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سعيد الطاير:  واثقون من قدرات فرساننا ونتفاءل خيرًا

أعرب س��عيد الطاير نائ��ب رئيس نادي 
دب��ي للفروس��ية ع��ن فخ��ره وإعزازه 
بالنتائ��ج الت��ي حققها فرس��ان اإلمارات 
بقيادة صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة 
رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي، رعاه 
الل��ه، في بط��والت كأس العالم للقدرة، 
وأبرزه��ا اإلنجاز الذي حققه س��موه في 
موندي��ال لندن 2012، حي��ث توج بطالً 
بذهبيتي الفردي والفرق، وكذلك اإلنجاز 
ال��ذي حققه س��مو الش��يخ حم��دان بن 
محمد آل مكتوم ولي عهد دبي بتتويجه 

بطالً لمونديال نورماندي 2014.

وأض��اف قائ��الً إن فارس العرب س��اهم 
الت��ي  المش��رفة  اإلنج��ازات   كل  ف��ي 
حققها فرس��اننا، وأبرزها م��ا تحقق في 
الموندي��ال من قبل، وخاصة فوز س��مو 
الش��يخ أحمد بن محمد آل مكتوم بلقب 
البطولة في إسبانيا 2002، وكذلك الفوز 
بذهبي��ة الفرق في ماليزيا 2008 وتكرار 
اإلنجاز في مونديال كنتاكي 2010 ولندن 
2012. هذا إلى جانب اإلنجازات الرائعة 
األخرى، ومن أهمها الفوز بلقب الفردي 

والفرق في آسياد الدوحة 2006.
وأعرب نائب رئيس نادي دبي للفروسية 
ع��ن ثقته وتفاؤله في فرس��ان اإلمارات 

بقي��ادة الف��ارس س��مو الش��يخ حمدان 
ب��ن محمد آل مكت��وم لمواصلة س��جل 
اإلنجازات في مونديال س��لوفاكيا، نظراً 
المشرفة  المبكرة والنتائج  لالستعدادات 
الت��ي حققه��ا فرس��اننا ف��ي الس��باقات 
التجريبي��ة ه��ذا الصي��ف ف��ي بريطانيا 

وإيطاليا.

أسعد الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الماليين 
ف��ي اإلم��ارات والوط��ن العرب��ي بإنجازه 
المش��رف ال��ذي حققه في 28 أغس��طس 
2014 بانتزاع��ه لقب موندي��ال نورماندي 
للقدرة في فرنس��ا، وذل��ك بحضور صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، وعدد من المسؤولين 

وعشاق سباقات القدرة العالمية.
وج��اء فوز الفارس فزاع بجدارة، متفوقاً 
على 173 فارساً وفارسة يمثلون 47 دولة.

وقاد سمو الش��يخ حمدان بن محمد بن 
راش��د آل مكتوم الف��رس »يمامة« لتحقيق 
الفوز بلقب البطولة لمسافة 160 كيلومتراً، 
مس��جاًل زمناً قدره 8.08.28 س��اعات، فيما 
جاءت الفارس��ة الهولندية ماريكي فيس��ر 
ف��ي المركز الثاني، ممتطي��ًة صهوة الجواد 
قدره  »لي��رادي جاليما«، ومس��جلًة زمن��اً 

8.19.07 ساعات.
ويعتبر الفوز لس��مو الش��يخ حمدان بن 
محمد بذهبية الف��ردي الثاني على التوالي 
الذي يتحقق لفرس��ان اإلمارات، حيث توج 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكتوم بلقب ذهبية الف��ردي في مونديال 

لندن 2012.
جاء الس��باق وسط ظروف جوية صعبة، 
وتخللته أمطار غزيرة ومس��ارات مختلفة، 
اش��تملت على رم��ال وترب��ة طينية لزجة 
ومي��اه، إال أن س��موه اس��تخدم كل خبرته 
وحنكته في حسم السباق لمصلحته، ليتوج 

بالميدالية الذهبية لمونديال القدرة.
ن صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن  وثمَّ
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجل��س ال��وزراء حاك��م دبي، رع��اه الله، 
اإلنج��از الباهر الذي حقق��ه النجم الفارس 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، ول��ي عهد دب��ي، بانتزاعه بجدارة 
لق��ب موندي��ال نورماندي، مؤكداً س��موه 
أن الف��ارس البط��ل ال يحتاج إل��ى توجيه 
ونصيح��ة، وُترك ل��ه األمر ليخت��ار الخطة 

التي تناسبه.
وقال س��موه إن الس��باق ج��اء مختلفاً 

وأقيم في ظروف مناخية صعبة .

فزاع بطل نورماندي في ظروف صعبة









يعتبر الفارس الش��يخ راشد بن دلموك من 
أبرز الفرسان المنافسين على لقب مونديال 
س��لوفاكيا نظراً لما يملك��ه من رصيد ناصع 
من اإلنجازات المش��رفة الت��ي حققها على 

المستويين المحلي والعالمي.
ومن أبرز إنجازات��ه الباهرة فوزه بلقب 
النس��خة الس��ابقة لكأس محمد بن راش��د 
للق��درة في 11 يناير 2014 بمش��اركة 105 
فرسان وفارس��ات، وذلك في السباق الذي 

أقيم لمسافة 160 كيلومتراً »3 نجوم«.
ونال الفارس البطل اللقب ممتطياً صهوة 
الجواد »عقاب« إلس��طبل أم. آر. أم مسجاًل 

زمناً قدره 6.22.44 ساعات.
كما توج الفارس الشيخ راشد بن دلموك 
آل مكتوم »صائ��د البطوالت« بلقب بطولة 

أوروبا للقدرة في تشيكيا 2013.
ومن أشهر إنجازاته فوزه بذهبيتي الفرق 

في مونديالي كنتاكي 2010 ولندن 2012.

  لقب الوصيف
كم��ا احتل مركز الوصيف في بطولة كأس 

العالم لندن بعد أداء رائع باهر.
ومن أبرز إنجازاته فوزه بلقب النسخة 
الخامسة لس��باق »جميلتي« للقدرة الذي 
أقي��م ف��ي مدينة دب��ي الدولي��ة للقدرة 

لمس��افة 120 كيلومتراً مسجاًل زمناً قدره 
4.26.09 ساعات.

كما نال لقب سباق اليمامة للقدرة في 
16 م��ارس 2016 ضمن فعاليات النس��خة 

الس��ابعة لمهرجان س��مو ول��ي عهد دبي 
للق��درة. وتوج باللقب على صهوة الفرس 
»عجايب« من إس��طبالت أم. آر. أم بزمن 

قدره 4.17.14 ساعات.

م��ن  العدي��د  الصي��ف  ه��ذا  وش��هد 
اإلنج��ازات الت��ي حققها الفارس الش��يخ 
راشد بن دلموك ومن أبرزها فوزه بلقب 
س��باق مهرجان سمو الش��يخ حمدان بن 

محمد آل مكتوم ولي عهد دبي لمس��افة 
160 كيلومت��راً والذي أقيم لمس��افة 160 
تصني��ف »3 نج��وم«، ممتطياً  كيلومت��راً 
ج��وري«  الم��ا  »تين��كا  الج��واد  صه��وة 

إلس��طبالت أم. آر. أم. مسجاًل زمناً قدره 
7.55.55 ساعات.

وتأل��ق الف��ارس الصاعد نح��و المجد في 
المشاركات الخارجية العام الماضي، حيث 
شهد ميدان اوس��تن بارك فوزه في سباق 

120 كيلومتراً يوم 25 يونيو الماضي.
كم��ا تألق أيضاً في البطوالت التي أقيمت 
في أوروبا خالل عام 2011، وأبرز نتائجه 
احت��الل مركز الوصيف في س��باق الجولة 
األولى لبطولة أوروبا للقدرة والذي أقيم 
ي��وم 11 يونيو 2011 ف��ي فيرونا بإيطاليا 

لمسافة 120 كيلومتراً .
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إسماعيل محمد:  جاهزون لمواجهة األقوياء

أك��د المدرب إس��ماعيل محم��د جاهزية 
لمواجهة  واس��تعدادهم  اإلمارات  فرسان 
األقوي��اء م��ن مختل��ف دول العال��م في 

مونديال سلوفاكيا.
وق��ال في تصريح ل��»البيان الرياضي« إنه 
متفائل نظراً لالس��تعداد المبكر لفرس��اننا 
ومشاركتهم في الس��باقات التجريبية في 
أوس��تن بارك وإيطالي��ا وتحقيقهم ألروع 
النتائج وتفوقهم على نخبة فرسان العالم.

وقال المدرب إسماعيل إن صاحب السمو 
الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم ظل 
الفرسان  باستعدادات  كبيراً  يولي اهتماماً 
وتجهي��ز الخي��ول مبك��راً للمش��اركة في 
المونديال، وتمثيل اإلم��ارات خير تمثيل 

ف��ي ه��ذا المحف��ل العالم��ي، لتتواص��ل 
اإلنج��ازات الس��ابقة الت��ي تحقق��ت في 
السنوات الماضية مما يؤكد ريادة وجدارة 
فرس��ان اإلم��ارات ف��ي س��باقات القدرة 

العالمية.
وأع��رب المدرب إس��ماعيل ع��ن تفاؤله 
خاصة وأن الفارس س��مو الش��يخ حمدان 
بن محمد آل مكتوم س��يقود ركب فرسان 
اإلمارات ف��ي المونديال بهدف المحافظة 
على اللق��ب الماضي وإضافة إنجاز جديد 

يسجل في تاريخ البطولة.

 يحمل  ذهبيتي  الفرق  في  كنتاكي  ولندن

راشد بن دلموك ينافس مع الكبار ويأمل باللقب الثالث

ستكون الفرصة متاحة أمام الفارس الصاعد 
الش��يخ حمد بن دلموك آل مكتوم لدخول 
تاري��خ الموندي��ال وولوج أب��واب المجد 
والش��هرة في المش��اركة األولى بالبطولة 

العالمية.
وس��طع نج��م الف��ارس الش��يخ حمد بن 
دلموك في س��ماء سباقات القدرة المحلية 
وذلك بع��د اإلنجازات الباهرة التي حققها 

مؤخراً في هذا المجال.
ومن أب��رز اإلنجازات الت��ي حققها النجم 
الصاع��د فوزه بلقب بطول��ة كأس الخليج 
األولى للقدرة والتي اس��تضافتها البحرين 

في 12 مارس الماضي.
وش��هد البطول��ة األول��ى صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 
رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دب��ي »رعاه الله« وجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة ملك مملك��ة البحرين 

الشقيقة وإلى جانبهما سمو الشيخ حمدان 
ب��ن محمد بن راش��د آل مكتوم ولي عهد 

دبي.
وت��وج الف��ارس البط��ل الش��يخ حمد بن 
دلم��وك آل مكتوم بلق��ب البطولة األولى 
لمسافة 160 كيلومتراً والمصنف 3 نجمات 
ممتطياً صهوة »س��وليتويلي دي سومنت« 
الس��طبالت ام. ار. ام ومس��جاًل زمناً قدره 

.7.14.35
وش��هد هذا الع��ام تتويج الفارس الش��يخ 
حمد بن دلموك آل مكتوم ببطولة الجولة 
األولى من مهرجان صاحب الس��مو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم للقدرة والذي 
أقيم ف��ي مدينة بيزا بإقليم توس��كانا في 

إيطاليا.
الجواد »سوليثويلي  البطل صهوة  وامتطى 
دي سومنت« السطبالت ام. ار. ام ومسجالً 

زمناً قدره 7.14.35 ساعات.

حمد بن دلموك يهدف المجد في مشاركته األولى

عبدالله المري يسعى إلى دخول التاريخ
يتطلع الفارس المتألق عبدالله غانم المري 
إلى المج��د ودخول تاريخ مونديال القدرة 
العالمي من أوسع أبوابه وذلك عند اختياره 
لتمثي��ل الدولة للمرة الثاني��ة في مونديال 
س��لوفاكيا 2016 حيث كانت المرة األولى 
في مونديال نورماندي بفرنس��ا. ويس��عى 
الم��ري إل��ى إثب��ات قوت��ه وجدارت��ه مع 
األقوياء وأبطال سباقات القدرة في العالم.

القاب��اً محلية  الم��ري  الفارس  ويحم��ل 
وعالمي��ة من أبرزه��ا احتفاظه بلقب كأس 
محم��د ب��ن راش��د للق��درة مرتي��ن على 
التوال��ي حيث نال لقب البطولة الخامس��ة 
2012 عندم��ا حقق المرك��ز األول بالجواد 

»شارويل« مسجاًل 6.34.49 ساعات.
وت��وج المري بلقب النس��خة السادس��ة 
للبطول��ة في 19 يناير 2013 . وش��هد عام 
2014 العديد من االنجازات للفارس المري 
م��ن أبرزها الفوز بلق��ب مونديال كومبين 
المفت��وح للق��درة في فرنس��ا حيث حقق 
زمناً قياسياً جديداً في أوروبا لمسافة 120 
كلم وقدره 5.06.05 س��اعات. إن انجازات 
عبدالل��ه الم��ري محلي��اً وعالمي��اً تؤهل��ه 
للمنافس��ة مع الكبار في مونديال سلوفاكيا 
ليغتنم الفرصة لدخول تاريخ المونديال من 

■ عبدالله المريأوسع أبوابه.

يسعى الفارس سيف أحمد المزروعي إلى 
دخ��ول تاريخ مونديال القدرة والش��هرة 
واألض��واء، وذل��ك بتحقيق ف��وز تاريخي 
قياس��اً بما حققه من إنجازات باهرة على 

المستويين المحلي والعالمي.
وبلغت شهرة المزروعي اآلفاق عندما 
توج بطاًل لسباق ويندسور الملكي للقدرة 
في مايو الماضي .ونال الفارس المزروعي 
لق��ب الس��باق لمس��افة 120 كيلومت��راً 
ممتطياً صهوة الجواد »رماح« إلس��طبالت 
أم.آر.أم، حيث سجل زمناً قدره 4.41.27 
س��اعات.وتوج الف��ارس المزروعي بلقب 
سباق الخوانيج للشباب والناشئين لمسافة 
120 كلم والذي أقيم في 19 فبراير 2016 
في مدينة دبي الدولية للقدرة في س��يح 

السلم.
قوت��ه  المزروع��ي  الف��ارس  وأثب��ت 
وجدارته عندما توج بطاًل للس��باق األهم 
لمس��افة 160 كيلومت��راً »3 نج��وم« في 
مهرجان أوستن بارك للقدرة والذي أقيم 
يوم 20 يونيو 2016 برعاية شركة لونجين 

ودعم من طيران اإلمارات.
وامتط��ى البط��ل صهوة »رم��اح« من 
إس��طبالت أم. آر. إم ليحتل المركز األول 

مسجاًل زمناً قدره 7.58.35 ساعات،.

سيف المزروعي يتطلع إلى فوز قياسي 

  بطل  أول  كأس  
خليجية  للقدرة

 في  البحرين

■ الفارس حمد بن دلموك في أول مشاركة بالمونديال

■ سيف المزروعي

  خبرة

التي  الخارجية  المشاركات  تؤكد 
خاضها الفارس الش��يخ راشد بن 
دلم��وك آل مكتوم في أوس��تن 
بارك أنه اكتسب خبرة كافية في 
التعرف على مس��ار السباق، مما 
يؤك��د قدرته في تحقي��ق أروع 
اإلمارات  اإلنج��ازات مع فري��ق 
والمس��اهمة في االحتفاظ بلقب 
العالم  الفرق ف��ي بطولة  بطولة 
للق��درة. إن النتائ��ج التي حققها 
الف��ارس الرائع في المش��اركات 
الخارجية في أوس��تن بارك تؤكد 
لخ��وض  جاهزيت��ه واس��تعداده 
غمار التحدي في مونديال س��لو 

فاكيا.

■  راشد بن دلموك

احتل مركز  الوصيف  
في مونديال  لندن  

نال  بطولة أوروبا 
للقدرة  2013



مشاركة اإلمارات األولى في بطولة العالم 
للق��درة انطلقت من كنس��اس بالواليات 
المتح��دة األميركي��ة ع��ام 1996 ضم��ن 
16 دول��ة بالمونديال، واس��تطاع الفارس 
إس��ماعيل محمد إكمال الس��باق واحتالل 
المركز الس��ادس عش��ر من بين فرس��ان 

العالم.

إيطاليا 86
انبلج فجر جديد في تاريخ سباقات القدرة 
بالعاصمة اإليطالية روما عام 1986، عندما 
توافد ممثلو 10 دول للمش��اركة في أول 
بطولة عالمية لس��باقات الق��درة، تنافس 
خاللها 94 فارس��اً وفارس��ة لمس��افة 160 
كلم بنجاح، وأكمل السباق حتى نهايته 14 
فارساً فقط. ونال األميركيان براتوني ديل 
فيغارو وكاس��اندرا ش��ولر ذهبية وفضية 
الف��ردي، في حين ف��از الفريق البريطاني 
بالمركز األول، يلي��ه الفريق األميركي ثم 

الفرنسي بالمركز الثالث. 

أميركا 1988
عكس��ت النتائ��ج النهائية لبطول��ة العالم 
الثاني��ة في فيرجينيا بالوالي��ات المتحدة 
1988، المكان��ة الراقية التي وصلتها هذه 
الرياض��ة، حي��ث تمك��ن 42 فارس��اً من 
مجم��وع 64 مش��اركاً في إكمال مس��افة 

160 كلم. 
ونال��ت أميركا الميدالي��ة الذهبية عن 
طري��ق بيك��ي هي��رت، وكذل��ك الفضية 
والبرونزي��ة في الفردي. كم��ا فاز الفريق 
األميرك��ي بالمرك��ز األول في منافس��ات 
الف��رق، وحل الفريق الكن��دي ثانياً، وجاء 

الفرنسي ثالثاً. 

السويد 1990
أقيمت بطولة العالم لسباقات القدرة عام 
1990 ف��ي نطاق البطول��ة األولى أللعاب 
العالم للفروس��ية في استكهولم بالسويد، 
وش��هدت البطول��ة مش��اركة 81 فارس��اً 
وفارسة، يمثلون 19 دولة، وتمكن الفارس 
األميركي بيكي هي��رت من نيل الميدالية 
الفردي��ة، فيما حل  الذهبية للمنافس��ات 
ف��ارس بريطان��ي ثانياً ون��ال الفضية، كما 
ف��از الفري��ق البريطان��ي بالمرك��ز األول 
لمنافس��ات الفرق، وح��ل البلجيكي ثانياً، 

واإلسباني ثالثاً. 

إسبانيا 1992
نال��ت فرنس��ا لقب منافس��ات الفرق في 
بطول��ة العال��م الرابعة لس��باقات القدرة 
الت��ي نظمته��ا برش��لونة 1992، وجاءت 
الوالي��ات المتحدة األميركي��ة في المركز 
الثاني، فيما حصل الفريق اإلس��باني على 

المركز الثالث. 
وحص��ل الفارس األميركي بيكي هيرت 
عل��ى لقب الف��ردي والميدالي��ة الذهبية 
للم��رة الثالث��ة عل��ى التوال��ي، فيما نال 
الفرنس��ي بيندكت الفضي��ة وحصد فارس 

أميركي البرونزية. 

هولندا 1994
ش��هد ع��ام 1994 تنظي��م بطول��ة العالم 
لس��باقات الق��درة ضمن البطول��ة الثانية 
العالمية للفروس��ية في هولندا،  لأللعاب 
وحصلت فرنس��ا على لقب بطولة الفرق، 
تلتها إس��بانيا ثم أستراليا، وفازت الفارسة 
بالميدالي��ة  كناف��ي  فالي��ري  األميركي��ة 
الذهبية، فيم��ا نالت فرنس��ا الميداليتين 

الفضية والبرونزية. 

أميركا 1996
نظم��ت البطولة السادس��ة في كنس��اس 
بالوالي��ات المتحدة ع��ام 1996، وحصل 
فرس��ان أميركا عل��ى الميدالي��ة الذهبية 

للف��رق، فيم��ا نالت داني��ل كنافي ذهبية 
الفردي. 

اإلمارات 1998
اس��تضافت اإلمارات البطولة السابعة عام 

1998 في س��يح الس��لم، وس��ط مشاركة 
قياسية. وتوجت الفارسة األميركية فاليري 
كناف��ي بطلة، وحصل��ت عل��ى الميدالية 
الذهبي��ة، فيم��ا فازت نيوزيلن��دا بذهبية 

الفرق. 

فرنسا 2000
نظمت فرنس��ا البطولة الثامنة عام 2000، 
واحتكر فرس��انها المراك��ز الثالثة األولى 
لمس��ابقة الفردي، حيث حصدت مايا كيال 
الميدالي��ة الذهبي��ة على صه��وة الجواد 

»فاروسا«. 

إسبانيا 2002
أقيم��ت البطول��ة التاس��عة في إس��بانيا 
2002، وكان يوم��اً تاريخياً مش��هوداً. إذ 
دخل��ت اإلم��ارات خالله تاري��خ بطولة 
العال��م للقدرة م��ن أوس��ع أبوابه، بعد 
اإلنج��از التاريخ��ي الذي حقق��ه الفارس 
الصاعد س��مو الش��يخ أحمد ب��ن محمد 
آل مكت��وم، حيث نال اللقب المونديالي 
بعد احتالله المركز األول لبطولة العالم 
لمسافة 160 كلم، والتي أقيمت بمنطقة 

خيريز. 
وامتطى الف��ارس الصاعد صهوة بومان 
مس��جاًل زمن��اً ق��دره 9.19.29 س��اعات، 

متفوق��اً عل��ى الفارس اإليطال��ي أنطونيو 
روس��ي، والذي حقق زمناً قدره 9.35.23 
س��اعات، فيما جاءت الفارس��ة الفرنسية 
صني ديمي��دي في المرك��ز الثالث بزمن 
9.38.47 س��اعات، ونال الفارس اإلماراتي 
س��عيد عب��د الله ش��رف احت��الل المركز 
الخام��س بزمن قدره 9.46.15 س��اعات.. 

ونالت فرنسا لقب الفرق. 

دبي 2005
تش��رفت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
للم��رة الثانية، باس��تضافة بطول��ة العالم 
للق��درة 2005 ف��ي مدينة دب��ي الدولية 
للقدرة، وذلك تأكي��داً للثقة الكبيرة التي 
تحظ��ى بها رياضة الفروس��ية في الدولة، 
وبإمكاناته��ا ف��ي إخراج ه��ذه التظاهرة 
العالمي��ة بالنج��اح الت��ام، وتناف��س أبرز 
فرس��ان العالم في البطولة لمس��افة 160 

كيلو متراً.
وش��هدت البطولة أحداث��اً دراماتيكية، 
حيث عاند الحظ فريق اإلمارات في الفوز 
بالبطولة، حيث ذهب اللقب إلى الفارسة 
الفرنس��ية باربارا ليساريو، ممتطية صهوة 
الج��واد »جورجيت«، مس��جلة زمناً قدره 
7.04.14 س��اعات. واحت��ل فارس العرب، 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د 

آل مكت��وم، مركز الوصي��ف، بعد أن قدم 
س��موه عرضاً قوياً ومش��رفاً، واضعاً فريق 
اإلمارات في مركز الصدارة طيلة المراحل 
الخم��س األول��ى م��ن الس��باق. وامتطى 
س��موه صهوة الجواد »نش��مى«، مس��جاًل 
زمناً قدره 7.08.45 س��اعات. وجاء سمو 
الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان 
ف��ي المركز الثالث، مس��جاًل زمن��اً قدره 
7.13.09 س��اعات، ممتطي��اً صهوة الجواد 

»ميندارى انذاك«.

ماليزيا 2008
نظمت ماليزيا البطولة وأقيم السباق ليالً 
وتوجت الفارس��ة اإلس��بانية ماريا الفاريز 
بطل��ة للف��ردي ونالت الذهبي��ة فيما نال 

فريق اإلمارات ذهبية الفرق.

كنتاكي 2010
احتفظ فرس��ان اإلمارات بقيادة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
بلقب بطولة العالم للقدرة للفرق التي 
أقيم��ت في كنتاكي 26 س��بتمبر 2010. 
ويأتي هذا اإلنج��از كإضافة أخرى على 
ري��ادة فرس��اننا وتفوقهم ف��ي مختلف 
البط��والت العالمية. ويعكس هذا الفوز 
المكان��ة العالمي��ة الت��ي تبوأتها رياضة 

الق��درة في اإلم��ارات، بفض��ل اهتمام 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم بإعالء ش��أنها وبلوغها أعلى 
مراتب المجد والس��ؤود، وأن تظل راية 
اإلم��ارات عالي��ة خفاقة ف��ي المحافل 
العالمية. وس��جل فريق اإلم��ارات زمناً 
ق��دره 23.53.36 س��اعة، بفارق س��اعة 
ع��ن الفريق الفرنس��ي الوصي��ف، فيما 
الثالث  المرك��ز  الفريق األلمان��ي  ن��ال 
مس��جالً زمناً ق��دره 25.34.16 س��اعة. 
وقد شهدت بطولة الفرق مشاركة 100 
فارس وفارسة، تنافسوا في مسافة 160 

كيلو متراً.

لندن 2012
اس��تضافت لندن مونديال 2012 للقدرة 
بمش��اركة 152 فارس��اً وفارسة، يمثلون 
38 دولة من مختلف أنحاء العالم. وتوج 
ف��ارس العرب صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس 
الدول��ة رئي��س مجل��س ال��وزراء حاكم 
دب��ي، رعاه الله، بلق��ب ذهبية الفردي، 
كما قاد س��موه فرس��ان اإلمارات للفوز 
بالميدالي��ة الذهبية للف��رق، فيما نالت 
فرنس��ا الفضية، وسلطنة عمان الميدالية 

البرونزية.
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أول مشاركة في كنساس 1996 وحصدت بطولة الفرق 3 مرات

اإلمارات تدخل تاريخ اإلنجازات في مونديال 2002

■ فارس العرب يقود فرسان اإلمارات في مونديال كنتاكي

نالت ذهبية الفردي 
2002 و2012 و2014

■ فرسان اإلمارات يخوضون التحدي في مختلف المضامير

أكد محم��د العضب المدير العام لنادي 
دبي للفروس��ية مس��اعد مدير منتخب 
موندي��ال  ف��ي  المش��ارك  اإلم��ارات 
س��لوفاكيا أن فرق العم��ل واللجان قد 
قامت منذ فترة طويلة باالستعداد لهذا 
الحدث العالمي الكبير وإنجاح مشاركة 
فرس��اننا ف��ي البطولة، وذلك بإش��راف 
مباش��ر من س��عيد الطاير نائب رئيس 
ن��ادي دبي للفروس��ية، مدي��ر منتخب 
اإلم��ارات بالموندي��ال، وال��ذي أعطى 
توجيهاته إلخراج المش��اركة بمس��توى 

ناجح.
الرياضي« إن  ل�»البي��ان  وأضاف قائ��الً 

البطول��ة العالمي��ة ومن خاللها يرس��ل 
فريق اإلمارات رسالة سالم ومحبة إلى 
العال��م، وخل��ق عالقات طيب��ة وتبادل 
المعرف��ة مع الف��رق المختلفة لتوطيد 

الصالت مع شعوب العالم.
الكبير  العض��ب يحدونا األم��ل  وق��ال 
لتحقي��ق اللقب والمحافظ��ة عليه بعد 
أن نلن��ا ش��رف الف��وز بآخ��ر بطولتين 
للموندي��ال، حيث تّوج ف��ارس العرب 
صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم بلقب مونديال لندن 2012، 
وظفر سمو الشيخ حمدان بن محمد آل 
مكتوم بلقب مونديال نورماندي 2014.

وأضاف قائالً: إن فريق اإلمارات بقيادة 
الفارس س��مو الشيخ حمدان بن محمد 
آل مكت��وم سيس��ير عل��ى خطى فارس 
العرب لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى 
س��جل إنجازات فرس��اننا في البطوالت 
العالمي��ة. وتمن��ى العض��ب أن يتحقق 
نجاح جدي��د نهديه باس��م الفريق إلى 

شعب اإلمارات.

العضب: نبعث رسالة سالم ومحبة إلى العالم

أبطال ذهبية الفردي للدورات الماضية

فرق الذهب

الدولة الفارس البطل  الدولة  المضيفة  العام 

الواليات المتحدة كاساندرا سكولدر  إيطاليا   1986

الواليات المتحدة بيكي هيرت  الواليات المتحدة   1988

الواليات المتحدة بيكي هيرت  السويد   1990

الواليات المتحدة بيكي هيرت  إسبانيا   1992

الواليات المتحدة فيالري كنافي  هولندا   1994

الواليات المتحدة دانيال كنافي  الواليات المتحدة   1996

الواليات المتحدة فيالري كنافي  اإلمارات   1998

مياكيال  فرنسا فرنسا   2000

اإلمارات سمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم  إسبانيا   2002

بربارا ليساريو  فرنسا اإلمارات   2005

إسبانيا ميجيل أوباخ  ألمانيا   2006

إسبانيا ماريا الفاريز مارسيدس  ماليزيا   2008

إسبانيا ماريا الفاريز مارسيدس  الواليات المتحدة   2010

إنجلترا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  إنجلترا    2012

اإلمارات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم  فرنسا   2014

الفريق الفائز الدولة المضيفة  العام 

الفريق البريطاني إيطاليا   1986

الفريق األميركي أميركا   1988

الفريق البريطاني السويد   1990

الفريق الفرنسي إسبانيا   1992

الفريق الفرنسي هولندا   1994

الفريق األميركي أميركا   1996

الفريق النيوزيلندي اإلمارات   1998

الفريق األسترالي فرنسا   2000

الفريق الفرنسي إسبانيا   2002

الفريق اإليطالي اإلمارات   2005

الفريق اإلسباني ألمانيا   2006

اإلمارات ماليزيا   2008

اإلمارات أميركا   2010

اإلمارات إنجلترا   2012

إسبانيا فرنسا    2014
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1880
يرجع تاريخ س��باقات الق��درة في العصر 
الحديث إلى القرن التاسع عشر، حيث تم 
تنظيم أول سباق في النرويج عام 1880.

وأقيم سباق برلين �� فيينا على مسافة 640 
كلم في 1862، وتال ذلك تنظيم س��باقات 
أخرى مثل س��باق بروكسل أوستيند على 
مس��افة 132 كلم في عام 1892، وس��باق 
لي��ون ���� فيش��ي ف��ي 1903، وفيين��ا �� 
برلين في عام 1959. وش��هدت س��باقات 
القدرة في إنجلترا تطوراً كبيراً خاصة في 
العش��رينيات من القرن العش��رين، حيث 
نظم��ت ثالثة س��باقات للخي��ول العربية. 
ففي عام 1920 نظم س��باق على مس��افة 

400 كلم و80 كلم كل يوم لمدة خمس��ة 
أيام. وفي عام 1922 تم تنظيم سباق على 

مسافة 500 كلم »100 كلم كل يوم«.
وترج��ع أص��ول الس��باقات ذات الطاب��ع 
التنافس��ي للواليات المتح��دة األميركية، 
وذل��ك عندما نظ��م  الكولونيل سبنس��ر 
بوردين، س��باقاً بين تس��عة خيول عربية 
وأميركي��ة على مس��افة 154 مي��الً »246 
كلم«. وش��هد ع��ام 1919 تنظيم س��باق 
لمس��افة 500 كلم بمع��دل 100 كلم »60 

ميالً في اليوم«.
وأثبت��ت هذه الس��باقات تف��وق الخيول 

العربية األصيلة في سباقات القدرة.

لكف��اءة اإلم��ارات وتميزها في  تقدي��راً 
التنظي��م، فق��د منحه��ا االتح��اد الدولي 
للفروس��ية شرف الفوز باس��تضافة بطولة 
العالم للفروس��ية مرتين في عامي 1998 

و2005.
وتعتب��ر تل��ك المرة األول��ى التي يقام 
فيها المونديال خارج قارة أوروبا وأميركا 
الش��مالية، فكان��ت الدول��ة أه��اًل له��ذا 
الش��رف الرفيع لتوفر كل مقومات النجاح 

لالستضافة والتنظيم المتميز.
وكانت بطولة العالم الس��ابعة للقدرة، 
والتي تشرفت اإلمارات باحتضانها في عام 
ل كبيرة في تاريخ  1998 بمثابة نقطة  تحْوّ
هذه الرياضة، انتقلت بها إلى آفاق أرحب 
م��ن التميز في كاف��ة الُصع��د التنظيمية 
والفني��ة وس��جلت س��بقاً تكنولوجياً في 
تاري��خ وس��ائل التقنية الحديث��ة وأجهزة 

الحاس��ب اآللي ف��ي إدارة البطولة، بدءاً 
م��ن تس��جيل الخي��ول والفرس��ان وكافة 
بياناتهم وانتهاًء بمتابعة مشاركتهم ورصد 
نتائجهم، فضاًل عن إدارة عمليات الفحص 
البيط��ري اكتس��اباً للوقت وتحري��اً للدقة 

وتفادياً لألخطاء.

  مشاركة  قياسية
الس��ابعة بمش��اركة  البطول��ة  وحظي��ت 
قياسية قدرها 162 فارساً وفارسة يمثلون 
41 دول��ة من جميع ق��ارات العالم، نجح 
78 فارساً منهم من إكمال السباق بنجاح.

وجميع المشاركين في البطولة أشادوا 
بالكفاءة العالي��ة التي أدار بها المنظمون 
البطول��ة م��ن جمي��ع النواح��ي الفني��ة 

واإلدارية.
وأثبتت التجارب نج��اح كل البطوالت 
الدولي��ة التي جرى تنظيمها داخل الدولة، 
مما أكس��بها س��معة طيبة وش��هرة كبيرة 
بقدر مس��توى الري��ادة والتف��وق والذي 
حقق��ه فرس��ان اإلم��ارات ف��ي مختلف 
الت��ي  الباه��رة  والنجاح��ات  البط��والت 

حققوها في مختلف بقاع العالم.
البطولة ألول  فوز  نيوزيلنداوش��هدت 

م��رة في تاريخها فوز الفريق النيوزيلندي 
ببطولة الفرق، فكان ذلك بمثابة المفاجأة 

في مونديال 1998.
وتكون الفري��ق النيوزيلندي من: الين 

ماكلوجين وجيني هيرن وجون ستيفن.
ذكريات

إن ذكري��ات البطولة الس��ابعة ال تزال 
باقي��ة في مخيل��ة المش��اركين فيها حتى 
اآلن، نظ��راً للنج��اح الباهر ال��ذي حققته 
ف��ي جميع الُصع��د. حقيقة، تع��د بطولة 
1998، على حس��ب رأي الخبراء والفنيين 
والمش��اركين، أكب��ر بطولة يت��م تنظيمها 

ر لها  في تاريخ رياض��ة القدرة بعد أن وفَّ
االتحاد كل عوامل النجاح.

وعلى مستوى منتخب اإلمارات، احتل 
سمو الش��يخ حمدان بن محمد آل مكتوم 
المرك��ز الرابع، يليه الف��ارس محمد علي 
الش��عفار في المركز الخامس، فيما احتل 
الفارس مس��لم العامري المركز الس��ابع، 
يليه ف��ي المركز الثامن مش��ترك كل من 
علي المهيري وسعيد منانة. وجاء الفارس 
عبدالله بالحب في المركز التاس��ع عشر. 
وف��از الجواد الذي امتطاه الفارس مس��لم 
العام��ري »كاميوزاي��ر« بجائ��زة الج��واد 

األفضل حالة.
وكان��ت نتائ��ج ه��ذه البطول��ة بمثابة 
المؤش��ر نحو المس��تقبل المشرق لرياضة 
الق��درة في اإلم��ارات، حي��ث ثبت ذلك 
من خالل ما تحق��ق من نتائج مذهلة في 
البطوالت العالمية، وكذلك في المنافسات 

المحلية والقارية.
وش��هد يوم 26 يناير 2005 اس��تضافة 
اإلم��ارات للمرة الثانية ف��ي تاريخ العالم 
للق��درة. وكان نج��اح الدول��ة في تنظيم 
البطولة الس��ابعة 1998 س��بباً رئيسياً في 
إس��ناد أمر اس��تضافة البطولة العاش��رة، 
وهذا م��ا يدل عل��ى الثقة الكبي��رة التي 
تحظ��ى بها رياض��ة الفروس��ية اإلماراتية 
التظاهرة  الدولة ف��ي تنظي��م  وق��درات 
العالمي��ة بكفاءة عالية ورق��ي وإبداع ال 
مثيل لها. البطولة العاشرة تشرفت بقيادة 
فارس العرب لكوكبة فرسان اإلمارات، ما 

أعطاه زخماً وأشعل المنافسة فيها.

  عرض  راق
وق��ّدم س��موه عرضاً راقياً وقوي��اً ممتطياً 
الجواد »النش��مي«، واضعاً فريق اإلمارات 
في مركز الصدارة طوال المراحل الخمس 
األولى من الس��باق، وذل��ك قبل أن يعاند 
الح��ظ فرس��ان اإلم��ارات ف��ي المرحلة 

الحاسمة.
واحتل س��موه مركز الوصيف، مس��جاًل 

زمناً قدره 7.08.45 ساعات.
برب��ارا  الفرنس��ية  الفارس��ة  وكان��ت 
جت بطلة ممتطية صهوة  ليس��اريو قد توِّ
»جورجيت« مس��جلة زمناً قدره 7.04.14 

ساعات.

إشادة دولية بكفاءة الدولة ونجاحها 

اإلمارات تميزت بتنظيم دورتين لبطولة العالم للقدرة 

■ االمارات نظمت اروع السباقات بمشاركة نخبة الفرسان

مدينة دبي الدولية 
مت للعالم أروع  قّدَ

البطوالت

162 فارسًا يمثلون 
41 دولة تنافسوا في 

المونديال السابع

كان الفوز الذي حققته الفارسة األميركية 
المخضرم��ة فالي��ري كنافي، ف��ي بطولة 
العالم الس��ابعة للقدرة، والتي استضافتها 
مدينة دبي الدولية في س��يح الس��لم يوم 
10 ديسمبر 1998، بمثابة الفوز األخير لها 
في بطوالت العالم للقدرة، وذلك بعد أن 
كان أول ف��وز لها في بطولة العالم الثالثة 

التي استضافتها السويد عام 1995.
وكان��ت فالي��ري ق��د س��اهمت ضمن 
الفريق األميركي ف��ي الفوز بلقب بطولة 
الفريق في البطولة السادسة التي أقيمت 

في أركنس��اس 1996. وضم الفريق الفائز 
بالذهبية ابنتها دانيال، س��تيفن روجيكت 

وشيرلي.
وكان الفرس��ان األمي��ركان قد بس��طوا 
س��يطرتهم على بطوالت العالم منذ بداية 
انطالقته��ا في روما 1986، حيث نال لقب 

الفردي كاساندرا سكولر.
وفاز األميركان بألقاب الفردي 7 مرات 
ف��ي أع��وام 1986، 1988، 1992-1990-

1994-1996 ثم 1998.
ومنذ المونديال السابع أخفق األميركان 
ف��ي انتزاع أي لقب لهم، س��واء كان على 

مستوى الفردي أو الفريق.
وسيكون الفرسان األميركان الجدد أكثر 
ش��وقاً لدخول تاريخ البطولة العالمية في 

لندن 2012.
ترى هل تتحقق أحالم الفرسان اإلنجليز 
أم تتحط��م أمام عمالقة الق��درة األقوياء 
وخاصة من فرس��ان اإلم��ارات والبحرين 

وإسبانيا وفرنسا؟.

البطلة األميركية 
حققت فوزها األول

في السويد 95

كنافي نالت آخر ألقابها في دبي 98

■ وتتلقى التهنئة بعد الفوز باللقب■ البطلة كنافي فرحة بالفوز

■ فرسان االمارات خالل  المشاركة في مونديال 2005

تطور

الش��يخ  الس��مو  صاح��ب 
محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، أشاد في حديث 
له خ��الل البطولة بالتطور 
حققت��ه  ال��ذي  الكبي��ر 
العالمية  الق��درة  رياض��ة 
الُصع��د، مؤكداً  كافة  على 
اإلمارات  فرس��ان  ح��رص 
والمش��اركة  الحضور  على 
أينما وجدت هذه الرياضة 

العريقة.

ملحق خاص تصدره »                      «  بمناسبة مونديال القدرة 2016
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بهاء الدين عطا اعداد: 
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