
أغسطس 2022العدد 19

فروسية اإلمارات
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ــية 	  ــيدة لفروس ــادة الرش ــا القي ــي تقدمه ــة الت ــة واملتابع ــم والرعاي الدع

ــز  ــرية وجوائ ــاً كب ــازات وألقاب ــر نجاحــات وإنج ــا تثم ــاً م ــارات، دامئ اإلم

مميــزة، فقــد كان لدعــم ورعايــة واهتــام ســمو الشــيخ منصــور بــن زايد 

آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، رئيــس 

قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة، الــدور الواضــح يف فــوز قريــة اإلمــارات 

العامليــة للقــدرة بالوثبــة بجائــزة أفضــل مبــادرة إبداعيــة رياضيــة ضمــن 

الفائزيــن والفائــزات يف النســخة السادســة لجائــزة الشــيخة فاطمــة بنــت 

مبــارك لرياضــة املــرأة، والتــي تقــام برعايــة ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 

مبــارك، رئيســة االتحــاد النســايئ العــام، رئيســة املجلــس األعــى لألمومــة 

ــارات«،  ــة، »أم اإلم ــة األرسي ــس األعــى ملؤسســة التنمي ــة، الرئي والطفول

وهــي جائــزة عامليــة رفيعــة وســامية تحــرص كل املبدعــات يف املجــاالت 

ــادرة برنامــج فارســات  ــه مب الرياضيــة عــى نيــل رشف الفــوز بهــا، لتنال

اإلمــارات التــي نافســت بهــا قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة يف جائــزة 

ــاء  ــم عط ــاء تدع ــادرة وف ــي مب ــة، وه ــة رياضي ــادرة إبداعي ــل مب أفض

فارســات اإلمــارات والفارســات املقيــات بســباقات مخصصة لهــن تقديراً 

لجهودهــن يف ســباقات القــدرة، وذلــك خــال ســباق كأس ســمو الشــيخة 

فاطمــة بنــت مبــارك »أم اإلمــارات« للقــدرة خــال نســخه املتعــددة.

التهنئــة لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان عــى هــذه الجائــزة 	 

العامليــة الرفيعــة التــي جــاء الفــوز بهــا عــر رعايتــه ودعمــه ورؤيتــه يف 

تعزيــز مكانــة قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة لتكــون منــراً لإلبــداع عــر 

ــق  ــق لتحقي ــي تــيء الطري ــرية الت ــم األفــكار الن ــق العمــل، وتقدي فري

الطموحــات واإلنجــازات املتفــردة يف عــامل ســباقات القــدرة.

ــاح، 	  ــارص النج ــري كل عن ــى توف ــا ع ــيدة، وحرصه ــادة الرش ــم القي وبدع

وتعزيــز جــودة الحيــاة، أكمــل اتحــاد الفروســية والســباق مبكــراً ترتيبات 

انطاقــة موســم الفروســية يف الدولــة، وذلــك مــن خــال التنســيق مــع 

أنديــة الفروســية والقــرى لوضــع روزنامــة املوســم لــكل رياضــة، والتــي 

ــات  ــع االلتزام ــق م ــا يتواف ــباقات، مب ــوالت والس ــج البط ــت برام تضمن

املختلفــة واملناســبات الكــرى والبطــوالت الدولية واملهرجانات واألنشــطة 

ــني  ــات واملدرب ــان والفارس ــام الفرس ــة أم ــاح الفرص ــا أت ــات، م والفعالي

واملــاك لوضــع تصــورات اإلعــداد، وتجهيــز الخيــول لخــوض املنافســات 

ــل  ــم أفض ــات لتقدي ــان والفارس ــتعدادات الفرس ــال اس ــة، وإك املختلف

املســتويات الفنيــة.

ــال 	  ــن خ ــم م ــز حيويته ــز الحواج ــات قف ــان وفارس ــتعاد فرس ــد اس وق

ــي  ــة الت ــوالت التدريبي ــي للبط ــج الصيف ــابقات الرنام ــاركة يف مس املش

نظمهــا نــادي الشــارقة للفروســية والســباق، والتــي شــكلت محطــة مهمة 

ــد،  ــول للموســم الجدي ــز الخي يف اســتعداد الفرســان والفارســات، وتجهي

وهــو موســم مــيء بالبطــوالت الدوليــة واملحليــة، كــا أكمــل الفرســان 

ــذي  ــدرة ال ــم الق ــباقات موس ــوض س ــة لخ ــات الجهوزي والفارس

ــرى،  ــات وبطــوالت ك ــات ومهرجان ــكل الفئ يتضمــن ســباقات ل

واســتعدت فــرق الدريســاج لخــوض املســابقات املختلفــة وفــق 

الرنامــج املعــد.

كل الشــكر للقيــادة الرشــيدة عى هــذا الدعم الســخي واملتواصل، 	 

ومرحبــاً بالجميــع يف ميادين وســاحات وصــاالت التنافس ليقدموا 

إبداعاتهــم كل يف رياضتــه، وليســاهموا يف تعزيــز مكانــة فروســية 

اإلمــارات محليــاً وإقليمياً، ويف الســاحة العاملية.

دعم القيادة الرشــيدة يوفر كل 
عناصر النجاح والتميز لفروســية اإلمارات

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق
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جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــادرة  ــزة أفضــل مب ــة بجائ ــة للقــدرة بالوثب ــارات العاملي ــة اإلم ــازت قري ف
إبداعيــة رياضيــة، ضمــن الفائزيــن والفائــزات يف النســخة السادســة لجائزة 
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك لرياضــة املــرأة، والتــي تقــام برعايــة ســمو 
الشــيخة فاطمة بنت مبارك، رئيســة االتحاد النســايئ العام، رئيســة املجلس 

األعــى لألمومــة والطفولــة، الرئيــس األعــى ملؤسســة التنميــة األرسيــة.
ويعــد الفــوز بهــذه الجائــزة الرفيعــة إضافــة مميــزة لنجاحــات وإنجــازات 
قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة، والتــي تتواصــل بدعــم ورعايــة 
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 

وزيــر ديــوان الرئاســة، رئيــس قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة.
وتقــدم مســلم العامــري، املديــر العــام لقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة، 
بالتهنئــة لســمو الشــيخ منصــور بــن زايد آل نهيــان، مبناســبة اإلنجــاز الذي 
حققتــه القريــة، لتكــون ضمــن املتميزيــن واملكرمــني بجائــزة فاطمــة بنت 

ــارك الرفيعة.  مب
ومثــن العامــري الدعــم الــا محــدود الذي يقدمه ســمو الشــيخ منصــور بن 
زايــد آل نهيــان لقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة، والــذي جعل مــن القرية 
منصــة عامليــة لإلبــداع يف مجاالت ســباقات القــدرة كافــة، ومنها املبــادرات 

الهادفــة التــي تعــزز مــن قيم الفروســية الســامية يف الدولــة والعامل.
وأضــاف: »مبــادرة برنامــج فارســات اإلمــارات مــن قريــة اإلمــارات العامليــة 

للقــدرة بالوثبــة، والتــي نالــت رشف الفــوز بجائــزة فاطمــة بنــت مبــارك 
لرياضــة املــرأة لفئــة أفضــل مبــادرة إبداعيــة رياضيــة، جــاءت لتواكــب 
رؤيــة القيــادة الرشــيدة لتمكني املــرأة، لتقــدم إبداعها يف املجــاالت كافة، 

ومنهــا رياضــة القــدرة ضمــن منظومــة فروســية اإلمــارات«.
وأوضــح »هــذه الجائــزة املرموقــة، تضــع الجميــع يف القريــة أمــام 
مســؤوليات أكــر يف املســتقبل للحفــاظ عــى هــذه املكتســبات املتفردة، 
والعمــل مــن أجــل تحقيــق املزيــد من النجاحــات بــرؤى جديــدة وأفكار 

ومبــادرات ملهمــة«.
ــا  ــن نوعه ــرأة األوىل م ــارك لرياضــة امل ــت مب ــة بن ــزة فاطم ــد جائ وتع
يف املنطقــة، وتهــدف بشــكل رئيــي لتمكــني املــرأة، وتســليط الضــوء 
عــى منجزاتهــا يف القطــاع الريــايض، ليكــون الحــدث مبثابــة عيــد للمــرأة 

الرياضيــة العربيــة واحتفــاء بإنجازاتهــا.
وتجســد الجائــزة منــذ انطاقتهــا األوىل رؤية ســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبــارك »أم اإلمــارات« يف تعزيــز مكانــة املــرأة الرياضيــة العربيــة عــى 

املســتويني املحــي والــدويل.
وشــملت فئــات الجائزة مســابقات ضمــن املســتويني الفــردي والجاعي 
ــة  ــث والرعاي ــب والبح ــة والتدري ــة، كاإلدارة الرياضي ــام مختلف يف أقس

الرياضيــة وأصحــاب الهمــم. 

»اإلمــارات العالمية للقدرة« 
تتوج بجائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية 

مسلم العامري: دعم منصور بن زايد جعل »قرية الوثبة« منصة عالمية لإلبداع في سباقات القدرة 	

1.700.000
درهم القيمة اإلجالية لجائزة فاطمة 

بنت مبارك لرياضة املرأة، والتي وزعت 
عى الفائزات والفائزين.

9
فائزات وفائزين، نالوا رشف الفوز 
بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة 

املرأة يف نسختها السادسة.
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ضمن 10  نسخ لسباق كأس »أم اإلمارات« في »الوثبة«

»برنامج فارسات اإلمارات«.. 
مبادرة تدعم اإلبداع في سباقات القدرة 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
شــكل فــوز قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة بجائــزة أفضــل مبادرة 
إبداعيــة رياضيــة، ضمــن الفائزيــن والفائــزات يف النســخة السادســة لجائزة 
ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك لرياضــة املــرأة »أم اإلمــارات«، إضافــة 
نوعيــة ملبــادرات ونجاحــات القريــة املســتمرة يف تنظيــم الســباقات بأعــى 

معايــري الجــودة يف كل موســم.
وتــأيت مبــادرة برنامــج فارســات اإلمــارات لدعــم فارســات اإلمــارات 
والفارســات املقيــات يف الدولــة، وذلــك إلعطائهــن الفرصــة للمشــاركة يف 
ســباقات مخصصــة لهــن تقديــراً لعطائهــن، مــن خــال تنظيــم 10 نســخ 
تحمــل اســم ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك »أم اإلمــارات«، والتــي 

ــام 2022. ــى ع ــتمر حت ــام 2011 وتس ــت يف ع انطلق
وشــهدت النســخ العــر األوىل لســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
مبــارك مشــاركة 871 فارســة منهن 465 فارســة إماراتيــة و406 من مختلف 
دول العــامل، وحصــدت فارســات اإلمــارات 6 ألقــاب مــن أصل 10 ســباقات، 
حيــث توجــت الفارســة اإلماراتية ســارة الجابر بلقب النســخة األوىل عندما 
فــازت بســباق عــام 2011، فيــا حصــدت الفارســة ليــى املرزوقــي لقــب 
النســخة العــارشة التــي أقيمــت يف عــام 2021، وتعــد الفارســة ليــى الرضــا 

أفضــل فارســة يف مجمــوع املشــاركات عــى مــدار النســخ التــي أقيمت.
ويشــهد ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبــارك للقــدرة يف كل عام 

مشــاركة كبــرية، حيــث تحــرص اإلســطبات عــى الدفــع بنخبــة الخيــول 
وأفضــل الفارســات لخــوض الســباق مــن أجــل التتويــج باللقــب الكبري.

وفــازت فارســات 4 إســطبات بســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
مبــارك، وهــي إســطبات بــن حــم، الجابــر، إنجــاز، والكمــدة.

وأكــد محمــد الحرضمــي مســؤول الفعاليــات بقريــة اإلمــارات العامليــة 
للقــدرة بالوثبــة، أن فــوز القريــة بجائــزة أفضل مبــادرة إبداعيــة رياضية، 
هــي نتــاج جهــود كبــري لفريــق العمــل بالقريــة الــذي يحــرص دامئــاً عى 

تقديــم الجديــد يف كل موســم.
وقــال: »دعــم ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، رئيــس قريــة اإلمــارات العامليــة 
ــزة يف كل  ــا املمي ــة نجاحاته ــة ملواصل ــرية للقري ــاً كب ــح آفاق ــدرة، فت للق
مجــاالت ســباقات القــدرة، ليــأيت الفــوز بجائــزة أفضــل مبــادرة إبداعيــة 
ــم جهــود  ــع عــى تقدي ــداً يحفــز الجمي ــة ليضيــف إنجــازاً جدي رياضي

مضاعفــة للحفــاظ عــى هــذه املكتســبات الكبــرية«.
ــذي  ــرة، وال ــباقات الع ــاركات يف الس ــات املش ــدد الفارس ــاف: »ع وأض
وصــل إىل 871 فارســة هــو تأكيــد عــى مكانــة هذه الــكأس الغاليــة لدى 
الفارســات واإلســطبات التــي تدفــع بنخبــة الفارســات وأقــوى الخيــول، 

مــن أجــل نيــل رشف الفــوز«.

الحضرمي: إنجاز رائع يضع الجميع أمام مسؤولية مضاعفة الجهد للحفاظ على المكتسبات المميزة 	

406
فارسات من مختلف دول العامل 

شاركن يف سباق كأس سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك للقدرة خال 

العرة سباقات التي أقيمت.

871
فارسة شاركن يف سباقات كأس سمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة 
خال النسخ العر التي أقيمت.

465
فارسة إماراتية خضن سباق كأس 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
للقدرة خال الـ 10 نسخ األوىل.

6
فارسات إماراتيات حققن لقب 
سباق كأس سمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك للقدرة من أصل 10 

نسخ للسباق.
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ظل ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبــارك للقدرة 
للســيدات ضمــن مبــادرة برنامــج فارســات اإلمــارات، 
ــايت متكــن مــن  ــد مــن الفارســات ال يخــرج ســنوياً العدي
وضــع بصاتهــن الواضحــة مــن خــال املناســبات الداخليــة 
ــة الكــرى، وأصبحــت أســاؤهن ال تغيــب عــن  والخارجي
الصــدارة، ســواء يف الســباقات الخاصــة بالســيدات أو 

ــة. ــباقات املفتوح الس
ــايل  ــب الغ ــات باللق ــات املتوج ــة الفارس ــتملت قامئ واش
عــى كل مــن ســارة محمــد جابــر املــري، آيــة عبــد الرضــا، 
ــا  ــاري، هي ــم االنص ــريا جاس ــويدي، م ــة الس ــراء خليف عف

ــي. ــى املرزوق ــنقيطي، ولي الش

أسماء ال تغيب عن المناسبات الكبرى

فارسات إماراتيات يضعن بصماتهن 
في منصة كأس »أم اإلمارات« 6

ليلى المرزوقي
توجــت الفارســة ليــى املرزوقــي بلقــب النســخة األخرية 
مــن كأس ســمو الشــيخة فاطمة بنــت مبارك للســيدات، 
ــة  ــتويات رائع ــدم مس ــي تق ــة املرزوق ــت الفارس وظل
خــال مشــاركاتها مــع إســطبات الكمــدة، حيث حققت 
عــدداً كبــرياً مــن االنتصــارات، أبرزهــا لقــب اإلســطبات 
الخاصــة خــال مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة 2017، وهــي فائــزة أيضــاً 

بنســختني مــن ســباق الوصــل لإلســطبات الخاصــة.

هيا الشنقيطي
ــرية  ــدة يف مس ــف عدي ــرات توق ــن ف ــم م ــى الرغ ع
الفارســة هيــا الشــنقيطي بســبب الدراســة خــارج 
البــاد، إال أنهــا أظهــرت مســتويات جيــدة خــال 
مشــاركاتها القليلــة، أبرزهــا فوزهــا بلقــب نســخة عــام 
2018 مــن كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، 
ونالــت لقــب ســباق الســيدات يف مهرجــان أبوظبــي، 
واملركــز الثالــث يف ســباق الشــيخة فاطمــة بنــت 

ــم.  ــس املوس ــان يف نف ــد آل نهي ــن زاي ــور ب منص

ميرا األنصاري
ــات  ــر الفارس ــاري أك ــم األنص ــريا جاس ــة م ــد الفارس تع
تتويجــاً يف ســباقات الســيدات عــى الرغم مــن أن بدايتها 
ــت  ــام 2014، ونال ــت يف الع ــدرة كان ــباقات الق ــع س م
لقــب النســخة الســابعة مــن كأس ســمو الشــيخة فاطمة 
بنــت مبــارك يف العــام 2017، ومتلــك رصيــداً مميــزاً مــن 
ــج يف ســباقات الســيدات، خاصــة ضمــن مهرجــان  النتائ
ــوم،  ــن راشــد آل مكت صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب

ــد ديب. ومهرجــان ويل عه

عفراء السويدي 
تعتــر الفارســة عفــراء الســويدي مــن أبــرز الفارســات 
ــا مــع الســباقات يف العــام  ــت بدايته ــات، وكان اإلماراتي
2008 واســتطاعت أن تحقــق العديــد مــن االنتصــارات 
عــى الرغــم مــن مشــاركاتها املتقطعــة، وهــي فائــزة يف 
الوثبــة وديب ولهــا رقــم قيــايس يف مدينة ديب يف ســباقات 
الـــ 100 كلــم، وهــي فائزة بلقــب النســخة الثالثة لكأس 

ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك.

آية عبد الرضا
أحــرزت الفارســة آيــة عبــد الرضــا لقــب النســخة 
ــت  ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــباق كأس س ــة لس الثاني
مبــارك يف العــام 2012، ومتلــك رصيــداً كبــرياً مــن 
املشــاركات حققــت خالهــا انتصــارات رائعــة داخليــة 
ــان  ــن مهرج ــيدات ضم ــا كأس الس ــة، أبرزه وخارجي
ــا  ــدان بإيطالي ــباق مي ــز بس ــي فائ ــد ديب، وه ويل عه

ــة. ــباقات املحلي ــن الس ــد م ــة يف العدي ووصيف

سارة الجابر
عــى الرغــم مــن عــدم انتظامهــا يف الســباقات، مازالــت 
ــد  ــارة محم ــة س ــا الفارس ــي حققته ــزة الت ــج املمي النتائ
الجابــر املــري صامــدة، فهــي حاملــة لقب النســخة األوىل 
مــن كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك يف العــام 
2011، وحلــت مرتــني ضمــن العــرة األوائــل، ولهــا نتائج 
جيــدة يف ســباقات الوثبــة وديب، خاصــة مــع الفــرس 

الشــهرية يف إســطبات الجابــر »هايانــد فيــو دويل«.

سجل األبطال
2021 ليى محمد عبيد املرزوقي

2019  صوفيا فان اجلني
2018 هيا محمد الشنقيطي 

2017 مريا جاسم األنصاري
2016 فريونيكا سيموال

2015 ميلينا منديز
2014 كاتلينا باستونز

2013 عفراء خليفة السويدي
2012 آية عبد الرضا

2011 سارة محمد جابر املري
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شــكل ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمة بنــت مبارك للقــدرة املخصص 
للســيدات، مبختلــف دوراتــه، منصــة وقاعــدة انطــاق للفارســة املميزة 
ليــى عبــد العزيــز الرضــا، والتــي متكنــت مــن تقديــم عــروض قويــة 
خــال دوراتــه املختلفــة، أهلتهــا لتحتــل الصــدارة بحصولهــا عــى أعــى 
معــدل مــن النقــاط يف مشــاركاتها التســع، والتــي حصــدت خالهــا 183 

نقطــة، مــا يؤكــد علــو كعبهــا وســط الفارســات.
ويــأيت هــذا النجــاح وقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة تفــوز 
ــزة  ــزات بجائ ــن والفائ ــة ضمــن الفائزي ــادرة رياضي ــزة أفضــل مب بجائ
ــارك »أم اإلمــارات« لرياضــة املــرأة. ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مب

ونجحــت الفارســة ليــى الرضــا يف إكــال 6 مــن تلــك الســباقات التــي 
ــت  ــد كان ــة، فق ــز متقدم ــرز مراك ــتطاعت أن تح ــا، واس ــاركت فيه ش
ضمــن العــرة األوائــل يف العديــد منهــا، حيــث نالــت املركــز الرابــع 
ــني، مــا أهلهــا لتحصــد العــدد األكــر مــن النقــاط متفوقــة عــى  مرت

ــع املشــاركات. جمي
ــزات الفارســة، ظلــت  ــع ممي ــي تحمــل جمي الفارســة ليــى الرضــا الت
تحــرص عــى بــذل املزيــد مــن الجهــد للحفــاظ عــى لياقتهــا وتركيزهــا 
ــدة يف عــامل الفروســية وخصوصــاً ســباقات  ــذي منحهــا أمجــاداً خال ال
القــدرة، حيــث تعتــر أول فارســة تتــوج بلقــب كأس صاحــب الســمو 
رئيــس الدولــة ملســافة 160 كلــم، كــا أنهــا حققــت رقــاً قياســياً غــري 
مســبوق مــن حيــث عــدد االنتصــارات يف موســم 2019 - 2020، 
وذلــك مــا جعلهــا ضمــن نخبــة الفرســان والفارســات أصحــاب األمجــاد 

الخالــدة. 
ــع  ــا م ــز الرض ــد العزي ــى عب ــرية لي ــدة يف مس ــات خال ــك لحظ هنال
ســباقات القــدرة، حيــث حققــت فوزهــا األول خارجيــاً يف العــام 2006 

يف بريطانيــا عــر ســباق أوســن بــارك ملســافة 120 كلــم مــع الجــواد 
»جــازي دي بالزيــت«، ومــن انتصاراتهــا يف ســباقات الســيدات 
ــد آل  ــن زاي ــور ب ــت منص ــة بن ــيخة فاطم ــب كأس الش ــا بلق فوزه
نهيــان بالوثبــة موســم 2020، لكــن إنجازهــا األبــرز بدخولهــا التاريخ 
عــر فوزهــا كأول فارســة بلقــب كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة 

ملســافة 160 كلــم عــى صهــوة »ماملبــو« إلســطبات الوثبــة.
إنجــازات الفارســة ليــى الرضــا مل تــأت مــن فــراغ، فهــي تعتــر مــن 
ــل،  ــقة للخي ــي اىل أرسة عاش ــات، وتنتم ــات اإلماراتي ــل الفارس أوائ
فوالدهــا عبــد العزيــز الرضــا يعتــر مــن الرعيــل األول مــن الفرســان 
واملدربــني املرخصــني الذين مارســوا ركــوب الخيل، وميتلك إســطبات 

يف منطقــة العويــر.

6:03:21
ساعة الزمن الذي سجلته الفارسة ليى الرضا 

عند فوزها بكأس رئيس الدولة ملسافة 160 كلم 
يف العام 2020  عى صهوة الجواد »ماملبو«.

ليلــى الرضا 
نجمة سباقات كأس فاطمة بنت مبارك بـ »المعدل األعلى«

سجل حافل للفارسة المميزة

 2006
العام الذي سجلت فيه ليى الرضا أول 

انتصاراتها الخارجية، عندما توجت بلقب 
سباق أوسن بارك بريطانيا.
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شــكل ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك للقــدرة 
للســيدات ضمــن مبــادرة برنامــج فارســات اإلمــارات، رافــداً مهــاً 
ــورة  ــيدات بص ــباقات الس ــة، وس ــورة عام ــدرة بص ــباقات الق لس
خاصــة، حيــث أســهم يف منــو وتطــور ســباقات الســيدات الــايت 
وصلــن إىل مراحــل متقدمــة يف هــذه الرياضــة، وقدمــت املبــادرة 
ــات  ــات اإلماراتي ــن الفارس ــد م ــة العدي ــا املختلف ــال دوراته خ
ــة  ــل فاطم ــن مث ــد منه ــم العدي ــطع نج ــات، وس ــري اإلماراتي وغ
الحجــاج،  الرميثــي، وشــذرا  واليازيــة خليفــة  املــري  جاســم 

ــن الفارســات. ــد غريهــن م ــن خــرو، والعدي ونري

المشاركات وصلن إلى مرحلة متقدمة من التميز

بطولة كأس »أم اإلمارات« تقدم العديد 
من الفارسات إلى عالم سباقات القدرة 

فاطمة المري
وتعــد الفارســة فاطمــة جاســم املــري مــن أكــر 
ــة  ــز بالحنك ــباقات، وتتمي ــاركة يف الس ــات مش الفارس
واملهــارة، وحققــت انتصــارات عديــدة يف الوثبــة وديب 
وخــارج الدولــة، كــا متلــك ســجاً مميــزاً، حيــث 
حققــت مراكــز عديــدة ضمــن العــرة األوائــل، خاصة 
يف الســباقات الكبــرية مثــل كأس صاحــب الســمو 
رئيــس الدولــة، وكأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
ــات  ــر الفارس ــر أك ــا تعت ــوم، ك ــد آل مكت ــن راش ب

ــج. ــات التتوي ــوداً ملنص صع

اليازية الرميثي
ــي يف  ــة الرميث ــة خليف ــة الفارســة اليازي ــت انطاق كان
العــام 2011، ومتكنــت مــن تقديــم مســتويات مميــزة 
ــق  ــات فري ــة فارس ــن نخب ــدة م ــون واح ــا لتك أهلته
اإلمــارات، ومل تخيــب الظــن، فقــد حققــت انتصــارات 
خارجيــة عديــدة فهــي فائــزة يف إيطاليــا أكــر مــن مرة 
ويف إســبانيا وبلجيــكا، وتحــرص دامئــاً عــى املشــاركة يف 

ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك.

 شذرا الحجاج
تعتــر الفارســة شــذرا مــراد الحجــاج مــن الفارســات 
صاحبــات الخرة الكبرية يف ســباقات القــدرة اإلماراتية، 
وكانــت انطاقتهــا يف العــام 2006، واســتطاعت خــال 
تلــك الفــرة أن تلــم بجميــع مهــارات الفروســية 
ــة يف  ــت ثالث ــزة، وكان ــج ممي ــا نتائ ــباقات، وله والس
نســخة العــام 2017 مــن ســباق كأس الشــيخة فاطمــة 
ــارك، وهــي املــرة الثانيــة التــي حلــت فيهــا  بنــت مب

ــل يف هــذا الســباق املهــم. ضمــن العــرة األوائ

نسرين خسرو 
كانــت الفارســة نريــن خــرو خالــد ضمــن العــرة 
األوائــل يف كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك 
الســباق،  يف  الســبع  مشــاركاتها  خــال  للســيدات 
وفضــاً عــن ذلــك متلــك الفارســة نريــن ســجاً 
مميــزاً يف ســباقات القــدرة اإلماراتيــة، حيــث لهــا عــدة 
ــة  ــا مشــاركات خارجي ــدة، وله ــز جي انتصــارات ومراك
أبرزهــا حصولهــا عــى الوصافــة يف ســباقات الســيدات 

ــة. بالدوح
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تدشــن قريــة بوذيــب للقــدرة بالختــم يف الخامــس والعريــن 
ــد  ــم الجدي ــدرة للموس ــباقات الق ــم س ــاري موس ــر الج ــن أكتوب م
ــاين  ــم، والث ــني األول ملســافة 40 كل 2022 - 2023، بســباقني تأهيلي
ملســافة 80 كلــم، حيــث يتوقــع أن يشــهد الســباقان مشــاركة كبــرية 
ــا  ــل خيوله ــي تســعى لتأهي ــة الفروســية الت مــن اإلســطبات وأندي

ــم. ــال املوس ــاركات خ للمش
ــة 66  ــة مــن جمل ــب للقــدرة 31 ســباقاً وبطول ــة بوذي وتنظــم قري
ــدرة  ــن الق ــرى وميادي ــتضيفها ق ــم، تس ــال املوس ــام خ ــباقاً تق س
املختلفــة، حيــث تنظــم مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم 
ــة للقــدرة  ــة اإلمــارات العاملي ــة، بينــا تنظــم قري 28 ســباقاً وبطول

ــة.  ــباقاً وبطول ــة 11 س بالوثب
ــدرة  ــات الق ــباقات، كل فئ ــن الس ــة م ــة املتنوع ــي املجموع وتغط
ــافة 120  ــم، ومس ــافة 160 كل ــرى ملس ــوالت الك ــن البط ــداًء م ابت
كلــم، إىل جانــب الســباقات املحليــة والتأهيليــة الدوليــة، باإلضافــة 
للشــباب والناشــئني  للســيدات، وأخــرى  إىل ســباقات مخصصــة 

ــني. ــن املواطن ــة م ــطبات الخاص ــاب اإلس وأصح

وتقــام أول الســباقات الرســمية بقريــة بوذيــب يــوم 7 نوفمر 
ــم  ــافة 100 كل ــد األول ملس ــث ميت ــني، حي ــباقي الع ــر س ع
ــب  ــات كأس صاح ــدأ فعالي ــم، وتب ــافة 120 كل ــاين ملس والث
الســمو رئيــس الدولــة يــوم 15 ديســمر بســباق اإلســطبات 
ــاين ســباق الســيدات وكاهــا  ــوم الث ــام يف الي الخاصــة، ويق
ملســافة 100 كلــم، فيــا يقــام الســباق الرئيــس ملســافة 120 

كلــم يف يــوم 25 ديســمر.
ويتضمــن مهرجــان املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل 
ــام  ــذي يق ــم، وال ــافة 155 كل ــوين ملس ــباق املاراث ــان الس نهي
عــى مــدار يومــني، وينطلــق يــوم 25 ينايــر 2023، ويشــتمل 
ــيدات،  ــة والس ــطبات الخاص ــباقات لإلس ــى س ــان ع املهرج

وآخــر للشــباب والناشــئني.
وتشــتمل ســباقات بوذيــب عــى عــدد كبــري مــن الســباقات 
التأهيليــة الدوليــة، حيــث تتضمــن الروزنامــة تأهيليــات 
ــة إىل أربعــة  ــم، باإلضاف ــة ملســافة 100 و120 و160 كل دولي

ــم. ــافة 40 كل ــا ملس ــم ومثله ــافة 80 كل ــباقات ملس س

قرية بوذيب تدشن موسم القدرة

الفرســان على صهوة الخيول
25 أكتوبر في ســباقي 40 و80 كلم
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يدشــن ســباق كأس الوصــل لإلســطبات الخاصــة ملســافة 120 كلــم، 
موســم ســباقات مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم، يف الثــاين 
ــه  ــم، يعقب ــي يف املوس ــباق تناف ــو أول س ــر 2022، وه ــن نوفم م
مبــارشة يف اليــوم التايل ســباق تحدي ســيح الســلم، ويتوقع أن تشــهد 
انطاقــة ســباقات مدينــة ديب الدولية مشــاركة أبرز فارســات وفرســان 

القــدرة، ميثلــون مختلــف إســطبات وأنديــة الفروســية بالدولــة.
ويشــتمل برنامــج ســباقات القــدرة مبدينــة ديب الدولية للقدرة بســيح 
الســلم عــى 27 ســباقاً تتــوزع عــى مختلــف الفئــات، حيــث تضــم 
17 ســباقا مفتوحــاً متضمنــة كأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
ــم، وســباق كأس ســمو ويل عهــد  ــوم ملســافة 160 كل راشــد آل مكت
ــة،  ــطبات الخاص ــاك اإلس ــباقات مل ــة 5 س ــم الروزنام ــا تض ديب، ك

وســباقني للســيدات، باإلضافــة إىل 10 ســباقات تأهيليــة.
ــة لســباق  ــي، لقــب النســخة املاضي ــى املرزوق وتحمــل الفارســة لي
ــم مبشــاركة 96 فارســاً  ــذي أقي كأس الوصــل لإلســطبات الخاصــة ال
ــم عــى صهــوة  وفارســة، بعــد أن قطعــت املســافة البالغــة 120 كل
ــل دي كومبيتــس« إلســطبات الكمــدة، بزمــن قــدره  الجــواد »كامي
ــاين  ــز الث ــاري يف املرك ــعيد الخي ــارس س ــل الف ــاعة، وح 4:28:32 س
ــاً  ــوة »آر او اولســيس« إلســطبات »اس اس« مســجاً زمن ــى صه ع
قــدره 4:32:11 ســاعة، وجــاء يف املركــز الثالــث عبــد اللــه العامــري 
عــى صهــوة »بوميــك دو ســوفتريي« إلســطبات زعبيــل بزمــن قــدره 

ــاعة. 4:36:27 س
وتنظــم مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة يف األول مــن نوفمــر أول ســباق 
تأهيــي ملســافة 40 كلــم، وظلــت الســباقات التأهيليــة التــي تحتــل 

مســاحة كبــرية ضمــن روزنامــة القــدرة، وتشــكل أحــد أهــم 
الســباقات املســاندة والداعمــة لروزنامــة الســباقات، وترفــد 
ــة، وأصبحــت  ــول ذات جــودة عالي اإلســطبات الكــرى بخي
ســباقات اإلســطبات الخاصــة قيمــة إضافيــة لســباقات 
ــت  ــذي ظل ــة بفضــل الدعــم الامحــدود ال القــدرة اإلماراتي
تجــده مــن القيــادة الرشــيدة، وقدمــت العديــد مــن الخيــول 
األبطــال، وكذلــك نخبــة مــن الفرســان املميزيــن الذيــن 

تخرجــوا يف ســباقات اإلســطبات الخاصــة.

مخصص لإلسطبالت الخاصة 

»كأس الوصل« يفتتح سباقات الموسم 
التنافسية للقدرة بمدينة دبي الدولية

 4:28:32
ساعة الزمن الذي سجلته الفارسة 

ليى املرزوقي بطلة النسخة املاضية 
من سباق كأس الوصل.

 27
سباقاً تشتمل عليها روزنامة 

سباقات مدينة ديب الدولية للقدرة 
يف موسم 2022 – 2023.
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وصف السباق باألصعب

ناصــر بن حمد:
الفوز بلقب مونديال الخيول الصغيرة انتصار للبحرين واإلمارات

إسبانيا )فروسية اإلمارات(
ــل  ــة، ممث ــد آل خليف ــن حم ــارص ب ــيخ ن ــمو الش ــارس س ــّر الف ع
ــن لألعــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب، عــن  ــك البحري ــة مل جال
ســعادته بالتتويــج بلقــب بطولــة العــامل للقــدرة للخيــول الصغــرية 
ــو  ــال ه ــب املوندي ــوز بلق ــال: »الف ــبانيا، وق ــت يف إس ــي أقيم الت

ــري«. ــي الكب ــل العامل ــذه املحف ــارات يف ه ــن واإلم ــار للبحري انتص
ــوز  ــو ف ــة ه ــارات يف أي بطول ــان اإلم ــوز فرس ــموه: »ف ــاف س وأض
ــة  ــن يف أي بطول ــن، كــا أن فــوز فرســان البحري لإلمــارات والبحري

ــارات«. ــن واإلم ــوز لفرســان البحري هــو ف
وأوضــح ســموه »ســباق مونديــال القــدرة للخيــول الصغــرية يف 
ــث إن  ــا، حي ــي خضناه ــباقات الت ــب الس ــن أصع ــو م ــبانيا، ه إس
األرضيــة وتضاريــس املســارات مليئــة بالعوائــق، وقــد خاطرنــا 
ــا يف الوصــول إىل الهــدف، وإحــراز  ــور هــذه املســارات، ونجحن بعب

ــب«. اللق
وأشــار ســموه إىل أن دعــم القيــادة الرشــيدة منــح الجــواد العــريب 
الفرصــة إلظهــار قدراتــه يف كل املحافــل، كــا أعطــى الفرســان 

ــة. ــاً يف املقدم ــوا دامئ ــة يف أن يكون ــرب الثق ــني الع واملدرب

وقــال ســموه: »بعــد بطولــة العــامل للخيــول الصغــرية ســيكون الركيــز 
عــى بطولــة العــامل املفتوحــة ملســافة 160 كلــم، أيــن مــا كان موقــع 
ــة  ــل الجهوزي ــارات يف كام ــن واإلم ــان البحري ــا، وســيكون فرس إقامته

لخــوض هــذا التحــدي الكبــري«.
ــب  ــة، بلق ــد آل خليف ــن حم ــارص ب ــيخ ن ــمو الش ــارس س ــوج الف وت
بطولــة العــامل للقــدرة للخيــول الصغــرية ملســافة 120 كلــم التــي 
أقيمــت مبنطقــة فيــك بإســبانيا، مبشــاركة 42 فارســاً وفارســة ميثلــون 

ــامل. ــارات الع ــف ق ــن مختل ــة م 20 دول
وفــاز الفــارس ســمو الشــيخ نــارص بــن حمــد آل خليفــة باللقــب عــى 
صهــوة الفــرس »لــوال جاليــا«، حيــث تصــدر املرحلــة األوىل ثــم كان 
وصيفــاً يف املرحلتــني الثانيــة والثالثــة قبــل أن يتقــدم إىل املركــز األول 
ــدره  ــن ق ــة بزم ــافة الكلي ــع املس ــرية، وقط ــة واألخ ــة الرابع يف املرحل

ــغ 19.5 كلم/ســاعة. 6:20:10 ســاعة ومبعــدل رسعــة بل
وحلــت يف املركــز الثــاين الفارســة األوروجوانيــة لوســيا التيوليــد عــى 
صهــوة »جيــه ام هدامــو«، فيــا كان املركــز الثالــث من نصيــب الفارس 

اإلســباين باتشــكو برييــز كارلــوس عــى صهــوة »ايــا دي فونتينــس«. 
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دبي )فروسية اإلمارات(
ــوف  ــامل مله ــي وس ــد املزروع ــيف أحم ــارات س ــا اإلم ــل فارس واص
ــي  ــية الت ــدويل للفروس ــاد ال ــات االتح ــا يف تصنيف ــي، تقدمه الكتب
صــدرت مؤخــراً، ضمــن العــرة األوائــل »تــوب تــن«، حيــث ارتقــى 
الفــارس املزروعــي إىل الوصافــة جامعــاً 710 نقــاط، فيــا جــاء 
ــق  ــد أن حق ــث بع ــز الثال ــارشة يف املرك ــه مب ــي خلف ــارس الكتب الف

ــاط. 703 نق
عــى صدارتهــا  مونتــاين  جوليــا  الفرنســية  الفارســة  وحافظــت 
ــارس  ــع الف ــا تراج ــة، في ــجلت 1081 نقط ــد أن س ــف بع للتصني
اإلســباين جوليــام ســولدفيا للمركــز الرابــع برصيــد 679 نقطــة، 
ــد  ــز برصي ــا الفري ــة ماري ــا املخرضم ــة مواطنته ــت خامس ــا حل بين

656 نقطــة.
ــدارة،  ــاً للص ــاً وفي ــي صديق ــد املزروع ــيف أحم ــارس س ــل الف وظ
حيــث تواجــد للمــرة السادســة يف قمــة تصنيفــات االتحــاد الــدويل 
»تــوب تــن«، وكان قــد احتــل الصــدارة يف فــرات ســابقة، واســتطاع 
ــم األورويب،  ــال املوس ــوي خ ــد أداء ق ــة بع ــذه النتيج ــق ه تحقي
فقــد أحــرز املركــز األول 3 مــرات، اثنتــان منهــا ملســافة 120 كلــم 

خــال فعاليــات راشــفورد للقــدرة باململكــة املتحــدة، وفــوز واحــد 
ــم.   ــة اســتونيا وكان ملســافة 160 كل ــس بجمهوري يف بادي

ويعتــر الفــارس ســيف املزروعــي أحــد أبــرز فرســان القــدرة، وملــع 
نجمــه مــع إســطبات »أم آر أم«، وأصبــح أحــد أهــم مفاتيــح 
النــرص لإلســطبل خاصــة يف املواعيــد الكــرى، واســتطاع خــال فــرة 
كتابــة اســمه بأحــرف مــن نــور، فقــد بــرز خــال منافســات القــدرة 

املحليــة والعامليــة.
ــي يف تصنيــف االتحــاد  وجــاء صعــود الفــارس ســامل ملهــوف الكتب
ــدويل للفروســية بعــد أداء قــوي وثابــت، حيــث نجــح يف إحــراز  ال
ــم  ــال املوس ــرات خ ــم 3 م ــباق 160 كل ــوزه بس ــادرة بف ــة ن ثاثي
األورويب كانــت خــال فعاليــات راشــفورد للقــدرة باململكــة املتحدة، 
كــا كان وصيفــاً وتاســعاً يف ســباقات باديــس بجمهوريــة اســتونيا، 

فضــاً عــن إكــال ســباق كومبــني بفرنســا.
ــة  ــخة املاضي ــب النس ــي، لق ــوف الكتب ــامل مله ــارس س ــل الف ويحم
ملونديــال القــدرة، ويتطلــع للمحافظــة عــى اللقــب خــال النســخة 

ــة، بعــد أن حقــق 3 انتصــارات عــى مســافة 160 كلــم. املقبل

تقدم مميز في الترتيب لفرسان اإلمارات 

المزروعي وصيفًا والكتبي ثالثًا 
ضمن العشرة األوائل في تصنيفات »دولي الفروسية«

 1081
نقطة سجلتها الفارس الفرنسية جوليا 
مونتاين كفلت لها املحافظة عى املركز 

األول يف تصنيف االتحاد الدويل للفروسية.

 703
نقاط سجلها الفارس سامل ملهوف الكتبي 
وضعته يف املركز الثالث يف تصنيف االتحاد 

الدويل للفروسية.

 710
نقاط وضعت الفارس سيف املزروعي 

يف املركز الثاين ضمن تصنيف دويل 
الفروسية.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــط  ــادات والضواب ــباق اإلرش ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم ــدر اتح أص
الخاصــة بتســجيل الفرســان واملدربــني والخيــول ملوســم ســباقات 
ــم يف  ــباقات املوس ــق س ــث تنطل ــد 2022 - 2023، حي ــدرة الجدي الق

ــر. ــهر أكتوب ش
الــذي أصــدره االتحــاد، أن يبــدأ التســجيل15   وتضمــن التعميــم 
ســبتمر، وتكــون املعامــات عــر املوقــع اإللكــروين لاتحــاد، ووجــوب 
ــة املتبعــة،  ــق اآللي ــول وف ــني والخي ــص الفرســان واملدرب ــد ترخي تجدي
ــجيل،  ــام التس ــة يف نظ ــق املطلوب ــة الوثائ ــاق كاف ــن إرف ــي تتضم والت
والتأكــد مــن صاحيتهــا وخصوصــاً شــهادة عــدم املانعــة، التــي يجــب 
ــب. ــني األجان أن تكــون ســارية املفعــول، مبــا يخــص الفرســان واملدرب

ــة  ــدم مانع ــهادة ع ــم ش ــني تقدي ــان املقيم ــى الفرس ــب ع ــا يج ك
»NOC«  عــر النظــام اإللكــروين صــادرة مــن االتحــاد الوطنــي 
للفــارس، وأن تكــون الشــهادة موجهــة إىل اتحــاد اإلمــارات للفروســية 
ــد  ــكل فــارس عــى حــدة، مــع تحدي ــة ل والســباق، وأن تكــون منفصل
اســم الفــارس ورقــم الفــارس يف االتحــاد الــدويل، والدرجــة واملســتوى 
املؤهــل ومــدة اإلذن املمنــوح، وإرســال نســخة مــن هــذه الشــهادة إىل 

ــده اإللكــروين. ــر بري ــارات للفروســية والســباق ع ــاد اإلم اتح
حســب  واضحــة  شــخصية  صــورة  تحميــل  الضوابــط  وتضمنــت 
ــوازات  ــم والج ــجات التطعي ــن س ــد م ــام، والتأك ــات يف النظ املواصف
امللكيــة للخيــول املشــاركة يف الســباقات، لتفــادي أيــه معوقــات حــال 

ــة. ــات قانوني ــة تبع ــابقات، وأي املس

كــا وجــه التعميــم القيــام مبراجعــة قامئــة الخيــول املســجلة تحــت 
ــو  ــدرب ه ــن أن امل ــد م ــطبل، والتأك ــدرب يف كل إس ــمى كل م مس
نفســه يف كل مــن نظــام االتحــاد الــدويل واتحــاد اإلمــارات للفروســية 

والســباق لتجنــب أي تبعــات قانونيــة.
ــدرب يف كل  ــمى كل م ــت مس ــول تح ــة الخي ــة قامئ ــك مراجع وكذل
ــة يف  ــات مطلوب ــريات أو تحديث ــأي تغي ــاد ب ــاع االتح ــطبل، وإب إس
ــل املشــاركة  ــل، وال يجــوز للخي ــدرب املســجل للخي ــري امل ــة تغي حال
ــار  ــخ اإلخط ــن تاري ــدءاً م ــاً، ب ــدة 30 يوم ــة مل ــابقة دولي يف أي مس
ــر خــاص فقــط  ــدويل للفروســية، وهــذا األم ــري إىل االتحــاد ال بالتغي

ــة. ــباقات الدولي بالس
وأشــار التعميــم إىل أن الفرســان األجانــب املقيمــني واملؤهلــني والذين 
يرغبــون يف املشــاركة يف ســباقات 120 كلــم املحليــة ومــا فــوق، يجــب 
أن يكــون اتحــاد الفروســية والســباق هــو االتحــاد املضيــف لهــم يف 

ســجات االتحــاد الــدويل للفروســية، وفــق الضوابــط املحــددة.
وأكــد التعميــم أنــه ال يجــوز للخيــول املشــاركة يف ســباقات القــدرة 
ــه يجــب  ــا أن ــت، ك ــاء يف أي وق ــا الحن ــا فيه ــاغ، مب اســتخدام األصب
ــات  ــي مبتطلب ــة أن تف ــباقات الدولي ــاركة يف الس ــول املش ــى الخي ع
ــكل  ــني لدرجــة الحــرارة ل ــث يجــب أخــذ قراءت ــول، حي صحــة الخي
خيــل يف اليــوم ملــدة ثاثــة أيــام قبــل الوصــول إىل الســباق الــدويل 
الــذي سيشــارك بــه، وخــال الســباق الــدويل يجــب تســجيل قراءتــني 

ــاً. لدرجــة الحــرارة يومي

المعامالت عبر البريد اإللكتروني لالتحاد

»الفروســية« يحدد ضوابط تسجيل الفرسان 
والمدربين والخيول لموســم القدرة الجديد
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أغسطس 2022

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــول  ــة لحص ــراءات املطلوب ــباق اإلج ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم ــدد اتح ح
الفرســان والفارســات األجانــب املقيمــني يف الدولــة عــى صفــة مضيــف لهــم 
مــن قبــل اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، حيــث يجــب عــى الفرســان 
والفارســات اتبــاع الخطــوات املطلوبــة إلمتــام هــذه اإلجــراءات، وفــق التعميم 

الصــادر مــن االتحــاد إىل املعنيــني كافــة.
ويجــب عــى الفــارس أو الفارســة إرســال طلــب إىل اتحــاد اإلمارات للفروســية 
والســباق يطلــب فيــه أن يكــون االتحــاد املضيــف لــه، وأن يكــون الفــارس أو 
الفارســة مقيــاً يف الدولــة أكــر مــن ســتة أشــهر، وإرفــاق نســخة مــن صفحــة 
اإلقامــة والهويــة ســارية املفعــول التــي تثبــت أن الفــارس أو الفارســة مقيم يف 

اإلمــارات أكــر مــن ســتة أشــهر.
كــا تضمــن التعميــم أن عــى الفــارس أو الفارســة إرفــاق نســخة مــن شــهادة 
عــدم املانعــة مــن االتحــاد املحــي الذي يحمــل الفارس أو الفارســة جنســيته.

وبنــاء عــى اســتيفاء هــذه الخطــوات للــروط واإلجــراءات املطلوبة، ســيقوم 
اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق باملوافقــة عــى الطلــب، ومن ثم ســيقوم 
ــيقوم  ــه، وس ــة علي ــية للموافق ــدويل للفروس ــاد ال ــب إىل االتح ــال الطل بإرس
ــه،  ــوالً ســيوافق علي ــب، وإذا كان مقب ــدوره مبراجعــة الطل ــدويل ب االتحــاد ال
وسريســله بــدوره إىل االتحــاد الوطنــي الخــاص بالفــارس أو الفارســة للحصــول 
عــى موافقتــه، ويف حــال الحصــول عــى هــذه املوافقة، ســيتم تحديــث قاعدة 
بيانــات االتحــاد الــدويل للفروســية لتعكــس هــذا التغيــري، ومن ثــم يجب عى 
الفــارس التحقــق مــن أن اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق أصبــح االتحــاد 

املضيــف لــه عــى قاعــدة بيانــات االتحــاد الــدويل للفروســية.

اإلقامة في الدولة ألكثر من 6 أشهر أهم البنود

تحديد خطوات حصول الفرسان األجانب المقيمين على
صفة مضيف لهم من قبل اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق
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برنامج حافل في موسم  2022 - 2023

بطولة دولية لقفز الحواجز 
15و11 منافسة محلية في دوري اإلمارات لونجين

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
كشــف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق عــن برنامــج منافســات 

ــز  ــة ومراك ــع إدارات األندي ــيق م ــز، بالتنس ــز الحواج ــوالت قف وبط

الســتضافتها  جاهزيتهــا  أكملــت  والتــي  باإلمــارات،  الفروســية 

وتنظيمهــا يف املوســم الجديــد  2023 - 2022، الــذي يبــدأ يف أكتوبــر، 

ــل. ــغال كام ــبة إش ــل 2023 بنس ــهر أبري ــر ش ــى آخ ــتمر حت ويس

15 بطولــة دوليــة مــن جميــع  بـــ  وجــاء برنامــج املوســم حافــاً 

الفئــات، أبرزهــا بطولــة كأس رئيــس الدولــة، وكأس األمــم مــن الفئــة 

والســباق،  للفروســية  اإلمــارات  اتحــاد  ينظمهــا  والتــي  الرفيعــة، 

ويســتضيف منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل يف العاصمــة أبوظبــي 

املقبــل، وبطولــة كأس حاكــم  ينايــر  12 يف  الـــ  فعاليــات نســختها 

ــا  ــي ينظمه ــوم، والت ــس نج ــة الخم ــن فئ ــز م ــة للقف ــارقة الدولي الش

ــا كأول  ــر 2023   لتواصــل ريادته ــادي الشــارقة للفروســية يف فراي ن

بطولــة دوليــة مــن الفئــة الرفيعــة تقــام فعالياتهــا عــى ميــدان 

ــط. ــرق األوس ــاة يف ال ــة مغط صال

وتشــتمل ُرزنامــة املوســم الجديــد عــى 11 منافســة وبطولــة محليــة 

والــذي  لونجــني،  اإلمــارات  لــدوري  عــرة  الحاديــة  النســخة  يف 

2013، ومــا زال يقــدم   - 2012 انطلقــت أوىل دوراتــه يف موســم 

اإلمــارات،  القفــز يف  لرياضــة  بقــوة  واملســاندة  الداعمــة  رســالته 

وتنعكــس ايجابــاً عــى فرســانها، والخيــول الخاصــة بهــم وبأنديــة 

ــح أكــر شــمولية بإتاحــة  ــدوري وتصب ــد ال الفروســية، وتتعاظــم فوائ

فــرص مشــاركة فرســان وفارســات مــن كل دول العــامل، عــر انتســابهم 

ــة. ــية بالدول ــطبات الفروس ــز وإس ــة ومراك ألندي

أغسطس 2022

أجنــدة البطوالت
5  نجــوم - بطولتان

4  نجــوم - 3 بطوالت

3  نجــوم - 3 بطوالت

نجمتــان - 7 بطوالت

نجمــة واحدة - بطولة واحدة

نجمــة واحدة - 7 بطــوالت للخيول الصغرية

الحواجز قفز 
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تربــع بطولــة كأس رئيــس الدولــة لقفــز الحواجز مــن الفئــة الرفيعة، 
عــى قمــة البطــوالت مــن فئــة الـــ 5 نجــوم، بعــد نجاحهــا يف تقديــم 
ــي عــى املســتوى  ــة مــن الرفعــة والرق منافســات عــى درجــة عالي
الفــردي للحصــول عــى لقــب الــكأس الغاليــة، وعــى مســتوى الفــرق 
للتنافــس عــى كأس األمــم للمــرة الـــ 11 باإلمــارات، والتــي ينظمهــا 
ــتضافتها  ــة اس ــلم راي ــباق، ويتس ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم اتح
منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل مــن 18 وحتــى 22 ينايــر 2023، 
وبعــد ثــاث دورات متتاليــة لفعاليــات البطولــة عــى ميــدان نــادي 

أبوظبــي للفروســية.
وتوفــر بطولــة كأس رئيــس الدولــة التــي تصــل يف املوســم الجديد إىل 
نســختها الجديــدة، املزيــد مــن الفــرص أمــام الفرســان والفارســات 
للمشــاركة بخيــول املســتوى الثــاين، وتتزامــن مــع الحــدث الرئيــي 
بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــني، ومنافســات دوليــة للفرســان مــن 

فئتــي األشــبال و»الجونيــورز«. 
وتعــد بطولــة كأس رئيــس الدولــة الحلــم األكر للفرســان والفارســات 

ــا  ــة وجوائزه ــا العالي ــم بقيمته ــامل يف كل موس ــدان الع ــن كل بل م
القيمــة، ومنافســاتها الفريــدة.

البطولــة ذات الخمــس نجــوم حملــت تصنيفهــا الرفيــع يف التنظيــم 
املميــز، واملشــاركة الكبــرية لنخبــة الفرســان والفارســات، والعــروض 
والتفاعــل  املنافســات،  كل  املشــاركون يف  قدمهــا  التــي  الرائعــة 

ــريي.   الجاه
وحلّــق الفــارس اإليرلنــدي شــني بريــن عــى صهوة جــواده »زد ســفن 
آيبســوتش« - 14 ســنة، بلقــب البطولــة يف نســختها الحاديــة عــرة، 

وتفــوق البطــل عــى عــدد مــن نخبــة الفرســان حــول العــامل.
ــة هــي  وشــارك يف النســخة األخــرية فرســان وفارســات مــن 17 دول
التفيــا، أوزبكســتان، ســوريا، مــرص، الســعودية، األردن، بلجيــكا، 
إيطاليــا، الســويد، أملانيــا، روســيا، هولنــدا، بريطانيــا، النمســا، إيــران، 

ــدا، باإلضافــة إىل فرســان اإلمــارات. أيرلن
وانضــم الفريــق األيرلنــدي إىل قامئــة الفــرق األبطــال لــكأس األمــم 

بفــوزه بلقــب النســخة العــارشة 2022.

أغسطس 2022

البطولة األغلى تتصدر المشهد في كل موسم

كأس رئيــس الدولة.. 
الحلم الكبير لنخبة الفرسان والفارسات من كل دول العالم  

الحواجز قفز 

37
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة كأس رئيس 

الدولة لقفز الحواجز يف نسختها الحادية 
عرة، بعضهم للمرة األوىل بعد أن ذاع 

حسن تنظيمها خال دوراتها السابقة، وعلو 
مستواها الفني وجوائزها القّيمة.

36:68
ثانية الزمن الذي ســجله الفارس األيرلندي 

شــني برين يف الجولة الثانية دون خطأ، 
وكفــل له الفوز بكأس رئيس الدولة يف 

نسختها الحادية عرة.
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أغسطس 2022

3 بطوالت دولية رئيسية في الروزنامة

كأس حاكم الشــارقة الدولية .. 
منصة إعالن الفرسان المتأهلين إلى كأس العالم

الحواجز قفز 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
عــاد نــادي الشــارقة للفروســية والســباق لاســتحواذ عــى النصيــب 
ــه  ــم، قوام ــز باملوس ــز الحواج ــات قف ــوالت ومنافس ــن بط ــر م األك
ــة رئيســة، وســت منافســات أســبوعية ضمــن  ــاث بطــوالت دولي ث
دوري اإلمــارات لونجــني لقفــز الحواجــز، وتقــام عــى ميادينــه 
ــة  ــز بالشــارقة يف ثاث ــات القف ــة، وســتقام دولي ــة والخارجي الداخلي
أســابيع متتاليــة، أوالهــا بطولــة الشــارقة الـــ 23 الدوليــة مــن فئــة 
الـــ 4 نجــوم مــن 2 إىل 5 فرايــر 2023، وتتزامــن مــع بطولــة الشــارقة 
الدوليــة منافســات دوليــة للفرســان مــن فئــة األشــبال و»الجونيورز« 
ــة  ــن فئ ــرية م ــول الصغ ــة للخي ــة دولي ــة إىل بطول ــباب، إضاف والش

ــة الواحــدة. النجم
ــر،  ــن 10 إىل 12 فراي ــني م ــة النجمت ــن فئ ــة م ــة دولي ــا بطول وتليه
ــة  ــة اإلقليمي ــن دول املجموع ــان م ــات الفرس ــا نهائي ــن معه ويتزام
األشــبال  فئــات  مــن  للفروســية،  الــدويل  االتحــاد  يف  الســابعة 

و»الجونيــورز« والشــباب، والخيــول الصغــرية.

ــة  ــة بطول ــز الشــارقة للفروســية إقام ــة املغطــاة مبرك وتشــهد الصال
ــن 16 إىل 19  ــة م ــة الرفيع ــن الفئ ــة م ــارقة الدولي ــم الش كأس حاك
فرايــر، متضمنــة الجولــة الرابعــة التــي تنظمهــا اإلمــارات يف ختــام 
ــن  ــان ع ــامل، واإلع ــكأس الع ــي ل ــريب التأهي ــدوري الع ــوالت ال ج
ــر  ــامل ع ــاركة يف كأس الع ــني للمش ــة املتأهل ــان الثاث ــاء الفرس أس
ــة  ــدوري العــريب دول الــرق األوســط ضمــن املجموعــة اإلقليمي ال

ــابعة.  الس
وتتزامــن مــع الحــدث الرئيــي بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــني، 
ومنافســات دوليــة للفرســان مــن فئــة األشــبال و»الجونيــورز« 

ــدة. ــة الواح ــة النجم ــن فئ ــرية م ــول الصغ ــباب، والخي والش
ــور«  ــواده »فال ــع ج ــز م ــس، الفائ ــتابس نريتنك ــارس كريس وكان الف
ــكأس  ــة ل ــة املاضي ــب البطول ــد حصــد لق ــا، ق ــة التفي ــن جمهوري م
ــة  ــم الشــارقة الدولي ــكأس حاك ــوج ب ــزة لونجــني الشــارقة، وليت جائ

ــة الخمــس نجــوم. مــن فئ

 6
منافسات أسبوعية ضمن دوري اإلمارات 

لونجني لقفز الحواجز يستضيفها نادي الشارقة 
للفروسة والسباق خال املوسم الجديد.

 30
أبريل 2023 موعد إقامة جولة ختام املوسم 

مبنافسات بطولة دوري اإلمارات يف نسخته الـ 
11 يف ضيافة نادي الشارقة للفروسية والسباق.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــية،  ــب للفروس ــة بوذي ــرى يف أكادميي ــة الك ــدان الصال ــيكون مي س
ــد  ــم الجدي ــات يف املوس ــوالت واملنافس ــن البط ــد م ــاً للمزي مرح
أبوظبــي  بطولــة  فعاليــات  اســتضافة  أهمهــا  الحواجــز،  لقفــز 
الدوليــة مــن فئــة الـــ 4 نجــوم وهــي املــرة األوىل التــي تقــام فيهــا 
البطولــة خــارج أســوار النــادي العريــق، بســبب أعــال اإلنشــاءات 
ــة يف  ــات البطول ــاً، وســتقام فعالي ــي يشــهدها حالي واإلصاحــات الت

ــل. ــر املقب ــى 20 نوفم ــن 17 وحت ــب م ــة بوذي أكادميي
وتتضمــن البطولــة أوىل الجــوالت األربــع التــي ستشــهدها اإلمــارات 
ضمــن الــدوري العــريب التأهيــي لــكأس العــامل، وتقــام بطوالتــه يف 
ــه االوىل يف موســم 2004 -  ــذ انطاقت ــة من ــدول العربي عــدد مــن ال
ــة  ــة التأهيلي ــة أبوظبــي، الجول ــات بطول 2005، ويتزامــن مــع فعالي
ــن  ــابعة م ــة الس ــة اإلقليمي ــان دول املجموع ــات فرس ــة لنهائي الثاني
فئــة األطفــال، و»الجونيــورز« والشــباب، وبطولــة للخيــول الصغــرية 

مــن فئــة النجمــة الواحــدة.
ــات  ــوالت واملنافس ــن البط ــد م ــة املزي ــدان األكادميي ــن مي ويحتض
املحليــة، منهــا منافســتان أســبوعيتان، األوىل يومــي 15 و16 أكتوبــر، 
والثانيــة يومــي 29 و30 مــن ذات الشــهر، ويف 25 و26 مــارس 2023 
تســتضيف األكادمييــة املنافســات التــي كانــت ضمــن حصــة املوســم 

بنــادي أبوظبــي للفروســية، وتقــام عــى أرضــه بطولــة اإلمــارات 
مــن 31 مــارس وحتــى 2 أبريــل 2023.

ــس بالجــواد »كريســكراس  ــارت بلي ــدي ب ــارس الهولن ــّوج الف وت
دي يف« بــكأس الجائــزة الكــرى لبطولــة أبوظبــي الدولية املوســم 
املــايض، وحــل الفــارس عبــد اللــه املــري مــع الفــرس »ســا ديب« 

وصيفــاً.
ــة  ــات دولي ــى 8 منافس ــايض ع ــم امل ــة املوس ــتملت بطول واش
مــن فئــة األربــع نجــوم، يف إطالــة جديــدة بعــد أن كانــت قــد 
احتجبــت العــام املــايض بســبب تداعيــات كورونــا، والصعوبــات 
التــي واجهــت حركــة الفرســان ونقــل الخيول مــا أثر عــى الكثري 
ــّد  ــامل وح ــول الع ــة ح ــوالت الدولي ــة البط ــات ُرزنام ــن فعالي م
مــن قيامهــا، وتتزامــن مــع الحــدث الرئيــس يف بطولــة أبوظبــي 
الدوليــة، بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمــة الواحــدة لخيــول القفز 
الصغــرية وتتألــف مــن شــوطني، ومثلهــا منافســات دوليــة 
تأهيليــة لنهــايئ فئــات الفرســان مــن دول املجموعــة اإلقليميــة 
ــة  ــتني لفئ ــع منافس ــية، بواق ــدويل للفروس ــاد ال ــابعة باالتح الس
الفرســان الشــباب، ومثلهــا لفئــة »الجونيــورز« وفئــة الفرســان 

األشــبال.

صالــة أكاديمية بوذيب المســرح الجديد 
لـــ »دولية أبوظبي 4 نجوم« 

40
فارساً خاضوا تحدي الجائزة الكرى يف 

بطولة أبوظبي الدولية، وأقيمت مبواصفات 
الجولتني، وصمم مسارها بحواجز تراوح 

ارتفاعها بني 150  و160 سم.

أغسطس 2022

تستضيف أولى جوالت الدوري العربي المؤهل للمونديال

41.23
ثانية الزمن الذي سجله الفارس 
الهولندي بارت بليس بالجواد 

»كريسكراس دي يف« يف الجولة الثانية، 
وحاز به لقب بطولة أبوظبي الدولية.

 44.56 
ثانية الزمن الذي سجله الفارس عبد 

الله املري مع الفرس »سا ديب«، 
وحصد به املركز الثاين يف الجائزة 
الكرى لبطولة أبوظبي الدولية.

الحواجز قفز 
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»الباهية« يستضيف »النجمة الواحدة« للمرة الثانية

عودة »دولية عجمان« والعين ينظم بطولة الـ 3 نجوم 
والجولة الثانية للدوري العربي المؤهل لكأس العالم

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
بعــد فــرة طويلــة مــن الغيــاب، يعــود نــادي عجــان للفروســية 

مــن  الحواجــز،  لقفــز  الدوليــة  عجــان  بطولــة  تنظيــم  إىل 

ــام  ــد، وتق ــم الجدي ــوالت املوس ــن بط ــوم، ضم ــاث نج ــة الث فئ

فعالياتهــا طــوال أربعــة أيــام مــن 16 وحتــى 19 أبريــل 2023. 

ــني  ــف بطولت ــة والجول ــية والرماي ــني للفروس ــادي الع ــم ن وينظ

ــن 3  ــني م ــة النجمت ــن فئ ــد، األوىل م ــني يف املوســم الجدي دوليت

وحتــى 6 نوفمــر املقبــل، كــا يســتضيف الجولــة التأهيليــة 

الثانيــة للفرســان مــن فئــة األشــبال و»الجونيــورز« والشــباب، يف 

ــن  ــة م ــني الدولي ــة الع ــة بطول ــة الســابعة، والثاني دول املجموع

فئــة الثــاث نجــوم، مــن 27 وحتــى 30 ديســمر 2022، وضمنهــا 

الجولــة الثانيــة التــي تشــهدها اإلمــارات يف الــدوري العــريب 

ــا  ــن معه ــز الحواجــز 2023، وتتزام ــامل لقف ــكأس الع ــي ل التأهي

ــول الصغــرية،  ــة الواحــدة للخي ــة النجم ــن فئ ــة م ــة دولي بطول

ــادي العــني للفروســية حفــل األســبوع الســادس  ويســتضيف ن

ــل. ــارات لونجــني يومــي 26 و27 نوفمــر املقب ــن دوري اإلم م

وللموســم الثــاين عــى التــوايل، يقــدم نــادي الباهيــة للفروســية 

ــة النجمــة  ــن فئ ــز الحواجــز م ــة لقف ــة دولي ــي، بطول يف أبوظب

الواحــدة مــن 1 وحتــى 4 ديســمر، وتتزامــن معهــا بطولــة 

ــول الصغــرية  ــل الخي ــة الواحــدة لتأهي ــة النجم ــن فئ ــة م دولي

الــدويل  االتحــاد  يف  الســابعة  اإلقليميــة  املجموعــة  لنهــايئ 

للفروســية.

ــة  ــادي ألول بطول ــم الن ــهد تنظي ــايض ش ــم امل ــر أن املوس يذك

ــات  ــم دولي ــة موس ــة يف افتتاحي ــه الرملي ــى ميادين ــة ع دولي

القفــز باإلمــارات خــال نفــس الفــرة مــن شــهر ديســمر 2021. 

الحواجز قفز 

أغسطس 2022
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أغسطس 202022

كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك في يناير 

»الشــراع الدولية« تصل المحطة السادسة 
و»الفرسان« يســتضيف نهائي الخيول الصغيرة

الحواجز قفز 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
يف دورتهــا السادســة، تنطلــق فعاليــات بطولــة الــراع الدوليــة 

ــايض  ــان الري ــع الفرس ــل منتج ــوم، ويواص ــع نج ــة األرب ــن فئ م

ــة  ــر 2023، متضمن ــى 15 يناي ــن 11 وحت ــتضافتها م ــدويل اس ال

الجولــة الثالثــة باإلمــارات ضمــن بطــوالت الــدوري العــريب 

التأهيــي لــكأس العــامل 2023، وتتزامــن معهــا بطولــة دوليــة مــن 

ــرية  ــول الصغ ــايئ الخي ــة لنه ــات تأهيلي ــني، ومنافس ــة النجمت فئ

ــابعة. ــة الس ــة اإلقليمي ــدول املجموع ب

وتواصــل أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك للرياضــة النســائية 

تقديــم نســخة جديــدة مــن بطولــة كأس أكادمييــة فاطمــة 

ــني يف  ــة النجمت ــن فئ ــز م ــز الحواج ــة لقف ــارك الدولي ــت مب بن

الفرســان  منتجــع  فعالياتهــا  ويســتضيف  الجديــد،  املوســم 

ــي  ــر 2023، وه ــى 29 يناي ــن 26 وحت ــي م ــايض يف أبوظب الري

البطولــة التــي تقتــرص املشــاركة فيهــا عــى فارســات قفــز 

الحواجــز مــن دول العــامل، وتتزامــن معهــا الجولــة الرابعــة مــن 

املنافســات الدوليــة التأهيليــة لنهــايئ فئــات الفرســان األشــبال 

ــن دول  ــرية م ــز الصغ ــول القف ــباب، وخي ــورز« والش و»الجوني

ــية. ــدويل للفروس ــاد ال ــابعة يف االتح ــة الس ــة اإلقليمي املجموع

ويف خطــوة متقدمــة تؤكــد اهتــام منتجــع الفرســان الريــايض 

الحواجــز خــال  الــدويل تجــاه بطــوالت ومنافســات قفــز 

الدوليــة  وميادينــه  الكبــرية،  إمكاناتــه  وتســخري  املوســم، 

الحديثــة، والتــي تســهم يف إنجاحهــا بشــكل كبــري، ينظــم 

ــن 2  ــني م ــة النجمت ــن فئ ــة م ــة دولي ــان بطول ــع الفرس منتج

وحتــى 5 مــارس 2023، بالتزامــن مــع نهــايئ الخيــول الصغــرية 

ضمــن دوري اإلمــارات لونجــني.
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المدينة المستدامة ينظم »النجمتين«
الحواجز قفز 

أغسطس 2022

»دبــي الدولية«.. موعد جديد مع الجمهور 
في ضيافة بانوراما »ســيتي ووك« بـ 3 نجوم

دبي )فروسية اإلمارات(
ــوكا  ــز الحواجــز تســتضيفها »ك ــان لقف ــان دوليت ــام بطولت تق

ــا  ــهد فيه ــي تش ــرة األوىل الت ــي امل ــا« يف ديب، وه ــوال أرين ك

الصالــة الحديثــة يف ســيتي ووك ديب، بطولــة دوليــة لقفــز 

ــن 9  ــا م ــام فعالياته ــوم، وتق ــاث نج ــة الث ــن فئ ــز م الحواج

إىل 12 مــارس 2023، وتتزامــن معهــا بطولــة دوليــة مــن 

فئــة النجمــة الواحــدة، وينتظــر أن تكــون جاذبــة لعــدد 

كبــري مــن الفرســان املشــاركني، وجمهــور عريــض مــن عشــاق 

قفــز الحواجــز يف أجــواء مــن البانورامــا الخابــة، تــرز روعــة 

ــز. ــز الحواج ــامل قف ــتعراض يف ع االس

ينظــم نــادي املدينــة املســتدامة للفروســية يف ديب بطولــة 

دوليــة مــن فئــة النجمتــني، مــن 23 إىل 26 فرايــر 2023، 

املدينــة  فيهــا  تنظــم  التــي  األوىل  املــرة  ليســت  وهــي 

ــد  ــني، فق ــة النجمت ــن فئ ــة م ــة دولي ــتدامة بطول املس

ــف عــى  ــن ذات التصني ــني م ــم بطولت ــا تنظي ســبق له

ــري  ــريي كب ــور جاه ــازت بحض ــبي وامت ــا العش ميدانه

تابــع املنافســات وتفاعــل معهــا بإيجابيــة.

وتطــل بطولــة ديب الدوليــة لقفــز الحواجــز ضمــن 

الرنامــج املوســمي الجديــد، والتــي ينظمهــا نــادي ديب 

ــن  ــة م ــات منافســاتها الدولي ــم فعالي للفروســية، ويقي

فئــة النجمتــني عــى ميــدان مركــز اإلمــارات للفروســية 

كــا  املقبــل،  ديســمر   18 وحتــى   15 مــن  ديب  يف 

يســتضيف املركــز عــى ميادينــه الرمليــة منافســات 

ــي  ــني يوم ــارات لونج ــدوري اإلم ــس ل ــبوع الخام األس

12 و13 نوفمــر. 
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الشارقة )فروسية اإلمارات(
للفروســية والســباق خــال املوســم  الشــارقة  نــادي  نظــم 
الصيفــي عــر منافســات وبطــوالت تدريبيــة يف الصالــة املغطاة 
بالنــادي، وشــهدت البطولــة مشــاركة كبــرية مــن فرســان مدرســة 
التدريــب بنــادي الشــارقة للفروســية والســباق، نــادي ديب للبولو 
ــات،  ــطبات الصافن ــية، إس ــان للفروس ــادي عج ــية، ن والفروس
ــادي  ــل عــي للفروســية، ن ــادي جب ــدرة للفروســية، ن ــادي من ن
فروســية، نــادي أبوظبــي للفروســية، نــادي الفروســية باملدينــة 
املســتدامة يف ديب، نادي الفرســان، إســطبات امبشــن، إســطبات 

ــة. ــة واإلســطبات يف الدول ــد مــن األندي فروســية، والعدي
وشــارك يف البطــوالت العــر 2944 فارســاً وفارســة، منهــم 

1467  فارســاً وفارســة يف الجــوالت الخمــس األوىل، و1436 
ــة. ــس التالي ــوالت الخم يف الج

ويحــرص نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى تنظيــم 
بطــوالت صيفيــة عــى ميــدان صالتــه املغطــاة ألجــل 
إتاحــة الفرصــة أمــام الفرســان والفارســات ملواصلــة العمــل 
للمراحــل  لاســتعداد  الصيــف،  فــرة  خــال  واملشــاركة 
ــي  ــة الت ــة والدولي ــوالت املحلي ــاركة يف البط ــة واملش املقبل
ــادي كل  ــر الن ــث يوف ــا، حي ــة وخارجه ــل الدول ــام داخ تق
ــرياً  ــال كب ــأيت اإلقب ــات، لي ــذه املنافس ــاح ه ــتلزمات نج مس

ــاركة. ــات للمش ــان والفارس ــل الفرس ــن قب م

الحواجز قفز 

أغسطس 2022

وجود كبير لألندية واإلسطبالت خالل المنافسات

فارسًا وفارسة شاركوا في البطوالت 
2944  التدريبية الصيفية  بـ »الشارقة للفروسية«

 151
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسات البطولة 

التدريبية السادسة، ونال الفارس عي 

الجهوري املركز األول يف الشوط الرئيي.

 235
فارساً وفارسة خاضوا منافسات البطولة 
التدريبية السابعة، وحقق الفارس الشيخ 
راشد بن أحمد آل مكتوم املركز األول يف 

الشوط الرئيي.

 239
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسات البطولة 
التدريبية الثامنة، منهم 133 من الصغار، 
وحاز الفارس عميد غاريفي املركز األول يف 

الفئة الوسطى.

 390
فارساً وفارسة خاضوا منافسات البطولة 
التدريبية التاسعة، وأحرز الفارس سامل 
السويدي املركز األول يف شوط الفئة 

الكرى.

 462
فارساً وفارسة شاركوا يف البطولة التدريبية 
العارشة، وفاز الفارس عي الجهوري باملركز 

األول للسباق الرئيي.
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151 فارسًا وفارسة يشاركون في المنافسات

الشارقة )فروسية اإلمارات(
تصــدر الفــارس عــي الجهــوري مــن إســطبات الوثبــة بصحبــة جــواده 
»فورايفــر« شــوط الفئــة الوســطى، وهــو الشــوط الرئيــي يف البطولــة 
ــادي  ــا ن ــي نظمه ــز الحواجــز، والت ــة السادســة لقف ــة التدريبي الصيفي
ــز  ــاة مبرك ــة املغط ــدان الصال ــى مي ــباق ع ــية والس ــارقة للفروس الش
ــة 151  ــذه البطول ــاركني يف ه ــدد املش ــغ ع ــية، وبل ــارقة للفروس الش

ــة. فارســاً وفارســة مــن مختلــف أنديــة وإســطبات الدول
وخصــص الشــوط الرئيــي لفرســان الفئــة الوســطى ضــد الزمــن، 
ويتنافــس فيــه الفرســان لقطــع املســار دون خطــأ يف الزمــن األرسع، 
وبلــغ ارتفــاع الحواجــز 120 ســم، وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني يف 
هــذا الشــوط 29 فارســاً، أنهــى منهــم املســار دون أخطــاء 13 فارســاً 
ــة. ــاً قــدره 57:05 ثاني وفارســة، وســجل الفــارس عــي الجهــوري زمن

فــادي  محمــد  الفــارس  نصيــب  مــن  الثــاين  املركــز  وكان 
الزبيبــي مــن نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة 
جــواده »كالــوب« بزمــن قــدره 59:30 ثانيــة، وعــاد الفــارس 
ــواده  ــوة ج ــى صه ــث ع ــز الثال ــال املرك ــوري لين ــي الجه ع
ــز  ــب املرك ــة، وذه ــدره 59:89 ثاني ــن ق ــاك« بزم ــناب ج »س
ــى  ــوم ع ــد آل مكت ــن أحم ــد ب ــيخ راش ــارس الش ــع للف الراب
ــدره 60:53  ــن ق ــس يب« بزم ــا دي أك ــواده »كازنوف ــوة ج صه
ثانيــة، فيــا عــاد الفــارس محمــد فــادي الزبيبــي لينــال املركــز 
الخامــس عــى صهــوة جــواده »أموريــت« بزمــن قــدره 62:31 
ــة، وذهــب املركــز الســادس للفــارس جــواد ســواس عــى  ثاني

ــة.  ــدره 64:58 ثاني ــن ق ــون« بزم ــواده »أيلت ــوة ج صه

علي الجهوري يتصدر الفئة الوســطى
 في »تدريبية الشــارقة« السادسة

الحواجز قفز 

43
فارساً وفارسة شاركوا يف شوط املبتدئني، وهو شوط 

مع الزمن بارتفاع حواجز 80 سم ومبجموع 10 
حواجز يف املسار، ويتنافس يف هذا الشوط الفرسان 

لقطع املسار ضمن الزمن املحدد دون أخطاء، 
وأنهى منهم املسار دون أخطاء 21 فارساً وفارسة.

 27
فارساً وفارسة شاركوا يف شوط مدرسة التدريب، 
وهو شوط مع الزمن مخصص للفرسان املبتدئني 

يف مدرسة التدريب مبجموع مثانية حواجز 
وبارتفاع حواجز 60 سم، وأنهى املسار من دون 

أخطاء 9 فرسان.

 12
فارساً وفارسة شاركوا يف الشوط األول، وهو شوط 
مع الزمن مبجموع مثانية حواجز، ومخصص لخيول 
البوين والفرسان املبتدئني يف مدرسة التدريب بنادي 
الشارقة للفروسية والسباق بارتفاع حواجز أقصاه 

40 سم، أنهى املسار من دون أخطاء 7 فرسان.

 40
فارساً وفارسة شاركوا يف الشوط الرابع، وهو شوط 
مع الزمن مخصص لفرسان الفئة الصغرى مبجموع 
12 حاجزاً وبارتفاع حواجز 110 سم يتنافس فيه 
الفرسان عى قطع املسار من دون أخطاء وضمن 

الزمن املحدد.
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235  فارسًا وفارسة في »صيفية الشارقة« السابعة

الشارقة )فروسية اإلمارات(
حلــق الفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم مــن مركــز اإلمــارات 
للفروســية باملركــز األول بصحبــة جــواده »كازنوفــا دي إكــس يب«، بلقب 
ــي  ــز الحواجــز، والت ــة الســابعة لقف ــة الصيفي الشــوط الرئيــي للبطول
نظمهــا نــادي الشــارقة للفروســية والســباق يف ميــدان الصالــة املغطــاة 
بالنــادي، وشــارك يف املنافســات 235 فارســاً وفارســة مــن مختلــف 

أنديــة وإســطبات الفروســية يف الدولــة.
وخصــص الشــوط الرئيــي لفرســان الفئة الوســطى ضد الزمــن، وتنافس 
فيــه الفرســان لقطــع املســار دون خطــأ، ويكــون الفــوز لصاحــب أفضــل 
زمــن عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 120 ســم، وتنافــس يف هــذا الشــوط 

36 فارســاً وفارســة، وأنهــى املســار دون خطــأ 14 منهــم.
ــوم مســار الشــوط  ــن أحمــد آل مكت ــارس الشــيخ راشــد ب وأكمــل الف
الرئيــي يف زمــن قــدره 58:84 ثانيــة، وجــاء يف  املركــز الثــاين الفــارس 
ســامل أحمــد الســويدي مــن نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى 
صهــوة جــواده »يب يب أم تشــيبيتا«، وبزمــن قــدره 59:75 ثانيــة، وذهــب 
املركــز الثالــث للفــارس مجــد بادنكجــي مــن نــادي منــدرة للفروســية 

عــى صهــوة جــواده »تشــوكو بــرن« وبزمــن قــدره 62:16 ثانيــة.

ــادي  ــن ن ــو م ــان برمب ــارس عدن ــع الف ــز الراب ــل باملرك وح
منــدرة للفروســية عــى صهــوة جــواده »بيــل بوتومــا«، 
وبزمــن قــدره 65:52  ثانيــة، فيــا كان املركــز الخامــس مــن 
نصيــب الفارســة أنيتــا ســاندي مــن نادي الشــارقة للفروســية 
والســباق عــى صهــوة جوادهــا »جانيســا«، وأكملــت الجولــة 

ــة.  ــغ 65:78  ثاني يف زمــن بل
وخصــص الشــوط األول لخيــول البــوين والفرســان املبتدئــني 
مــن مدرســة التدريــب بنــادي الشــارقة للفروســية والســباق، 
وصمــم مســاره بثانيــة حواجــز، عــى ارتفــاع 40 ســم، وبلغ 
ــار  ــى املس ــاً، وأنه ــه 13 فارس ــاركني في ــان املش ــدد الفرس ع

فارســان دون أخطــاء.
وخصــص الشــوط الثــاين للفرســان املبتدئــني يف مدرســة 
التدريــب، وهــو شــوط مــع الزمــن، وصمــم مســاره مبجمــوع 
ــدد  ــغ ع ــم، وبل ــاع 60 س ــى ارتف ــاً ع ــز أيض ــة حواج مثاني
املشــاركني فيــه 55 فارســاً وفارســة، وأنهــى املســار دون 

ــاً.  ــاء 24 فارس أخط

راشد آل مكتوم يحلق مع 
»كازنوفا دي إكس بي« إلى صدارة الشوط الرئيسي 

الحواجز قفز 

أغسطس 2022

68
فارساً وفارسة شاركوا يف الشوط الثالث وخصص 

للفرسان املبتدئني، وهو مع الزمن، وصمم مساره بـ 
10 حواجز بلغ ارتفاعها 80 سم، وتنافس فيه الفرسان 

والفارسات، إلنهاء املسار ضمن الزمن املحدد دون خطأ، 
ونجح 22 فارساً وفارسة يف إكال املسار دون خطأ.

65
فارساً وفارسة خاضوا منافسات الشوط الرابع الشوط 
الذي خصص لفرسان الفئة الصغرى، وصمم مساره 
بـ 12 حاجزاً، وبلغ ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيه 
الفرسان عى قطع املسار دون خطأ ضمن الزمن 

املحدد، نجح منهم 20 فارساً وفارسة يف إكال املسار.
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سجلوا حضورهم بـ 133 مشاركًا من أصل 239 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
تألــق الفرســان والفارســات الصغــار وخطفــوا األضواء يف األشــواط 
املخصصــة لهــم يف املنافســات التدريبيــة الصيفيــة الثامنــة لقفــز 
الحواجــز، والتــي نظمهــا نــادي الشــارقة للفروســية والســباق يف 
ميــدان الصالــة املغطــاة بالنــادي، وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني 
يف كل أشــواط هــذه البطولــة 239 مــن مختلف أندية واســطبات 

الدولــة، وســجل الفرســان الصغــار حضورهم بـــ 133 مشــاركاً. 
وشــهدت املنافســات مشــاركة كبــرية مــن فرســان مدرســة 
التدريــب بنــادي الشــارقة للفروســية والســباق، نــادي ديب للبولــو 
ــات،  ــطبات الصافن ــية، إس ــان للفروس ــادي عج ــية، ن والفروس
ــادي  ــية، ن ــي للفروس ــل ع ــادي جب ــية، ن ــدرة للفروس ــادي من ن
ــادي الفروســية باملدينــة  ــادي أبوظبــي للفروســية، ن فروســية، ن
املســتدامة يف ديب، نادي الفرســان، إســطبات امبشــن، إســطبات 

ــة. ــة واإلســطبات يف الدول ــن األندي ــد م ــية، والعدي فروس
ــة  ــع الزمــن ومبجمــوع مثاني ــات م ــم الشــوط األول مبواصف وأقي
حواجــز، مخصــص لخيــول البــوين والفرســان املبتدئــني يف مدرســة 
التدريــب بنــادي الشــارقة للفروســية والســباق بارتفــاع حواجــز 
أقصــاه 40 ســم، وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني يف هــذا الشــوط 

13 فارســاً، أنهــى منهــم املســار مــن دون أخطــاء 3 فرســان. 
وخصــص الشــوط الثــاين للفرســان املبتدئــني يف مدرســة التدريب 
مبجمــوع مثانيــة حواجــز وبارتفــاع حواجــز 60 ســم، وبلــغ عــدد 
الفرســان املشــاركني 55 فارســاً وفارســة، أنهــى منهــم املســار دون 

خطــأ 29 فارســاً وفارســة.
وخصــص الشــوط الثالــث للفرســان املبتدئــني بارتفــاع حواجــز 
بلــغ 80 ســم ومبجمــوع 10 حواجــز يف املســار، ويتنافــس يف هذا 
الشــوط الفرســان لقطــع املســار ضمــن الزمــن املحــدد مــن دون 
أخطــاء – شــوط مــع الزمــن – وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني يف 
هــذا الشــوط 65 فارســاً وفارســة، وأنهــى املســار دون خطــأ 22 
فارســاً وفارســة وهــم: نهيــان بــن شــهان، ســارا املوســوي، أحمد 
الريــف، ســيف الكــريب، هيــا الشــياهي، راشــد إســاعيل، رنيم 
ــه  ــد الل ــودي، عب ــد الهرم ــم فه ــل، إبراهي ــور ناي ــودي، ن املحم
الكــريب، ميشــان خــان، تاليــا أحمــد، أنستاســيا ماتيوشــكو، ألينــا 
ــة،  ــراس حام ــرصي، ف ــارس امل ــي، ي ــري بادنكج ــونش، ص ليش

محمــد أنــس أبــو الــكام، كارينــا هوفلنــد، وكاترينــا مورزافــا. 

أغسطس 2022

تألق الفرســان الصغار يخطف األضواء
 في منافســات البطولة الثامنة

80 فارسًا في الفئة الصغرى 
خصــص الشــوط الرابع لفرســان الفئة الصغــرى مبجموع 12 حاجــزاً وبارتفاع 
حواجــز 110 ســم، يتنافــس فيــه الفرســان عــى قطــع املســار دون أخطــاء 
وضمــن الزمــن املحــدد، وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني يف هذا الشــوط 80 
فارســاً وفارســة، أنهــى منهــم املســار مــن دون أخطــاء 24 فارســاً وأبرزهــم 
الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم، أحمــد الريــف، مجد بادنكجــي، نورا 
الشــامي، آنــا تيتوفــا، ســامل أحمــد الســويدي، محمــد فائــق أبــو الــكام، 
كريســتوفر فــوري، صــري بادنكجــي، هــا قســطايل، أحمــد أكــر، أحمــد 

منصــو، أنيتــا ســاندي، عبــاس مهاجــر، عــي ســفاري، يزيــن عابديــن. 

غاريفي يكسب الفئة الوسطى
تصــدر الفــارس عميــد غاريفي من نادي الشــارقة للفروســية والســباق بصحبــة جواده 
»كابيســتو« شــوط الفئــة الوســطى ضــد الزمــن، والــذي يتنافــس فيــه الفرســان لقطع 
املســار مــن دون أخطــاء وبالزمــن األرسع وبارتفــاع حواجــز بلــغ 120 ســم، وبلــغ عدد 

الفرســان املشــاركني 41 فارســاً، أنهــى منهــم املســار مــن دون أخطاء 6 فرســان.
وســجل الفــارس عميــد غاريفــي زمنــاً قــدره 56:27 ثانيــة، فيــا كان املركــز الثــاين مــن 
نصيــب الفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم مــن مركــز اإلمــارات للفروســية 
وبصحبــة جــواده »كازنوفــا دي إكــس يب« وبزمــن قــدره 56:80 ثانيــة، فيــا حل باملركز 
الثالــث الفــارس محمــد فــادي الزبيبــي مــن نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى 

صهــوة جــواده »شــاكوتو بــل« وبزمــن قــدره 57:01 ثانيــة. 

الحواجز قفز 
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390  فارسًا وفارسة في الصيفية التاسعة بالشارقة 

سالم الســويدي يتألق »ضد الزمن« 
ويكســب الفئــة الكبرى بفارق 5 ثوانٍ 

الحواجز قفز 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
تألق الفارس ســامل أحمد الســويدي من نادي الشــارقة للفروســية والســباق 
يف البطولــة التدريبيــة الصيفيــة التاســعة لقفــز الحواجز التي نظمهــا نادي 
الشــارقة للفروســية والســباق يف ميــدان الصالــة املغطــاة بالنــادي مبشــاركة 

390 فارســاً وفارســة مــن مختلــف أنديــة وإســطبات الدولة.
ــوة جــواده »يب يب أم تشــابيتا«  ــارس ســامل الســويدي عــى صه وحــاز الف
ــز  ــن صاحــب املرك ــواٍن ع ــارق 5 ث ــز األول يف الشــوط الســادس وبف املرك
الثــاين، وهــو شــوط الفئــة الكــرى، وجــاء ضــد الزمــن، تنافس فيه الفرســان 
لقطــع املســار مــن دون أخطــاء، وبالزمــن األرسع وبارتفــاع حواجــز بلــغ  
130ســم، ومبشــاركة 14 فارســاً أنهــى منهــم املســار مــن دون أخطــاء اثنــان 
ــة، فيــا  ــاً قــدره 58:69 ثاني فقــط، وســجل الفــارس ســامل الســويدي زمن
كان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس محمــد فــادي الزبيبــي مــن نــادي 
الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة جــواده »كاليبــو « بزمــن قــدره 
63:71 ثانيــة، وعــاد الفــارس ســامل الســويدي لينــال املركــز الثالــث عــى 

صهــوة جــواده »ســاموري« بزمــن قــدره 59:04 ثانيــة ولكــن مــع 
أربعــة أخطــاء.

وخصــص الشــوط الخامــس للفئــة الوســطى، وجــاء ضــد الزمــن، 
تنافــس خالــه الفرســان لقطــع املســار مــن دون أخطــاء وبالزمن 
األرسع وبارتفــاع حواجــز بلــغ 120 ســم مبشــاركة 68 فارســاً 
وفارســة، أنهــى منهم املســار مــن دون أخطاء 18 فارســاً وفارســة، 
وتصــدر الشــوط الفــارس عــي الجهــوري مــن إســطبات الوثبــة 
بصحبــة جــواده »كايــرون« بزمــن قــدره 61:57 ثانيــة، فيــا كان 
ــادي  ــاين مــن نصيــب الفــارس مجــد بادنكجــي مــن ن املركــز الث
منــدرة للفروســية عــى صهــوة جــواده »تشــاب ليــارس« بزمــن 
ــا  ــة أنيت ــث الفارس ــز الثال ــت يف املرك ــة، وحل ــدره 64:62  ثاني ق
ســاندي مــن نادي الشــارقة للفروســية والســباق بصحبــة جوادها 

»جانيســا« بزمــن قــدره 65:08 ثانيــة.

19
فارساً شاركوا يف الشوط األول، وهو شوط مع الزمن 
مبجموع 8 حواجز مخصص لخيول البوين والفرسان 

املبتدئني يف مدرسة التدريب بالنادي بارتفاع حواجز أقصاه 
40  سم، أنهى منهم املسار من دون أخطاء 7 فرسان.

101
فارساً وفارسة شاركوا يف الثالث، وهو شوط املبتدئني، 
وجاء مع الزمن بارتفاع حواجز بلغ 80 سم ومبجموع 
10 حواجز يف املسار، وتنافس يف هذا الشوط الفرسان 

لقطع املسار ضمن الزمن املحدد من دون أخطاء، أنهى 
منهم املسار من دون أخطاء  35فارساً وفارسة.

69
فارساً وفارسة خاضوا منافسات الشوط الثاين، وهو شوط 
مع الزمن مخصص للفرسان املبتدئني يف مدرسة التدريب 

بالنادي، مبجموع 8 حواجز، وبارتفاع حواجز 60 سم، أنهى 
منهم املسار من دون أخطاء 29 من الفرسان.

117
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسات الشوط الرابع، وهو 
مع الزمن وخصص لفرسان الفئة الصغرى مبجموع  
12حاجزاً وبارتفاع حواجز  110 سم، يتنافس فيه 

الفرسان عى قطع املسار من دون أخطاء، وأنهى منهم 
املسار من دون أخطاء 33.
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الجهوري والسويدي يتألقان في »الكبرى« و»الصغرى« 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
تصــدر الفارســان عــي خلفــان الجهــوري وأحمــد ســامل الســويدي املشــهد 
يف املنافســات الصيفيــة التدريبيــة العــارشة التــي نظمهــا نــادي الشــارقة 
للفروســية والســباق، وهــي املنافســات الختاميــة للموســم الصيفــي 
ــري  ــاس الكب ــال الح ــن خ ــات م ــاح املنافس ــدت نج ــي أك ــادي، والت بالن
للفرســان للمشــاركني، واإلرصار عــى التفــوق، وشــارك يف هــذه الجولــة 462 

ــة. ــة واإلســطبات يف الدول فارســاً وفارســة مــن مختلــف األندي
وفــاز الفــارس عــي خلفــان الجهــوري بالشــوط الختامــي الــذي خصــص 
لفرســان الفئــة الكــرى ضــد الزمــن، ويتنافــس فيــه الفرســان لقطع املســار 
مــن دون أخطــاء يف أفضــل زمــن، وبلــغ ارتفــاع الحواجــز 130ســم، وشــارك 
فيــه 14 فارســاً، أنهــى منهــم املســار دون خطــأ اثنــان مــن الفرســان فقــط.

وتصــدر الشــوط الفــارس عــي خلفــان الجهوري مــن إســطبات الوثبة عى 
صهــوة جــواده »فوريفــر« يف زمــن قــدره 51:61  ثانيــة، فيــا كان املركــز 
ــادي الشــارقة  ــاين مــن نصيــب الفــارس ســامل أحمــد الســويدي مــن ن الث
للفروســية والســباق عــى صهــوة جــواده »يب يب أم تشــيباتا« وبزمــن قــدره 
54:62  ثانيــة، وعــاد الفــارس ســامل أحمــد الســويدي لينــال املركــز الثالــث 

عــى صهــوة جــواده »ســاموراي« وبزمــن قــدره 54:83  ثانيــة.
وحــل يف املركــز الرابــع الفــارس عميــد غريبي من نادي الشــارقة للفروســية 
والســباق عــى صهــوة جــواده »كابيســتو«، وأنهــى الجولــة يف زمــن بلــغ 

55:48  ثانيــة.
وفــاز الفــارس ســامل أحمــد الســويدي باملركــز األول يف الشــوط 
الخامــس »شــوط الفئــة الوســطى«، عــى صهوة جــواده »إيــكاروس« 
ــة  ــة، وهــو شــوط مخصــص لفرســان الفئ ــدره 52:25  ثاني بزمــن ق
الوســطى ضــد الزمــن يتنافــس فيــه الفرســان لقطع املســار مــن دون 
ــغ  ــغ 120 ســم، وبل ــاع حواجــز بل ــن األرسع، وبارتف أخطــاء يف الزم
عــدد الفرســان املشــاركني يف هــذا الشــوط 85  فارســاً أنهــى منهــم 

املســار مــن دون أخطــاء 28  فارســاً.
وكان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس مــويف عويضــه الكــريب مــن 
نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة جــواده »كابيــا 3« 
ــة، فيــا ذهــب املركــز الثالــث للفارســة  وبزمــن قــدره 54:20  ثاني
آســيا كاتــس مــن نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة 

جوادهــا »ميلســا« وبزمــن قــدره 58:13  ثانيــة.
ــان  ــص لفرس ــو مخص ــن، وه ــع الزم ــوط م ــع، ش ــوط الراب ويف الش
الفئــة الصغــرى، مبجمــوع 12 حاجــزاً وبارتفــاع 110 ســم، وتنافــس 
فيــه الفرســان عــى قطــع املســار دون خطــأ ضمــن الزمــن املحــدد، 
وبلــغ عــدد املشــاركني يف هــذا الشــوط 128 فارســاً وفارســة، أنهــى 

منهــم املســار مــن دون أخطــاء 43  مــن الفرســان والفارســات.

حماس وإصرار على التفوق للفرسان والفارسات في
ختام منافسات الموسم التدريبي بـ »الشارقة للفروسية«

الحواجز قفز 

68
فارساً وفارسة خاضوا تحدي الشوط الثاين، 

وهو مع الزمن مخصص للفرسان املبتدئني يف 
مدرسة التدريب مبجموع 8  حواجز وبارتفاع 
حواجز 60 سم، وأنهى منهم املسار دون خطأ 

32  فارساً وفارسة.

20
فارساً وفارسة شاركوا يف الشوط األول، وهو شوط 

مع الزمن ومبجموع 8  حواجز مخصص لخيول البوين 
والفرسان املبتدئني يف مدرسة التدريب بنادي الشارقة 
للفروسية والسباق، بارتفاع حواجز أقصاه 40 سم، 

وأنهى منهم املسار من دون أخطاء 16  فارساً.

129
فارساً وفارسة شاركوا يف الشوط الثالث، وهو شوط مع 
الزمن خصص للفرسان املبتدئني بارتفاع حواجز بلغ  80  
سم ومبجموع 10  حواجز يف املسار، ويتنافس يف هذا 
الشوط الفرسان لقطع املسار ضمن الزمن املحدد من 
دون أخطاء، وأنهى املسار دون خطأ 52 فارساً وفارسة.
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الشارقة )فروسية اإلمارات(
ســجلت اللقــاءات والبطــوالت التدريبيــة التــي نظمهــا نــادي 
ــزاً مــن خــال املشــاركة  الشــارقة للفروســية والســباق نجاحــاً ممي
ــرية للفارســات والفرســان، وشــكلت هــذه املنافســات فرصــة  الكب
جيــدة للفرســان لإلعــداد للموســم الجديــد، وتأهيــل الخيــول 
ــيء  ــد م ــم الجدي ــة وأن املوس ــا، خاص ــة جاهزيته ــون يف قم لتك
باملنافســات املحليــة والدوليــة، حيــث تســتضيف اإلمــارات يف كل 
ــات يحــرص عــى املشــاركة  ــة الفئ ــة مختلف موســم بطــوالت دولي

ــامل. ــاد الع ــن كل ب ــان م ــا فرس فيه
مــن جهتــه، أشــاد ســلطان محمــد خليفــة اليحيــايئ، نائــب رئيــس 
املجموعــة اإلقليميــة الســابعة، مديــر عام نادي الشــارقة للفروســية 
والســباق، بالنجــاح الــذي حققتــه اللقــاءات والبطــوالت التدريبيــة 

التــي نظمهــا النــادي خــال الفــرة الصيفيــة.
وقــال: »إن املوســم الصيفــي شــهد تفــاؤالً مميــزاً مــن قبل الفرســان 
مــع اللقــاءات والبطــوالت التدريبيــة، ونجــح النــادي يف اســتيعاب 

ــا  ــة مل ــرية مــن الفرســان والفارســات يف كل جول األعــداد الكب
وفــره مــن كل عنــارص إقامــة املنافســات يف أجــواء مثاليــة«.

وأضــاف: »الختــام الباهــر للموســم الصيفــي يف نادي الشــارقة 
ــان  ــن فرس ــبوق م ــري املس ــال غ ــباق واإلقب ــية والس للفروس
األنديــة يف دولــة اإلمــارات للمشــاركة يف املوســم الصيفــي يف 
نــادي الشــارقة للفروســية والعــدد الكبــري الــذي وصــل إىل مــا 
ــا  ــد، كله ــوم واح ــاً وفارســة مشــاركني يف ي ــارب 470 فارس يق

مقيــاس نجــاح للموســم الصيفــي«.
ــادي الشــارقة للفروســية والســباق تســعى  وأوضــح »إدارة ن
ــة الخدمــات والتســهيات إلعــداد  ــري كاف ــكل جهدهــا لتوف ب
ــم  ــي واملوس ــم املح ــاركة يف املوس ــول للمش ــان والخي الفرس
الــدويل املقــام يف دولــة اإلمــارات، وهــذا يــأيت ضمــن سياســة 
نــادي الشــارقة للفروســية والســباق يف إعــداد الفرســان 

ــم«. وتجهيزه

الحواجز قفز 
أكد أن »الشارقة للفروسية« حريص على دعم الفرسان 

اليحيائي: المشاركة الكبيرة في اللقاءات 
والبطوالت التدريبية دليل على نجاح الموسم الصيفي 

لمستويات ا
تضمنت منافســات اللقاءات والبطوالت التدريبية التي نظمها نادي الشــارقة للفروســية والســباق 5 مستويات هي:

المستوى األول:
ــوين  ــول الب ــص لخي ــوين مخص ــول الب ــوط خي ش
ــاع حواجــز 40 ســم.  ــني بارتف والفرســان املبتدئ

المستوى الثاني: 
شــوط املبتدئــني مــع الزمــن بحواجــز يصــل 

ارتفاعهــا حتــى 60 ســم.

المستوى الثالث: 
شــوط املبتدئــني مــع الزمــن بحواجــز يصــل 

ارتفاعهــا حتــى 80 ســم. 

المستوى الرابع: 
شــوط الفئــة الصغــرى مــع الزمــن بحواجــز 

يــراوح ارتفاعهــا بــني 100 ـ 110 ســم.

المستوى الخامس: 
شــوط الفئــة الوســطى بحواجــز يصــل 

ارتفاعهــا 120 - 110 ســم، وهــو شــوط 

ــى  ــان ع ــه الفرس ــس في ــن يتناف ــد الزم ض

قطــع املســار دون خطــأ يف أقــل زمــن.
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مشاركة تواكب تطور المعرض الدولي

»أكاديمية بوذيب«.. 
حضــور وتفاعل وعروض على أنغام 

التشكيالت الموســيقية في »الصيد والفروسية«  

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
وتســجيل  املشــاركة  عــى  للقــدرة  بوذيــب  أكادمييــة  درجــت 
حضورهــا يف معــرض أبوظبــي الــدويل للصيــد والفروســية لســنوات 
طويلــة مــن خــال نشــاط اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق يف 
املعــرض، وجــاءت مشــاركة األكادمييــة يف النســخة الـــ 19  للمعــرض 
ــة يف  ــة نوعي ــن نقل ــرض م ــهدها املع ــي ش ــورات الت ــب التط لتواك
األنشــطة، وعــدد الجهــات املشــاركة والعارضــة مــن داخــل وخــارج 

ــات. ــن تابعــوا الفعالي ــزوار الذي ــة، وعــدد ال الدول
ــذ  ــية من ــي للفروس ــرض أبوظب ــة يف مع ــاركة األكادميي ــدأت مش وب
انطاقــة املعــرض، وحتــى وصولــه إىل دورة عــام 2022، وهــي 
ــة  ــا األكادميي ــي تشــارك به مســتمرة، حيــث إن منصــة العــرض الت
تشــتمل عــى تقديــم اســتارات للــزوار الراغبــني يف االنضــام 
ألنشــطة األكادمييــة التــي تتضمــن قفــز الحواجــز والدريســاج 
»الرويــض« وســباقات القــدرة، إىل جانــب فــن االســتعراض بالخيل، 

ــل. ــة بالخي ــل والعناي ــرق التعام ــم بط ــك تعرفه وكذل
وقدمــت منصــة األكادميية للــزوار مطبوعــات للتعريــف باألكادميية 
ــم رشح  ــب تقدي ــام، إىل جان ــوال الع ــا ط ــي تنظمه ــطة الت واألنش
ــن  ــق م ــي تنطل ــة، والت ــل يف األكادميي ــداف العم ــن أه ــل ع مفص

رؤيــة ربــط النــشء والشــباب بالخيل، وبــراث اإلمــارات األصيل. 
ــد  ــم العدي ــة يف تقدي ــان األكادميي ــارك فرس ــك، ش ــب ذل إىل جان
مــن العــروض عــى صهــوة الخيــول يف ســاحة العــروض باملعــرض، 
وشــهدت زخــاً مــن الفعاليــات املدهشــة التــي تســتقطب 
ــه مــع أنشــطة املعــرض املتنوعــة. ــد مــن تفاعل الجمهــور، وتزي

وأوضــح املــدرب عــي النعيمــي، مســؤول فريــق العــروض 
والتشــكيات املوســيقية مــن األكادمييــة، أن عــروض الخيــول 
الفرســان  قبــل  مــن  اســتعراضية  تتخللهــا حــركات  العربيــة 
ــاط  ــق التق ــة إىل فري ــة، باإلضاف ــام الدول ــني أع املشــاركني، رافع
األوتــاد بقيــادة املــدرب أحمــد القايــدي، والعــرض الثالــث حــول 
مهــارة الفروســية مــع املــدرب ســهيل العامــري، وهــذه العــروض 
ــة عــى  ــا األكادميي ــي تقدمه ــود واألنشــطة الت ــأيت ضمــن الجه ت
ارتباطهــا  ومــدى  بالخيــل،  التعريــف  بهــدف  العــام،  مــدار 
باملــوروث اإلمــارايت، حيــث اعترهــا األقدمــون واحــدة مــن 
الرياضــات املهمــة، وهــو مــا نحاول تعزيــزه وتوصيلــه إىل األجيال 
الجديــدة يف إطــار مــن الدهشــة واإلعجــاب، حيــث نســعى إىل 

ــدف. ــذا اله ــق ه ــة لتحقي ــات املختلف ــد يف الفعالي التواج
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زار »جمعية اإلمارات« واطلع على التجهيزات للموسم الجديد
الخيل جمال 

زايد بن حمد: 
دعــم منصور بن زايد يعزز مكانة 
الخيــل العربي في الدولة والعالم

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــة  ــس إدارة جمعي ــب رئيــس مجل ــان، نائ ــن حمــد آل نهي ــد ب أكــد الشــيخ زاي
ــم  ــا بدع ــق أهدافه ــعى لتحقي ــة تس ــة، أن الجمعي ــول العربي ــارات للخي اإلم
ــة  ــل العربي ــاك الخي ــريب وم ــات م ــة تطلع ــة، وتلبي ــة األصيل ــول العربي الخي
ــزءاً  ــد ج ــذي يع ــق ال ــاري العري ــذا اإلرث الحض ــى ه ــاظ ع ــة، للحف يف الدول

ــارات. ــة اإلم ــن هوي ــياً م أساس
وأعــرب عــن شــكره وتقديــره لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر ديــوان الرئاســة، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
ــن  ــذا القطــاع م ــم ســموه املتواصــل له ــة، عــى دع ــول العربي ــارات للخي اإلم

أجــل تعزيــز مكانــة الخيــل العربيــة يف الدولــة، وجميــع أنحــاء العــامل.
ــري الجــودة  ــق معاي ــة وف ــني كاف ــات للمتعامل ــم الخدم ــا إىل رضورة تقدي ودع
ــاز  ــودة يف إنج ــة والج ــة والرع ــال الدق ــن خ ــة م ــز الثق ــفافية لتعزي والش
ــري  ــى معاي ــق أع ــروين وف ــول اإللك ــام بالتح ــى االهت ــدداً ع ــات، مش املعام
الجــودة العامليــة الــذي يحقــق طموحــات املتعاملــني ويخــدم الخيــل العربيــة.

ــق  ــاً يف توثي ــاً ودولي ــا محلي ــرف به ــة املع ــي الجه ــة ه ــاف: »إن الجمعي وأض
وتســجيل الخيــل العربيــة يف الدولــة، باإلضافــة إىل تنظيــم واإلرشاف عــى 
مــزادات الخيــل العربيــة وبطــوالت جــال الخيــل العربيــة يف دولــة اإلمــارات«.

جــاء ذلــك خــال زيــارة الشــيخ زايد بــن حمد مقــر الجمعيــة يف أبوظبــي والتي 
ــد،  ــكلها الجدي ــة بش ــامها املختلف ــة بأقس ــط الجمعي ــى خط ــا ع ــع خاله اطل

وتعــرف عــى الرامــج واملقرحــات واملبــادرات املســتحدثة يف الجمعيــة.
ــن  ــة م ــات املقدم ــة والخدم ــاريع التطويري ــط واملش ــى الخط ــع ع ــا اطل ك
الجمعيــة للمــاك واملربــني وعنــارص املنظومــة كافــة، وتابــع تجهيــزات الجمعيــة 
ــات  ــد 2023 - 2022، والفعالي ــم الجدي ــاق املوس ــتعداداً النط ــا اس وترتيباته

ــة. ــا خــال الفــرة املقبل ــع تنظيمه ــة املتوق واألنشــطة كاف
واســتمع نائــب رئيــس الجمعيــة لــرح تفصيــي عــن الخطــط الجديــدة 
ــوالت،  ــراك يف البط ــة االش ــام وآلي ــق بنظ ــا يتعل ــة في ــة، خاص ــام كاف لألقس
واإلضافــات الجديــدة التــي ســيتم تطبيقهــا يف املوســم الجديــد، والتحــول 
الكبــري يف اإلدارة الذكيــة مــن خــال الخدمــات اإللكرونيــة التــي تقدمهــا 
ــة والتســجيل والتوثيــق  ــل العربي ــق بســجل أنســاب الخي ــة فيــا يتعل الجمعي

ــول. للخي
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تألق مرابط دبي وعجمان والبداير

اإلمارات تتوج بكأس كل األمم لجمال الخيل في ألمانيا

دبي )فروسية اإلمارات(
ــال  ــم لج ــة كل األم ــام بطول ــم يف خت ــكأس كل األم ــارات ب ــت اإلم توج
الخيــول العربيــة األصيلــة 2022 التــي أقيمــت بقاعــة ألــرت مبدينــة آخــن 

ــا. يف أملاني
ــة  ــر العــام لجمعي ــزة الرفيعــة محمــد أحمــد الحــريب، املدي وتســلم الجائ
اإلمــارات للخيــول العربيــة، بحضــور الدكتــور غانــم الهاجــري، األمــني العام 
التحــاد اإلمارات للفروســية والســباق، واملهندس محمــد التوحيدي، املرف 
العــام، مديــر عــام مربــط ديب للخيــول العربيــة، وعــدد مــن الشــخصيات 

الوطنيــة والدوليــة املعنيــة باملحافظــة عــى الخيــل العربيــة األصيلــة.
وجــاء فــوز اإلمــارات بهــذه الجائــزة بعــد نجــاح خيــول الدولــة يف تحقيــق 
ــهدت  ــي ش ــة الت ــال البطول ــل خ ــن األوائ ــز ضم ــن املراك ــدد م ــر ع أك
ــاون  ــس التع ــن دول مجل ــاركة م ــط املش ــل املراب ــة ألفض ــات قوي منافس

ــا. ــا وماكه ــا ومربيه ــرز منتجيه ــا بأب ــريب وأوروب ــامل الع والع
وحققــت خيــول اإلمــارات 7 ألقــاب، جــاءت عــر مربــط ديب الــذي حصــل 
عــى 4 ألقــاب، ذهبيتــان وفضيتــان، وحصــل مربــط عجــان عــى لقبــني، 
فضيــة وبرونزيــة، فيــا حصــد مربــط البدايــر برونزيــة، ونــال مربــط ديب 
أيضــاً جائــزة أفضــل مــرٍب وأفضــل فحــل منتــج وهــو »دي رساج«، وكفلــت 

هــذه األلقــاب الصــدارة لإلمــارات.
ــرة »دي  ــرات بعمــر الســنة مــع امله ــة امله ــط ديب كأس ذهبي وحقــق مرب
نجــاء«، وهــي مــن الفحــل »دي رساج«، والفــرس »إيي فامينــكا«، وفضية 
املركــز الثــاين مــع شــقيقتها املهــرة »دي رســيل« وهــي أيضــاً مــن الفحــل 

»دي رساج«، والفــرس »إيــي فامينــكا«.

كــا قــدم مربــط ديب بطلــة يف كأس كل األمــم مــن إنتاجــه الذهبي 
يف بطولــة األمهــار، حيــث تألــق بامتيــاز ذهبــي خــاص املهــر »دي 
ــة »إف يت  ــرس العاملي ــل »دي رساج«، والف ــن الفح ــو م رشار«، وه
شــيا«، ومل يجــد لــه مــن منافــس يف امليــدان غــري املهــر الوصيــف 
»دي شــهار« الــذي نــال الــكأس الفضيــة وهــو مــن الفحــل 

ــيهانة«. ــرس »دي ش ــكاليبور«، والف »إكس
وشــهدت البطولــة حضــوراً قويــاً لخيــول مربطــي عجــان والبداير، 
حيــث حققــت خيــول عجــان فضيــة وبرونزيــة، وذلــك يف 
منافســات املهــرات وجــاءت عــر املهــرة »ع ج كيــة« التــي نالــت 
فضيــة املهــرات، تاركــة املركــز الثالــث والرونزيــة لرفيقتهــا يف 
ــة الخامســة«، فيــا حققــت الفــرس »بســمة  املربــط »ع ج الراق

ــراس. ــة األف ــر« برونزي البداي

92.17
نقطة حققتها املهرة »دي 
نجاء« بطلة املهرات خال 

الشوط التأهيي .

7
ألقاب حققتها خيول اإلمارات يف 
بطولة كل األمم لجال الخيول 

العربية األصيلة بأملانيا.

الخيل جمال 
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ذهبيتان وفضية وبرو نزية  
الخيل جمال 

مربــط دبي يواصل كتابة التاريخ 
ويتــوج بكأس األمم في »دولية براغ«

دبي )فروسية اإلمارات(
حصــد مربــط ديب للخيــول العربيــة، كل انــواع املعــادن الثمينــة مــن 
ذهــب وفضــة وبرونــز خــال بطولــة بــراغ الدوليــة لعــروض الخيــل 
ــح  ــي اختتمــت يف العاصمــة التشــيكية، كــا من ــة 2022 الت العربي
ــة،  ــزة الخاصــة بالبطول ــم، الجائ ــب كأس األم ــارات لق ــط اإلم املرب

ليواصــل كتابــة التاريــخ بصفحــات ناصعــة مليئــة باإلنجــازات. 
ــة  ــني وفضي ــه بإحــراز ذهبيت ــد جدارت ــط ديب أن يؤك واســتطاع مرب

ــة. ــخ البطول ــة يف تاري ــه املتألق ــة محافظــاً عــى صورت وبرونزي
ــرة »دي  ــع امله ــر الســنة م ــرات بعم ــة امله ــط ديب ذهبي ــال مرب ون
راســيل«، - دي رساج X إيــي فامينــكا -، وتألــق املهــر »دي فنــان« 
ــور املتنافســة بإحــرازه  ــني امله ــكا - ب ــي فامين - إكســكاليبور X إي
ــه إل  ــل« - إف إي ــر »دي راس ــن امله ــا متك ــة، في ــة الثاني الذهبي

ــكا - مــن إحــراز اللقــب الفــي.  رشــيم X ليــدي فريوني
وعــززت املهــرة »دي ســناين« - وورتكــس X دي ســينية، الحصيلــة 
برونزيــة املهــرات، والتــي اكتمــل بهــا عقــد املعــادن النفيســة 

ــة.  ــط يف البطول ــاج املرب إلنت
كــا أضافــت املهــرة »دي ظهــرية« - دي رساج X دي ذابيــة - لــريك 
محمــد عبــد الرحمــن عثــان ميداليــة فضيــة أكــدت حســنات 

ــط ديب. ــاج املحــي ملرب اإلنت

ويذكــر اإلنجــاز الــذي حققــه مربــط ديب يف بطولــة بــراغ 
الدوليــة باإلنجــازات التــي حققهــا يف الــدورات الســابقة منــذ 
أكــر مــن 10 ســنوات عندمــا انطلقــت مســرية اإلنتــاج املحــي 
ــة أقــوى  ــاً، وحــني أضحــت البصــات الذهبي ملربــط ديب عاملي
ملعانــاً مــع اإلنتــاج املتميــز لأليقونــة العاملــي الفحــل »إف إيــه 
ــراء«  ــرة »دي جه ــل امله ــي ســطرتها أســاء مث الرشــيم«، والت
»دي  واملهــرة  غــرام«  »دي  واملهــرة  غاليــة«  »دي  واملهــرة 
مميــزة« واملهــرة »دي يــارا« واملهــر »دي ابــن رشــيم« واملهــرة 

ــام«. ــر »دي ش ــعى« وامله »دي ش

92.65
نقطة حققتها املهرة »دي 

راسيل« خال الشوط التأهيي 
لبطولة املهرات بعمر السنة.

91.55
نقطة حققها املهر »دي فنان« 
خال الشوط التأهيي لبطولة 

األمهار.
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إنتاج مربط دبي يخطف األضواء 
الخيل جمال 

دبي )فروسية اإلمارات(
خطــف إنتــاج مربــط ديب للخيــول العربيــة األضــواء، ومتكــن مــن 
تســجيل حضــور ذهبــي رائــع يف بطولــة بريغامــو الدوليــة لجــال 
الخيــل العربيــة بإيطاليــا، والتــي اختتمــت بعــد منافســات مثــرية 
تبــارت خالهــا مجموعــة كبــرية مــن الخيــول العربيــة ذات الجــال 

املميــز. 
وأكــد مربــط ديب مكانتــه النوعيــة بنيلــه ذهبيــة األمهــار مــع املهــر 
الجميــل »دي شــاهني«، وهــو مــن الفحــل العاملــي »إكســكاليبور 
إي إيــه«، والفــرس العامليــة »دي شــيهانة«، متفوقــاً وعــن جــدارة 
وبجالــه البديــع وجودتــه العاليــة عــى عــدد مــن األمهــار 

ــزة. ــدة املتمي الجدي
وكــا لفــت إنتــاج مربــط ديب مــن أســطورة اإلنتــاج العاملــي 
ــوالت  ــني للبط ــار املتتبع ــيم« أنظ ــه الرش ــل »اف اي ــارص الفح املع
ــاد ليجــدد  ــايض، ع ــو خــال املوســم امل ــة بريغام ــة يف بطول الدولي
حضــوره اإلنتاجــي يف هــذه الــدورة، وذلــك بإحــراز البطلــة الذهبية 
لبطولــة املهــرات بعمــر الســنة يف العــام املــايض، اململوكــة ملربــط 
لوبوشــينيا البولنــدي، املهــرة »دي نرجســية« مــن الفحــل »اف ايــه 
الرشــيم«، والفــرس »اكســالريس«، الــكأس الذهبيــة للمــرة الثانيــة، 

متفوقــة عــى منافســاتها مــن أجمــل املهــرات. 

كــا منــح إنتــاج مربــط ديب نفــس املربــط برونزيــة األفــراس 
مــع الفــرس »دي مــودي«، وهــي مــن الفحــل »اف ايــه 
الرشــيم«، والفــرس »دي نــوال«، ليؤكــد مربــط ديب كعادتــه 

ــة.  ــة العاملي تســيده اإلنتاجي
ــط  ــاده مرب ــذي ق ــة ال ــول اإلماراتي ــور الخي ــداداً لحض وامت
ديب يف بريغامــو الدوليــة لجــال الخيــل العربيــة، متكــن 
ــل  ــوك ألركان حمــود القبيــي مــن ني ــط الرميــاس اململ مرب
ــه  ــل »يك إي ــع الفح ــول م ــة الفح ــة يف بطول ــكأس الذهبي ال
نــراس«، وهــو مــن الفحــل »شــنغهاي إي إيــه«، والفــرس »ع 
ــة مــن  ــة الوطني ــزوة«، مــا مكــن مــن تعميــق الحصيل ج ن

ــة. ــاب البطول ألق

 91.75
نقطة سجلها املهر »دي شاهني« يف 
املنافسات التأهيلية لبطولة األمهار 
يف منافسات بطولة بريغامو الدولية.

أغسطس 2022

ذهب األمهار لـ »دي شــاهين« في 
»دوليــة بيرغامو«  بالجودة العالية



فروســية اإلمارات

34

إنجاز مستحق في الحفل الـ 37

»جودلفين« يتوهج في أميركا الشــمالية 
بجائزتــي أفضل مالك ومرٍب وطني 

84
سباقاً فازت بها خيول فريق جودلفني 
يف أمريكا الشالية، وجمع 17.4 مليون 

دوالر من األرباح كمرٍب.

أغسطس 2022

دبي )فروسية اإلمارات(
حصــد فريــق جودلفــني اثنتــني مــن الجوائــز الوطنيــة يف حفــل توزيــع 
ــابع  ــة الس ــة األصيل ــول املهجن ــني للخي ــاك واملرب ــة امل ــز جمعي جوائ
والثاثــني الــذي نظمتــه كينانــد يف ليكزينجتــون بالواليــات املتحــدة 
األمريكيــة، وذلــك بعــد عــام مميــز عــى املضــار حققتــه ســاالته ذات 

التوليــد املحــي.
ــم أصحــاب  ــد للمناســبات وتكري ــز كينان ــل يف مرك ــم الحف ــم تنظي ت
ــق جودلفــني  اإلنجــازات عــن موســم عــام 2021، وشــهد توهــج فري
ــي  ــريب الوطن ــام، وامل ــي يف الع ــك الوطن ــاب املال ــى ألق ــه ع وحصول
األفضــل، وحقــق الفريــق أكــر مــن 70 مليــون دوالر يف جميــع أنحــاء 
العــامل يف عــام 2021، ويف أمــريكا الشــالية وحدهــا فــاز يف 84 ســباقاً 

ــاح كمــرٍب. وجمــع أكــر مــن 17.4 مليــون دوالر مــن األرب
وقــال مايــكل باناهــان مديــر ســاالت تقاطــع الــدم »بلودســتوك« يف 
جودلفــني بالواليــات املتحــدة األمريكيــة »لقــد أعطانــا صاحــب الســمو 
ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ ــن راشــد آل مكت ــد ب الشــيخ محم

ــاعدة يف  ــه، األدوات للمس ــاه الل ــم ديب، رع ــوزراء حاك ــس ال مجل
ــي يف  ــريب الوطن ــك وامل ــي املال ــد لقب ــج لحص ــذه النتائ ــق ه تحقي
ــول  ــني والخي ــؤالء الرياضي ــج ه ــاس نتائ ــع بح ــو يتاب ــام، وه الع
املوهوبــني الرائعــني، وقــد تحققــت هــذه النتائــج مــن خــال 

ــا«. ــل الشــاق لفريقن ــن العم ــاعات ال تحــى م س
وأشــار باناهــان إىل أن مــا يدعــو للفخــر هــو أن جميــع الفائزيــن 
ــاً،  لجودلفــني لعــام 2021 هــم مــن ســالة الخيــول املولــدة محلي
حيــث فــازت بـــ 30 ســباق ســتيكس، مبــا يف ذلــك 23 ســباقاً مصنفــاً 

يف عــام 2021. 
وتصــدر خيــول جودلفــني يف عــام 2021 »اسنشــيال كوالتــي« بطــل 
ــباقات  ــاز بس ــذي ف ــنوات، وال ــر 3 س ــن العم ــة م ــول البالغ الخي
بيلمونــت ســتيكس، وترافــريس ســتيكس للفئــة األوىل، وهــي مــن 
ــة  ــه عــى بطول ــه يف عــام 2021، بعــد حصول ــني أفضــل انتصارات ب

ــام 2020.  ــول يف ســن الســنتني يف ع الخي

70
مليون دوالر حصدتها خيول جودلفني 
بانتصاراتها يف جميع أنحاء العامل يف 

عام 2021.
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وضعا مسافة فارقة بينهما واآلخرين

»بعيد« ملك العشب و»فاليت الين«
 األعلى في الرمل بتصنيفات بارزة تاريخيًا

139
تصنيــف »فايت الين« الذي حصد به 

لقــب أفضل خيل عى األرضية الرملية.

أغسطس 2022

دبي )فروسية اإلمارات(
كشــف اإلصــدار الســابع مــن تصنيفــات لونجــني ألفضــل خيــول ســباق 
ــن  ــق كل م ــث حق ــى، حي ــهر ال يُن ــه ش ــن أن ــام 2022 ع ــامل لع يف الع
»فايــت اليــن« تصنيفــاً قــدره 139 رطــاً كأفضــل حصــان عــى األرضيــة 
الرمليــة، فيــا حصــد »بعيــد« لشــادويل تصنيفــاً قــدره 135، وهــو 
األعــى عــى األرضيــة العشــبية »ملــك العشــب«، وهــي تقييــات فارقــة 

ــاً، حيــث وضعــا مســافة بينهــا وبــني اآلخريــن. تاريخي
ــت  ــوزه يف جودمون ــد ف ــن 128 بع ــه إىل 135 م ــد« تقييم ــع »بعي ورف
إنرناشــونال ســتيكس للفئــة األوىل، حيــث هــزم »مــرف« صاحــب 
ــزوم  ــف 122 بســتة أطــوال ونصــف الطــول، وهــو اآلن غــري مه التصني
يف 10 ســباقات يف مســريته، وتشــمل انتصاراتــه األخــرى هــذا العــام 
ساســكس ســتيكس، وامللكــة آن ســتيكس، ولوكينــج ســتيكس، وجميعهــا 

للفئــة األوىل.
ــه  ــم منح ــف يت ــى تصني ــو أع ــغ 135 ه ــد« البال ــف »بعي ــد تصني ويع
لخيــل عــى العشــب منــذ أن حصــل »فرانــكل« عــى 140 يف 2012، وهــو 
أقــل مــن 136 عــن والــده »يس ذا ســتاررز«، الــذي حصــل عليــه يف عــام 

 .2009
قــدم »فايــت اليــن« أداًء رائعــاً يف مســابقة يت يف جــي باســيفيك كاســيك 
ســتيكس للفئــة األوىل، والتــي فــاز بهــا بفــارق 19.25 طــول عــن »كنــري 
ــت  ــع »فاي ــه 121، ورف ــغ تصنيف ــي البال ــر« بطــل كأس ديب العامل جرام
اليــن« الــذي فــاز أيضــاً بســباق هيلــني ديــل مروبوليتــان، ومل يهــزم يف 

خمــس مشــاركات، تقييمــه إىل 139 مــن 127. 
مــن الناحيــة التاريخيــة، هــذه العامــة هــي أعــى عامــة يحصــل عليهــا 
حصــان عــى األرضيــة الرمليــة، وأقــل برطــل واحــد فقــط مــن تصنيــف 
ــابق،  ــايل، ويف الس ــام الح ــل النظ ــغ 140 يف ظ ــايس البال ــكل« القي »فران
ــذي حققــه  ــه حصــان رمــي هــو 135 ال كان أعــى تصنيــف حصــل علي

»ســيجار« يف عــام 1996.

135
تصنيف »بعيد« الذي ســيطر به عى 

جائزة أفضل خيل عى األرضية العشــبية.
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عــروض مبهرة
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

قــدم فرســان أكادمييــة بوذيــب للقــدرة عروضــاً شــيقة 
ومبهــرة خــال مشــاركة األكادمييــة يف معــرض أبوظبــي 
ــد والفروســية يف نســخته الـــ 19، حيــث  ــدويل للصي ال
أبــدع الفرســان يف فــن التعامــل مــع الخيــل وهــم 
ــم  ــة يف ســاحة العــروض، وتقدي ــون أعــام الدول يحمل
اســتعراضات مبهــرة، وبتناغــم رائــع عــى صهــوة 
الخيــول، مــا جــذب زوار املعــرض ومحبي الخيــل الذين 
حرصــوا عــى تســجيل وتوثيــق هــذه االســتعراضات عر 

ــة. ــف املحمول ــة، وكامــريات الهوات كامرياتهــم املختلف


