نابولي..

نادي الفروسية الواعد

إعداد :هارمكي ويسترفيلت/ترجمة :راشد عبد الباقي

الكاتبة والفارسة هارمكي ،جبلت على حب الخيل ،وفُطرت على عشق التجوال
في مضامير فروسية القدرة والتحمل والبحث عن مستجداتها وأحداثها.
هارمكي ،تعش��ق فنون الخيل وتتنفس��ها من كل جوانبها ،ومن خ�لال البحث عن تلك
الفن��ون ال تتوان��ي عن أن تصطحبك معها في جوالتها «دون جواز س��فر أو تأش��يرة دخول»
عب��ر مناطق خرافي��ة وأكثر من رائع��ة ،وتأخذك في رحل��ة العاديات الجميل��ة وتتجول معها
ف��وق تضاريس مختلفة وعبر الفصول األربعة للتعرف إل��ى عناصر المناخ والطقس ومدى
تأثيرهما في الفارس والخيل.

خ�ل�ال الرحلتي ��ن ال�سابقتي ��ن اللتين ا�صطحبتن ��ا فيهما الكاتب ��ة هارمكي،كان ��ت الوجهة
الأول ��ى �أمي ��ركا الجنوبية ،حيث تعرفنا ف ��ي الأوروغواي �إلى خيل الكريولي ��و التي ت�أتي في
المرتبة الثانية على م�ستوى العالم من حيث الأف�ضلية بعد الخيل العربي في �صفات القوة
والتحم ��ل ،وفي الرحل ��ة الثانية ا�صطحبتنا �إل ��ى مدينة تورجنون الإيطالي ��ة مدينة ريا�ضة
الفرو�سية والقدرة ،والمدينة ال�شاهقة االرتفاع ،حيث يبلغ علوها  2.200متر فوق م�ستوى
�سطح البحر.
الكاتب ��ة هارمك ��ي ،وفي رحلتها الثالثة ل ��م تبتعد كثير ًا عن قارة �أوروب ��ا ،حيث ا�صطحبتنا
معها هذه المرة �إلى �أرا�ضي ال�سلوفاك ،والتي تتميز بطبيعتها الجبلية ومناخها الذي يت�سم
ب�صيف معتدل ممطر مع رطوبة عالية و�شتاء بارد مع هطول الثلوج.

نابولي للفروسية ..االنطالق

فك ��رة �إطالق ن ��ادي �سلوفاكي ��ا نابلي للفرو�سي ��ة ،كانت مبادرة م ��ن الفار�س
ال�سلوفاكي ال�شهير ماريو هوفمان ،تلك المبادرة التي �سرعان ما تبلورت على
�أر�ض الواقع و�أنبتت النادي لي�صبح معلم ًا من معالم المدينة.
الفار�س هوفمان انخرط في ع�شق ريا�ضة فرو�سية القدرة والتحمل منذ �أكثر
م ��ن ثالث �سنوات ،وعمل منذ الوهلة الأولى ول ��م يدع �أي فر�صة �إال واغتنمها
م ��ن �أجل النهو�ض ودع ��م ريا�ضة فرو�سية القدرة ببل ��ده ،ي�سانده ويع�ضد من
جهوده مجموعة من الموظفين الن�شطين الذين عكفوا على تنظيم البطوالت
التابعة لالتحاد الدولي للفرو�سية حتى جنوا ثمار جهودهم واحتلت �سباقاتهم
مكانة مهمة في روزنامة التقويم الدولي في ريا�ضة الفرو�سية.
الفار� ��س هوفمان ب ��دوره ،احتل لنف�سه مكان� � ًا تناف�سي ًا ف ��ي �سباقات القدرة،
وق ��د �شارك في �سباق ��ات ت�صفية كبيرة ت�أهل من خالله ��ا لخو�ض البطوالت
الأوروبية التي نظمت بمدينة مو�ست الت�شيكية ،وقد �سبق للفار�س هوفمان �أن
نال �شرف تمثيل بالده في بطولة ك�أ�س رئي�س الدولة للقدرة لم�سافة  160كلم
والت ��ي ا�ست�ضافتها قرية الإمارات العالمي ��ة للقدرة بالوثبة بتاريخ  11فبراير
.2012
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ال�سب ��اق المقب ��ل لم�سافة  250كل ��م �سينطلق م ��ن �سلوفاكيا خالل
الفترة � 22 18-سبتمبر ،وتوقعت اللجنة المنظمة لل�سباق م�شاركة
قيا�سية وعالمية.
اللجنة المنظم ��ة لهذا الحدث تتكون من مدير الن ��ادي �أليك�ساندر
ن�آليبكا ،وزوج الطبيبة البيطرية بيكر ومجموعة من الأع�ضاء.
هناك الكثير من الإج ��راءات واالت�صاالت التي تقع على عاتق هذه
اللجنة قبل انطالق �أي فعالية لالتحاد الدولي للفرو�سية.
بالطبع ،ال بد م ��ن التن�سيق مع م�س�ؤولي االتح ��اد الدولي للفرو�سية
م ��ن �أجل تخطي ��ط وت�صميم خرائ ��ط م�سار وم�ضم ��ار ال�سباق ومع
ال�شرط ��ة ،واالت�ص ��ال بالفر�س ��ان ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى �إخط ��ار مالك
و�أ�صح ��اب الأرا�ضي الت ��ي �سيعبر به ��ا ال�سباق ،وال نن�س ��ى الناحية
الإعالمي ��ة والدعائية وهي الجزء الأهم في الحدث ،حيث يقع على
ضال عن
عاتق اللجنة المنظمة �إطالق الموقع الإلكتروني لل�سباق ،ف� ً
تجنيد بع�ض المتطوعين للم�ساهمة في تنظيم هذه الفعالية.
فريق نابولي للقدرة..

منذ لحظة لقائ ��ك بمدير النادي �أليك�ساندر ن�آليبكا وهو يرتدي مالب�سه المخاطة بخيوط
مزرك�ش ��ة عاك�س ��ة ،حام ًال بيده جه ��از ال�سلكي ،ت�ست�شف ب� ��أن لديه اال�ستع ��داد والمبادرة
ضال ع ��ن روح االحترافية التي يتحلى بها فريق ن ��ادي نابولي ،وبدوره
والكف ��اءة المهنية ف� ً
تف�ض ��ل م�شك ��ور ًا بتقديم ��ي للطبيبة البيطرية �أندري ��ه بيكر الم�س�ؤولة ع ��ن مكتب الفح�ص
البيط ��ري ،وبما �أننا في خ�ضم اال�ستعدادات ل�سباق القدرة لم�سافة  119 80-كلم المقام
ف ��ي مدين ��ة مينقو�سوف�سي� ،أب ��ت نف�س بيك ��ر �إال و�أن تزودن ��ي على عجالة بكاف ��ة تفا�صيل
ومراحل ال�سباق وعن تاريخ نادي نابولي للفرو�سية.
وبالفع ��ل لق ��د كانت خط ��وة جريئة ومثي ��رة للإعج ��اب ومفاجئة ل ��ي ،عندم ��ا علمت ب�أن
�أول �سب ��اق قام ��ت اللجن ��ة بتنظيم ��ه كان قب ��ل ث�ل�اث �سن ��وات ،والي ��وم و�أن ��ا �أ�شاهد هذا
ال�سب ��اق وق ��د ا�ستقطب العدي ��د من الم�شاركي ��ن والمناف�سي ��ن من �سبعة بل ��دان مختلفة.
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سباق شرق أوروبا للقدرة ..والتألق القطري

وا�ضاف ��ت الطبيبة بيكر �أنه وخالل الفترة من � 22 - 18سبتمبر �ست�شهد �سلوفاكيا
�سب ��اق �شرق �أوروبا الدولي للقدرة لم�ساف ��ة  250كلم ،وهو �سباق �ضخم يعتبر من
�أغلى �سباقات القدرة في �أوروبا.
ف ��ي العام الما�ضي وخ�ل�ال الفترة من � 22 – 20سبتمبر ،ت ��م تنظيم �سباق �شرق
�أوروب ��ا الدولي للقدرة ،ال�سباق الذي احت�ضنته �أكثر من دولة مر خط ال�سباق بها،
النم�س ��ا كانت محطة االنطالق مرور ًا بالمجر ،لتك ��ون �سلوفاكيا المحطة الأخيرة
له ،وقد �شهد هذا ال�سباق ت�ألق ممثلي فريق ال�شقب القطري لقوة التحمل ،كل من
الفار�سين �سعد الدو�سري الذي حاز الميدالية الذهبية ،وحمد تويم المري �صاحب
الميدالية البرونزية.

هوفمان ..والمشاريع المستقبلية

الفار� ��س هوفم ��ان لديه طموح وخطط م�ستقبلية واعدة ،تتمثل في ت�شييد مجمع ريا�ضي �ضخم في مدينة
�ساموري ��ن ،عل ��ى �أن يت ��م التركيز في هذا المجم ��ع على ريا�ض ��ة الفرو�سية ،ومن المتوق ��ع �أن ي�شيد هذا
الم�شروع الواعد على �أر�ض تبلغ م�ساحتها  86هيكتار ًا ( 860,000متر مربع) لي�صبح واحد ًا من �أ�ضخم
المجمعات الريا�ضية في �أوروبا.
مدرب القدرة الإ�سباني الم�شهور بيرنات كا�سالز فوريز ،والذي يعمل مدرب ًا بمدر�سة ركوب الخيل بالوثبة
ب�أبوظب ��ي خالل ف�صل ال�شت ��اء الأوروبي ،يعمل �أي�ض ًا مدرب ًا متنق ًال بين �إ�سطب�ل�ات عائلته ب�إ�سبانيا وبين
�إ�سطبالت هوفمان ب�سلوفاكيا.
الم ��درب بيرنات كان يخبرني دائم ًا عن عالقته الطيبة بهوفم ��ان ،و�أحالم الأخير بدعم وتطوير ريا�ضة
القدرة محلي ًا ببلده وخارجياً ،كما �أنه على �أتم اال�ستعداد لال�ستثمار في هذه الم�شاريع ب�ضخ المزيد من
المال والدعم المعنوي ،ومنح �أهالي المنطقة المزيد من الفر�ص وترغيبهم في اال�ستمتاع بهذه الريا�ضة.
�إذاً ،موعدنا المقبل هو �سباق �شرق �أوروبا الدولي للقدرة لم�سافة  250كلم والذي �سينطلق خالل الفترة
م ��ن � 22 – 18سبتمب ��ر في �سلوفاكيا ،ومن المتوق ��ع �أن ن�شاهد �سباق ًا محموم ًا يحظ ��ى بم�شاركة وا�سعة
ت�ضم عدداً كبيراً من المت�سابقين من مختلف دول العالم.
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