي. ــاج مرب ــي إلنت العامل

وتحتفــظ بطولــة بــراغ الدوليــة ملربــط ديب بســجل ناصــع مــن 

األلقــاب الذهبيــة عــى غــرار كل البطــوالت الدوليــة يف املوســم، 

وقــد عــزز انتصــار »دي جهــراء« أمــام مجموعــة متميــزة مــن 

ــي  ــم الخارج ــط يف املوس ــازات املرب ــامل إنج ــرات الع ــل مه أجم

الــذي كان ناجحــاً بامتيــاز. 

جمال الخيل
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14 منافسة في تحديات 2021 - 2022

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
يســتهل منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل بالعاصمــة أبوظبي، اســتضافة 
موســم منافســات الدريســاج »الرويــض« يف الثالثــني مــن أكتوبــر 2021، 
ــات  ــث تتواصــل الفعالي ــدة يف هــذا الشــهر، حي وهــي املنافســة الوحي
حســب روزنامــة املوســم التــي أعلنهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية 
ــم املوســم أيضــاً مبنتجــع الفرســان يف الســادس عــر  والســباق، ويختت

ــد املوســم 165 يومــاً. مــن أبريــل 2022، ليمت
 ويســتضيف منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل 5 منافســات مــن جملــة 
14 منافســة وبطولــة ضمــن موســم 2021 - 2022، وتقــام عــى  5 
مياديــن، حيــث تســتضيف صالــة الشــيخ ســلطان بــن زايــد الكــرى يف 
قريــة بوذيــب العامليــة 3 فعاليــات، ومثلهــا يســتضيفها مركــز اإلمــارات 
للفروســية بســيح الســلم بديب، وفعاليتــني بنــادي ديب للبولو والفروســية، 

وفعاليــة واحــدة مبنتجــع ديــزرت بــامل بــديب. 
وتتضمــن الروزنامــة فعاليتــني دوليتــني يســتضيفهام كل مــن مركــز 
اإلمــارات للفروســية يف الخامــس مــن مــارس 2022، ومنتجــع الفرســان 
يف الثــاين عــر مــن الشــهر نفســه، بينــام يســتضيف نــادي ديب للبولــو 
ــن  ــن م ــع والعري ــي« يف التاس ــاج العامل ــدي الدريس ــية »تح والفروس

مــارس 2022.
وظلــت منافســات الدريســاج يف الدولــة تشــهد تطــوراً كبــرياً عــر 
اســتضافة كــرى البطــوالت مبشــاركة أبــرز الفرســان العامليــني واملحليــني، 
كــام اســتقطبت هــذه الرياضــة أعــداداً مــن الفرســان والفارســات مــن 

ــئني.  الناش
وتقــام هــذه الفعاليــات وفقــاً لقوانــني اتحــاد اإلمــارات للفروســية 
ــدويل  ــاد ال ــن االتح ــن م ــني معتمدي ــكام دولي ــإرشاف ح ــباق، وب والس
للفروســية يف مجــال الدريســاج لتصنيــف املتنافســني بنــاء عــى أدائهــم 

يف اختبــارات محــددة للدريســاج.
ــني،  ــني واملقيم ــن املواطن ــاالً م ــد إقب ــاج تج ــات الدريس ــت منافس وظل
ويظهــر ذلــك يف العــدد الكبــري مــن الفعاليــات خــالل برنامــج املواســم 

األخــرية. 

»الدريســاج«.. االنطالقة والختام 
في »الفرســان« بموسم الـ 165 يومًا

11
منافسة وطنية ضمن روزنامة الدريساج 

لهذا املوسم.

3
بطوالت دولية تشهدها روزنامة الدريساج 

هذا املوسم.

ويعتــر »الرويــض« مــن رياضــات الخيــول األوملبيــة، والتــي تعــر 
ــا  ــارى فيه ــث يتب ــل، حي ــارس عــى التحكــم يف الخي ــدرة الف عــن ق
ــل، إذ  ــض الخي ــم يف تروي ــم ومقدرته ــرض مهاراته املتنافســون يف ع
تعمــل هــذه املنافســات عــى تطويــر القــدرة الرياضيــة الطبيعيــة 
لــدى الجــواد واســتعداده لــألداء، بحيــث يحقــق أعــى مســتوى أداء 
حصــان ســباق، فيقــوم بــأداء التحــركات املطلوبــة تلقائيــاً، مســتجيباً 
إىل حــركات املســاعدة البســيطة مــن فارســه الــذي ميتطيــه، وال يبــدو 
عليــه بــذل أي مجهــود، حيــث يرهــن الفــارس يف مســابقات ترويــض 
الخيــول الحديثــة عــى مــدى قدرته عــى التدريب يف كل املســتويات 
مــن خــالل أداء االختبــارات التــي هــي عبــارة عــن مجموعــة محددة 
مــن التحــركات التــي ينبغــي أن يؤديهــا الحصــان يف حــدود مســاحة 

. معينة
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موسم 2020 - 2021 أول مسابقة وطنية برأس الخيمة لـ »الدريساج«

»الحليفي«.. 
إضافة جديدة بفريق إماراتي لـ »ترويض الخيول«

دبي )فروسية اإلمارات(
شــهد برنامــج موســم الدريســاج املــايض 2020 - 2021 الــذي نفــذه اتحــاد 
اإلمــارات للفروســية والســباق منافســات مثــرية وشــيقة، وجــاء الرنامــج 
كالعــادة شــامالً لجميــع األنديــة واملياديــن املتخصصــة يف هــذه الرياضــة يف 
كل مــن أبوظبــي وديب، باإلضافــة إىل الفعاليــة البــارزة التــي نظمهــا نــادي 

الحليفــي يف رأس الخيمــة.
وتقاســمت مياديــن الدريســاج الرئيســية منافســات املوســم، حيــث 
اســتضاف منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل 5 فعاليــات، ونــادي أبوظبــي 
للفروســية 3 فعاليــات، فيــام اســتضافت صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى 
ــن  ــهدت 3 م ــدة، وش ــة واح ــة فعالي ــب العاملي ــة بوذي ــية يف قري للفروس
ــارات  ــز اإلم ــي مرك ــا، وه ــكل منه ــني ل ــديب فعاليت ــية ب ــن الفروس ميادي
ــذي  ــو والفروســية ال ــادي ديب للبول ــامل، ون ــزرت ب للفروســية، ومنتجــع دي

ــم. ــدويل يف املوس ــتوى ال ــى املس ــدة ع ــة الوحي ــم البطول نظ
ونظــم اتحــاد الفروســية والســباق أول مســابقة وطنيــة للدريســاج يف 
رأس الخيمــة والتــي اســتضافها نــادي الحليفــي للفروســية يف مــارس 2021 
ــني ومــن مختلــف  ــة مــن الفرســان والفارســات مــن املواطن مبشــاركة نخب

ــة. الجنســيات املقيمــة بالدول

وحــرص اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــي، رئيــس اتحــاد اإلمــارات 
للفروســية والســباق، عــى حضــور املســابقة التــي شــهدت ألول مــرة 
مشــاركة 7 فرســان وفارســات مواطنــني مــن نــادي الحليفــي للفروســية 
يف رأس الخيمــة يف املســابقة الوطنيــة، وحصــل مــن ضمنهــم الفارســان 
محمــد جاســم املــيك وعبــد الرحمــن عمــر الحــامدي عــى املركــز األول 

يف فئتــني مختلفتــني.
ــارايت  ــق إم ــيس أول فري ــة تأس ــي يف رأس الخيم ــادي الحليف ــهد ن وش
يف ترويــض الخيــول »الدريســاج«، حيــث دشــن نشــاطه باملشــاركة يف 
أربــع مســابقات وطنيــة نظمهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، 

ــي.  ــان يف ديب وواحــدة يف رأس الخيمــة، وواحــدة يف أبوظب اثنت
ويتكــون الفريــق مــن 7 فرســان وفارســات، منهــم فارســان مواطنــان، 
وخمــس فارســات مواطنــات مــن مختلــف األعــامر، متكنــوا بعــد 
ــم  ــاج« وأه ــى »الدريس ــرف ع ــن التع ــادي م ــل بالن ــب متواص تدري
أساســياته، ويتكــون الفريــق مــن كل مــن الفارســات آمنــة الحــامدي، 
ــد الشــامي،  ــرة أحم ــي، ومه ــم ع ــد، كليث حصــة ســيف، شــيامء ولي

ــيك. ــم امل ــد جاس ــر ومحم ــن عم ــد الرحم ــان عب والفارس

7
فرسان وفارسات مواطنني قدمهم نادي 
الحليفي للفروسية يف أول بطولة وطنية 
تقام يف رأس الخيمة مبوسم 2020-2021.

43
فارساً وفارسة شاركوا يف أول مسابقة 

وطنية للدريساج يف رأس الخيمة 
املوسم املايض.
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تعديالت محدودة على برنامج الموسم

»النســخة العاشرة« 
لــدوري قفــز الحواجز علــى خط االنطالق 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ينطلــق موســم قفــز الحواجــز الجديــد »2021 - 2022« مــن مياديــن نــادي الشــارقة 
للفروســية مطلــع أكتوبــر 2022 الــذي يســتضيف منافســات األســبوعني األولــني مــن 
النســخة العــارشة لــدوري اإلمــارات »لونجــني«، 1 و2 أكتوبــر، و8 و9 أكتوبــر، وتقــام 

املنافســات عــى الصالــة املغطــاة بالنــادي.
وشــكلت املنافســات املختلفــة والبطــوالت الصيفيــة التــي أقيمــت ألول مــرة أفضــل 
إعــداد للفرســان والفارســات والخيــول، ويتطلــع الجميــع إىل تقديــم موســم حافــل 

بأفضــل العــروض واملنافســات.
وصــدر عــن اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق برنامج معــدل ملنافســات وبطوالت 
املوســم، لينطلــق مــن نــادي الشــارقة للفروســية بــدالً عــن منتجــع الفرســان الريــايض 
ــوالت  ــن البط ــدد م ــى ع ــالت ع ــض التعدي ــراء بع ــم إج ــام ت ــي، ك ــدويل بأبوظب ال

واألنديــة التــي ستســتضيفها. 
وجــرى تعديــل منافســات الــدوري يف نــادي العــني للفروســية والرمايــة والجولــف، 
ــني  ــة النجمت ــن فئ ــاد م ــة كأس االتح ــل، وبطول ــر املقب ــي 26 و27 نوفم ــام يوم لتق
ســتكون البطولــة الدوليــة الثانيــة خــالل املوســم، وينظمهــا نــادي العــني للفروســية 

خــالل الفــرة مــن 22 إىل 25 ديســمر القــادم.
ــة  ــن فئ ــارك م ــت مب ــة بن ــة فاطم ــة كأس أكادميي ــت بطول ــل توقي ــمل التعدي وش
النجمتــني لتقــام يف 4 أيــام خــالل الفــرة مــن 12 إىل 15 ينايــر 2022، ثــم بطولــة كأس 
رئيــس الدولــة مــن فئــة الخمــس نجــوم وكأس األمــم، مــن 18 إىل 22 ينايــر 2022.

ــادي أبوظبــي للفروســية  ويف الــدوري جــرى تعديــل املنافســات التــي يســتضيفها ن
ــارس  ــي 11 و12 م ــدوري يوم ــات ال ــك منافس ــر، وكذل ــي 25 و26 فراي ــام يوم لتق
ســتقام عــى ميــدان صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى يف قريــة بوذيــب بالختــم، عــدا 
مــا ذكــر مــن تعديــالت ســتكون بقيــة املنافســات والبطــوالت حســب مــا أعلــن عنــه 

ســابقاً زمانــاً ومكانــاً.

الحدث املكان اإلماراة التاريخ

أكتوبر 2021

وطنية نادي الشارقة الشارقة 2-1 أكتوبر

وطنية نادي الشارقة الشارقة 9-8 أكتوبر

وطنية بوذيب أبوظبي 16-15 أكتوبر

وطنية الفرسان أبوظبي 23-22 أكتوبر

وطنية  »التحدي العاملي  FEI - تأهيي« مركز اإلمارات ديب    30-28 أكتوبر

نوفمر 2021

وطنية نادي أبوظبي أبوظبي 6-5 نوفمر

وطنية   »التحدي العاملي  FEI - تأهيي« نادي أبوظبي أبوظبي 13-11 نوفمر

وطنية نادي ديب للبولو 20-19 نوفمر ديب

وطنية نادي العني العني  27-26 نوفمر

ديسمر 2021

دولية الباهية أبوظبي 4-1 ديسمر

وطنية نادي أبوظبي أبوظبي 11-10 ديسمر

وطنية نادي العني العني 18-17 ديسمر

دولية نادي العني العني 25-22 ديسمر

دولية نادي العني العني 30-27 ديسمر

يناير 2022

دولية نادي أبوظبي أبوظبي  8-5 يناير

دولية  نادي أبوظبي /
 أكادميية فاطمة

   بنت مبارك

أبوظبي 15-12 يناير

دولية نادي أبوظبي أبوظبي 22-18 يناير

دولية الراع أبوظبي 29-26 يناير

فراير 2022

دولية نادي الشارقة الشارقة 5-2 فراير

دولية نادي الشارقة الشارقة 12-9 فراير

دولية نادي ديب للبولو ديب 19-16 فراير

وطنية نادي أبوظبي أبوظبي 26-25 فراير

مارس 2022

وطنية »نهايئ الخيول الصغرية« الفرسان أبوظبي 5-4 مارس

وطنية بوذيب أبوظبي 12-11 مارس

وطنية »بطولة اإلمارات« بوذيب أبوظبي 19-18 مارس

وطنية نادي الحبتور ديب 26-25 مارس

أبريل 2022

وطنية »نهايئ لونجني« نادي الشارقة الشارقة 2-1 أبريل

وطنية نادي الشارقة الشارقة 9-8 أبريل

برنامج املوسم 
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الشارقة )فروسية اإلمارات(
أنجــز اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، برنامجــاً لقفز الحواجــز، يقام للمــرة األوىل 

خــالل فصــل الصيــف، وجــرى تنظيمــه امتــداداً ملنافســات وبطــوالت موســم 2020 - 

2021، وأقيمــت جميــع فعاليــات منافســاته عــى مياديــن مغطــاة، مكيفــة الهــواء، يف 

صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى بقريــة بوذيــب العامليــة مبنطقــة الختــم يف أبوظبــي، 

والصالــة املغطــاة مبركــز الشــارقة للفروســية، ونظمــه االتحــاد، برعايــة لونجــني، راعيــة 

دوري اإلمــارات لونجــني، ومســاندة مجلــس أبوظبــي الريــايض، وبالتعــاون مــع نــادي 

ــم يف  ــة الخت ــدرة مبنطق ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــية والســباق، وقري الشــارقة للفروس

أبوظبــي.

 شــهد الرنامــج مشــاركة كبــرية مــن الفرســان والفارســات مــن جميــع الفئــات، بلــغ 

ــرة األوىل  ــا امل ــة، لكونه ــة التجرب ــن حداث ــم م عددهــم 1609 فرســان وفارســة بالرغ

التــي تشــهد فيهــا مياديــن الفروســية باإلمــارات منافســات لقفــز الحواجز خــالل فصل 

الصيــف، وشــكلت إضافــة حقيقيــة مــع العديــد مــن املنافســات التدريبيــة الصيفيــة 

التــي درج عــى إقامتهــا نــادي الشــارقة للفروســية يف الصالــة املغطــاة خــالل فصــل 

الصيــف.

وأقيمــت هــذه املنافســات بتوجيهــات اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــي، رئيــس 

اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، عقب متابعاتــه امليدانية للمنافســات والبطوالت 

يف املوســم األخــري، بهــدف اســتمرارية املنافســات، واملحافظــة عــى جاهزيــة الفرســان 

والخيــول، والنــأي بهــا عــن التوقــف وتراجــع املســتوى خــالل فصــل الصيــف يف ظــل 

تحديــات جائحــة كورونــا التــي حــدت مــن ســفر وتنقل الكثــري مــن الفرســان والخيول، 

ــة،  ــكرات صيفي ــدادي يف معس ــي واإلع ــم التدريب ــة برنامجه ــن مواصل ــم م ومنعته

ومشــاركتهم يف العديــد مــن البطــوالت الدوليــة، لتتجــاوز الفكــرة تحديــات تداعيــات 

جائحــة كورونــا.

ــن  ــا يف ميادي ــت جميعه ــبوعية، أقيم ــات أس ــس منافس ــى خم ــج ع ــتمل الرنام اش

الصــاالت املغطــاة مكيفــة الهــواء، بواقــع منافســتني يف كل شــهر، جــرت خــالل املــدة 

مــن األســبوع األول لشــهر يونيــو وحتــى األســبوع األول مــن شــهر أغســطس 2021، 

وأســدل الســتار عــى فعالياتهــا ببطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــني، أقيمــت يف الصالــة 

املغطــاة بنــادي الشــارقة للفروســية يومــي 13 و14 أغســطس، وحققــت نجاحــاً كبــرياً 

أســهم فيــه توافــر املنشــآت واملرافــق وامليادين الحديثــة يف الدولــة، والتي متتــاز بدرجة 

عاليــة مــن الجــودة، ومبواصفــات عامليــة، وإمكانيــات كبــرية ميكــن أن تكــون مشــجعاً 

قويــاً لتنزيــل فكــرة املعســكرات الصيفيــة داخــل الدولــة، لصقــل مواهــب الفرســان، 

واســتكامل برامــج تدريــب وإعــداد خيولهــم، واالرتقــاء معهــا مبســتوى األداء امليــداين.

400.000
درهم جوائز خصصت للفائزين 

باملراكز األوىل يف منافسات 
الرنامج الصيفي لقفز الحواجز.

نجاح تنظيم الفعاليات تجاوز تداعيات كورونا

فرسان وفارسات في تحديات 1609
البرنامج الصيفي لقفز الحواجز

المنشآت والمرافق والميادين  	
الحديثة ساهمت في تنفيذ الفكرة 

بدرجة عالية من االمتياز

60
شــوطاً من التحديات تضمنها 

الصيفي لجميع  الرنامج 
الفئات لقفز الحواجز.
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الشارقة )فروسية اإلمارات(
ســجلت منافســة الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتاميــز عــى 
حواجــز 135 ســم يف منافســات الرنامــج الصيفــي لقفــز الحواجــز 
مشــاركة كبــرية، حيــث كانــت األكــر جاذبيــة لفرســان الفئــة 
الكــرى والشــباب، ومل تغــب عــن أي مــن املنافســات األســبوعية 
ــة ســلطان  ــدان صال الخمــس، وشــارك يف األســبوع األول عــى مي
بــن زايــد الكــرى 17 فارســاً وفارســة، وحــاز املركــز األول الفــارس 
محمــد شــايف الرميثــي مــع الفــرس »كارامبــا« مــن نــادي أبوظبــي 

ــية. للفروس
وبزيــادة 5 فرســان يف منافســة األســبوع الثــاين باملواصفــات ذاتهــا 
ــدد املشــاركني 23 فارســاً وفارســة،  ــغ ع ــدان نفســه، بل وعــى املي
وفيهــا انتــزع الفــارس حميــد عبــد اللــه املهــريي بالجــواد »ديب دو 

فيــا« مــن إســطبالت الــراع املركــز األول.
وعــاد الفــارس محمــد شــايف الرميثــي إىل واجهــة منصــة التتويــج 
عــى صهــوة الفــرس »ســيباليا«، متفوقــاً عــى 35 فارســاً وفارســة 
يف األســبوع الثالــث عــى ميــدان الصالــة املغطــاة مبركــز الشــارقة 
للفروســية، ولينــال الصــدارة أيضــاً يف األســبوع الرابــع مــع الفــرس 

»كارامبــا« مــن بــني 35 متنافســاً، ليســجل ثالثيــة »هاتريــك«.
»ســوبر  بالجــواد  اليحيــايئ  ســلطان  حمــد  الفــارس  وخطــف 
ترامــب« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، صــدارة منافســة التاميــز 

يف األســبوع الختامــي للمنافســات.

الرميثي يتصدر المشهد بـ »هاتريك«

»الجولة الواحدة مع التمايز« 
األكثر جاذبية لفرســان »الكبرى« والشباب

80
ألف درهم رصدت جوائز للفائزين 

باملراكز األوىل يف كل أسبوع ملنافسات 
الرنامج الصيفي لقفز الحواجز.

5
منافسات أسبوعية تضمنها 

الرنامج الصيفي لقفز الحواجز 
يف نسخته األوىل.

إقبال كبير على خوض تحديات حواجز 120 سم بمواصفات المراحل المختلفة والتمايز  	

وقــد وجــدت املنافســات مفتوحــة املشــاركة عــى حواجــز 120 
ــني  ــات املرحلت ــني الخاصــة و2 مبواصف ــات املرحلت ســم مبواصف
وواحــدة مــن جولــة واحــدة ومثلهــا مــن جولــة ومتايــز، إقبــاالً 
ــوظ،  ــكل ملح ــم بش ــدت أعداده ــان وتصاع ــن الفرس ــرياً م كب
فقــد شــارك يف األســبوع األول 31 فارســاً وفارســة، وحــاز 
ــرى  ــد الك ــن زاي ــلطان ب ــة س ــدان صال ــى مي ــز األول ع املرك
ــارقة  ــادي الش ــن ن ــينا« م ــع »جس ــب م ــام غري ــارس هش الف
للفروســية، وبلــغ العــدد 57 فارســاً يف منافســات األســبوع 
الثــاين عــى امليــدان نفســه، وحالــف التوفيــق الفــارس ســعيد 
ــادي  محمــد املازمــي وأحــرز الصــدارة مــع »جريســينا« مــن ن
الشــارقة للفروســية أيضــاً، ويف األســبوع الثالــث عــى ميــدان 
الصالــة املغطــاة بالشــارقة، وصــل عــدد املشــاركني 90 فارســاً، 
ــو  ــواد »دبلي ــدارة بالج ــي الص ــج صادق ــارس فرهان ــاز الف وح
بيكولينــي« مــن نــادي الفروســية باملدينــة املســتدامة يف ديب، 
ــى  ــس ع ــران العوي ــد عم ــارس محم ــز األول الف ــزع املرك وانت
صهــوة الجــواد »ديب دي فيــا« يف منافســة األســبوع الرابــع مــن 
ــارقة،  ــاة بالش ــة املغط ــدان الصال ــاً مبي ــاً متنافس ــني 90 فارس ب
واختتــم االنتصــارات الصيفيــة مــن بــني 106 فرســان وفارســات 
ــة  ــويف عويض ــارس م ــم، الف ــز 120 س ــى حواج ــني ع متنافس
الكــريب مــع »جــود الك« مــن نــادي الشــارقة للفروســية أيضــاً.
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الشارقة )فروسية اإلمارات(
جــاءت معظــم املنافســات يف الرنامــج الصيفــي لقفــز الحواجــز مفتوحــة 
ــار  ــة االختي ــات فرص ــع الفئ ــن جمي ــان م ــت الفرس ــد منح ــاركة، وق املش
ــها  ــدرات، وقياس ــن ق ــم م ــه خيوله ــع ب ــا تتمت ــتناداً إىل الخــرات، وم اس

بشــكل دقيــق.
وعــى مســتوى الفرســان مــن فئــة املبتدئني، شــارك يف املنافســات الخمس، 
ــبال 79  ــن األش ــم، وم ــز 105 و110 س ــى حواج ــة ع ــاً وفارس 278 فارس
فارســاً، و81 خيــالً مــن الخيــول عمر 4 و5 ســنوات، ويف األشــواط املفتوحة 

عــى االرتفــاع نفســه 105 و110 ســم شــارك 95 فارســاً.
وعــى حواجــز ارتفاعهــا تــراوح بــني 115 و120 ســم، شــارك 349 فارســاً، 
وبلــغ العــدد 374 فارســاً معظمهــم مــن الناشــئني »الجونيــورز« يف 

ــم. ــز 120 س ــى الحواج ــة ع ــواط املفتوح األش
ــدد 171 مشــاركاً  ــغ الع ــاً، وبل ــن الفرســان الشــباب شــارك 182 فارس وم
ــا  ــز عــى حواجــز ارتفاعه ــة متاي ــة الواحــدة مــع جول يف منافســات الجول
135 ســم، مــع مراعاتهــا لحاجــة خيــول القفــز الصغــرية عمــر 7 ســنوات، 
والتــي نالــت حصتهــا يف املشــاركة ضمــن املنافســات املفتوحــة واملناســبة 

لقدراتهــا، مبواصفــات املرحلتــني عــى حواجــز 120 و130 ســم. 
وقــد لعبــت املنافســات الصيفيــة دوراً كبــرياً يف إعــداد وتجهيــز الفرســان 
والخيــول للمشــاركة يف بطولــة الشــارقة الصيفيــة الدوليــة، والتــي شــهدتها 
ــة  ــارات ودول املنطق ــاة، يف اإلم ــية املغط ــن الفروس ــرة األوىل ميادي للم
قاطبــة خــالل فصــل الصيــف، ويف الوقــت ذاتــه كانــت خــري إعــداد 
وتجهيــز لفرســان وخيــول القفــز مــن جميــع الفئــات، للمشــاركة يف برنامج 

منافســات وبطــوالت املوســم الجديــد.

6
أشواط تم تنفيذها خالل منافسات كل أسبوع يف 
الرنامج الصيفي لقفز الحواجز، وجرت التحديات 

عى مدى يومني.

»المنافسات المفتوحة« 
تمنح المشاركين فرصة االختيار وقياس قدرات الخيول

278 فارسًا وفارسة على حواجز »المبتدئين«

60
يوماً أقيمت خاللها منافسات الرنامج الصيفي 

لقفز الحواجز، واستضاف ميدان صالة سلطان بن 
زايد الكرى الجولتني األوىل والثانية يومي 4 و5 

يونيو 2021، ويومي 18 و19 من الشهر نفسه، ثم 
انتقلت املنافسات وتواصلت يف الصالة املغطاة بنادي 

الشارقة للفروسية، وفيه أقيمت املنافسات الثالثة 
يومي 2 و3 يوليو، والرابعة يومي 16 و17 من الشهر 

نفسه، ثم الخامسة يومي 6 و7 أغسطس 2021. 

10
أيــام أقيمت خاللها املنافســات املختلفة للرنامج 

الصيفي لقفز الحواجز.

أفضل إعداد للفرسان في كل الفئات وتجهيز مثالي للخيول لخوض الموسم الجديد 	
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الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــز  ــز الحواج ــة لقف ــة الخامس ــة الصيفي ــات التدريبي ــهدت املنافس ش
التــي نظمهــا نــادي الشــارقة للفروســية والســباق، يف ميــدان الصالــة 
ــان  ــن الفرس ــعة م ــاركة واس ــية، مش ــارقة للفروس ــز الش ــاة مبرك املغط

ــز. ــزاً للحواج ــوراً ممي ــات، وعب والفارس
وخصــص الشــوط األول لفرســان مدرســة التدريــب بالنــادي، فرســان 
نــادي البــوين، وبلــغ عــدد املشــاركني فيــه 11 فارســاً مــن فئــة األطفــال 
يف مدرســة التدريــب، وأكمــل املســار ســبعة فرســان دون أخطــاء 
وهــم: راشــد عبــد اللــه املهــريي، صالــح الكــريب، عائشــة الغريــر، فيصل 
ــون  ــع، وماري ــى ربي ــس، مصطف ــا لوي ــب، صوفي ــزة غري ــر، حم الغري

جالتينجــي. 
ــن  ــن م ــع الزم ــات م ــاين مبواصف ــوط الث ــاً يف الش ــس 31 فارس وتناف
جولــة واحــدة، عــى إكــامل املســار دون أخطــاء وضمــن الزمــن 
املحــدد، وصمــم مســاره بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 60 ســم، أنهــى منهــم 
21 فارســاً املســار مــن دون خطــأ، وهــم: إليخانــدرو ردريجــو، حمــزة 
املحاميــد، عائشــة الغريــر، عبــد اللــه الكــريب، صالــح الكــريب، محمــد 
ــد  ــور عب ــة رحمــة، ن ــوك، خول ــدو، ســيف الدي ــارك من ــه، مب ــد الل عب
الرحمــن ســيف، فاطمــة الحــاج، أحمــد الشــحي، ماريــون جالتينجــي، 
محمــد حمــد اليامحــي، ميثــا العويــس، كريســتني ماريــا، جميلــة 

ــودي.   ــث الهرم ــد الجــرا، وغي ــف ســيمور، جــاد محم ــال، بي املع
ــن،  ــع الزم ــث م ــوط الثال ــات الش ــرت فعالي ــدة، ج ــة واح ــر جول وع
وتنافــس فيــه الفرســان عــى إكــامل املســار دون أخطــاء وضمــن 

نظمها »الشارقة للفروسية والسباق«

»التدريبية الخامسة«.. 
مشــاركة واســعة ونجاح مميز فــي عبور الحواجز

ــا 80 ســم،  ــغ ارتفاعه الزمــن املحــدد، وصمــم مســاره بحواجــز بل
وشــارك فيــه 45 فارســاً وفارســة، ونجــح منهــم 18 فارســاً يف إكــامل 
ــري، أنستاســيا ماكيتنشــكا،  املســار دون خطــأ وهــم: أليكســيا نورت
شــارلوت حســني، مــريا الشــامي، محمــد الغريــر، طــارق الجــري، 
معــاذ قســومة، لــويس هازاريــن، هشــام غريــب، محمــد الغريــر، 
بــراء املــرصي، هنــا الحــاج، ســامل أحمــد الســويدي، محمــد كتيــت، 

ــا الرفاعــي، وبيــف ســيمور.  كرســني ماريــا، هن
ومبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع الزمــن، أقيمــت فعاليــات 
ــن  ــى قطــع املســار م ــان ع ــه الفرس ــس في ــع، وتناف الشــوط الراب
دون أخطــاء وضمــن زمــن محــدد، وصمــم مســاره بحواجــز تــراوح 
ارتفاعهــا بــني 100 و110 ســم، مبشــاركة 42 فارســاً، وأنهــى املســار 
مــن دون خطــأ 16 فارســاً، وهــم: مبخــوت الكريب، وســيم شــمدين، 
محمــد الغريــر، ماريــن جالتينجــي، مبــارك منــدو، طــارق الجــري، 
أفنــان يونــس، ســامل أحمــد الســويدي، مــويف الكــريب، أحمــد أكــر، 

نــوف املهــريي، وهشــام غريــب.
شــهدت املنافســات مشــاركة مــن فرســان مدرســة التدريــب بنــادي 
الشــارقة للفروســية والســباق، نــادي ديب للبولــو والفروســية، نــادي 
عجــامن للفروســية، إســطبالت الصافنــات، نــادي مندرة للفروســية، 
نــادي جبــل عــي للفروســية، نــادي »فروســية« للفروســية، نــادي 
أبوظبــي للفروســية، نــادي الفروســية باملدينــة املســتدامة يف ديب، 

والعديــد مــن األنديــة واإلســطبالت يف الدولــة.

5
ساعات خاض خاللها الفرسان والفارسات املشاركون يف 
الدورة التدريبية الخامسة املنافسات املختلفة، حيث 

انطلقت يف الساعة الثالثة والنصف ظهراً، وامتدت حتى 
الثامنة والنصف مساًء. 

4
أشــواط تضمنها برنامج الدورة التدريبية 

الخامسة، وشــهدت تنافساً قوياً بني املشاركني 
لتحقيق املطلوب يف كل شــوط.

129
فارساً وفارســة من مختلف الفئات شاركوا يف 
املنافســات التدريبية الصيفية الخامسة التي 

نظمها نادي الشــارقة للفروسية والسباق.
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277 فارسًا وفارسة خاضوا المنافسات في 6 أشواط

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــك«  ــود ل ــواده »ج ــة ج ــريب بصحب ــة الك ــويف عويض ــارس م ــاز الف ف
باملركــز األول يف الشــوط الرئيــس للمنافســات الصيفيــة التدريبيــة 
ــية  ــارقة للفروس ــادي الش ــا ن ــي نظمه ــز الت ــز الحواج ــة لقف السادس
ــغ  ــادي، وبل ــي يف الن ــم الصيف ــاً للموس ــر ختام ــي تعت ــباق، والت والس
عــدد الفرســان املشــاركني يف املنافســات بأشــواطها الســتة 277 فارســاً 

ــات. ــف الفئ ــن مختل ــة م وفارس
ــغ  ــز بل ــار بحواج ــى مس ــن، ع ــد الزم ــدة ض ــة واح ــات جول ومبواصف
ــار يف  ــامل املس ــى إك ــاً ع ــه 20 فارس ــس في ــم، تناف ــا 130 س ارتفاعه
أرسع زمــن، أنهــى املســار دون خطــأ 8 فرســان، وتصــدر الشــوط فارس 
ــة  ــادي الشــارقة للفروســية والســباق، مــويف عويضــة الكــريب بصحب ن

ــة.  جــواده »جــود لــك« بزمــن قــدره 63:86 ثاني
ــادي  ــن ن ــويدي م ــد الس ــامل أحم ــارس س ــاين الف ــز الث ــل يف املرك وح
الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة جــواده »فايــروس« وبزمــن 
قــدره 66:11 ثانيــة، ونــال املركــز الثالــث الفــارس فــادي زبيبــي عــى 

ــة. ــغ 66:19 ثاني ــكا« وبزمــن بل صهــوة جــواده »بابري
وخصــص الشــوط األول لفرســان مدرســة التدريــب بالنــادي، فرســان 
نــادي البــوين، وبلــغ عــدد املشــاركني 34 فارســاً مــن األطفال يف مدرســة 
التدريــب، وأكمــل املســار 26 فارســاً دون خطــأ، وبلــغ ارتفــاع الحواجز 

يف هــذا الشــوط )50( ســم. 

وتنافــس يف الشــوط الثــاين مــع الزمــن مــن جولــة واحــدة، الفرســان 
عــى إكــامل املســار دون خطــأ، وضمــن الزمــن املحــدد عــى حواجز 
بلــغ ارتفاعهــا 60 ســم، وشــارك فيــه 53 فارســاً، وأنهــى املســار مــن 

دون خطــأ 27 فارســاً.
وتنافــس الفرســان يف الشــوط الثالــث، مبواصفــات الجولــة الواحــدة 
مــع الزمــن، يف إكــامل املســار دون خطــأ وضمــن الزمــن املحــدد 
ــاركني 59  ــدد املش ــغ ع ــم، وبل ــا إىل 80 س ــل ارتفاعه ــز وص بحواج

فارســاً، وأنهــى املســار 32 فارســاً دون خطــأ.
ــس  ــن، وتناف ــع الزم ــة واحــدة م ــن جول ــع م ــم الشــوط الراب وأقي
فيــه الفرســان عــى عبــور املســار دون خطــأ ضمــن الزمــن املحــدد، 
وصمــم بحواجــز تــراوح ارتفاعهــا بــني 100 و110 ســم، وبلــغ عــدد 
املشــاركني 61 فارســاً، وأنهــى منهــم 16 فارســاً املســار دون خطــأ.

وجــاء الشــوط الخامــس مــن جولــة واحــدة مــع الزمــن، وتنافــس 
فيــه الفرســان عــى إكــامل املســار دون خطــأ وضمــن الزمــن 
ــني 110 و120 ســم،  ــا ب ــراوح ارتفاعه ــز ت ــم بحواج املحــدد، وصم
ــار دون  ــاً املس ــى 24 فارس ــاً، وأنه ــاركني 50 فارس ــدد املش ــغ ع وبل

خطــأ.
ــادي  ــب بن ــة التدري ــان مدرس ــاركة فرس ــات مش ــهدت املنافس وش

ــية وال ــارقة للفروس الش

الكربــي يحلــق مع المركز األول في 
ختــام الصيفية التدريبية بـ »الشــارقة«  

 9500
طالب استقبلتهم مدرسة التدريب يف نادي الشارقة 

للفروسية، للتدريب عى الفروسية مبختلف املجاالت 

منذ تأسيسها، ويبلغ عدد الفرسان املتدربني يف 

املدرسة ما يقارب 300 فارس وفارسة.

10
بطوالت استضافها نادي الشارقة للفروسية والسباق 

خالل موسمه الصيفي، منها ست منافسات تدريبية 

وثالث بطوالت محلية وبطولة دولية من فئة 

النجمتني يف الصالة املغطاة بالنادي.

ثانية الزمن الذي سجله الفارس مويف عويضة 

الكريب بصحبة جواده »جود لك« وحقق به 

املركز األول يف السباق الرئيس. 



فروســية اإلمارات

ــة اإلنجاز فرح
دبي )فروسية اإلمارات(

الصعــود إىل منصــة التتويــج يســبقه عمــل كثــري وجهــد مضاعــف، لــذا 

تكــون الفرحــة كبــرية، وهذا ما عاشــه فرســان اإلمــارات يف بطولــة العامل 

للخيــول الصغــرية عمــر 8 ســنوات بعــد التتويــج باللقــب والوصيــف، 

عــر فــارس املنصــوري الذي حقــق امليداليــة الذهبيــة، والفــارس خلفان 

ــأيت  ــة، لت ــة الفضي ــال امليدالي ــاين ون ــز الث ــاز املرك ــذي ح ــة ال بالجافل

فرحتهــام وهــام عــى صهــوة الخيــل ومتتــد إىل املنصــة، وتتواصــل مــع 

أعضــاء البعثــة عقــب التتويــج.

ــاز  ــق هــذا اإلنج ــريا لتوث ــة ســجلتها عدســة الكام ــا لحظــات رائع إنه

ــاد. ــل الج ــة والعم ــد والتضحي ــق بالجه ــذي تحق ــر، وال الباه


