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مونديال القدرة - نورث كاروالينا 2018

الفروسية  ألعاب  أقيمت ضمن مونديال  التي  للقدرة  العالم  أحداث مؤسفة صاحبت بطولة 

التي  األحداث  هذه  وأدت  األمريكية،  كاروالينا  نورث  بوالية  أقيمت  والتي   ،2018 تريون 

تسببت فيها اللجنة املنظمة إلى إلغاء البطولة التي ينتظرها عشاق سباقات القدرة بفارغ 

الصبر.

على الرغم من أن البعض يرى أن قرار اإللغاء كان صحيحًا إال أنه جاء في وقت متأخر، ما 

كّبد بعض الدول خسائر من جراء االستمرار في ظروف وأجواء جّوية صعبة.

قرر  حينما  دبي، سليمة  عهد  ولي  مكتوم،  آل  محمد  بن  الشيخ حمدان  قراءة سمو  كانت 

االنسحاب بعد إلغاء املرحلة األولى، وتعديل السباق ليكون ملسافة 121كم بداًل من 160كم، 

وهو القرار الذي تراجعت عنه اللجنة تاليًا، وقررت إلغاء السباق برّمته.

في حديثه لوسائل اإلعالم شّدد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم على أهمية العمل 

إعمال احلكمة في أصعب  وقدرته على  بحنكته  لكنه  الغرق،  القدرة من  رياضة  إنقاذ  على 

الظروف دعا أيضًا إلى التفاؤل مبستقبل أفضل لهذه الرياضة.

سباقات السرعة في املضامير األوروبية شهدت حضورًا إماراتيًا الفتًا، حيث واصلت سلسلة 

في  الـ25، جوالتها  بنسختها  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  كأس صاحب 

املضامير العاملية، وشهدت العاصمة الروسية انطالقة تاريخية لفعاليات اجلولة السادسة، 

حيث تعتبر هذه املرة األولى التي تقام فيها البطولة هناك، واستضاف مضمار دونكاستر 

العريق بإجنلترا اجلولة السابعة من السلسلة املخصصة لسباقات اخليول العربية األصيلة، 

وذلك بالتزامن مع مهرجان سانت ليجر العريق.

العاملي  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ منصور  ملهرجان سمو  العاشرة  النسخة  فعاليات  أيضًا 

للخيول العربية األصيلة، كانت حاضرة في كلٍّ من إيطاليا وهولندا والدمنارك، عبر السباقات 

املختلفة.

من  عدد  أخبار  نقلت  حيث  العاملية،  البولو  أخبار  أيضًا  كعادتها  »البادية«  مجلة  تابعت 

وفعاليات  أخبار  من  عدد  رصد  مت  كما  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  املهمة  البطوالت 

الفروسية املختلفة خالل هذا العدد.
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أدت الى الغاء السباق

تخبط وسوء تنظيم يصاحب بطولة العالم للقدرة بامريكا

الفروسية  العاب  أقيم ضمن  الذي  القدرة  سباق  حفل 

نورث  بوالية  تريون  مبركز   ،2018 تريون  العاملية 

كاروالينا االمريكية، مبجموعة من االحداث الدراماتيكية 

والتي انتهت بالغاء السباق جاء ضمن العاب الفروسية 

العاملية التي ينظمها االحتاد الدولي للفروسية وتضم 8 

الدريساج،  القدرة،  سباق  احلواجز،  قفز  هي  مناشط 

ويشارك  درايفنج.  رينينج،  ايفينتج،  دريساج،  البارا 

الرياضيون من كال اجلنسني في هذه املنافسات، وتعتبر 

ثالثة من هذه االلعاب من االلعاب االوملبية وهي القفز 

يعد من  البارا دريساج  ان  وايفنتيج، كما  والدريساج 

العاب البارا اوملبية.

لعبت اللجنة املنظمة دورا اساسيا في جميع االحداث 

التي صاحبت السباق والتي ادت النسحاب سمو الشيخ 

آل مكتوم ولي عهد دبي،  حمدان بن محمد بن راشد 

اليه  ملا ستول  وقراءة سليمة  تقدير  كان مبثابة  والذي 

انتهاء املرحلة  االحداث، فبعد االنطالقة اخلاطئة وبعد 

األولى من سباق البطولة ملسافة 160 كلم، قررت اللجنة 

الغاء السباق بدال من تعديل ومعاجلة اخطأ االنطالقة، 

ثم جاء اعالن اللجنة عن قيام سباق ملسافة 121 كم، 

وكان هذا القرار مبثابة اخر مسمار في نعش السباق، 

والذي على اثره قرر سمو الشيخ حمدان بن محمد آل 

قدرة

بسبب  اجلديد  السباق  هذا  في  املشاركة  عدم  مكتوم 

الذي  االمر  حصانه،  تبديل  سموه  من  اللجنة  طلب 

اعتبره سموه انه ليس من شيم فرسان اإلمارات القبول 

على  البطولة  االنسحاب من  مبثل هذه احللول مفضال 

االستمرار في املشاركة بحصان آخر.

إنطالقة خاطئة
التنظيمية  والفوضى  الغريبة  األحداث  سلسلة  بدأت 

بسبب الفشل في عدم حتديد نقطة االنطالقة والبداية 

ملسافة سباق الـ160 كلم نظرًا لعدم معرفة أعضاء جلنة 

التحكيم واملنظمني ملوقع انطالق السباق، حيث انطلق 

فرسان اإلمارات بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد 

آل مكتوم ولي عهد دبي، ومجموعة من فرسان الدول 

املشاركة في املوقع األول لالنطالق، فيما انطلق الفريق 

البحريني بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

رئيس املجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية قائد الفريق امللكي البحريني للقدرة 

بناء  آخر  موقع  من  املشاركة  الدول  فرسان  من  وعدد 

على طلب أحد أعضاء اللجنة الفنية.

ما جعل الفرسان ينقسمون الى قسمني وسط ضبابية 

ما تسبب  كلم،   39.9 األولى ملسافة  املرحلة  معلومات 

في ضياع مجموعة كبيرة من الفرسان لعدة كيلومترات. 

وفي مقابلة التشتت في اآلراء، اختلفت اللجنة املنظمة 

ما  املوقف  حتديد  في  القدرة  وجلنة  الدولي  واالحتاد 

القرار  التخاذ  متتالية  اجتماعات  سلسلة  إلى  أدى 

من  املئة  في   50 من  أكثر  احتجاجات  املناسب وسط 

السباق وسط  إلغاء  اقترحت  التي  املشاركة  املنتخبات 

هذه االحتجاجات.

وخرجت اللجنة املنظمة مبقترح إلغاء املرحلة األولى من 

160 كلم وتنظيم سباق بديل  الرئيس ملسافة  السباق 

على  املعترضة  الدولة  حق  مع  كلم   121 ملسافة  آخر 

في  للنظر  بعد  فيما  االحتجاج  بتقدمي  اجلديد  السباق 

الوضع املستجد.

للبطولة  املنظمة  للجنة  املتخبطة  اإلجراءات  وتسببت 

يحرص الفرسان على تبريد الخيول حتى ال تتٔاثر بارتفاع درجات الحرارة.

جانب من السباق.
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عارمة  موجة  في  خاطئة  بقرارات  لألخطاء  ومعاجلتها 

من انتقادات عدد كبير من الفرسان والفرق املشاركة 

إلى جانب تقدمي العديد من االحتجاجات والطعون.

تخبط في قرارات اللجنة المنظمة 
بعد القرار غير املوفق من اللجنة املنظمة للبطولة بإقامة 

املشاركة  الفرق  وافقت  كم   121 ملسافة  جديد  سباق 

وكانت  جيدة  بصورة  التنافس  وبدأ  مضض،  على 

من  كبيرًا  قسطًا  أخذت  ما  بعد  عنفوانها  في  اخليول 

ما  غير  على  بالسرعة  األولى  املرحلة  ومتيزت  الراحة، 

هو متوقع، حيث جتاوزت 18 كلم في الساعة، وبدأت 

مظاهر الصدارة خالل هذه املرحلة من خالل وجود أبرز 

املرشحني ضمن العشرة األوائل.

على  داش  بونتي  جوما  املخضرم  اإلسباني  وتصدر 

هذه  ساعة   1:39:51 بزمن  فولس”  “ايكو  صهوة 

املسافة  قطع  حيث  مورال  اليكس  رفيقه  تاله  املرحلة، 

على صهوة اجلواد »كالنداريا« بزمن قدره 1:40:44 

ساعة مبعدل سرعة بلغ 18.52 كلم/  ساعة، وحل في 

املركز الثالث لويس الفريدو لوبز على صهوة »رولكس« 

بزمن قدره 2:34:00 ساعة.

ولم تختلف املرحلة الثانية التي بلغت 40.1 كم، كثيرًا 

عن األولى من حيث السرعة فقد واصل الفرسان بنفس 

وإصرار  املنافسة  قوة  إلى  يشير  الذي  األمر  املعدالت 

الفرسان على عدم التفريط في أي تقدم يحرزونه.

الصدارة، حيث  على  اإلسباني  الفريق  أعضاء  وهيمن 

أحرز  فقد  مورال  واليكس  داش،  بونتي  جوما  تبادلها 

األول الصدارة بزمن 3:54:23 ساعات مبعدل سرعة 

املسافة  مورال  الثاني  قطع  فيما  كلم/  ساعة   18 بلغ 

الفرنسي  ثالثا  وحل  ساعات،   3:54:29 قدره  بزمن 

جان فيليب على صهوة »جوماس تيم«.

وشهدت هذه املرحلة خروج فرساننا، الشيخ حمد بن 

دملوك آل مكتوم، وعبد الله غامن املري، وكان قد سبقهم 

باخلروج في املرحلة االولى الشيخ راشد بن دملوك آل 

مكتوم، وسبب اخلروج هو عدم اجتياز خيولهم الفحص 

البيطري بسب العرج واالجهاد )ميتابوليك(.

وكانت املرحلة الثالثة مرحلة اإلسباني املخضرم جوما 

بونتي داش والذي تصدر املرحلة قاطعا املسافة الكلية 

التي تبلغ 28.2 كلم، بزمن قدره 5:46:44 ساعات، 

بإلغاء  اللجنة  من  الغريب  القرار  املرحلة  هذه  وشهدت 

طاقم  من  عنيفة  الحتجاجات  ذلك  وأدى  كله  السباق 

العمل للفريق اإلسباني باعتبار أن فرسانهم في صدارة 

املجموعة.

وعند إصدار هذا القرار كان الفارس جوما بونتي في 

املرحلة وعندما عاد مسرعا ظنا منه انه في الصدارة، 

لكن خاب ظنه، حيث أبلغ بإلغاء السباق لكن اإلسباني 

منه  يبدر  ولم  رحابة صدر  بكل  القرار  أخذ  املخضرم 

ما هو مناقض للروح الرياضة بعد أن ظن البعض أنه 

سيثور في وجه اللجنة املنظمة.

االتحاد الدولي للفروسية يبرر قراراته
بررت اللجنة املنظمة أسباب إلغاء سباق بطولة العالم 

للقدرة، بان هناك مخاطر كبيرة على الفرسان وخيولهم، 

بسبب ارتفاع درجة احلرارة والرطوبة العالية، باإلضافة 

قدرة

إلى هطول أمطار خالل السباق.

امكانية  تدرس  انها  الى  تال  بيان  في  اللجنة  واحملت 

اعادة البطولة، مشيرة الى ان قرار االلغاء كان صحيحا 

وفيها وان اللجنة اتخذت القرار الصحيح.

وذكرت اللجنة في بيانها األول أنها استندت في قرار 

االلغاء إلى املادة 109.12 من اللوائح العامة لالحتاد 

للفروسية، مشيرة إلى أن اإللغاء جاء بإجماع  الدولي 

اللجنة  ورئيس  الفني،  واملندوب  التحكيم،  جلنة  رئيس 

البيطرية، باإلضافة إلى اللجنة املنظمة.

وأفادت اللجنة بأن قرار إلغاء السباق أيضًا، يتماشى 

مع مدونة السلوك لالحتاد الدولي للفروسية، التي تشير 

غير  األجواء  في  واملسابقات  املنافسات  أداء  عدم  إلى 

اخليل.  ورفاهية  االعتبار صحة  في  واضعة  املستقرة، 

في  يتمثل  إضافيًا،  سببًا  هناك  بأن  اللجنة  وزعمت 

األمطار الغزيرة التي بدأت في الهطول، وأعلنت اللجنة 

أنها كلفت جهة مستقلة تعمل في الفروسية، للنظر في 

الظروف واألحداث.

عملية تبريد الخيول قبل الفحص البيطري.
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أخبار

النسخة الثامنة لمونديال الفروسية - تروين 2018

74 دولة تشارك في البطولة والمانيا تتصدر بـ17 ميدالية

تصدرت املانيا فعاليات النسخة الثامنة من بطولة العالم 

استضافتها  التي   ،2018 تروين   - الفروسية  أللعاب 

 1000 والية نورث كارولينا األميركية، مبشاركة نحو 

8 من  تنافسوا على  74 دولة،  فارس وفارسة ميثلون 

القدرة،  سباق  احلواجز،  قفز  هي  الفروسية  العاب 

الدريساج، البارا دريساج، ايفينتج، رينينج، درايفنج، 

في  اجلنسني  كال  من  الرياضيون  ويشارك  وفولتينج. 

من  االلعاب  هذه  من  ثالثة  وتعتبر  املنافسات،  هذه 

االلعاب االوملبية وهي القفز والدريساج وايفنتيج، كما 

ان البارا دريساج يعد من العاب البارا اوملبية.

ميدالية   17 برصيد  املشاركة  الدول  املانيا  وتصدرت 

وحلت  برونزية،  و9  وفضيتني،  ذهبية،  منها   6 ملونة، 

هولندا في املركز الثاني برصيد اجمالي 10 ميداليات 

5 ذهبية و3 فضية وبرونزيتني، فيما حلت بريطانيا في 

املركز الثالث محققة 4 ذهبيات وفضيتني وبرونزيتني.

اربع سنوات  الفروسية كل  العالم أللعاب  وتقام بطولة 

أهم  وتعد  للفروسية،  الدولي  االحتاد  إشراف  حتت 

مهما  العالم، حيث متثل محفال  في  الفروسية  بطوالت 

ايام  خالل  االنشطة  مختلف  ملتابعة  اخليول  لعشاق 

سبتمبر  من  عشر  احلادي  في  انطلقت  التي  البطولة 

واختتمت في الثالث والعشرين منه.

وبرزت األملانية كريستينا بو والتي نالت ذهبية الفولتينج 

الفريق  ونال  أيضا،  الفرق  لذهبية  فريقها  وقادت 

الفريق  حصل  فيما  الفضية،  امليدالية  السويسري 

النمساوي على امليدالية البرونزية.

هنر هيس يحيي حفل االفتتاح
الدولي  تريون  مركز  في  الرئيسي  االستاد  شهد 

من  الثامنة  النسخة  افتتاح  حفل  مراسم  للفروسية، 

بطولة العالم أللعاب الفروسية مبشاركة 74 دولة مثلها 

مبسطا  احلفل  وجاء  احلدث.  في  املشاركون  الفرسان 

الذي  »فلورنس«  االعصار  تاثير  من  املخاوف  بسبب 

ضرب الوالية خالل االيام األولى للبطولة، وبدأ احلفل 

فقرة  جاءت  ثم  الشر،  جوي  للمطرب  غنائي  بفاصل 

بلدانهم،  اعالم  حاملني  املشاركة  الفرق  ممثلي  دخول 

جانبي  على  يصطفوا  ان  قبل  املعلب  حول  وطافوا 

املسرح الرئيسي، وكان ممثل االرجنتني أول الداخلني 

ثم واصل بقية الفرق حيث كان الدخول الى ارض ملعب 

استاد تريون وفقا للحروف االبجدية، وبعد ذلك مت تقدمي 

امللعب  ارض  على  املظليني  وهبوط  جوي  عرض  فقرة 

حاملني علم البطولة.

الريف  موسيقى  لفنان  غنائي  بفاصل  احلفل  واختتم 

غرامي  جلوائز  املرشح  هيس  هنتر  الشهير  االمريكي 

االمريكية خمس مرات، ووجدت الفقرة جتاوبا كبيرا من 

املنظمة  اللجنة  بعد قرار  الذي حضر خاصة  اجلمهور 

بان يكون حضور حفل االفتتاح مجاني.

10 دول عربية في النهائي
وعودة الكويت

خالل  املطيري  حمود  القدرة  فارس  الكويت  علم  رفع 

طابور العرض وذلك بعد غياب الكويت لفترة طويلة عن 

بسبب  للفروسية  الدولي  االحتاد  ومناشط  منافسات 

زميله  القدرة مع  املطيري في سباق  االيقاف. وشارك 

في  العربية  الدول  من  ايضا  وشارك  الرويشد،  أحمد 

حفل االفتتاح كل دولة اإلمارات العربية، واململكة العربية 

السعودية، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، وجمهورية 

وفلسطني،  واجلزائر،  وليبيا،  واملغرب،  العربية،  مصر 

ولبنان التي شاركت ألول مرة في تاريخ األلعاب.



1617 16



1819 18

خيول اإلمارات تتألق في اليوم األول بنيوبري

»كّسار« يفوز بسباق ميل ريف برعاية سوق دبي الحرة

نهاية  سباقات  اإلجنليزي  نيوبري  مضمار  شهد 

األسبوع الدولية، التي رعت سوق دبي احلرة خمسة من 

أشواط يومها الثاني، حيث توج اجلواد »كَسار« بقيادة 

احلرة  دبي  »سوق  الرئيس  بالشوط  ديتوري،  فرانكي 

ميل ريف ستيكس« ملسافة 1200 متر »جروب 2« في 

اليوم الثاني للفعاليات. و متكن »كّسار«، الذي يشرف 

على تدريبه جون جوسدن، من الوصول إلى خط النهاية 

أواًل، على الرغم من األمطار الغزيرة التي هطلت  على 

املضمار، قاطعًا مسافة السباق بزمن قدره 1:14.23 

دقيقة، وحصل على النصيب األكبر من جائزة الشوط 

إلى  اسمه  وأضاف  دوالر،   134.000 البالغة  املالية 

قائمة اخليول الشهيرة التي بدأت انطالقتها القوية إثر 

تتويجها بهذا السباق، من أمثال »ريبتشستر« )2015( 

وأخيرًا  جلودلفني  وكالهما   )2016( آجنل«  و«هاري 

»كَسار«، الذي ُيتوقع له مستقبال باهرًا، وبات على أهبة 

سباقات  في  للمشاركة  فرنسا  إلى  للتوجه  االستعداد 

املقبل في  الشهر   »1 انترناشيونال »جروب  كرايتريوم 

لونغ شامب.

عقب فوزه للمرة األولى بسباق ميل ريف ستيكس قال 

املدرب غوسدن: »لم نكن نعلم إذا كان مبقدور »كسار« 

السباق  خالل  الرطبة  املضمار  أرضية  مع  التعامل 

كثيرًا، وها  يقلقنا  لم  األمر  أن  األمطار(، غير  )بسبب 

نحن اليوم نستعد للذهاب إلى فرنسا من أجل املشاركة 

في سباق كرايتريوم انترناشيونال، الذي جرى تخفيض 

مسافته من 1600 متر إلى 1400 متر. ويقام شوط 

ميل ريف ستيكس سنويًا إحياء لذكرى خيل السباقات 

الشهير »ميل ريف«، الفائز بـسباقات الديربي في العام 

.1971

مدرب  بولدينغ،  إيان  جانب  إلى  الفائزين،  بتتويج  قام 

»ميل ريف«، عدد من مسؤؤولي سوق دبي احلرة وفي 

لرئيس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كولم  مقدمتهم 

السباعي،  وشينيد  التنفيذي،  والرئيس  اإلدارة  مجلس 

نائب أول الرئيس-التسويق، وجاسمني ميكويكو، مدير 

سباق

مساعد-املشاريع والفعاليات. 

»يونغ راسكال« يكسب

سوق دبي الحرة ليجاسي

شهد شوط سوق دبي احلرة ليجاسي »جروب3« ملسافة 

فوز  فوق،  وما  سنوات   3 بعمر  للخيول  متر،   2200

»يونغ راسكال« بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف 

 ،2:25.98 قدره  زمنًا  هاغس، مسجاًل  ويليام  املدرب 

»ميراج  على  فينيش(  )فوتو  ضئيل  بفارق  ومتقدما 

دانسر« بقيادة رايان مور. وفاز »مستر لوبتون« بقيادة 

جيرالد موس، وإشراف املدرب ريتشارد فاهي، بشوط 

 1037 ملسافة  تروفي«  ايربورت  انترناشيونال  »دبي 

استرليني،  جنيه   60.000 جوائزه  ومجموع  متر، 

وتقدم بفارق ثالثة أرباع الطول على اجلواد املخضرم 

» تيك أوفر« بقيادة فران بيري، وإشراف املدرب ديفيد 

غريفيث. 

املدرب  وإشراف  بينيت  تشارلي  بقيادة  »باز«  وحقق 

اليوم  أشواط  ثاني  في  صعبًا  فوزًا  موريسون  هوفي 

»سوق دبي احلرة هانديكاب« ملسافة 2,000م، مسجاًل 

زمنًا قدره 2:09.92، بعد أن متكن في األمتار القليلة 

األخيرة من حسم املنافسة مع »ماوننت آينجل« بقيادة 

ديفيد إيغان وإشراف املدرب روجر فاريان.

خيول اإلمارات تخطف األضواء

في اليوم األول

نهاية  سباقات  افتتاح  في  اإلمارات  خيول  تألقت 

األسبوع الدولية حيث فاز اجلواد »منقب« لسمو الشيخ 

كولم ماكلوكلين وشينيد السباعي وجاسمين ميكويكو يتّوجون الفائزين.

»كسار« بطل الشوط الرئيس.
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سباق

حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب »سباق كأس سوق 

دبي احلرة ستيكس« ملسافة 1400 متر، وهو الشوط 

الرئيس في اليوم األول للفعاليات.  جنح منقب، بقيادة 

الفارس جيم كراولي وإشراف املدرب ويليام هاجز، في 

السباق  مسافة  قاطعًا  أواًل،  النهاية  إلى خط  الوصول 

الشوط  بجائزة  ليظفر  دقيقة،   1:30.39 قدره  بزمن 

املالية البالغة 37000 جنيه استرليني.

الفارس  وابنة  هاجز  املدرب  حرم  مورين،  أشادت   

الكبير ليستر بيغوت باسطبالت شادويل، لسمو الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم، التي تولت رعاية »منقب« 

الكأس  تسلمها  خالل  وذلك  فرنسا،  من  وصوله  لدى 

التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كولم  من  املالك  عن  نيابة 

دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  لرئيس 

احلرة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس-التسويق، 

وجاسمني ميكويوكو-قسم التسويق. وأضافت: »قاموا 

بعمل رائع، وهو اآلن حصان سعيد في املكان املناسب، 

وسنعمل على إشراكه في سباق املجموعات، وينبغي أن 

وحل  إليها«.  وصل  التي  باملكانة  االحتفاظ  من  يتمكن 

دبي،  من  املنصوري  الله  عبد  ملالكه  إيفورتس«،  »جود 

ثانيًا خلف »منقب”.

»كوميونيكاي« نجم اليوم األول

ج »كوميونيكاي« لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل  توِّ

مكتوم بطاًل للشوط الثالث » سوق دبي احلرة هانديكاب« 

 2414 ملسافة  ومافوق،  سنوات   3 بعمر  للخيول 

دوسوزا  سيلفستر  املتألق  الفارس  قاده  أن  بعد  متر، 

 2:41.06 قدره  زمنًا  مسجاًل  أواًل،  النهاية  خط  إلى 

25ز000  البالغة  الشوط  جائزة  على  وحصل  دقيقة، 

الفوز أصبح مارك جونستون،  وبهذا  جنيه استرليني. 

السباقات  تاريخ  مدرب »كوميونيكاي«، أول مدرب في 

البريطانية ينجح في تسجيل 4ز193 فوزًا. وفاز »راكب 

الهواء« خلليفة بن دسمال الفوز بلقب الشوط اخلامس 

ستيكس«  كونديشنز  كالرك  آند  هانسون  »هاينس 

ملسافة 1600 متر بقيادة أندريا أتزيني مسجاًل زمنًا 

قدره 1.45.21 دقيقة.

»ديرتي راسكال« بطل الرابع

ذهبت جائزة الشوط الرابع »سوق دبي احلرة نيرسري 

هانديكاب« الذي تبلغ اجمالي جوائزه املالية 10.000 

بقيادة  راسكال«  »ديرتي  اجلواد  إلى  استرليني،  جنيه 

توم ماركواند، وإشراف املدرب ريتشارد هانون، بعد أن 

قطع مسافة  1400 متر بزمن قدره 1:31.53 دقيقة. 

األول  اليوم  لسباقات  رعايتها  احلرة  السوق  واختتمت 

فيليز  أوف سربرايزس  فول  احلرة  دبي  »سوق  بشوط 

كونديشن ستيكس« ملسافة 1400 متر، للمهرات بعمر 

بقيادة  ستار«  »فاشن  املهرة  به  فازت  حيث  السنتني، 

أويسني مورفي، وإشراف املدرب روجير تشارلتون.

تتويج الفائزين.
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سلسلة كأس رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة

نجاج كبير للجولتين الخامسة والسادسة في روسيا وبريطانيا

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سلسلة  واصلت 

في  جوالتها   ،25 بنسختها  األصيلة  العربية  للخيول 

الروسية  العاصمة  من  كل  وشهدت  العاملية  املضامير 

استضاف  فيما  السادسة،  النسخة  فعاليات  موسكو 

من  اخلامسة  اجلولة  باجنلترا  دونكاستر  مضمار 

العربية األصيلة،  السلسلة املخصصة لسباقت اخليول 

والتي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعمًا إلعالء مسيرة اخليل 

السباق  وسطر  عامليًا.  مكانته  وتعزيز  األصيل  العربي 

ملحمة إماراتية مبهرة، في العاصمة الروسية موسكو، 

وذلك  بتاريخه  األولى  للمرة  احلدث  استضافت  التي 

مبضمار سنترال هيبودروم الرملي، الذي شهد شموخ 

علم اإلمارات، وحضور إرث املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أعرق املضامير 

الروسية، وجنح اجلواد »أفومنوث« ملالكه مردوخوفيتش 

إدوارد، واملنحدر من ساللة الفحل »كمبريدج« والفرس 

»انستاسيا«، بالتتويج بسباق الكأس الغالية، الذي أقيم 

ملسافة 1800 م »جروب 1«، وسط مشاركة 13 خياًل 

وكان مخصصًا  روسيا،  في  العربية  اخليول  نخبة  من 

للمهور واملهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغ 

مجموع جوائزه 50 ألف يورو.

ورفيع  مميزًا  دبلوماسيًا  حضورًا  السباق  وشهد 

إعالميًا  واهتمامًا  كبيرة،  ومتابعة جماهيرية  املستوى، 

اللجنة  بوفد  املضمار،  إدارة  واحتفت  مسبوق،  غير 

والتي  املصاحبة،  الفعاليات  من  مجموعة  عبر  املنظمة 

مقومات  تقدمي  على  الروسي،  اجلانب  حرص  عكست 

الغالية  الكأس  ملكانة  تقديرًا  التنظيمي  واإلبهار  التميز 

احملطة  شهدت  كما  العاملية،  املضامير  في  املرموقة 

في  للسباقات  املبهرة  النجاحات  استمرارية  الروسية، 

املضامير األوروبية، في ظل اجلهود الدؤوبة، التي قامت 

بها اللجنة املنظمة، بالتعاون املشترك مع سفارة الدولة 

في روسيا االحتادية، التي قامت بدعوة أعضاء السلك 

الدبلوماسي، للدول الصديقة العربية واألجنبية.

انطالقة تاريخية
انطلق السباق قويًا ومثيرًا، بطموحات الفوز التاريخي، 

في  األولى  للمرة  يقام  الذي  الغالية  الكأس  بسباق 

روسيا، وكان واضحًا منذ البداية، الرغبة القوية للجواد 

أفضل  من  باعتبارهما  فوست«،  و«بانسر  »افومنوث« 

اخليول وأصحاب انتصارات كبيرة سابقة، وعروضهما 

القوية في السباقات الروسية لعام 2018، واستطاع 

سباق

»أفومنوث« فرض سيطرته املطلقة على مجريات السباق 

وتنافسًا  كبيرة  إثارة  م،   800 آخر  في  شهد  الذي 

»بانسر  أمثال  اخللف،  من  القادمني  قبل  من  محتدمًا 

وبراعة  »افومنوث«  قوة  أن  بيد  و«هاراكان«،  فوست« 

بزمن  السباق  نتيجة  حسمت  ديف،  البير  الفارس 

سباقات  في  السادس  الفوز  ليحصد  دقيقة،   2:08:5

اخليل العربي، التي تقام في روسيا لعام 2018 حتى 

اآلن، وذلك بفارق طولني عن الثاني »بانسير فوست«، 

وأربعة أطوال عن الثالث »هاراكان”ز

من  كاًل  الفائزين  بتتويج  قام  السباق،  ختام  وفي 

املستشار علي احلوسني نائب رئيس البعثة اإلماراتية 

في روسيا االحتادية، وعبدالعزيز العدواني سفير دولة 

مملكة  سفير  الساعاتي  عبدالرحمن  وأحمد  الكويت، 

مستشار  الرحماني  وفيصل  البطل،  لتتويج  البحرين 

مجلس أبوظبي الرياضي املشرف العام على السباقات، 

الرياضي،  أبوظبي  مجلس  ممثل  املهيري  سعيد 

سنترال  ملضمار  العام  املدير  إيسابوف  ونيكوالي 

وسعيد  الرحماني  فيصل  قدم  كما  هيبودروم.  موسكو 

املهيري، درع الكأس الغالية لنائب رئيس بعثة اإلمارات 

في روسيا، تقديرًا للدور البارز الذي قامت به سفارة 

الدولة في تهيئة وحتضير كل متطلبات النجاح لسباق 

احملطة الروسية األول من نوعه.

إيسابوف: شكرًا لإلمارات
على السباق التاريخي

سنترال  ملضمار  العام  املدير  إيسابوف  نيكوالي  تقدم 

اإلمارات  لدولة  والتقدير  بالشكر  هيبودروم  موسكو 

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباق  إلقامتها 

للخيول العربية في املضمار، مبينًا أن السباق كان رائعًا 

اجلماهيري  التفاعل  ظل  في  اجلوانب  كل  من  ومميزًا 

العربي األصيل،  لنخبة اخليل  القوية  الكبير واملشاركة 

معربًا عن تطلعاته بتنظيم السباق املقبل بحلة مختلفة .

وأفاد أن السباق يسهم بتوفير الكثير من فرص إعالء 

ملالك  ويقدم  األصيل  العربي  اخليل  مسيرة  وتطوير 

ومربي اخليل في روسيا فرصًا عظيمة ومساحات كبيرة 

الباهر،  بالنجاح  مشيدًا  والتفاعل،  واملشاركة  لإلنتاج 

الذي سجله السباق بنسخته رقم 25، ما يؤكد ريادة 

بكل  حتققها  التي  الكبيرة  واألصداء  الكأس  سلسلة 

احملطات، منوهًا بأن تنظيم السباق في روسيا يعكس 

أيضًا عالقات الصداقة املميزة .

الحوسني: مناسبة غالية ترسخ
رسالة الدولة السامية

تقدم املستشار علي احلوسني نائب رئيس بعثة اإلمارات 

في روسيا االحتادية، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى 

الشيخ  السمو  وعلى رأسها صاحب  الرشيدة،  القيادة 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للدعم 

بسباقات  الكبير  واالهتمام  املستمرة  والرعاية  السخي 

التي  الغالية  الكأس  أن  وأكد  األصيل.  العربي  اخليل 

تقام بالتزامن مع عام زايد اخلير متثل لنا مفخرة كبيرة 

ملكانتها الكبيرة وتنظيمها في أعرق املضامير الروسية، 

سباقات  إجنازات  لرصيد  وإضافيًا  مهمًا  مكسبًا  يعد 

اخليل العربي في العالم، مبينًا أن مثل هذه املناسبات 

ترسخ رسالة اإلمارات السامية وتعرف الشعب الروسي 

بتاريخ وثقافة وتراث اإلمارات األصيل.

الرحماني: فخورون بحجم
مكتسبات سباق روسيا

أبوظبي  مجلس  مستشار  الرحماني  فيصل  توجه 

كأس صاحب  سباقات  سلسلة  عام  مشرف  الرياضي 

من السباق - بريطانيا.

تتويج الفائزين - بريطانيا.
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سباق

بالتهنئة  العربية األصيلة،  للخيول  الدولة  رئيس  السمو 

نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  والتبريكات 

الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

احملطة  سجلتها  التي  املبهرة  النجاحات  مبناسبة 

سموه  وتوجيهات  بدعم  مشيدًا  السادسة،  الروسية 

وإضافة  احملطات  زيادة  لتجربة  قادت  التي  الدائمة، 

عام  سباقات  ألجندة  األولى  للمرة  الروسية  احملطة 

وقيمة  بحجم  فخره  عن  الرحماني  وأعرب   ،2018

واإلعالمية  والترويجية  والفنية  التنظيمية  املكتسبات 

مضمار  في  بتاريخه  األولى  للمرة  أقيم  الذي  للسباق 

مؤكدًا   ،1834 عام  تأسس  الذي  الروسي،  هيبودروم 

أن األمر يعني القيمة التاريخية للكأس الغالية التي تقام 

في أعرق املضامير العاملية، مبا يواكب املكانة املرموقة 

ملسيرتها املمتدة على مدار 25 عامًا.

وهنأ الرحماني، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

باألصداء الكبيرة للسباق ومواصلة حصاد النجاحات ، 

مشيدا بالتفاعل البريطاني الكبير، ومؤكدًا أن النجاح 

الرشيدة  قيادتنا  دعم  ثمرة  دونكاسترهو  في  الكبير 

واهتمامها الكبير باحلفاظ على منجزات تراثنا األصيل 

الغالية  الكأس  مكانة  على  عامليًا،وتأكيد  به  والتعريف 

التي  الواسعة  اإليجابية  باألصداء  فخرنا  عن  ونعبر   ،

يحظى بها احلدث الذي ابهر العالم في مهرجان سانت 

العربية  للخيول   1 جروب  سباق  تنظيم  وقال:  ليجر، 

األصيلة في مضمار دونكاستر ميثل جناحًا كبيرًا.

نجاح كبير للجولة الخامسة في بريطانيا
استضاف مضمار دونكاستر اجلولة اخلامسة لسلسلة 

للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات 

ضمن  جاءت  والتي   ،25 بنسختها  األصيلة  العربية 

اخليل  لسباقات  اخلتامي  البريطاني  العربي  الديربي 

لوب  دي  روديس  املهر  وتوج  األولى،  للفئة  العربي 

وبقيادة  جارديان  تشارلس  الفرنسي  املدرب  بإشراف 

دونكاستر،  لسباق  بطاًل  سوملك،  كريستوف  مواطنه 

للمهور  1«واملخصص  »جروب   ، متر   2000 ملسافة 

زمنًا  محققًا  فوق،  فما  سنوات   4 عمر  من  واملهرات 

2:25:08 دقيقة، حضر السباق عارف العواني األمني 

الرحماني  وفيصل  الرياضي،  أبوظبي  ملجلس  العام 

مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة 

للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات 

في  السباقات  مديرة  وأماندا سميث  األصيلة،  العربية 

مضمار دونكاستر، وسعيد املهيري من مجلس أبوظبي 

الرياضي.

وسط  كبيرا  جناحا  السابعة  األوروبية  احملطة  حققت 

حضور جماهيري غفير مبدرجات مضمار دونكاستر في 

مهرجان سانت ليجر، وينتقل السباق في محطته املقبلة 

ينتقل  وبعدها  أميركا  في  داونز  تشرشل  إلى مضمار 

إلى احملطات العربية في كل من املغرب والسعودية.

عارف العواني: أهمية كبيرة
للحدث الرتباطه باسم رئيس الدولة

والتقدير  الشكر  آيات  بأسمى  العواني  عارف  وتوجه 

لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  وإلى  املسلحة،  للقوات 

شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل 

اخليل  شأن  إلعالء  املتواصل  للدعم  تثمينا  الرئاسة، 

أن احلدث  مؤكدا  والعالم،  أوروبا  في  العربي األصيل 

يشكل أهمية كبيرة الرتباطه باالسم الغالي على قلوب 

اجلميع. مشيرا إلى أهمية سباقات اخليل ودورها في 

تعزيز مكانة وريادة اإلمارات وقال: فخورون بالنجاحات 

الكبيرة التي حققها السباق الذي جاء ليؤكد مدى اهتمام 

العربي األصيل  بإعالء مسيرة اخليل  الرشيدة  قيادتنا 

اجلماهيري  احلضور  أن  كما  العاملية،  املضامير  في 

والتفاعل الكبير يعكسان مكانة احلدث.

وأشار إلى أن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، 

كبيرا  اهتماما  يولي  الرياضي،  أبوظبي  رئيس مجلس 

السمو  صاحب  كأس  لسباق  النجاح  مقومات  لتوفير 

رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة، ولكافة الرياضات 

والتفاعل  الكبير  اجلماهيري  احلضور  وقال:  األخرى، 

متانة  على  واضحة  داللة  السابعة،  احملطة  في  املميز 

الدولة  التي جتمع  القوية  التاريخية والروابط  العالقات 

باململكة املتحدة.

أماندا سميث: حدث رائع
دونكاستر  في  السباقات  مديرة  سميث  أماندا  أعربت 

رئيس  السمو  صاحب  كأس  باستضافة  سرورها  عن 

الدولة للخيول العربية األصيلة في اململكة املتحدة للعام 

الثالث على التوالي، مؤكدة أن النجاحات تعكس أهمية 

الكبير  لدولة اإلمارات لدعمها  احلدث وتقدمت بالشكر 

للسباق في دونكاستر
الجواد الفائز - بريطانيا.

تتويج الفائزين - روسيا.
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سباق

مهرجان منصور بن زايد العالمي

الجواد »أكويا« يحلِّق بكأس زايد في سردينيا االيطالية

حلّق اجلواد »أكويا« ملالكه الندجود ووترالند، وبإشراف 

جان  وبقيادة  بوس،  دي  فان  كرين  الهولندية  املدربة 

له  املغفور  لكأس  الثامنة  بلقب اجلولة  بابتست هاميل، 

بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه، ملسافة 2400 متر، وسجل زمنًا قدره 2:44:10 

دقيقة، وأقيم السباق، وألول مرة، مبضمار كيليفاني في 

فئة  من  مخصص  كسباق  اإليطالية،  سردينيا  جزيرة 

القوائم، وحقق الوصافة »شدوان اخلالدية« يليه »رامز 

العزيز”.

سنوات،  أربع  العمر  من  البالغ  »أكويا«  اجلواد  أكد 

جنوميته، محققًا فوزه الثاني على التوالي هذا املوسم، 

)أم  مونديال  من  السادسة  اجلولة  بسباق  فوزه  بعد 

بقيادة  كوبنهاغن،  في  املتدربني  للفرسان  اإلمارات( 

اإليرلندي ايون والش. وفازت املهرة »مانو تواي« بكأس 

توماس  اإليطالي  الفارس  ظفر  فيما  ستاليونز،  الوثبة 

إينا، باجلولة السادسة من )دولية( الشيخة لطيفة بنت 

منصور بن زايد آل نهيان خليول البوني، بالتزامن مع 

النسخة العاشرة ملهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهيان العاملي للخيول العربية، في عام زايد.

بن  منصور  الشيخ  سمو  بتوجيهات  املهرجان  ويقام 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون 

رئيس  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  وسمو  الرئاسة، 

االحتاد النسائي العام، الرئيسة األعلى ملؤسسة التنمية 

)أم  والطفولة  لألمومة  األعلى  املجلس  رئيسة  األسرية، 

اإلمارات(.

13 خيال تنافست على اللقب
ملسافة  )قوائم(  زايد  لكأس  الثامنة  اجلولة  خصصت 

للخيول  يورو،   35,200 جائزته  البالغ  متر   2400

فوق،  فما  سنوات  أربع  سن  في  األصيلة  العربية 

وشاركت فيه 13 خياًل من فرنسا وايطاليا، وانسحبت 

من السباق املهرة »سبيلينيا«.

ومتيز السباق الذي أقيم على املضمار العشبي بالقوة 

على  التفوق  من  »اكويا«  يتمكن  أن  قبل  والتكافؤ، 

فوزه  هو  كان  حيث  يؤكد جنوميته  أداء  بعد  منافسيه 

الثاني على التوالي هذا املوسم.

ولم يترك »اكويا« البالغ من العمر أربع سنوات واملنحدر 

واردة حيث  أو  »مقاتل اخلالدية« أي شاردة  من نسل 

مع  التعامل  من  هاميل  جان  الفرنسي  الفارس  جنح 

مجريات السباق وطوله 2400 متر بتكتيك تناسب مع 

املسافة الطويلة.

وفي عمق املستقيم انفرد »اكويا« متاما بالسباق وبدا 

األمر  نهاية  في  ليتفوق  منافسيه  عن  تدريجيًا  يبتعد 

اخلالدية«  »شدوان  وصيفه  على  طول   4,75 بفارق 

الي كي في بولسكا، وبإشراف ماسيج كاسبريسكي، 

وبقيادة الفارس بيير انتونيو كونفرنتينو.

وسجل »اكويا« زمنًا وقدره 2:44:10 دقيقة، وجاء في 

املركز الثالث بفارق 1,5 طول عن الثاني »رامز العزيز« 

ملانويال دافييرو، وبإشراف اندو بوتي، وبقيادة اندريا 

اجلولة  بسباق  فاز  أن  »أكويا«  للجواد  وسبق  فيلي. 

السادسة من مونديال »أم اإلمارات« للفرسان املتدربني 

ايون  االيرلندي  الفارس  صهوته  وعلى  كوبنهاجن  في 

والش.

تألق خيول المالكة دافيريو
أجتمع لكأس الوثبة ستاليونز ملسافة 1800 متر البالغ 

العربية  للخيول  واملخصص  يورو،   9,460 جائزته 

سنوات  ثالث  سن  في  خيال   13 )مبتدئة(،  األصيلة 

فقط، بعد انسحاب املهرة »إجابة« قبل انطالقة السباق 

مانويال  األملانية  املالكة  وسيطرت  اإلصابة.  بسبب 

املركزين  على  بوتي،  اندو  املدرب  بإشراف  دافيريو 

بقيادة  تاوي«  »مانو  املهرة  تفوقت  والثاني، حني  األول 

الفارس اندريا فيلي بفارق 2,75 طول على رفيقتها في 

اإلسطبل املهرة »نينا تاوي« بقيادة الفارس ماريو سانا. 

وسجلت املهرة ذات  الثالث سنوات واملنحدرة من نسل 

»داحس« والفرس »وين تاوي«، زمنًا وقدره 2:05:40 

دو  »زافيرو  املهر  الثالث  املركز  في  جاء  فيما  دقيقة، 

لوتوا« النيتا كنابي ميتيني انيبورج، وبإشراف ستيفانو 

ميتيني، وبقيادة داريو دي توكو.

توماس إينا يخطف لقب البوني
البوني  صهوة  على  إينا،  توماس  اإليطالي  خطف 

الشيخة  لدولية  السادسة  اجلولة  لقب  »ساجنريا«، 

البوني  خليول  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  بنت  لطيفة 

ملسافة 800 متر، وبعد تنافس مثير في عمق املستقيم 

خطف الفارس االيطالي توماس إينا على صهوة البوني 

»ساجنريا« اللقب ليصبح الفارس السادس الذي يتأهل 

للنهائيات.

سباق البوني سردينيا.

اكويا بطل كٔاس زايد في سردينيا.
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مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول في كوبنهاغن

الفارس االيرلندي والش بطل مونديال »أم اإلمارات«

سباق

توج الفارس االيرلندي، ايون والش، على صهوة اجلواد 

للجولة السادسة  »اكويا« ملالكه الندغود ووترلند، بطاًل 

من مونديال »أم اإلمارات« للفرسان املتدربني »ايفهرا«، 

والتي أقيمت مبضمار كالمبنبورغ بالعاصمة الدمناركية 

كوبنهاغن، وسجل البطل زمنًا وقدره 2:03:00 دقيقة، 

من  العاشرة  النسخة  فعاليات  ضمن  اجلولة،  وجاءت 

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي 

للخيول العربية األصيلة، وبالتزامن مع عام زايد، حتت 

العاصمة«،  أبوظبي  6 قارات -  شعار »عالم واحد - 

ويأتي تنظيم املهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  وسمو  الرئاسة،  شؤون 

الرئيسة  العام  النسائي  )أم اإلمارات( رئيسة االحتاد 

األعلى ملؤسسة التنمية األسرية رئيسة املجلس األعلى 

لألمومة والطفولة.

واجتذبت اجلولة السادسة من مونديال »أم اإلمارات« 

جائزته  البالغ  م،   1800 ملسافة  املتدربني  للفرسان 

املالية 20 ألف يورو، 8 من الفرسان والفارسات بعد 

أن انسحب كل من »اثليت ديل سول« و«توتاكس« بسبب 

اإلصابة والعرج، ورفع الفارس االيرلندي ايون والش 

رصيد انتصاراته إلى 89 فوزًا حني قاد »أكويا«، متفوقًا 

بفارق عنق عن الفارسة البولندية كارولينا دايناروسكا 

على صهوة »املونتزي مونلو«، وكان »كليوباثري« بقيادة 

للصدارة في مجموعة  تقدم  أول من  والس،  النرويجي 

في  موقعها  إليجاد  تسعى  كانت  التي  اخليول  من 

املنعطف  في  مونلو«  »املونتزي  إليها  وانضم  السباق، 

األمام،  إلى  أطوال  أربعة  بفارق  متقدما  الثنائي  وكان 

معركة  وبدأت  أكويا  إليهما  انضم  متر   200 وبحلول 

معركة  في  الصدارة  أصحاب  انخرط  عندما  أخرى، 

طويلة حتى الوصول بالقرب من خط النهاية ومع ذلك، 

وبعد أن تسيدوا املقدمة، لم يترك لهم«أكويا« أي مجال 

بفارق  الثالث  املركز  في  وجاء  الصدارة،  على  لينقض 

واالس،  أالن  النرويجي  الفارس  الطول  طولني ونصف 

على صهوة اجلواد »كليوباثري« للقدرة للسباقات.

تتويج الفائزين
عقب ختام الشوط، قامت فاطمة خميس املزروعي سفير 

مدير  النعيمي  سلطان  وعدنان  الدمنارك،  لدى  الدولة 

لألبطال  اجلوائز  بتقدمي  للفروسية  أبوظبي  نادي  عام 

بدعم  املزروعي،  فاطمة  السفيرة  وأشادت  الفائزين، 

القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية، وقالت إن سباقات 

الشيخ  له  املغفور  قواعدها  أرسى  العربية،  اخليول 

زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة الرتباط تلك 

عليه،  احلفاظ  على  وحرصه  الدولة،  بتراث  الرياضة 

الشيخ  سمو  وخاصة  أبناؤه  نهجه  نفس  على  وسار 

سباق  نسخة  أن  وأكدت  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور 

زايد  عام  طيبة مبناسبة  ذكرى  مع  تزامنت  العام  هذا 

واالحتفاء مبرور 100 عام على مولده رحمه الله.

وقال البطل ايون والش: لقد تباطأت في املقدمة لكني 

لم اشعر بالقلق أبدًا، وكان جوادي »أكويا« عند حسن 

الظن، وأمت مهمته بنجاح، بالرغم من املنافسة الشرسة 

وأعرب  كارولينا،  البولندية  الفارسة  من  وجدتها  التي 

بتحقيق  الغامرة  الفارس االيرلندي والش عن سعادته 

الفوز والتأهل للنهائيات.

املهر »أكوي« بطل اجلولة السادسة، سبق أن فاز مرتني 

كجواد ناشئ، وفعل ذلك مرة أخرى هذا املوسم، قبل 

أن يحتل املركز اخلامس في الديربي الفرنسي، ثم ذهب 

إلى إيطاليا ليحتل املركز الثاني قبل فوزه بلقب اجلولة 

السادسة من مونديال »أم اإلمارات”.

الجماهير تتابع سباق الدنمارك.

البطل االيرلندي على صهوة الجواد بالرقم 5.

السفيرة فاطمة المزروعي وعدنان سلطان يتوجون الفائزين.
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سباق

ضمن مهرجان منصور بن زايد للخيول بهولندا

ايالريا بطلة مونديال »أم اإلمارات« للسيدات بمضمار دوندخت
»بولت« يتوج بكأس زايد وجوس يكسب دولية لطيفة بنت منصور للبوني

ووترالند  الندجود  »ملالكه  بولت  »اليتنج  اجلواد  توج 

اوشي،  تاج  وبقيادة  بوس  دين  فان  كارين  وبإشراف 

بطاًل للجولة التاسعة لكأس املغفور له بإذن الله الشيخ 

فازت  فيما  الثانية،  للفئة  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 

ايالريا ساجيومو باجلولة السادسة  الفارسة االيطالية 

وظفر  »افهار«،  للسيدات  اإلمارات«  »أم  مونديال  من 

بنت  لطيفة  الشيخة  بدولية  ويسندرو  جوس  الفارس 

منصور بن زايد آل نهيان خليول البوني، والتي أقيمت 

النسخة  مع  بالتزامن  هولندا،  في  دوندخت  مبضمار 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  ملهرجان  العاشرة 

زايد«  بـ«عام  واالحتفاء  العربية،  للخيول  العاملي  نهيان 

واحد  عالم  شعار  مولده حتت  على  عام   100 ومرور 

6 قارات أبوظبي العاصمة. ويقام املهرجان بتوجيهات 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

الشيخة  الرئاسة، وسمو  وزير شؤون  الوزراء،  مجلس 

العام  النسائي  االحتاد  رئيسة  مبارك،  بنت  فاطمة 

الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية رئيسة املجلس 

األعلى لألمومة والطفولة »أم اإلمارات”.

وخصصت اجلولة التاسعة لكأس زايد ملسافة 1900 

العربية في  للخيول  يورو،  ألف   35 البالغ جائزته  متر 

خيول،   8 فيها  وشارك  فوق،  فما  سنوات  أربع  سن 

وجاء السباق الذي اقيم وسط هطول االمطار الغزيرة، 

مثيرًا ومليئًا بالتحدي. وفي البداية تقدم إلى الصدارة 

»اليتفيت« بقيادة جلني برام ومن خلفه »إماراتي« بقيادة 

جي فيتزباتريك، فيما آثر تاغ اوشيه جلم »اليتنج بولت« 

في املركز الثالث، وظل السباق ينسج على هذا املنوال 

تاج  حث  وهنا  األخير.  املنعطف  إلى  الوصول  حتى 

من  مزيد  بذل  على  بولت«  »اليتنج  القوي  اوشي جواد 

اجلهد فتقدم اجلواد بخطي حيثية، وعند الوصول إلى 

البطل املنحدر من نسل »منجز«  عمق املستقيم انطلق 

بصورة الفتة ليتفوق على منافسيه بفارق بلغ 7 أطوال. 

بولتني،  بقيادة  »ميالد«  الثاني اجلواد  املركز  وجاء في 

فيما جاءت في املركز الثالث الفرس البلجيكية »جاماس 

دي أي« بقيادة الفارسة آنا فان دين تروست، وسجل 

البطل زمنًا وقدره 2:14:30 دقيقة.

مونديال أم اإلمارات 
اإلمارات  أم  مونديال  من  السادسة  اجلولة  واجتذب 

للسيدات »افهار« ملسافة 2000 متر، والبالغ جائزتها 

30 ألف يورو، 8 فارسات على صهوات اخليول العربية 

البداية  وجاءت  العالم.  دول  مختلف  من  األصيلة، 

هادئة حتى الوصول إلى عمق املستقيم قبل أن تدخل 

االيطالية  الفارسة  ولكن  مثير،  تنافس  في  الفارسات 

طول  بفارق  األمر  نهاية  في  لتتفوق  خبرتها  استغلت 

صهوة  على  جيل  آنا  البولندية  الفارسة  وصيفتها  عن 

»دباب”. وجاءت في املركز الثالث الفارسة البريطانية 

آنا واالس على صهوة »العزيز« لسمو الشيخ حمدان بن 

املالية، وسجل  راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 

اجلواد البطل زمنًا وقدره 2:21:50 دقيقة.

ويسندرو يكسب دولية البوني
وخطف الفارس الهولندي جوس ويسندرو، على صهوة 

بنت منصور  لطيفة  الشيخة  دولية  لقب  »بليرو«  البوني 

بن زايد آل نهيان خليول البوني واملخصصة للفرسان 

عامًا.  10و14  بني  أعمارهم  تتراوح  الذي  الناشئني 

 14 العمر  من  البالغ  ويسندرو  جوس  الفارس  وقدم 

عامًا أداء الفتًا أشاد به اجلميع حيث كان في الصفوف 

اخللفية قبل أن ينطلق إلى املقدمة بصورة رائعة إلى خط 

النهاية تؤكد بأنه سيكون جنم في املستقبل.

النويس: يثمن دور المهرجان
في نشر ثقافة الدولة

ثمن سفير الدولة لدي مملكة هولندا سعيد علي النويس 

للخيول  العاملي  املهرجان  به  يقوم  الذي  املميز  الدور 

النسخة  انطالق  أن  وأكد  الدولة،  ثقافة  بنشر  العربية 

العاشرة للمهرجان هذا العام لها سمة خاصة ومميزة 

اخلير  زايد  بعام  االحتفاالت  مع  تتزامن  أنها  حيث 

وأيضا مرور 100 عام على ميالده.

وأكد النويس أن السفارة في هولندا حترص على دعوة 

الدبلوماسيني من السفارات الصديقة، وتعريف الشعب 

الهولندي بتراث اإلمارات من خالل سباقات املهرجان 

أكد  جابنه  من  للدولة.  للترويج  فرصة  وهي  املختلفة، 

سلطان  عدنان  للفروسية  ابوظبي  نادي  عام  مدير 

ان  وقال  وناجحًا،  رائعًا  كان  السباق  بان  النعيمي 

أبطال السباقات الثالثي، قدموا أداء مميز بالرغم من 

هطول األمطار الغزيرة، مشيدًا باحلضور الدبلوماسي 

واجلمهور الغفير.

الجواد »بولت« بطل السباق.

مالكة الجواد »بولت« تحتفل أثناء التتويج.
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بمشاركة كبيرة لفرسان قفز الحواجز

ختام حافل للموسم الصيفي بنادي الشارقة للفروسية والسباق

املنافسات  والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي  نظم 

برعاية  بالنادي  املغطاة  الصالة  في  العاشرة  الصيفية 

مستشفى الشارقة للخيول، وشهدت املنافسات مشاركة 

الشارقة  بنادي  التدريب  مدرسة  فرسان  من  كبيرة 

للفروسية والسباق ونادي دبي للفروسية ونادي عجمان 

للفروسية واسطبالت الصافنات ونادي مندرة للفروسية 

دوجامبينغ  واسطبالت  للفروسية  الباهية  ونادي 

واسطبالت  الفرسان  ونادي  للفروسية  احلبتور  ونادي 

العساكر من اململكة العربية السعودية واسطبالت سما 

واسطبالت دونيرز . 

بأشواطها  البطولة  في  املشاركني  الفرسان  عدد  وبلغ 

الفئات  مختلف  من  وفارسة  فارسًا   185 األربعة 

وانطلقت البطولة متام الساعة الثالثة ظهرًا في الصالة 

البطولة  وشهد  متاخر.  وقن  حتى  وامتدت  املغطاة 

سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة 

للفروسية والسباق وعضو مجلس الشارقة الرياضي . 

املبتدئني  شوط  وهو  األول،  بالشوط  البطولة  وافتتحت 

مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع 

املسار من دون أخطاء وضمن الزمن احملدد بحواجز 

الفرسان  عدد  وبلغ  سم   70 حتى  ارتفاعها  يصل 

دون  من  املسار  منهم  وانهى  فارسًا   21 املشاركني، 

أخطاء 13 وهم: الشيخ سلطان القاسمي،  زياد هاني، 

هنا  الشامسي،  أحمد  مبارك،  عجود  غريب،  هشام 

عائشة  العنيس،  ناصر  محمد  بريتشي،  نتلي  احلاج، 

قفز الحواجز

املازمي، محمد يوسف احملمودي، هنا احلاج، عبد امللك 

سلطان القاسمي، حصة خليفة . 

واحدة  بجولة  الزمن  مع  كان  فقد  الثاني  الشوط  اما 

يتنافس فيه الفرسان على قطع املسار من دون أخطاء 

وضمن الزمن احملدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 80 

سم وبلغ عدد الفرسان املشاركني ، 70 فارسًا ، أنهى 

منهم 38 فارسًا املسار من دون أخطاء وهم :  لطفي 

السيد،  حميد راشد الفالسي، خليفة الشامسي، عبد 

غريب،  ليث  احلصري،  كرمي  املازمي،  رمي  بلهول،  الله 

هنا  الهاشمي،  سيف  الفالسي،  راشد  قسومة،  معاذ 

الله  عبد  العوضي،  جواهر  جمال،  صائب  احلاج، 

أمين  الظاهر،  كايال  املعال،  إبراهيم  جميلة  الكربي، 

عائشة  خليفة،  حصة  الشامسي،  هيا  العنيس،  ناصر 

املرزوقي،  عمر  العوضي،  إبراهيم  جواهر  املازمي، 

مبارك الكربي، عبد الله املهيري، مبارك مندور، ميغان 

غاينسلي ، محمد ليث ، عبد الله حميد املهيري، نيكوال 

ابروشست شيا، باسل الهندي، فهد الهرمودي، سيف 

مبارك، محمد يوسف احملمودي .

وجاء الشوط الثالث مثيرا، وهو شوط مع الزمن بجولة 

واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع املسار من دون 

ارتفاعها  يصل  بحواجز  احملدد  الزمن  وضمن  أخطاء 

 59  ، املشاركني  الفرسان  عدد  وبلغ  سم   100 حتى 

فارسًا ، أنهى منهم 29 فارسًا املسار من دون أخطاء 

وهم : محمد سلطان اليحيائي، أسامة الرفاعي، هشام 

غريب، تشيليستا لوتركو، عيسى عمران العويس، كايال 

الظاهر، سالم أحمد السويدي، محمد أنس أبو كالم، 

جيسيكا  السويدي،  أحمد  سالم  العنيس،  ناصر  أمين 

اليحيائي،  سلطان  محمد  النعيمي،  سلطان  بالك، 

ميسي ميالنو، نيكوال ابروشست شيا، فاروق احلصر، 

حمامة،  فراس  جوسيف،  سيفني  الكربي،  علي  سيف 

هزار  الهرمودي،  فهد  الكربي،  موفي  املرزوقي،  عمر 

صابوني، نوف حمدان، ليلك كوجك .

وفي الشوط الرابع، وهو شوط بجولة واحدة ضد الزمن 

يتنافس في الفرسان على قطع املسار من دون أخطاء 

وبأسرع زمن بحواجز يصل ارتفاعها حتى 120 سم 

من  على  غريب  هشام  للفارس  األول  املركز  وذهب 

اسطبالت سما على صهوة جواده » كيه ابركس » بزمن 

وقدره »  51.52 » بينما حل ثانيًا فارسنا سالم أحمد 

والسباق على  للفروسية  الشارقة  نادي  السويدي من  

 52.26  « وقدره  بزمن   « ساموراي   « جواده  صهوة 

» فيما ذهب املركز الثالث للفارس يوسف سواس من 

اسطبالت سما » ايلتون » بزمن وقدره » 57.29 ثانية 

املركز  في  ليكون  السويدي  أحمد  الفارس سالم  وعاد 

الرابع ولكن على صهوة جواده » تشيك مي » وبزمن 

الفارس  خامسًا  حل  فيما  ثانية   «   67.76  « وقدره 

سالم امين ناصر العنيس من نادي الشارقة للفروسية 

والسباق على صهوة جواده » تروي » وبزمن وقدره » 

مندرة  لنادي  السادس  املركز  وذهب  ثانية   «  68.19

الزبيبي على صهوة جواده  للفروسية والفارس أسامة 

» فالش جوردون » وبزمن وقدره » 68.42 “ ثانية.
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في  الذهبي  حضوره  العربية  للخيول  دبي  مربط  أكد 

اخليل  جلمال  الدولية  بيرغامو  بطولة  منافسات  ختام 

املهرة  واستطاعت  بإيطاليا.   2018 األصيلة  العربية 

»دي غرام«  وهي من الفحل العاملي وأسطورة اإلنتاج 

العاملي املعاصر إف إيه إل رشيم والفرس العاملية إف 

مثيرة  عروض  بعد  املهرات  ذهبية  تنال  أن  شيال  تي 

كما  الدولية.  املرابط  بها  دفعت  التي  املهرات  ألجمل 

استطاعت املهرة دي متيز وهي من الفحل إف إيه إل 

امليدالية  انتزاع  من  دي شهال  العاملية  والفرس  رشيم 

ميداليات  من  دبي  مربط  حصيلة  معززة  البرونزية 

تألق »دي غرام« و »دي تميز«

مربط دبي ينتزع الذهب والبرونز في بيرغامو اإليطالية

البطولة وغنائم املوسم اخلارجي الذي حقق فيه املربط 

جناحا كبيرا وحافظ من خالله على سيطرته الواضحة 

على البطوالت الدولية منذ سنوات.

وأضافت املهرة دي غرام لقبا جديدا في بطولة بيرغامو 

بعدما أحرزت الشهر املاضي مركز الوصافة في بطولة 

بفرنسا، ومركز  العربية  الدولية جلمال اخليول  فيتشي 

الوصافة في بطولة براغ الدولية جلمال اخليول العربية 

بالعاصمة التشيكية خالل يونيو املاضي.

وكان مربط دبي قد أحرز املركز األول في بطولة بيرغامو 

الدولية جلمال اخليل العربية األصيلة 2017، بذهبيتني 

في كل من مسابقة األمهر بعمر السنة ومسابقة األفحل، 

بوساطة كل من املهر دي زيدان ابن األسطورة الفحل 

والفحل »دي  اليالن،  رينزا  والفرس  ال رشيم  ايه  اف 

خطاف« ابن الفحل العاملي املتميز رويال كالرز والفرس 

دي جوان. ومرة أخرى يؤكد اإلنتاج احمللي ملربط دبي 

سطوته اجلمالية العاملية في كل البطوالت على اختالف 

مستوياتها، ويرسخ الفحل األسطورة إف إيه إل رشيم 

قوته النوعية في إنتاج األبطال في جناح فريد ونادر بني 

العالم، مع متيز واضح في غزارة  املنتجة في  األفحل 

اإلنتاج وجدارة اإلجناز.

جمال الخيل

المهرة دي غرام امام لجنة التحكيم.

المهرة دي غرام توجت بالميدالية الذهبية.
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أخبار

تضم مختلف الفئات

76 سباقًا وبطولة في برنامج سباقات القدرة 2018 - 2019

76 سباقا خالل  اإلماراتية  القدرة  ميادين  تستضيف 

املوسم اجلديد للفروسية 2018 2019- الذي ينطلق 

احتاد  وأعلن  املقبل،  أبريل  حتى  ويستمر  اكتوبر  في 

رزنامة  ضمن  السباقت  تفاصيل  للفروسية  اإلمارات 

الرئيسة،  الرسمية  املنافسات  تشمل  والتي  املوسم، 

مدينة  من  كل  ستحتضنها  التي  التأهيلية  والسباقات 

اإلمارات  وقرية  السلم،  سيح  في  للقدرة  الدولية  دبي 

للقدرة  العاملية  بوذيب  وقرية  الوثبة،  في  للقدرة  الدولية 

في أبوظبي. وأبرز ما تضمنه برنامج املوسم اجلديد، 

التي  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب  كأس 

ستقام يوم 9 فبراير ملسافة 160 كم دولي »3 جنوم«، 

ومهرجان  بالوثبة،  للقدرة  الدولية  اإلمارات  قرية  في 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

الله، للقدرة، الذي سينطلق يوم 27 ديسمبر في مدينة 

دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وسيدشن املهرجان، سباق السيدات ملسافة 100 كم، 

لإلسطبالت  املخصص  السباق  التالي  اليوم  في  ويليه 

»جميلتي«  كأس  ثم  كلم،   100 ملسافة  اخلاصة 

يناير   5 يوم  املهرجان  وُيختتم  لألفراس،  املخصص 

السمو  صاحب  كأس  سباق  وهو  الرئيس،  بالسباق 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

للقدرة،  الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 

ملسافة 160 كم دولي »3 جنوم”.

آل  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  مهرجان  وينطلق 

11 من مارس في  للقدرة، يوم  مكتوم ولي عهد دبي، 

سمو  بسباق  السلم،  بسيح  للقدرة  الدولية  دبي  مدينة 

كم،   90 ملسافة  للسيدات  املخصص  دبي  عهد  ولي 

يليه سباق سمو ولي عهد دبي املخصص لإلسطبالت 

الثالث  اليوم  يتضمن  بينما  100 كم،  اخلاصة ملسافة 

 120 ملسافة  لألفراس  »اليمامة«  سباق  املهرجان  من 

كم، ويختتم الكرنفال فعالياته بإقامة سباق كأس سمو 

ولي عهد دبي للقدرة ملسافة 120 كم، الذي سيقام يوم 

16 مارس. ويقام كأس اليوم الوطني ملسافة 120 كم، 

للقدرة  الدولية  اإلمارات  بقرية  املقبل،  ديسمبر   1 يوم 

الشهيد« لإلسطبالت  »يوم  ينطلق سباق  بينما  بالوثبة، 

ملسافة  نوفمبر   29 يوم  الفردي  واالشتراك  اخلاصة، 

100 كم، مبدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم. ويقام 

كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، 

يوم 24 نوفمبر، ملسافة 120 كم دولي »جنمتني« بقرية 

 26 يوم  ينطلق  بينما  بالوثبة،  للقدرة  الدولية  اإلمارات 

زايد  بن  منصور  بن  زايد  الشيخ  كأس  سباق  يناير، 

بقرية  كم   120 ملسافة  والناشئني،  للشباب  نهيان  آل 

اإلمارات الدولية للقدرة بالوثبة. فيما ينطلق سباق كأس 

الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، 

املخصص للسيدات ملسافة 100 كم، يوم 22 فبراير 

يليه في اليوم الثاني كأس الشيخ محمد بن منصور بن 

زايد آل نهيان للقدرة لإلسطبالت اخلاصة، ملسافة 100 

كم بقرية اإلمارات الدولية للقدرة بالوثبة.

فعاليات مهمة في قرية بوذيب
آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  مهرجان  ينطلق 

بوذيب  قرية  في  سيقام  الذي  فبراير،   13 يوم  نهيان 

العاملية للقدرة، بسباق سموه ملسافة 240 كم دولي »3 

جنوم«، على مدار 3 أيام، مبعدل 80 كم في كل يوم، 

وسباق مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 

سباق  الثاني،  اليوم  يليه  كم،   100 ملسافة  للسيدات 

نهيان ذات  آل  زايد  الشيخ سلطان بن  مهرجان سمو 

على  الستار  ليسدل  كم،   120 ملسافة  امللكية اخلاصة 

املهرجان بسباق سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 

»جنمتني”.  دولي  كم   120 ملسافة  والناشئني  للشباب 

بن  حمدان  الشيخ  كأس  بوذيب،  قرية  تستضيف  كما 

للقدرة، وكأس الشيخ زايد  محمد بن خليفة آل نهيان 

بن محمد بن خليفة آل نهيان، للشباب والناشئني يوم 

9 نوفمبر.

االنطالقة من سيح السلم
املوسم  فعاليات  للقدرة  الدولية  دبي  مدينة  تدشن 

 100 ملسافة  املفتوح،  السلم«  بـ »حتدي سيح  اجلديد 

يليه كأس  السلم،  املقبل في سيح  أكتوبر   24 يوم  كم 

يوم  اخلاصة  لإلسطبالت  كم   100 ملسافة  »الوصل« 

25 أكتوبر. وتشمل سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة 

كأس »املرموم« يوم 15 نوفمبر ملسافة 120 كم، وكأس 

وكأس  ديسمبر،   13 يوم  كم   120 ملسافة  »جميرا« 

وسباق  فبراير،   7 يوم  كم   120 ملسافة  »الفهيدي« 

كم،   100 للسيدات ملسافة  املخصص  الليان«  »برقات 

ويختتم املوسم بكأس املدربني ملسافة 100 كم يوم 21 

مارس املقبل.

سباقات الوثبة
بالوثبة،  للقدرة  الدولية  اإلمارات  قرية  برنامج  يضم 

الوثبة  سباق  ضمنها  من  السباقات  من  مجموعة 

من   27 يوم  كم   100 ملسافة  اخلاصة  لإلسطبالت 

كم   120 ملسافة  الوثبة  حتدي  وسباق  املقبل،  الشهر 

اخلاصة  لإلسطبالت  »ياس«  وكأس  نوفمبر،   10 يوم 

ملسافة 100 كم يوم 8 ديسمبر، وكأس »الوثبة« للقدرة 

لإلسطبالت اخلاصة ملسافة 100 كم يوم 15 ديسمبر، 

وكأس »الريف للقدرة« ملسافة 120 كم يوم 12 يناير، 

وبطولة اإلمارات للقدرة ملسافة 120 كم يوم 2 فبراير.

الدولة،  رئيس  السمو  صاحب  كأس  منافسات  تنطلق 

ملسافة  السيدات  بسباق  يناير،   10 يوم  الله،  حفظه 

100 كم في قرية بوذيب العاملية للقدرة، وسباق آخر 

اليوم  في  يليه  كم،   100 ملسافة  اخلاصة  لإلسطبالت 

الثاني، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه 

الله، للشباب والناشئني ملسافة 120 كم »جنمتني”.

من سباقات الوثبة.

من سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة.

من منافسات القدرة  الوثبة.
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جودلفين يسعى الستقطاب قادة إماراتيين

فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة الفروسية والسباقات

التسجيل  باب  فتح  عن  جودلفني  إسطبالت  أعلنت 

مسار  برنامج  من   2019 العام  لدفعة  لالنضمام 

من  وطموحني  مميزين  قادة  يستهدف  الذي  جودلفني، 

أبناء دولة االمارات العربية املتحدة من كال اجلنسني. 

الثالث،  عامه  اآلن  دخل  الذي  البرنامج  هذا  ويعد 

برنامجا أكادمييا وتطبيقيا في نفس الوقت حتت رعاية 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

الوزراء حاكم دبي، ويوفر  الدولة رئيس مجلس  رئيس 

من  فريد  عالم  في  الدخول  جتربة  الشباب  للمواطنني 

سباقات وإنتاج اخليول املهجنة على نطاق العالم.

من  اإلماراتيني  من  مختارة  مجموعة  اختيار  سيتم 

اجلنسني ممن تتراوح أعمارهم من 20 الى 30 عاما 

لالنتساب للدورة، وستتاح للمشاركني فرصة استيعاب 

قادة في هذه  ان يصبحوا  أمل  الفروسي على  تراثهم 

الرياضة واألعمال املرتبطة بها مستقبال. وبالتزامن مع 

تطوير معارفهم ومهاراتهم اخليلية، سينخرط املتدربون 

في وظائف تعليمية لدى مجموعة من أكبر املؤسسات 

تطوير  بهدف  املتحدة  اململكة  في  واملهنية  الرياضية 

مهاراتهم القيادية واإلدارية والعمل بروح الفريق.

متتد الدورة 10 أشهر بني دبي واململكة املتحدة وايرلندا، 

الى  إضافة  متنوعة،  وعملية  أكادميية  مناهج  وتضم 

فرص تدريبية في صفوة مؤسسات الفروسية املرموقة 

في العالم. وسيتم عرض فرص في هذا البرنامج املتميز 

فنون  لتعلم  حقيقيا  يظهرون شغفا  الذين  األفراد  على 

على  للتطور  وااللتزام  الطموح  لديهم  ممن  الفروسية، 

املستوى الفردي واملهني.

وقال هيو اندرسون، مدير عام جودلفني باململكة املتحدة 

ويظهر  نوعه  من  فريد  برنامج  »مسار جودلفني  ودبي: 

مجددا جانبا آخر من الشغف الدائم لصاحب السمو 

وإنتاج  بسباقات  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

اخليول، ويعكس التزام سموه املستمر بصناعة مستقبل 

مستدام لكل من الصناعة واألفراد العاملني بها.”

جودلفني:  مسار  رئيس  العلي،  علي  قال  جانبه  من 

أشعر  وكإماراتي  لدبي،  احمللي  الفريق  هو  »جودلفني 

بفخر بالغ لقيادة هذا البرنامج، ونشعر بإثارة بإطالق 

عملية البحث عن الكوادر اإلماراتية الواعدة؛ واالمارات 

لديهم  الذين  كل  وأشجع  املوهوبني،  بالشباب  حافلة 

العاطفة وميل للعمل اجلاد بالتقدم لهذا البرنامج«.

الدفعة األولى من طالب مسار جودلفين.
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بمشاركة 10 دول 

أبوظبي  تسضيف بطولة كأس العالم اللتقاط األوتاد

تستضيف العاصمة أبوظبي نهاية شهر أكتوبر املقبل، 

الثالثة  األوتاد  اللتقاط  العالم  كأس  بطولة  نهائيات 

زايد  عام  مع  بالتزامن  للفروسية،  أبوظبي  نادي  في 

رعاية  وحتت  مولده،  على  عام   100 مبرور  واالحتفاء 

كرمية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وستتنافس 

في مونديال التقاط األوتاد التي تتم في نسختها الثالثة 

منذ إشهار االحتاد الدولي في أكتوبر من عام 2013، 

اثني عشر دولة وهي اإلمارات العربية املتحدة، عمان، 

باكستان،  النرويج،  اليمن،  أفريقيا،  جنوب  األردن، 

الهند، السودان، واململكة العربية السعودية. وستنضم 

املتأهلة سلفًا، دولتني ستتحدد من  الدول العشرة  إلى 

خالل البطولة املؤهلة التي ستجرى في األسبوع األول 

مصر  جمهورية  في  ستقام  والتي  أكتوبر  شهر  من 

تدريبي  معسكر  في  اإلمارات  منتخب  دخل  العربية. 

التابعة  بوذيب  إسطبالت  ميادين  في  مكثف  داخلي 

بعدها  وسينتقل  أيام،  عدة  منذ  اإلمارات  تراث  لنادي 

ملعسكر خارجي إلى دولة جنوب أفريقيا في السابع من 

املنتخب  لتطوير  ألسبوعني  تستمر  لفترة  أكتوبر  شهر 

عبر االحتكاك و الكتساب اخلبرات مع الفرق احمللية. 

محمد  عبدالله  الفرسان  الوطني  املنتخب  قائمة  وتضم 

سعيد  وحمدان  اجلنيبي  سعيد  وسلطان  الشامسي 

اجلنيبي ومحمد صالح احلمادي وسيف مبارك احلارثي 

وعيسى عبداملجيد البلوشي. ويخوض منتخب اإلمارات 

البطولة بإشراف مدير املنتخب محمد علي احلضرمي 

املنتخب مفتاح احلراصي واملدرب أحمد على  وإداري 

القايدي.

والسباق  للفروسية  اإلمارات  أن احتاد  بالذكر  اجلدير 

الفروسية  برياضة  للمهتمني  الباب  فتح  عن  أعلن  قد 

لالختبار  خاص  بشكل  األوتاد  والتقاط  عام  بشكل 

للمنتخب.  )الفرسان(  املتسابقني  أفضل  اختيار  و 

التدريبات  أن  القايدي  أحمد  املنتخب  مدرب  وأوضح 

في املرحلتني األولى والثانية، ستتركز في تعزيز وتنمية 

سيتم  كما  والبدنية،  الفنية  الفرسان  ومهارات  قدرات 

كأساسيني  فرسان  أربعة  أفضل  اختيار  ضوئها  على 

املنتخب  فرسان  أن  وذكر  احتياط.   وواحد  باملنتخب 

التدريب األولى في بوذيب، متارين  تلقوا خالل مرحلة 

عديدة خاصة بكل ما يتعلق برياضة التقاط األوتاد كما 

مت اطالعهم على قانون الرياضة الدولي احلديث. اجلدير 

بالذكر بان منتخب اإلمارات سبق له وان شارك في عدد 

من البطوالت منها البطولة الدولية ضمن مهرجان سمو 

الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للفروسية عام 2015، 

وبطولة اإلمارات الدولية اللتقاط األوتاد املؤهلة لكأس 

العالم. وتأهل منتخب اإلمارات إلى جانب منتخب الهند 

الثانية والتي أقيمت في جمهورية مصر  لبطولة العالم 

العربية في عام 2016، وحصد الفارس عبدالله محمد 

الشامسي امليدالية البرونزية في فردي الرمح.

أحمد الريسي : فخورون
باستضافة الدولة لكأس العالم

اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس احتاد  عبر 

اإلمارات للفروسية والسباق عن فخره الكبير باختيار 

دولتنا الغالية وبالتحديد العاصمة أبوظبي لتحصل على 

تنظيم بطولة كأس العالم اللتقاط األوتاد الثالثة.  وأكد 

لدعم وتوجيهات ومتابعة  الريسي أن ذلك جاء كنتيجة 

من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

والغير  املستمر  الرئاسة  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس 

محدودة، وعلى ثقة االحتاد الدولي اللتقاط االوتاد إلى 

املكانة الكبيرة التي حتظى بها الدولة في جميع امليادين 

اإلمارات  فرسان  أن  الريسي  وأضاف  الرياضية. 

يستعدون خلوض املنافسات والوصول إلى املركز األول 

ضمن معسكر تدريبي مكثف، حيث وجه الريسي بتذليل 

بكافة  وجتهيزهم  الفرسان  تواجه  التي  العقبات  كافة 

ورفع  طاقاتهم  أقصى  إلى  للوصول  املمكنة  الوسائل 

جار  العمل  بأن  الريسي  بشر  عاليا. كما  الوطن  علم 

بالبطولة،  اخلاصة  التجهيزات  إلنهاء  وساق  قدم  على 

من جتهيزات خاصة باخليول واستقبال الوفود وممرات 

من  استثنائية  لبطولة  اإلعداد  يخص  ما  وكل  السباق 

كافة النواحي.

أديب الحمادي : برنامج كامل
لفرسان لإلعداد البدني و الذهني

أكد  أديب عبد الكرمي احلمادي املدير التنفيذي الحتاد 

اإلمارات للفروسية والسباق بان استضافة حدث كبير 

بالعاصمة  األوتاد  اللتقاط  العالم  كأس  بطولة  بحجم 

احلمادي  وتقدم  للدولة.   فخر  مصدر  يعتبر  أبوظبي، 

بالشكر والتقدير إلى رئيس ومجلس إدارة االحتاد على 

االحتاد  إلى  البطولة  ملف  لتقدمي  والتوجيهات،  الدعم 

العمومية  اجلمعية  اجتماع  في  األوتاد  اللتقاط  الدولي 

التي مت فيها التصويت على املوافقة على االستضافة. 

وأعرب احلمادي عن مدى سعادته بعد أن عبرت وفود 

الدول عن سعادتها باستضافة اإلمارات للبطولة، كما 

أوضح أن االختيار وقع على اإلمارات ملا لها من باع 

الرياضية  واملناسبات  الفعاليات  استضافة  في  طويل 

على  إمنا  و  الفروسية  صعيد  على  فقظ  ليس  الهامة 

العمل  على  احلمادي  أديب  أكد  كما  األصعدة.  كافة 

والذهني  البدني  واإلعداد  للفرسان  كامل  برنامج  على 

ما  وكل  للتدريب  ومعدات  خيول  من  والتجهيزات  لهم 

يحتاجونه للوصول إلى منتخبنا الوطني في أفضل حال 

بان  اإلشارة  مع  البطولة،  بداية  قبل  مستوى  وأعلى 

املنتخبات معدل  بقية  اما   23 املتسابقني  أعمار  معدل 

أعمارهم 30 وما فوق.

اديب الحمادي في متابعة ميدانية مع مدرب المنتخب.

استعدادات منتخب االمارات.

خالل تبادل الدروع الريسي والفيروز.

من مشاركات منتخب االمارات السابقة.
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اإلنطالقة في يناير المقبل 2019

»بولو الحبتور« يستعد لـ 5 بطوالت كبرى في الموسم الجديد

أعلنت مجموعة احلبتور عن خطة نشاط املوسم املقبل 

2019 واملتضمنة العديد من البطوالت واللقاءات الودية 

التي  رئيسية  بطوالت  خمس  تتضمن  حيث  والرسمية 

تتضمنها سلسلة بطوالت كاس دبي الذهبية والتي تعد 

من كبريات بطوالت البولو في العالم ويصل تصنيفها 

الشيخ  برعاية كرمية من سمو  18 جول وحتظى  الى 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 

دبي  بطريق  للبولو  احلبتور  ومنتجع  ويحتضنها مجمع 

العني .

وبرغم بعض اللقاءات التي تسبق سلسلة بطوالت الكاس 

الذهبية مثل لقاء العيد الوطني او اليوم البريطاني او 

اال ان جمهور وعشاق  التنشيطية  اللقاءات  غيرها من 

اخلامس  في  البداية  مع  موعد  على  سيكونوا  اللعبة 

والعشرين من شهر يناير من العام املقبل 2019 حيث 

تنطلق منافسات كأس دبي الفضي والتي تستمر حتى 

 ” االساتذة   ” املاسترز  بطولة  ثم  فبراير  من  الثامن 

اخلامس  وحتى  العاشر  من  الفترة  خالل  تقام  والتي 

عشر من شهر فبراير املقبل وبعد ثالثة ايام وحتديدا 

في الثامن عشر من شهر فبراير 2019 سينطلق كأس 

من  الثامن  حتى  يستمر  والذي  الذهبي  بار  جوليوس 

شهر مارس من العام املقبل .

كأس حتدي دبي فقد حتدد له يوم اخلامس عشر من 

شهر  من  الثالثني  حتى  يستمر  وسوف  مارس  شهر 

مارس ثم تختتم السلسلة الذهبية ببطولة دبي في الثاني 

من ابريل وتستمر عشرة ابام .

وكما هو معروف فان كأس حتدي دبي وبطولة دبي قد 

مت استحداثهما منذ سنوات قالئل التاحة الفرصة امام 

الالعبني املواطنني واملقيمني الذين ليس لديهم تصني. 

محمد الحبتور:

فرصة كبيرة لمشاركة الشباب

أكد رجل االعمال محمد احلبتور رئيس اللجنة املنظمة 

هذه  نشاط  ان  الذهبية  دبي  كأس  بطوالت  لسلسلة 

املستوى  متباينة  بطوالت  يضم  ان  فيه  روعي  املوسم 

لتتاح الفرصة لكل شبابنا للمشاركة سواء منهم الذي 

تعوزه اخلبرة او أصحاب املستويات العالية والتصنيف 

حتى يستفيد اجلميع وتستمتع اجلماهير ايضا .

باملوسم  الرياضيني  كافة  تهنئة  على  احلبتور  وحرص 

اجلديد مؤكدا حرصه واللجنة املنظمة على تقدمي موسم 

يليق باسم دبي وبولو االمارات ويشكل اضافة حقيقية 

للعبة وممارسيها ليس على صعيد االمارات فحسب بل 

على صعيد الشرق االوسط والعالم .
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فرط حمض المعدة لدى الخيل

العادي ميتلك سعة  تعلم أن معّدل معدة احلصان  هل 

تتراوح من 2 إلى 4 جالون فقط؟ ألنها مصممه لهضم 

تيار علف صغير ولكن ثابت على مدار اليوم. تطورت 

اخليول من خالل الرعي، ومتضي ثلثي اليوم في الرعي. 

فتنتج كميات كبيرة من اللعاب وحتافظ على خليط من 

كل  يكن  لم  إن   ، معظم  معدتها  في  واللعاب  النخالة 

الوقت ليحميها من احلمض.

هذا  عادًة  الشائعة  اخليول  تغذية  تتبع  ال  ذلك،  ومع 

الطعام،  وجبات  على  اخليول  تتغذى  عندما  الروتني. 

خاصًة املركزات التي حتتوي على حبوب احلبوب التي 

متر عبر املعدة بسرعة أكبر من اخلشنة، غالبًا ما تكون 

تكون  عندما  الليل  أثناء  أو  النهار  خالل  أوقات  هناك 

املعدة خالية من العلف ومع ذلك تنتج حمض املعدة في 

الواقع، تنتج اخليول ما يصل إلى 16 غالون من عصير 

املعدة احلمضي كل يوم.

هذا يعادل تقريًبا: خزان الغاز من سيارة عادية.

متوسط  ونصف  غالون؛  خمسة  سعة  ماء  دالء  ثالث 

حوض االستحمام.

يتم فصل معدة احلصان إلى األجزاء العلوية والسفلية. 

الغدي  اجلزء السفلي مبّطن بواسطة الغشاء املخاطي 

وهو املكان الذي يتم فيه إنتاج احلمض، هذا هو املكان 

الذي يقصد احلمضي أن يقيم ويهضم الطعام، يحتوي 

الغشاء املخاطي الغدي على طبقة سميكة من املخاط، 

املنتجة بشكل  الصوديوم  وبيكربونات  وتدفق دم قوي، 

من  املعدة  من  السفلي  اجلزء  حتمي  وكلها  طبيعي، 

احلمض.

من  املعدة يصطف  من  العلوي  اجلزء  فإن   ، ذلك  ومع 

من  احلماية  بنفس  يتمتع  وال  املخاطي  الغشاء  خالل 

طعام،  أي  على  حتتوي  املعدة  تكن  لم  إذا  احلمض. 

ينفض  أو  ويصل  احلامض  العصير  يتراكم  أن  ميكن 

مما  املعدة،  من  احملمي  غير  العلوي  باجلزء  ويتصل 

يحرق البطانة الصدفية ويسبب قرحات املعدة.

االعتبار  بعني  يأخذوا  أن  “يجب على أصحاب اجلياد 

معدة  تنتجها  التي  األحماض  من  الهائلة  الكمية 

هناك  كان  سواء  إنتاجه  يتم  احلمض  وأن  احلصان، 

طعام في املعدة أم ال”، الطريقة األكثر طبيعية إلطعام 

اخليل هي توفير الرعي ملعظم اليوم.

هذا غير ممكن بالنسبة ملعظم اخليول التي تتغذى على 

وجبات كبيرة ونادرة، وعدد محدود من اإلقبال والرعي، 

وحتت ضغط التدريب والعرض والسفر. ومع ذلك، فإن 

معدتهم ال تزال تنتج كل تلك السوائل املعدية على معدة 

فارغة نسبيًا “.

العصارة احلمضية  قوة  لتقليل  األكثر طبيعية  الطريقة 

هي  العليا  الصدفية  البطانة  عن  وإبعادها  املعدة  في 

االستفادة من نظام غذائي عالي اجلودة. يقترح:

زيادة وقت الرعي كلما أمكن ؛

استخدام بطيخ تغذية أو رعي.

عالية  بنخالة  السعرات احلرارية من احلبوب  استبدال 

اجلودة ؛ وإضافة الفصفصة إلى النظام الغذائي، عند 

االقتضاء. وقد تبني أن اتباع نظام غذائي عالي النقاوة 

تأثير  بسبب  احلموضة  مستوى  انخفاض  إلى  يؤدي 

التخفيف الطبيعي لأللم والعاج.

قرحة املعدة الوقاية والعالج

أن  املصاحب  لأللم  ميكن  املعدة،  قرحة  تتطور  عندما 

يتسبب في أداء ضعيف أو دون املستوى األمثل.

 GastroGard و  )أوميبرازول(   UlcerGard

قبل  من  املعتمدة  الوحيدة  املنتجات  هي  )أوميبرازول( 

إدارة الغذاء والدواء األمريكية للوقاية والعالج من قرحة 

املعدة اخليلية، على التوالي، مت تصميم كال املنتجني ملنع 

في  البروتون  – مضخات  املصدر  عند  إنتاج احلمض 

الغشاء املخاطي الغدي.

من  األوميبرازول  املنتجني حلماية  كال  تصميم  كما مت 

التفكك بواسطة احلمض حتى يتمكن من الوصول إلى 

النهاية  وفي  الدم،  مجرى  في  امتصاصه  ثم  األمعاء، 

يعود إلى املعدة لعالج أو منع القرحة.

نظًرا  حتديات.  دون  األداء  حصان  إطعام  يكون  ال 

عام،  بشكل  اخليول  إطعام  بها  يتم  التي  للطريقة 

قرحة  فإن  والسفر،  التدريب،  ضغوط  إلى  باإلضافة 

منافسة  خيول  ثالثة  أصل  من  اثنني  على  تؤثر  املعدة 

اختصاصي  أو  البيطري  طبيبك  من  اطلب  متأثرة. 

التغذية تقدمي التوصيات للمساعدة في إبقاء مستويات 

احلمض حتت السيطرة.
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فيما يتعلق بإدارة الوزن ، فإن حتقيق التوازن بني حمية 

احلصان مع تلبية متطلبات الطاقة القابلة للهضم أمر 

بالغ األهمية. ومع ذلك ، فإن احلصان يتطلب عناصر 

النظر  عند  االعتبار  بعني  أخذها  يجب  أخرى  غذائية 

إلى برنامج التغذية الكلي. يعتمد أي برنامج تغذية جيد 

على املبادئ التالية: يفي باحتياجات املغذيات للحيوان، 

خالصات  ويقدم  صحي،  هضمي  نظام  على  ويحافظ 

عالية اجلودة. لذا، ما هي املواد الغذائية التي يحتاجها 

احلصان في نظامه الغذائي؟ هناك العديد من العناصر 

والبروتني  املاء  مثل  احلصان  يتطلبها  التي  الغذائية 

من  لكل  محددة  كميات  تعتمد  واملعادن.  والفيتامينات 

هذه العناصر الغذائية بشكل كبير على وزن احلصان 

إذا  ما  )مثل  الفسيولوجية  احلالة  أو  نشاطه  ومستوى 

كان احليوان ينمو أو فرس مرضعة(.

ماء
املياه هي أهم العناصر الغذائية بكثير، وغالًبا ما يتم 

على  اخليول  جميع  حتصل  أن  يجب  عنها.  التغاضي 

املياه النظيفة النقية في جميع األوقات. بدونه، قد ينتج 

املغص، واجلفاف، وحتى املوت. تعتمد متطلبات اخليول 

أن  حيث  الفسيولوجية،  حالته  على  كبير  بشكل  املائية 

من  بكثير  أكثر  مياه  إلى  حتتاج  ترضع  التي  الفرس 

“االيواء”. بشكل عام، سيشرب احلصان  حصان في 

بوزن 500 كجم حوالي 45-30 لتًرا في اليوم. ومع 

ذلك، فإن مقدار ما تشربه اخليول سيعتمد إلى حد كبير 

على النظام الغذائي؛ على سبيل املثال، من املرجح أال 

يشرب احلصان في املراعي بقدر ما يشرب احلصان 

الذي يتناول التنب ، ألن احلصان املربى يأخذ املاء مع 

كل شفرة من العشب.

بروتين
َيّة هي توفير اللبنات  إن الوظيفة الرئيسية للبروتني كمغِذّ

األساسية لألنسجة والعضالت والهرمونات واإلنزميات. 

فيما يتعلق بالنظام الغذائي اخلاص باخليول، غالبًا ما 

الكمية  أساس  على  البروتني  متطلبات  بتصنيف  نقوم 

والنوعية، كمية يشير إلى غرام من البروتني الالزم في 

الغذائي، يعتقد معظم مالكي اخليول من حيث  النظام 

النسبة املئوية للبروتني في تغذية معينة، ولكن مقدار ما 

يحصل عليه احلصان في الواقع يعتمد على كمية الطعام 

التي يحصل عليها، )مثال: تغذية 5 كيلوجرام من حمية 

بروتني ٪10 ستعطي حصاًنا 500 جرام من البروتني 

]5000 جرام × 0.10[ ؛ كما أن إطعام 2.5 كجم من 

نظام غذائي بروتني ٪20 سيعطي حصاًنا 500 جراًما 

من البروتني ]2500 جراًما × 0.20 = 500 غرام[.( 

االعتبار  في  يأخذوا  أن  اجلياد  أصحاب  على  يجب 

مجموع غرام البروتني املتناولة في اليوم الواحد، وليس 

النسبة املئوية. باإلضافة إلى إدراك كمية البروتني التي 

يحصل عليها احلصان، فإن إدراك جودة البروتني مهم 

بنفس القدر. تشير جودة البروتني إلى تكوين األحماض 

األمينية. بعض األحماض األمينية ميكن فعال أن تكون 

نظر  وجهة  من  وليست ضرورية  اجلسم  من  مصنوعة 

غذائية، تعتبر األحماض األمينية التي ال ميكن إنتاجها 

من قبل اجلسم، مثل الليسني ، ضرورية ويجب توفيرها 

في النظام الغذائي.

األحماض  هذه  اجلودة  عالي  البروتني  يوفر  أن  يجب 

للبروتني  اجليدة  املصادر  وتشمل  األساسية،  األمينية 

وجبات البذور )مثل وجبة فول الصويا أو وجبة الكتان/

إلخ(.  البرسيم،  )البرسيم،  والبقوليات  الكتان(  بذور 

تعتبر األحماض األمينية األساسية لليسني ذات أهمية 

اخليول  أعالف  بعض  للنمو،  متطلباتها  بسبب  خاصة 

منخفضة نسبيًا في واحد أو أكثر من األحماض األمينية 

الرئيسية ، مع اعتبار الليسني أول حمض أميني محدد 

الليسني  الكميات غير كافية من  إذا كانت  أنه  )مبعنى 

موجودة ، فإن قدرات تخليق اجلسم محدودة(. وهكذا، 

إذا كان احلصان يفي باحتياجاته الكمية من البروتني 

بسهولة ولكن لم يحصل على ما يكفي من الاليسني، فلن 

يكون النظام الغذائي مناسًبا.

الدهون والكربوهيدرات
اخلاصية الغذائية الرئيسية من الدهون والكربوهيدرات 

هي قدرتها على توليد الطاقة من خالل التمثيل الغذائي. 

ومع ذلك، فإن أنواع معينة من الكربوهيدرات والدهون 

تخدم وظائف إضافية مهمة للحصان، على سبيل املثال، 

الكربوهيدرات املعقدة مثل األلياف مهمة للغاية لصحة 

حساس  امليكروبي  البيئي  النظام  الهضمي؛  اجلهاز 

للغاية لعدم كفاية األلياف.

أن  اآلن  به  املسلم  من  اإلنسان،  في  ذلك،  على  عالوة 

النظام  من  أساسية  أجزاء  هي  الدهون  أنواع  بعض 

أوميغا،  الدهنية  األحماض  مجموعة  وهي  ؛  الغذائي 

الدهون مهمة  6، هذه  وأوميغا   3 أوميغا  ذلك  مبا في 

وظيفة  في  وأدوارها  لاللتهابات  املضادة  خلصائصها 

املناعة. ومن املرجح أن تستفيد اخليول أيًضا من هذه المغذيات التي يحتاجها الحصان؟

األحماض الدهنية أوميجا وأن األبحاث مستمرة، على 

الرغم من أن هذه الدهون ال تعتبر مواد غذائية أساسية.

المعادن
من  متنوعة  مجموعة  لتلبية  معادن  عدة  اخليول  تتطلب 

الهيكل  سالمة  ذلك  في  مبا  الوظيفية،  االحتياجات 

املاكرو  معادن  تشتمل  اخللوي.  والتواصل  العظمي 

الكالسيوم  على  نسبيًا(  كبيرة  بكميات  املطلوبة  )تلك 

والكلوريد  والبوتاسيوم  والصوديوم  والفوسفور 

)التي  النادرة  املعادن  تشتمل  والكبريت.  واملغنيسيوم 

الكوبالت  على  نسبيا(  صغيرة  كميات  إلى  حتتاج 

وما  واليود  واحلديد  والسيلينيوم  والزنك  والنحاس 

في  متغيرة  تكون  أن  إلى  اخليل  علف  متيل  ذلك.  إلى 

العديد من املعادن، وألنها عادة ما تكون منخفضة في 

الصوديوم وكلوريد )امللح(، يوصى بعرض جميع أنواع 

اخليول على بعض أنواع امللح، مثل كتلة امللح.

العديد من  املعادن هي أهمية  نقطة أخرى مهمة حول 

واحد  معدن  كمية  أن  حيث  املعادن،  هذه  بني  النسب 

الغذائي قد تؤثر على استخدام آخر. على  النظام  في 

سبيل املثال، يجب أن يكون هناك دائمًا كمية أكبر من 

في  بالفسفور،  مقارنة  الغذائي  النظام  في  الكالسيوم 

املعدل املثالي بنسبة 2: 1 تقريًبا، إذا كانت هذه النسبة 

استخدام  من  احلصان  يتمكن  ال  قد  متوازنة،  غير 

الكالسيوم في نظامه الغذائي وقد يتسبب في مشاكل 

في العظام.

في  املوجودة  املعادن  عدد  ملعرفة  الوحيدة  الطريقة 

خالصتك )خاصة القش و / أو املراعي( هو حتليلها في 

مختبر الزراعة احمللي. حتتوي معظم األعالف املتوفرة 

احتياجات  لتلبية  بكميات  مضافة  معادن  على  جتاريًا 

نوع احلصان الذي مت تصميم األعالف من أجله.

الفيتامينات
أو  املاء  في  للذوبان  قابلة  بأنها  الفيتامينات  تصنف 

للذوبان في الدهون، تشتمل الفيتامينات التي تذوب في 

 D و A الدهون )التي ميكن أن تذوب في الدهون( على

و E و K في حني حتتوي الفيتامينات القابلة للذوبان 

وغيرها(  والثيامني  )النياسني   B املركب  على  املاء  في 

بعض  حيث  من  فريًدا  احلصان  يكون   .C وفيتامني 

داخل  املوجودة  امليكروبات  أن  في  الفيتامني  متطلبات 

الفيتامينات  تخليق  على  القدرة  لديها  الغليظة  األمعاء 

املعقدة ب وفيتامني ك. وتقوم امليكروبات بذلك بكميات 

كافية لتلبية احتياجات معظم اخليول بحيث أن نواقص 

للحث  الصعب  للغاية حتى من  نادرة  الفيتامينات  هذه 

جتريبيا.

أو  القرود،  الفاكهة،  )وخفافيش  للبشر  اخليول، خالفا 

خنازير غينيا(، ميكن أن تخلق فيتامني C اخلاص بها، 

وبالتالي ال تتطلب ذلك في نظامهم الغذائي. مت العثور 

على فيتامني د، الذي مت توليده عند تعرض اجللد ألشعة 

الشمس، بكميات جيدة في األعالف املغطاة بالشمس. 

لذلك، فإنه يوفر لك تغذية جيدة من القش )أي ليس دفعة 

التعرض  بعض  على  املاضي( وحصانك يحصل  العام 

في الهواء الطلق، ينبغي أن يكون احلصول على الكثير 

.D من فيتامني

مختلفة  بكميات   E و   A الفيتامينات  على  العثور  مت 

في املراعي والتنب، مع وجود كميات أعلى في املراعي 

تخزينها  يتم  لم  التي  القش  وفي  الربيع  أشهر  خالل 

لفترة طويلة جًدا. معظم الفيتامينات القابلة للذوبان في 

الدهون سوف تتحلل مبرور الوقت في التنب املخزن.
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بولو

ExpatWoman نادي دبي للبولو والفروسية« يتعاون مع«

لدعم مشاركة النساء في رياضة البولو

Ex� أن اإلعالن  والفروسية«  للبولو  دبي  »نادي   يسر 

النادي،  فعاليات  شركاء  أبرز  أحد   ،patWoman
سيقدم رعايته للنسخة األولى من بطولة البولو للنساء 

في نوفمبر املقبل.

للبولو   ExpatWoman كأس  بطولة  إعداد  ومت 

للسيدات ملنح الالعبات في املنطقة فرصة التنافس فيما 

بينهن في حدث ميثل احتفالية باإلجنازات النسائية في 

رياضة البولو. 

أن  على  نوفمبر   11 في  البطولة  منافسات  وستنطلق 

 ExpatWoman احتفاالت  مع  النهائيات  تتزامن 

دبي  »نادي  نوفمبر في   17 تقام  التي  األعياد  مبوسم 

في  مجاني  احلضور  بأن  علمًا  والفروسية«،  للبولو 

إلى  إضافة  ترفيهية  أنشطة  سيتضمن  الذي  احلدث 

املباراة النهائية في أجواء عائلية مميزة. 

بهذه املناسبة قالت هيذر ويغلسوورث، مدير العمليات في 

»نادي دبي للبولو والفروسية«: »نحن فخورون بانضمام 

ExpatWoman إلينا في الترويج لهذه البطولة على 

مستوى دبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل عام، 

وكلنا ثقة بأن هذا احلدث االستثنائي سيحظى باهتمام 

كبير واهتمام ومتابعة واسعة. وفي الوقت الذي يزداد 

فيه احلضور النسائي في رياضة البولو عامليًا، فإننا في 

’نادي دبي للبولو والفروسية‘ نؤكد التزامنا بلعب دور 
للسيدات  املناسبة  الفرص  توفير  صعيد  على  إيجابي 

هنا في الدولة«. 

والرئيس  املؤسس  دروري،  جني  قالت  جانبها  ومن 

والتنفيذي في ExpatWoman: »حتظى احتفاالتنا 

العائلية مبوسم األعياد بشعبية كبيرة منذ انطالقها قبل 

سبع سنوات، وتستقطب أكثر من 10 آالف زائر. ونحن 

البولو  لبطولة  النهائية  املباراة  بإضافة  للغاية  سعداء 

النسائية إلى جدول فعاليات مهرجاننا الذي يستمر ملدة 

أربعة أيام. كما نفتخر بدعمنا للنساء وتشجيعهن على 

مهاراتهن  وإبراز  البولو  رياضة  في  مشاركتهن  تعزيز 

فيها«. 

عام  تأسس  قد   ExpatWoman موقع  أن  يذكر 

2002 ويحتل املرتبة األولى بني مواقع النشر الرقمي 

شخص  مليوني  إلى  قرائه  عدد  ويصل  املنطقة،  في 

تقوم  للوافدين،  مجانيًا  دلياًل  املوقع  ويعتبر  شهريًا. 

ويعمل  للنساء،  أيضًا  املوجه  محتواه  بكتابة  النساء 

مع  التواصل  تفعيل  إلى  الرامية  رسالته  من  انطالقًا 

عن  عائالتهن  ودعم  ودعمهن  العالم  حول  السيدات 

االنتقال إلى بلد جديد. 

عام  تأسس  فقد  والفروسية«  للبولو  دبي  »نادي  أما 

العربية«،  »املرابع  في  احليوي  مبوقعه  وميتاز   2006

ويعد من أبرز الوجهات الترفيهية في دبي. ويركز النادي 

البولو  التركيز على  على رياضات املنطقة العريقة، مع 

والفروسية، ويتضمن أيضًا العديد من املطاعم واملرافق 

ليكون بذلك خيارًا مثاليًا لفعاليات الشركات واملناسبات 

االجتماعية. ويلتزم النادي بأعلى معايير التميز العاملية 

أو  الترفيه  ألغراض  الزوار  تناسب  التي  اخلدمات  في 

العمل أو الرياضة. 

حمدان بن محمد وحمدان بن راشد خالل تتويج النسخة الماضية من كأس دبي العالمي.
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The Guards Ladies’ Charity Tournament
for the Lord Patrick Beresford Trophy

East Coast Open Finale
Tradition continues for the Brant Family with victory

The Guards Ladies’ Charity Tournament 

for the Lord Patrick Beresford Trophy 

came to an end in bright sunshine, with 

Dodson & Horrell coming up against the 

UAE Polo Team in the Final. This 18 goal 

tournament is the last stage in the 2018 

Victrix Ludorum series and saw victors 

Dodson & Horrell not only take the win 

98-, but also saw the team crowned 

victors of the series.

Throughout this exciting day, guests 

gathered at Guards Polo Club in support 

of the Breast Cancer Haven Charity, 

the leading charity supporting those 

diagnosed with breast cancer. As part 

of the Club’s fundraising, it opened up 

the Clubhouse to non-members for the 

day with British Polo Gin ‘Boozy Blush’ 

cocktails greeting the guests on arrival, 

followed by a lunch and charity auction, 

as well as post-polo cocktails and live 

music courtesy of the in-house DJ, Ebe 

Sievwright. During the day’s activities, 

guests indulged in a sumptuous 

Exactly one week after The Pacific Coast 

Open in Santa Barbara, California, all 

eyes turned to Greenwich Polo Club in 

Connecticut for the Final of the East Coast 

Open on Sunday 9 September. Despite 

Iconica’s perfect record leading up to the 

Final, a fiery and determined Audi never 

relinquished the lead taking home The 

Perry Trophy with a final 119- score. 

In the first few minutes of play, Audi’s Toro 

Ruiz set the tone with back-to-back goals, 

the first an impressive run in front of a 

packed grandstand on bay mare Eleonor, 

the other an incredible cut shot off the 

end line for an early lead. A penalty in 

favor of Audi widened the margin as 

Joaquin Panelo sent the ball straight 

through the posts to end the first chukka 

30-. Iconica rallied in the second however, 

keeping Audi goalless and closing the 

gap with two penalty conversions from 

meal courtesy of Clubhouse caterers 

Mosimann’s as well as make-up from the 

world-famous Charlotte Tilbury brand 

and a raffle, with gifts aplenty. The entire 

event welcomed a hint of pink, in honour 

of the Breast Cancer Haven Charity, with a 

specially made flower wall decorating the 

Clubhouse as guests entered for the day.

Following a thrilling day of matches, 

Dodson & Horrell defeated their UAE 

Polo Team rivals with a golden goal in 

extra time to take home the ultimate 

prize, The Lord Patrick Beresford Trophy, 

presented by Lord Patrick himself. Both 

teams were awarded an abundance of 

prizes, from Charlotte Tilbury make-up to 

British Polo Gin hats and Roses Only roses. 

Hazel Jackson-Gaona was presented 

with The Polo Magazine Most Valuable 

Player award, whilst her pony, Aliha, was 

awarded the Polo Times Best Playing 

Pony rug.

Later on that day, in the Final of The 

Guards Ladies Charity Match, Hesketh 

Ladies defeated The Haven 31- to take 

home the honours. Kim Roche was 

presented with The Polo Magazine Most 

Valuable Player honours. A full report will 

follow in the next issue of Polo Times, so 

make sure you’re subscribed, by clicking 

here, for all our updates.

The Guards Ladies’ Charity Tournament 

for the Lord Patrick Beresford Trophy Final 

Teams (Ladies Handicaps):

Dodson & Horrell (18): Hannah 

Henderson (4), Nina Clarkin (10), Cicely 

Colthurst (1) & Saffy Oliver (3)

UAE Polo Team (18): Hazel Jackson-Gaona 

(8), HH Sheika Maitha (3), Katie Vickery (3) 

& Milly Hine (4)

The Guards Ladies’ Charity Match Teams 

(Unisex Handicaps):

The Haven (-2): Livi Alderman (0), Mindi 

Byrne (0), Tatiana Wooldridge (-2) & 

Romilla Arber (0)

Hesketh Ladies (-4): Kim Roche (-2), Kristin 

Grube (-2), Lauren Dickson (-2) & Sarah 

Wiseman (2)

POLO

Mariano Gonzalez. Their momentum 

continued into the third chukka with two 

field goals from the father-son duo Peke 

and Mariano Gonzalez, closing the first 

half trailing by one, 54-. 

Unwavering, Audi continued in the 

second half matching Iconica goal 

for goal and sinking another penalty 

conversion to increase their advantage 

to 86-. The match’s top scorer Ruiz nailed 

his fifth goal of the game in the fifth 

chukka as Audi began to run away with 

the lead 106-. Two penalties in the final 

two chukkas kept Iconica in the game as 

time wound down and with 35 seconds 

remaining on the clock, a centre hit 

following a Penalty 1 gave Iconica a flash 

of hope to tie the match and go into an 

extra chukka. The shot was intercepted 

by a backhand from Mariano Aguerre, 

dashing their hopes as Panelo raced 

down field, scoring a final goal to cement 

the Audi victory. 

Panelo was awarded the Most Valuable 

Player honours for exceptional accuracy 

from the penalty line. Similarly, his seven-

year-old Argentine Thoroughbred mare 

Penelope, whom he played in the first 

and fifth chukkas, was awarded the Best 

Playing Pony prize. 

This was one of many East Coast Open 

titles for USA Hall-of-Famer Aguerre. 

The win with Chris Brant was especially 

memorable, having captured the trophy 

many times with Brant’s father and 

Aguerre’s long-time sponsor and friend 

Peter Brant. 

The East Coast Open Final Teams:

Audi: Chris Brant, Victoriano Ruiz Jorba, 

Mariano Aguerre & Joaquin Panelo

Iconica: Maureen Brennan, Peke Gonzalez, 

Mariano Gonzalez & Matias Magrini
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Sainte Mesme
Secure The Paprec French Open

In the Final of The Paprec French Open 

on 16 September, In The Wings came up 

against previous winners Sainte Mesme 

to battle for the coveted trophy. The two 

teams had faced each other regularly 

throughout the season, with a high 

standard set going into the final match. 

During the qualifying stages, the two 

teams came up against each other, with 

Sainte Mesme taking the win, and this 

Final was no different. Sainte Mesme took 

control of the Final from the first chukka 

and held the lead throughout. In the 

third chukka, Sainte Mesme’s Santiago 

Cernadas was sent off with a yellow card 

for two minutes, having accidentally hit a 

player from the other team with his stick, 

which gave In The Wings the time to 

fight back to equalise the scoreboard. As 

the final whistle sounded, Sainte Mesme 

lifted The Paprec French Open trophy 

with a 109- win. Venuziana, an eight-year-

old mare owned by Javier Tanoira and 

played by Pancho Besadon, was awarded 

the Best Playing Pony rug.

Following the first Final, two ladies’ teams 

took to the field for The Ladies’ Open 

Final. DS Automobiles came up against 

Engel & Völkers Why Not in a battle 

of wills, with British number one Nina 

Clarkin playing against British number 

two, Hazel Jackson-Gaona. The match 

was a fast affair, with DS Automobiles 

riding off the victors 97- at the final 

whistle. Clarkin’s 11-year-old gelding 

Basil was named the Best Playing Pony, 

whilst Jackson-Gaona picked up the Most 

Valuable Player honours.

The Paprec French Open Teams:

Sainte Mesme (16): Robert Strom (5), 

Santiago Cernadas (6), Pelayo Berazadi (5) 

& Rafael Cabezas (0)

In The Wings (16): Rufino Bensadon (4), 

Alfonso Pieres (4), Pancho Bensadon (8) & 

André Fabre (0)

The Ladies’ Open Final Teams:

DS Automobiles (16): Lucy Coddington 

(5), Susanne Rosenkranz (1), Angela Robb 

(0) & Nina

Clarkin (10)

Engel & Vólkers Why Not (16): Hana Grill 

Zavaleta (4), Hazel Jackson-Gaona (8), Lea 

Siboni (2) & Beanie Bradley (2)

POLO
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Argentine Update
The 51st Abierto de San Jorge ends

The Argentine spring season is underway, 

with tournaments taking place across 

the country. In the Final of the season 

opening 51st Abierto de San Jorge 

at Palermo, La Dolfina Valiente took 

home the win against rivals Los Indios 

with a resounding 124- final score and 

with it The Duke of Edinburgh Trophy. 

In other news, SJ Miraflores won The 

Copa Francisco Ceballos 155- against SJ 

CoreCapital on the Number One field at 

Palermo. 

The Duke of Edinburgh Trophy Teams:

La Dolfina Valiente (29): Rob Jornayvaz 

(1), Diego Cavanagh (8), Adolfo Cambiaso 

(10) & Juan Martín Nero (10)

Los Indios (27): Alberto Heguy (7), Jorge 

Monsegou (5), Juan Martín Zavaleta (8) & 

Pedro Falabella (7)

The Copa Francisco Ceballos Final Teams:

SJ Miraflores (8): Mateo Granados (0), 

Alejandro Granados (1), Lucas Torales (6) 

& Roberto Samaría (1)

SJ CoreCapital (6): José M. Ortiz (1), 

Antonio Lanusse (1), José Ortiz (3) & 

Daniel Otero (1)

POLO
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Silicon Valley lit up on, with incredibly 

fast and competitive horses and riders 

competing for the champion title in the 

$30,000 Grand Prix of Silicon Valley at 

The Horse Park at Woodside. Twenty-five 

entries came through the in-gate and 

took their best shot at the 15-effort first 

round course designed by Scott Starnes, 

and nine went clear to proceed to the 

exciting jump off. When the smoke 

cleared, Leslie Wright and Adamus 

emerged victorious with a smooth, 

efficient ride. 

«I knew I just had to be super smooth, 

and not crazy, so I really focused my turns 

in the beginning, and then I was able to 

open up a little bit,» said Leslie Wright. It 

was an especially sweet victory for the 

NEWS

Adamus and Leslie Wright Blaze to the Win in
The $30,000 Grand Prix of Silicon Valley

12-year-old bay warmblood gelding, 

owned by Pinnacle Equine Group Ltd, 

because he is just returning from an 

injury. «Adam is just awesome,» said 

Wright of Adamus. «He was hurt all of 

last year, and he›s come back this year 

stronger than he went away. So he›s just 

come back better than ever.»

Harley Brown rode Katherine Anne 

Brewer›s Mylord Cornet to a second place 

finish, and Emma Catherine Reichow took 

third place aboard her own Apex. Both 

turned in impressive double clear rounds 

to earn their places on the podium. 
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The Dubai Duty Free International 

Weekend at Newbury Racecourse UK, got 

underway on Friday, 21 September and 

delivered UAE success in abundance.

The feature race of the day, The Dubai 

Duty Free Cup a Listed race over seven 

furlongs with £37,000 prize money, was 

won by HH Sheikh Hamdan bin Rashid 

Al Maktoum’s Mankib.  Trained by William 

Haggas, Mankib had won on two of his 

four starts this season including over this 

course and distance back in July.

William Haggas’s wife Maureen, daughter 

of the great jockey Lester Piggott, paid 

tribute to HH Sheikh Hamdan’s Shadwell 

Stud who had looked after Mankib when 

he arrived from France.  After receiving 

HH Sheikh Hamdan’s Trophy from Dubai 

Duty Free’s Executive Vice Chairman & 

CEO Colm McLoughlin, Sinead El Sibai 

Senior Vice President Marketing and 

Jasmin Micoyco, she said, “They did a 

wonderful job.  He’s now a happy horse 

in a good place. We shall step him up to 

Persistent rain proved no barrier to a 

great afternoon of racing on day two 

of the Dubai Duty Free International 

Weekend at Newbury on Saturday, 22 

September, with several top-quality 

performances and thrilling finishes 

featuring in an action-packed eight-race 

card.

The Dubai Duty Free Mill Reef Stakes, the 

day’s most prestigious race has proved 

a springboard for future stars Ribchester 

(2015) and Harry Angel (2016) in recent 

years, and this year’s winner Kessaar also 

looks to have a bright future following 

a decisive victory under Frankie Dettori. 

Trained by John Gosden, Kessaar is now 

set to head to France for the Group 1 

Criterium International at Longchamp 

next month.

Gosden, winning the Dubai Duty Free 

Mill Reef Stakes for the first time said, “We 

didn’t know if Kessaar would handle the 

soft ground today, but it won’t worry us 

again. 

RACE

Dubai Duty Free
International Weekend underway

Kessarr shines despite the rain at
Dubai Duty Free International Weekend

Group races and he should be capable of 

holding his own in that company.”

Mankib was chased home by Good Effort 

in the colours of Abdulla Al Mansoori to 

provide a Dubai one-two.

The £25,000 Dubai Duty Free Handicap 

for three-year-olds and upwards over 

one mile and four furlongs was won 

by Communique in the silver silks of 

the Crown Prince of Dubai, HH Sheikh 

Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. 

Communique’s trainer Mark Johnston 

this summer broke the record to become 

the winning-most trainer in British 

history with 4,193 winners. Johnston’s 

leading owner is Sheikh Hamdan bin 

Mohammed Al Maktoum for whom 

battling Communique has won four 

valuable handicaps this season ridden 

each time by the champion jockey 

Silvestre de Sousa. Dirty Rascal trained 

by Richard Hannon hit back in the next, 

The Dubai Duty Free Nursery Handicap 

for two-year-olds over seven furlongs 

and worth £10,000.  Here Dirty Rascal 

carried topweight to a clear cut victory 

prompting Hannon to comment: “He’s 

been a star all year finishing second 

five times and winning twice in seven 

outings. He is going to shoot further up 

the handicap now and we will probably 

try for some ‘black type’.

The first day concluded with The 

Dubai Duty Free Full of Surprises Fillies’ 

Conditions Stakes also over the straight 

seven furlongs course for two-year-olds. 

Fashion’s Star, a very expensive debutant 

filly had shown her trainer Roger Charlton 

enough at home to warrant a run in 

this prestigious event and she did not 

disappoint him or her owner, who called 

from America for the result.

Fashion’s Star could well be a classic 

filly next year – “Pleasing” was the 

understated verdict of Charlton. “I am 

inclined to think that’s it for the year. We 

shall look after her in this winter.”

“The Criterium International used to be 

a mile but they’ve dropped it to seven 

furlongs and we are all going to Paris.”

Mill Reef’s trainer, Ian Balding, joined 

Dubai Duty Free’s Executive Vice 

Chairman and CEO, Colm McLoughlin, 

Sinead El Sibai Senior Vice President 

Marketing and Jasmin Micoyco Assistant 

Manager Projects and Events, to present 

the trophies for the race which celebrates 

the 1971 Derby winner. 

The Dubai Duty Free Mill Reef Stakes 

is supported by two Group 3 events. 

The important £60,000 Dubai Duty Free 

Legacy Cup run over 11 furlongs, for 

three year olds and above was won by 

Young Rascal who earlier in the year 

had been a strong fancy to provide 

trainer William Haggas with his second 

Derby victory, and just nosed out Group 

winning rival Mirage Dancer in a photo 

under Jim Crowley. 

Connections had hoped that the £60,000 

Group 3 Dubai International Airport 

World Trophy could provide a fairytale 

farewell for Take Cover, who at the age 

of 11 was having his final race for trainer 

David Griffiths, but the veteran was 

valiant in defeat being beaten just three-

quarters of a length by Mr Lupton trained 

by Richard Fahey and ridden by Gerald 

Mosse.

The £75,000 Dubai Duty Free Handicap 

provided another thrilling finish and it 

was only in the last stride that Hughie 

Morrison’s Buzz and jockey Charlie 

Bennett got up to beat Mountain Angel 

Ridden by David Egan and trained by 

Roger Varian. 

The Dubai Duty Free International 

Weekend proved to be a thrilling climax 

to the multi-award winning airport 

retailer’s horseracing sponsorship 

programme in the UK and Ireland which 

resumes at Newbury next year with 

the 2019 Dubai Duty Free Spring Trials 

meeting in April.

Maureen Haggas receives the winning owner’s trophy on behalf of His Highness Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum 
from Colm McLoughlin, Sinead El Sibai and Jasmin Micoyco following victory for Mankib in the Dubai Duty Free Cup

Owner Khalid Al-Mudhaf and connections of Kessaar with jockey Frankie Detorri receive the trophies for the Dubai Duty 
Free Mill Reef Stakes from Dubai Duty Free Executive Vice Chairman and CEO, Colm McLoughlin, Sinead El Sibai Senior 
Vice President Marketing and Jasmin Micoyco Assistant Manager Projects and Events and Ian Balding, Dubai Duty Free 

Handicap Mill Reef›s trainer.
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يسهل التعّرف على أي رجل أنيق من إملامه باملوضة وال 

شك إن إضافة هذه الساعة القّيمة إلى تشكيلتك جتعلك 

تتخطى كل التوقعات. 

ساعات الكوست مون اخلفيفة املصقولة هي ثمرة تأمل 

في األناقة الناجمة عن تصميم هذه الساعات لتقتصر 

اجلديدة  التشكيلة  هذه  استلهمت  الضروريات.  على 

وعلبتها  الدائري  شكلها  مع  اخلوالي  األيام  رزانة  من 

النحيفة واملينا البسيط الذي يحمل عالمة التمساح.

جاءت ساعة مون للرجال في تالٍق بني االتقان والعملية 

وهي رمز لألناقة احلضرية اجلديدة. تصميمها مصقول 

ومتوازن يتحلى بقطر دقيق وهي سمات هذه املوديالت 

تضفي  التي  املختلفة  مون  أشكال  اكتشف  األربعة. 

تناغمًا وأناقة على احلياة اليومية للرجل املعاصر.

أسرة  على  قيمة  إضافة  الوظائف  وتعددية  نحافة   •

تشكيلة مون من الكوست

تشكيلة دريست أب الجديدة من
Tommy Hilfiger تومي هيلفيغر

ساعات مون.

ساعات  مثل  وحجمها  شكلها  على  العلبة  حافظت   •

العقربني .

• سماكة العلبة 7.4 مم. 

• حزام جلد مقّطب عالي اجلودة.

ميكن االختيار بني علبة من الستاينلس ستيل أو الذهب 

األصفر مع طالء أيوني أزرق أو الفضة األبيض.  إذا 

مواعيدك ومنط  مع  تتناسب  تبحث عن ساعة  كنت  ما 

مون  ساعات  تشكيلة  شئت.  ما  فلديك  الفاخر  حياتك 

هي احلل!

درهم  و745  األزرق  للمينا  درهم   845 الساعة  سعر 

ساعة  متاجر  لدى  متوفرة  والساعات  األبيض  للمينا 

املتجر  على  أو  املتحدة  العربية  اإلمارات  في  الصفوة 

.www.rivolishop.com اإللكتروني

هيلفيغر  تومي  من  للرجال    SS2018  ساعة  حتتفي 

واآلنية  السرعة  تتداخل  السيارات حيث  لرياضة  بحبه 

مع احلنني إلى املاضي العتيق.

 تقّدم التشكيلة هذا املوسم موديالت كالسيكية بنفحة 

معاصرة مع شكل بسيط دقيق معزز بتفاصيل رياضية 

مع قطع مستوحاة من مضمار السباق وحتمل شعار 

علم تومي هيلفيغر الشهير.

ساعات متثل بساطة تومي املعاصر مع شكلها الدائري 

اجلاهزة للرجال واملصنوعة من ستاينلس ستيل صلب 

علبة  باأليون مع  واملطلية  األسود  أو  الرمادي  باللونني 

مينا  مع  أنيقة  ناعمة  تصاميم  وهي  مم.   44 قطرها 

متعدد األعني وعقارب متسقة مع شعار تومي هيلفيغر 

أو شبكة  مع وصلة  على سوار  متوفرة  وهي  الشهير. 

وحزام جلد ناعم بلمسات دقيقة شهيرة باللون األحمر 

واألبيض واألزرق. الساعة  مقاومة للمياه على عمق 5 

جو أو  50 مترًا.

 تتراوح أسعار تشكيلة دريست أب من تومي هيلفيغر 

بني 700 و1000 درهم وهي متوفرة لدى متاجر ساعة 

الصفوة في اإلمارات العربية املتحدة.

فن إضفاء الطابع الشخصي
Monsieur Bovet و Miss Audrey

في وقت مبكر من القرن التاسع عشر، عرض إدوارد 

الشخصي، ساهمت  الطابع  عليها  ُأضفي  قطعًا  بوفيه 

دور  من  قليل  عدد  جنح  وقد  بوفيه.  سمعة  صنع  في 

صناعة الساعات في احلفاظ على هذه احلرف الفنية. 

لساعات  الصلبة  املينا  تشّكل  أحدها.  بوفيه  دار  وُتعّد 

اخللفية   Miss Audrey و   Monsieur Bovet
إطار  وسط  يفسح  حني  في  منمنمة،  للوحات  املثالية 

الساعة، حوافها، وأقواسها املجال للنقش أو الترصيع 

هذه  الدار  في  احلرفيون  وينّفذ  الكرمية.  باألحجار 

الفنون الزخرفية وفقًا لرغبات جامعي الساعات. 

 -  Monsieur Bovetو  Miss Audrey تقدم 

التي صممها  فلورييه  أماديو  عائلة  من  وهما ساعتان 

باسكال رافي - تعبيرات مختلفة، لكن يبرز كل منهما 

أناقته اخلاصة وتقنيته البارعة. 

 Monsieur و   Miss Audrey ساعات  تتميز 

على  احلاصل  أماديو  نظام  حتويل  بإمكانية   Bovet
براءة اختراع وإمكانيات إضفاء الطابع الشخصي التي 

ونقوش  رسوم  تنفيذ  مع  الدار،  في  احلرفيون  يقدمها 

منمنمة يدويًا.

إلى  لتنضم  جاءت  جديدة  دايت  بيج  ساعة   ُطرحت 

تشكيلة بارونشيلي. واحتفااًل بالذكرة املئوية لها، قامت 

الساعة  تلك  على  للتاريخ  واسعة  فتحة  بوضع  ميدو 

. Caliber 80  احلصرية التي تعمل على حركة

واملعززة  بعناية  املصقولة  الفوالذ  من  علبتها     بفضل 
بحرف دائري مزدوج فإن ساعة بارونشيلي بيج دايت 

الساعة  عند  التاريخ  فتحتي  مع  خاصة  وتبرز  تتألق 

ساعة بارونشيلي بيج دايت من ميدو

الكاملة،  بارونشيلي  تشكيلة  مع  ومتاشيًا  السادسة. 

فإن هذا الشكل اجلديد يلفت االنتباه بتصميمه األنيق 

واهتمامه بأدق التفاصيل من املينا املبرغل إلى العقارب 

الكالسيكي اجلديد لصالة  النمط  إن  بوجهني. وال شك 

فيتوريو إميانويل الثاني في ميالن واملستوحاة من حقبة 

العمارة  لفن  العريق  املوروث  على  دليل  خير  الباروك 

اإليطالية. ومن هذه األشكال األنيقة الدائرية استوحت 

ميدو تصميم بارونشيلي. ال شك إن هذه اإلحالة إلى 

تعطي  املتناغمة  ومنحنياته  الكبيرة  الهيبة  ذي  املبنى 

رونقًا خاصًا أنيقًا ال يفنى لهذه التشكيلة األيقونية التي 

احتفلت بعديها األربعني عام 2016.

ميدو  أطلقت  بها،  اخلاصة  املئوية  الذكرة   مبناسبة 

تاريخ  بفتحة  املجهزة  األصلية  الساعات  من  سلسلة 

واسعة وتعمل بحركة  Caliber 80  احلصرية.
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“تازيو  نوفوالري”
إصدار األسطورة من إبرهارد آند كو

كو«  أند  »إبرهارد  السويسرية  الساعات  دار  قامت 

بكشف النقاب عن إصدار تازيو نوفوالري اجلديد الذي 

الذي  السيارات  ويكرم بطل سباق  نفس االسم  يحمل 

األربعينيات،  أواخر  و   1920 بني  العقود  على  سيطر 

الشخصية  األنيق  اإلصدار  وُيجسد  نوفوالري. 

روعة  بني  جتمع  ساعة  خالل  من  الناجحة  الرياضية 

التصميم والكفاءة العالية.

هناك بعض الناس في تاريخ الرياضة ال ميكن اإلشارة 

إليهم على أنهم مجرد »أبطال«. حني يتجاوزون احلدود 

املعهودة في عصرهم ويدخلون »قاعة الشهرة« اخلارقة 

ألولئك الذين كسروا كل احلواجز عن طريق إجناز ما 

ال ميكن تصوره، عندئذ يخضعون للتقدم الطبيعي الذي 

يحولهم إلى أساطير.

عندما قررت شركة إبرهارد آند كو  منذ ما يقرب من 

30 عاًما أن حتتفل بأعماله من خالل تشكيلية حتمل 
الزمن  بضباب  مغلفة  تازيو  أصبحت شخصية  اسمه، 

وكل ما حدث في عالم السيارات منذ عصره.  وبفضل 

اجلهود التي تبذلها الدار السويسرية الشهيرة وجناح 

في  الضباب.  هذا  انقشع  نوفوالري«  »تازيو  تشكيلة 

العقود القليلة املاضية، مت تسليط الضوء على شخصية 

والذي  األحيان،  بعض  في  املتعجرف  املتهور،  الرجل 

جعل من شغفه بالرياضة سببًا للعيش، حيث قّدمها على 

ألهمت  لقد  منه.  واألقربني  نفسه  على  حتى  كل شيء، 

قصته عدًدا كبيًرا من املبادرات؛ ُألّفت الُكُتب، ُخّصصت 

له األغاني، كما يجلب احلدث الكبير للسيارات القدمية، 

جميع  من  املشجعني  من  املئات  اسمه،  يحمل  والذي 

أن  يضمن  هذا  كل  عام.  كل  وطنه  إلى  العالم  أنحاء 

الشهرة التي يستحقها، كونه أعظم سائق سباقات على 

اإلطالق، مستمرة لليوم.  

تتكون تشكيلة تازيو  نوفوالري في األساس من ساعات 

رياضية، وقد متت إضافة العديد من اإلصدارات إليها 

اإلصدارات  هذه  بعض  اسُتلهم  وقد  السنني.  مر  على 

من االنتصارات أو األعمال الكبيرة التي حققها البطل. 

إلى  ليجند«  »نوفوالري  اإلصدارات  أحدث  ويهدف 

االحتفاء بجوهر الرجل والرياضي، وتقديسه بني أولئك 

الذين يصعب نسيانهم. 

سلسلة Blue Series من ايه. النغيه أند صونه
في الضوء اآلسر للساعة الزرقاء في دبي

 Lange 1, مناذج  أربعة  تلّقت  األخيرة،  اآلونة  في 

Lange 1 Daymatic, Saxonia and Saxo�
nia Automatic   من قبل ايه. النغيه أند صونه 
مينا من الفضة الصلبة الزرقاء الداكنة وإطارات ساعة 

كالسيكي  مظهر  لتحقيق  املُتقن  األبيض  الذهب  من 

حيث  دبي،  في  اآلن  اجلديدة  الساعات  وتتوّفر  وأنيق. 

شّكلت بالفعل ظهورًا قويًا على خلفية سماء دبي التي 

تخطف األنفاس.

ألجوائها  دبي  في  الزرقاء  بالساعة  املصورون  يعتز 

متامًا  مناسب  اخلافت  الضوء  والغامضة.  الهادئة 

للمدينة  متأللئة  وأضواء  مميزة  ظلية  صورة  اللتقاط 

األكثر  املعمارية  املشاهد  بعض  تضم  التي  املزدهرة 

الوقت  هذا  احلضرية،  البيئة  هذه  في  لإلعجاب.  إثارة 

من اليوم يكمل متامًا أشكال مينا ايه. النغيه أند صونه 

األزرق  الظل  على  تؤكد  باعتبارها  األربع  للساعات 

الداكن للمينا املُصّنع من الفضة الصلبة املطلية بطالء 

غلفاني وإطارات الساعة املصنوعة من الذهب األبيض 

املتباين.

سايك موتور‘ تستمر بتسّلق سّلم الترتيب
في الئحة »فورتشن 500«

املرتبة   )SAIC Motor( موتور‘  ’سايك  كسبت 

األفضل لها على اإلطالق ضمن الئحة ’فورتشن 500‘ 

)Fortune 500( ألهم الشركات العاملية حيث حلّت 

في املرتبة األولى بني شركات السيارات الصينية. وهذه 

الشركة  فيها  تظهر  التي  التوالي  على  الـ14  السنة 

 36 املركز  في  حاليًا  جاءت  وقد  البارزة  الالئحة  على 

وفق مجلّة ’فورتشن‘ )Fortune( األمريكية العريقة، 

متقّدمة 5 مراتب عن تصنيف العام املاضي. ويأتي هذا 

إليرادات  التجارية  العالمة  بعد حتقيق  البارز  الترتيب 

أمريكي  دوالر  مليار   128.819 إلى  وصلت  مبيعات 

وبيع 6.93 مليون مركبة في السنة املالية 2017، مع 

تسجيل زيادة نسبتها 6.8 باملئة عن العام املاضي.

تتمّتع ’سايك موتور‘ مبكانة بارزة على الصعيد العاملي 

رئيسية  ومنطقة  دولة   13 في  مبيعات  شبكة  ولديها 

 ،)ASEAN( ‘شاملة دول جنوب شرق آسيا ’آسيان

باإلضافة  وأوقيانيا،  أوروبا  أفريقيا،  األوسط،  الشرق 

إلى مركز ابتكار في وادي السيليكون. وبكونها أضخم 

العالمة  جاءت  الصني،  في  السيارات  لتصنيع  شركة 

التجارية في املركز السابع بني كافة مصّنعي السيارات 

الدوليني ضمن الئحة ’فورتشن 500‘ متقّدمة على عدد 

إم  ’بي  مثل  األخرى  البارزة  التجارية  العالمات  من 

دبليو‘ و’هيونداي‘.
مع  ومتقّدم  مباشر  متاس  على  موتور‘  ’سايك  وُتعّد 
إجنازات  حتّقق  حيث  الدولية،  التقنية  االبتكارات 

بتطوير سيارات  املرتبطة  املجاالت  من  عدد  في  بارزة 

اجلديدة،  الطاقة  سيارات  هذا  على  ومثال  املستقبل، 

النصف  وفي  الذاتية.  والقيادة  املتصلة  السيارات 

األول من 2018، بلغ حجم مبيعات ’سايك موتور‘ من 

مع  مركبة   57,000 حوالي  اجلديدة  الطاقة  مركبات 

تسجيل معّدل منو على أساس سنوي نسبته 275 باملئة 

وهو أكثر مّرتني من املعّدل العام في السوق.

حول هذا املوضوع، قال توم لي، املدير التنفيذي للشرق 

الشرق  »ُيعتَبر  موتور‘:  ’سايك  شركة  في  األوسط 

األوسط أحد أكثر األسواق أهمية بالنسبة إلى ’سايك 

موتور‘. ومن شأن ترتيبنا القياسي على الئحة ’فورتشن 
التجارية  العالمة  جهود  يعكس  أن  السنة  لهذه   ‘500
في السعي بفعالية خلدمة عمالء ’سايك موتور‘ القّيمني 

وفي الوقت ذاته تشكيل صورة تنافسية على املستوى 

الدولي للعالمة التجارية. وسوف تستمر ’سايك موتور‘ 

اجلديدة  الطاقة  على  تعمل  سيارات  بتطوير  مستقباًل 

باإلضافة إلى تطوير السيارات املتصلة وأنظمة القيادة 

الذاتية بهدف تعزيز بصمتنا على الساحة الدولية وفي 

الشرق األوسط على حد سواء، مع استمرارنا بالتركيز 

على  االبتكار  مجال  في  رّوادًا  نصبح  بأن  هدفنا  على 

املستوى العاملي.«

موتور‘  ’سايك  تعمل  الدولي،  التركيز  هذا  من  وكجزء 

أسواق  في  تواجدها  وتوسعة  حضورها  تعزيز  على 

في  اإلقليمي  ملكتبها  افتتاحها  منذ  األوسط  الشرق 

 .2015 نوفمبر  في  بدبي  علي  جلبل  احلرة  املنطقة 

ومؤخرًا، طرحت العالمة التجارية مجموعة من املركبات 

 MG( ‘اجلديدة في املنطقة حتت عالمة ’إم جي موتور

Motor( شملت طرازات MG RX5، MG ZS و
MG GS للعام 2019. كما وّسعت ’إم جي موتور‘ 
شبكة وكالئها عبر اختيار عدد من الشركاء اجلدد في 

السعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات 

خالل األشهر الـ12 املاضية.
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تجربة الزوار األعلى من نوعها بارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر
النجمة العالمية ناعومي هاريس تفتتح »007 إليمنتس«

الكشف عن فيراري 488 بيستا سبايدر الجديدة من الفئة الخاّصة
الطراز المكشوف الخمسون من الحصان الجامح

واملمتعة  اجلديدة  التجربة  إليمنتس«،   007« أعلنت 

اخلاصة بسلسلة أفالم »جيمس بوند« واملقامة في قمة 

سولدن  قرية  في  غايسالخكوغل  الرائع  التزلج  جبل 

النمساوية- عن افتتاح أبوابها للزوار.

دور  لعبت  التي  هاريس،  ناعومي  املمثلة  وحظيت 

»مونيبيني« )في فيلمي »سبيكتر« و«سكايفول«(، بشرف 

افتتاح العمل السينمائي التركيبي »007 إليمنتس« إلى 

جانب جيكوب فالكنر، العضو املنتدب لشركة »بيرغبانن 

سولدن«.

وتوفر التجربة اجلديدة للزوار فرصة استكشاف عملية 

لفيلم »سبيكتر« في سولدن،  تصوير األحداث املشوقة 

تكنولوجيا  باستخدام  التفاعلية  بالعروض  واالستمتاع 

يشاهدوا  أن  للزوار  ميكن  كما  روڤر«.  الند  »جاكوار 

ديفندر«  روڤر  »الند  الشهيرة  الرباعي  الدفع  سيارة 

في  استخدمها  والتي  املنحدر  حافة  على  املعروضة 

الفيلم أتباع الشرير »هينكس«، فضاًل عن »رينج روڤر 

سبورت SVR« التي قادها »هينكس« نفسه والذي أدى 

 Concours األناقة  مسابقة  خالل  الكشف  مّت   

d‘Elegance في بيبل بيتش، كاليفورنيا عن سّيارة 
 ،Pista Spider 488 »فيراري »488 بيستا سبايدر

الطراز اجلديد من الفئة اخلاصة لدى احلصان اجلامح.

وسّيارة Pista Spider 488 هي الطراز املكشوف 

اخلمسون من فيراري وقد كان كشف النقاب عنها ألّول 

أّن  باعتبار  طبيعيًا  خيارًا  املتحدة  الواليات  في  مّرة 

العمالء من أمريكا الشمالية يتمّيزون بخبرتهم وتقديرهم 

للسّيارات املكشوفة عالية األداء منذ خمسينيات القرن 

املاضي. تضع السّيارة اجلديدة معيارًا جديدًا لفيراري 

إلى وزن ال  قّوة  السبايدر مع نسبة  أداء سيارات  في 

أمكن  وقد  كلغ/حصان.   1.92 إلى  تصل  لها  سابق 

هو  محّرك  استخدام  بفضل  النسبة  هذه  إلى  التوّصل 

األقوى على اإلطالق بني محّركات الثمانية أسطوانات 

وقد حاز هذا احملّرك  فيراري.  لدى   )V )V8 بشكل 

مؤّخرًا جائزة أفضل محّرك في العالم للسنة الثالثة على 

التوالي في حفل توزيع جوائز أفضل محّرك عاملي لعام 

2018. ويولّد هذا احملّرك سعة 3902 سم مكّعب مع 
جهاَزي توربو 720 حصانًا ويجمع هذه القّوة مع عزم 

متزايد عند كّل سرعات احملّرك، فيمنح تسارعًا مستمّرًا 

األحمر.  اخلّط  إلى  الدوران  سرعة  عّداد  يصل  حّتى 

بفضل سقف  أجمل  الفريد  احملّرك  أصبح صوت  وقد 

شخصيته النجم ديف باوتيستا.

تقنيات »جاكوار الند روڤر«  وسيتم استعراض أحدث 

من خالل مزايا السيارة الرياضية متعددة االستخدامات 

بالكامل  كهربائية  سيارة  أول   ،»I-PACE »جاكوار 

من »جاكوار«، باإلضافة إلى أنظمة الذكاء االصطناعي 

التي توظفها الشركة.

يذكر أن سيارات »جاكوار« و«الند روڤر« ظهرت في 9 

من أفالم »جيمس بوند« منذ عام 1983 عندما هرب 

روجر مور- الذي لعب دور »بوند« آنذاك- في سيارة 

تقودها  كانت  والتي  املكشوفة  كالسيك«  روڤر  »رينج 

»بيانكا« )تينا هودسون(.

إدارة  قسم  رئيس  وود،  لورا  قالت  املناسبة،  وبهذه 

الند  »جاكوار  في شركة  والشراكات  التجارية  العالمة 

الذكرى  إلى  للوصول  للغاية  متشوقون  »نحن  روڤر«: 

اخلامسة والثالثني لشراكتنا مع سلسلة أفالم ’جيمس 

إليمنتس‘   007’ »تعكس جتربة  وود:  وأردفت  بوند‘». 

شراكتنا العريقة واملميزة التي ال تزال قائمة حتى يومنا 

السّيارة املكشوف.

التطّور   Pista Spider  488 ومتّثل سّيارة فيراري 

للتصميم املعروف لنسخة الكوبيه. وقد شّكل  الطبيعي 

املزيج  على  احملافظة  األّول  فيراري  مصّممي  هدف 

الشكل  وأصالة  الهوائية  الديناميات  فعالية  بني  املثالي 

شارة  خالل  من  املفهوم  هذا  ويبرز  التسابق.  وروح 

وتتوّسع  السّيارة  طول  على  التي متتّد  املمّيزة  الوسط 

إلى اخللف حيث تنتهي عند نهاية اجلانح اخللفي إلى 

جانب جانح تعطيل الرفع. ويذّكر هذا التوّسع املستمّر 

للخطوط بحركة جريان الهواء وُيبرز خطوط السّيارة.

املعتمدة في املقصورة، فقد  أما في ما يخّص احللول 

التي  نفسها  املساومة  عدم  الفلسفة  املصممون  اعتمد 

السّيارة،  هيكل  لصنع  املواّد  اختيار  في  اعتمدوها 

السّيارة من خالل استخدام  وزن  التخفيف من  مّت  إذ 

إاّل على األساسيات.  الوزن ال حتتوي  مكّونات خفيفة 

وعالوة على اللجوء بكثافة إلى ألياف الكربون وقماش 

»ألكانتارا« Alcantara في كامل املقصورة، اسُتبدل 
وبات  األملنيوم  من  لألقدام  منقوشة  بصفائح  السّجاد 

مقبض باب السائق اجلانبي عبارة عن حزام بسيط.

 488 فيراري  سّيارة  تنبثق  الهندسية،  الناحية  ومن 

 Pista  488 سّيارة  عن  مباشرة   Pista Spider
اكتسبتها  التي  السباق  خبرات  كامل  جتمع  التي 

هذا؛ حيث مت استخدام أكثر من 70 سيارة ’جاكوار 

الند روڤر‘ في ’سبيكتر‘، أحدث أفالم ’جيمس بوند‘».

مستوى  فوق  متر  آالف   3 يتعدى  الذي  وبارتفاعها 

األعلى  التجربة  إليمنتس«   007« تعد  البحر،  سطح 

من نوعها والتي تأخذ الزوار في رحلة عبر 9 صاالت 

األلب.  جبال  على  خالبة  إطالالت  ذات  وساحة  عرض 

ذلك مبشهد  املذهلة  الدراماتيكية  املساحات  وتستكمل 

صوتي غامر يستعرض العناصر املميزة ألفالم »جيمس 

بوند«– لتدخل الزوار إلى عالم العميل »007« الشيق 

وتكشف لهم عن روعة إبداعه.

وباربارا  ويلسون  جي  مايكل  قال  السياق؛  هذا  وفي 

»نحن  برودكشنز«:  إن  أو  »إي  مالكا شركة  بروكولي، 

وإطالق  فالكنر  جيكوب  مع  بشراكتنا  حقًا  فخورون 

جتربتنا األحدث ’007 إليمنتس‘ على هذه القمة اجلبلية 

في قرية سولدن والتي شهدت تصوير فيلم ’سبيكتر‘. 

أوبرموسر،  يوهان  املعماري  املهندس  من  كّل  وتولى 

إعداد  مهمة  شايدلر،  وتينو  كالو،  نيل  الفني  واملدير 

البريطاني  الديكور  ’مخبأ بوندي‘ من تصميم مهندس 

إلى  الزوار  قلوب  خطف  ما  سرعان  والذي  آدم،  كني 

العالم السينمائي اخلاص بالعميل 007«.

سّيارَتي  مع  العاملية  احللبات  على  السباق  فيراري 

Challenge 488 وGTE 488. نتيجة لذلك، تقّدم 
سّيارة Spider اجلديدة املستوى األعلى على اإلطالق 
سّيارة  إلى  سباق  سّيارة  من  املنقولة  التكنولوجيا  من 

مكشوفة للطرقات العادية.

السّيارة  لهذه  خصيصًا  املعّدلة  الديناميات  وتقّدم 

املكشوفة من الفئة اخلاّصة مزيجًا سلسًا من التسارع 

الدقيق وفعالية املكابح والتعشيق السريع جدًا والتوجيه 

الدقيق والتماسك والثبات وأسلوب القيادة املذهل. فأتت 

وقد  لها.  مثيل  بالكامل ال  أّخاذة  قيادة  النتيجة جتربة 

بالديناميات  التحّكم  نظام  بفضل  جزئيًا  حتقيقها  مّت 

الدينامي  للتعزيز  فيراري  نظام  أي  اجلديد،  اجلانبية 

Ferrari Dynamic Enhancer أو FDE، مّما 
يجعل القيادة عند حدود قدرات السيارة أبسط وميكن 

التحّكم والتنّبؤ به. 

ومّت جتهيز السيارة بعجالت جديدة من السبائك الالمعة 

قياس 20 بوصة مع 10 قضبان بشكل النجمة يذكر 

لسيارات  عادة  فيراري  تستخدمها  التي  بالعجالت 

أيضًا  وتتوافر  خلفي.  الوسطي  احملّرك  ذات  برلينيتا 

عجالت اختيارية من قطعة واحدة مصنوعة من ألياف 

مقارنة  املئة  20 في  بنسبة  الوزن  تقلّص من  الكربون 

بالعجالت املسبوكة القياسية.
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اليفستايل

فورد موستانج، السيارة المفّضلة في الشرق األوسط
تحتفل بإنتاج سيارة الحصان الرياضّية رقم 10 مليون

أكثر من 40 ميزة وتقنية جديدة وحصرّية تضع فورد إكسبيديشن
في اعلى قائمة السيارات الرياضّية المتعّددة االستعماالت

واالنطالق  التوّقف  ميزة  مع  التفاعلي  السرعة  مثّبت 

من  التحذير  ونظام  الفئة،  في  احلصرّية  التلقائّي 

البال  راحة  يعّززان  الفرملة  دعم  مع  أمامي  اصطدام 

واملالءمة

بغية نقل املزيد من األغراض أو سحب احلموالت الثقيلة 

يقّدم  الفئة،  في  رائدة  ميزة  كلغ وهي   4200 - حتى 

إكسبيديشن من اجليل اجلديد مساعد إرجاع املقطورة 

يجعل  الذي   ،Pro Trailer Backup Assist

مسألة إرجاع املقطورة سهلة للغاية

سرعات   10 بـ  األوتوماتيكّي  احلركة  ناقل  خالل  من 

Eco� محّرك مع  يترافق  الذي  الفئة  في   احلصرّي 

يقّدم  قّوة،  واألكثر  اجلديد  لتر   3.5 سعة   Boost

إكسبيديشن قّوة حصانّية استثنائّية تبلغ 400 حصان 

واكبر قدر عزم دوران في الفئة يبلغ 650 نيوتن متر

 2018 يوليو   15 املتحدة،  العربية  اإلمارات  دبي، 

أكثر  اجلديد  اجليل  من  إكسبيديشن  فورد  يقّدم   -

املساِعدة  التكنولوجيا  مع  جديدة  ميزة   40 من 

الراحة خالل  من  املزيد  يؤّمن  بذلك  بات  وقد  للسائق، 

والطويلة.  القصيرة  العصرّية  العائلّية   املغامرات 

السيارات  فئة  معايير  حتديد  إكسبيديشن  ويعيد 

الكبيرة   SUV االستعماالت  املتعّددة  الرياضّية 

الداخل  من  كليًا  اجلديد  تصميمه  خالل  من  احلجم 

من  واملزيد  الفريدة،  الذكّية  والتكنولوجيا  واخلارج، 

للسائق،  املساِعدة  والتكنولوجيا  للسائقني،  القّوة 

املّيزات  خالل  من  فئته  معايير  بتحديد  بالتالي  ويقوم 

الفئة.   في  الفضلى  والقدرات  الفئة  في   احلصرّية 

مديرة  وورثم،  كريستل  قالت  الصدد،  هذا  وفي 

التسويق لدى فورد الشرق األوسط وأفريقيا: »تستمّر 

السيارات  فئة  في  الريادّي  إرثها  تعزيز  في  فورد 

حيث   ،SUV االستعماالت  املتعّددة  الرياضية 

اجلديد  اجليل  من   2018 إكسبيديشن  فورد  ُتعتبر 

إن  اإلطالق.  على  للتكّيف  وقابلّيًة  وقدرًة  ذكاًء  األكثر 

العائالت النشطة  ال ترغب في سيارة رياضية متعّددة 

بل  بساطة،  بكّل  وقوّية  كبيرة   SUV االستعماالت 

التي  الوجهة  بقدر  ممتعة  الرحلة  تكون  أن  تطلب 

 يقصدونها. وهذا بالتحديد ما يقّدمه لها إكسبيديشن.«

يتمّيز إكسبيديشن احلديث بالكثير من املّيزات اجلديدة، 

ويساهم العديد منها في حصول سيارة فورد الرياضية 

على  احلجم  الكبيرة   SUV االستعماالت  املتعّددة 

الفئة«.  في  و«احلصرّية  الفئة«  في  »األفضل  ألقاب 

الفئة  في  االفضل  تعتبر  مبيزات  إكسبيديشن  ويأتي 

من حيثاالقتصادية في استهالك الوقود وعزم الدوران 

والثالث،  الثاني  الصفني  في  والفسحة  السحب  وقدرة 

 Vista Roof ناهيك عن ذكر فتحة السقف البانورامّية

التي متتّد فوق صّفني من املقاعد - امليزة التي ال تقّدمها 

أّي طراز منافس - ونظام املعلومات اخلاص بالزوايا 

الرجوع،  عند  اإلنذار  نظام  مع   BLIS املرئية  غير 

للمقطورة  الشاملة  التغطية  على  اآلن  يشتمل  الذي 

الفئة، باإلضافة إلى وحدة إدارة احلمولة  حصرّيًا في 

الثالث.  الصف  خلف  للتعديل  قابل  رّف  مع   املتطّورة 

مّيزات  إكسبيديشن بشكل متقن من خالل  مّت حتديث 

والتكنولوجيا  عنها،  غنى  ال  التي  احلديثة  االتصال 

الفخمة.  واملالءمة  الراحة  ووسائل  للسائق،  املساِعدة 

ومنذ طرحه، نال طراز فورد اكسبيديشن اجلديد العديد 

الفئة ضمن  في  االفضل  جائزة  فيها  اجلوائز مبا  من 

دراسة اجلودة األولية لسنة 2018 التي جتريها شركة 

J.D. Power، واالفضل من حيث السالمة مع تقدير 

االمريكية  احلكومة  من  الفئة  في  االعلى  جنوم  خمس 

.)NHTSA(

فورد موستاجن، األسطورة الثقافّية التي تشّكل مصدر 

بإنتاج  العالم، حتتفل  للتفاؤل واالستقاللّية حول  إلهام 

السيارة رقم 10 مليون في مصنع فالت روك لتجميع 

السيارات في ميشيغن

السيارة ذات العدد األكبر من الهاشتاغ على إنستاغرام 

في الشرق األوسط خالل السنة املاضية، تفتخر أيضًا 

بلقب السيارة الرياضّية الكوبيه األكثر مبيعًا في العالم 

للسنة الثالثة على التوالي

 GT سيارة   هي  مليون   10 رقم  موستاجن  سيارة 

 2019 قابلة للكشف فائقة التطّور بلون أبيض ومبلدون 

مع محّرك V8 بقّوة 460 حصانًا وناقل حركة بسّت 

سرعات في حتّية إلى السيارة التي حتمل رقم تعريف 

فورد  سيارة  أّول  كانت  وهي   -  VIN 001 املركبة 

ومزّودة  تسلسليًا،  رقمًا  حتمل   1964.5 موستاجن 

مبحّرك V8 بقّوة 164 حصانًا مع ناقل حركة بثالث 

سرعات، حتتفل فورد بإنتاج سيارة موستاجن رقم 10 

مليون، السيارة الرياضّية األكثر مبيعًا في العالم للسنة 

مبيعًا  األكثر  الرياضّية  والسيارة  التوالي،  على  الثالثة 

في أميركا في السنوات الـ 50 األخيرة.   

وجتدر اإلشارة إلى أّن سيارة فورد موستاجن رقم 10 

فائقة  للكشف  قابلة   2019  GT سيارة   هي  مليون 

التطّور بلون أبيض ومبلدون مع محّرك V8 بقّوة 460 

حصانًا وناقل حركة يدوّي بسّت سرعات، وهي مجّهزة 

في  ومصنوعة  للسائق  املساِعدة  التكنولوجيا  بأحدث 

في  لفورد  التابع  السيارات  لتجميع  روك  فالت  مصنع 

أّول سيارة موستاجن حتمل رقمًا  ميشيغن. وقد كانت 

تسلسليًا )VIN 001( ، مّت إنتاجها سنة 1964 من 

 164 بقّوة   V8 محّرك  مع  نفسيهما  والطراز  اللون 

حصانًا وناقل حركة يدوّي بثالث سرعات.  

حتتفل فورد بهذا اإلجناز من خالل احتفاالت املوظفني 

روك  فالت  مصنع  وفي  ديربورن  في  العام  مقّرها  في 

طائرات  ثالث  حتليق  ذلك  في  مبا  السيارات،  لتجميع 

الثانية  العاملية  احلرب  من  موستاجن   P-51 حربّية 

وانطالق سيارات موستاجن التي مّت إنتاجها طوال أكثر 

من خمسة عقود من الزمن في موكب استعراضّي من 

موستاجن  تصنيع  يتّم  حيث  روك،  فالت  إلى  ديربورن 

حاليًا.  

مّت  سنة،   54 على  ميتد  الذي  إنتاجها  تاريخ  وخالل 

خوسيه،  سان  في  أيضًا  موستاجن  سيارات  تصنيع 

منشأة  وفي  جيرزي،  نيو  ميتوتشن،  وفي  كاليفورنيا، 

تصنيع موستاجن األصلّية في ديربورن، ميشيغن.

ما زالت سيارة الكوبيه الرياضّية األكثر مبيعًا في العالم

كوبيه  موستاجن  سيارة   125,809 فورد  باعت   

وقابلة للكشف في 146 بلدًا العام املاضي، ما جعلها 

الثالثة  للسنة  مبيعًا  األكثر  الكوبيه  الرياضّية  السيارة 

على التوالي. ُتعتبر موستاجن السيارة الرياضّية األكثر 

مبيعًا في أميركا في السنوات الـ 50 األخيرة، استنادًا 

اجلديدة  املركبات  تسجيل  لعملّيات  فورد  حتاليل  إلى 

لكّل  و2018   1966 أعوام  بني  املتحدة  الواليات  في 

 IHS فئات السيارات الرياضّية وفق بيانات من شركة

.Markit
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تصميم جريء مع حزمة ذكية تعزز الشخصية المتميزة للسيارة
أڤالون 2019 الفارهة الجديدة كليًا تفيض بالثقة الجديرة باالعجاب 

الشهير  بولغاري  منتجع  في  راقية  خاصة  ڤيال  في 

مبنطقة جميرا في دبي، كشفت الفطيم تويوتا، الرائدة 

في مجال التنقل املستدام منذ عام 2008  في اإلمارات 

 2019 أڤالون  تويوتا  سيارة  عن  املتحدة،  العربية 

اجلديدة كليًا، التي ترتقي في جيلها اخلامس مبستويات 

جديدة من األصالة واحلماسة واعدًة بتجربة قيادة راقية 

تبعث على الثقة والرفاهية.

وفي جيلها اخلامس، اشتملت أڤالون على تعديالت كلية 

تواجد  الذي  املهندسني، راندي ستيفنز،  بقيادة رئيس 

مع فريق الفطيم في دولة اإلمارات للمشاركة في حفل 

إطالق السيارة أمام وسائل اإلعالم. وركز فريق عمل 

ستيفنز، الذي وضع نصب أعينه هدفًا متثل في تصميم 

سيارة »سيدان جريئة«، على عبارتني رئيستني في رحلة 

تطوير هذه املركبة االستثنائية هما: األصالة واحلماسة. 

وتشير كلمة أصالة إلى تصميم هادف واستخدام مواد 

من خالل  احلماسة  عن  التعبير  يتم  في حني   ، فاخرة 

األداء املثير الذي يلهم الثقة.

منصة  على   2019 أفالون  تويوتا  مركبة  وترتكز 

 Toyota لتويوتا«  اجلديدة  العاملية  الهيكلية  »األطر 

 )New Global   Architecture )TNGA
وهندسة،  تصميم،  في  اجلديدة  تويوتا  )استراتيجية 

وإضافة اللمسات النهائية  مبا يوفر قيادة مريحة وثابتة 

مع خصائص حتكم فائقة( ، يعززها محرك جديد يحقق 

 6 لتر ويتألف من   3.5 الوقود بسعة  توفير  كفاءة في 

مجموعة  جانب  إلى   ،V حرف  شكل  على  اسطوانات 

بحزمة  تكتمل  التي  والسالمة  الراحة  مزايا  من  كبيرة 

 Toyota سينس«  سيفتي  »تويوتا  للسالمة  تويوتا 

تقنيًا  متطورة  سيارة  بذلك  لتكون   .Safety Sense
وسهلة املنال وفي الوقت ذاته، بتصميم يرتكز على الدقة 

والبراعة.

تجربة بيت أڤالون
توفر اإلضافة األحدث في قائمة سيارات تويوتا رفاهية 

لم يسبق لها مثيل من قبل في فئتها، وقد أتيحت الفرصة 

ملندوبي وسائل اإلعالم لتجربة الفخامة بأسلوب جديد 

ومتميز في حفل اإلطالق، وقضوا أوقاتًا مميزة في عالم 

من الرقي والفخامة متمتعني بأعلى مستويات الرعاية. 

في  للجلد  املتقن  التنجيد  على  الضوء  تسليط  وبهدف 

بورشة  الضيوف  شارك  للمركبة،  الداخلية  املقصورة 

في  املتخصصة   ”24th Street“ من  مقدمة  عمل 

من  املستوحاة  يدويًا،  املصنعة  اجللد  منتجات  إبداع 

الشغف مبزج التقنيات القدمية مع التصاميم احلديثة. 

ونال الضيوف فرصة نادرة للتعرف عن كثب على عملية 

إعداد حتفة فنية من اجللد، كما متكنوا من تصنيع قطع 

مصممة لهم شخصيًا ومعرفة هذه احلرفة عن قرب. 

 Avalon املعدنية«  أڤالون  »صالة  الفعالية  وتضمت 

التصنيع  الضيوف  اختبر  حيث   ،Metal Lounge
من  احلرفية  املعدنية  املجوهرات  لقطع   اليدوي 

»ديسينيروس« Deseneros ، بأسلوب متفرد معاصر 

»ديسينيروس«  وتشتهر  بوليجر.  ستيفانو  تصميم  من 

العناصر اجلمالية  العرقية األصيلة مع  مبزج املؤثرات 

العصرية األنيقة، وينتج عن ذلك قطع حرفية فنية ذات 

على حد  والرجال  السيدات  انتباه  تلفت  رائعة  جاذبية 

وشاهدوا  الشهير  باملصمم  الضيوف  والتقى  سواء. 

آسرة،   حرفية  بتجربة  ومتتعوا  املعدنية  لقطعه  عرضًا 

فضاًل عن قيامهم بتصنيع قطع شخصية خاصة بكل 

منهم تالئم االستخدام اليومي.  

األزياء  على  نظرة  بإلقاء  اآلسرة  التجربة  واستمرت 

املعاصرة مع املصمم الشهير أنتوني كايتون، مؤسس 

الكبير  بشغفه  املعروف  مانيفيستو«،  »كايتون  عالمة 

املالبس  وتصميم  األزياء  من  جديدة  مناذج  بتجريب 

هذه  إطالق  في  الفريد  النهج  على  وتعليقًا  الفاخرة. 

اإلدارة  مدير  عباسي،  قال سعود  االستثنائية،  املركبة 

رائعًا من  مزيجًا  أڤالون  »تعتبر  تويوتا:  للفطيم  العامة 

املوثوقة،  واملتانة  املترفة  والرفاهية  املتطورة  الهندسة 

وهي الصفات املميزة التي تقترن باملنتجات الراقية. إن 

أوجه الشبه واضحة متامًا بني أڤالون وهؤالء الفنانني 

الرائعني الذين يتجاوزون املألوف في إبداعاتهم احلرفية، 

وهو السبب الذي جعلنا نشعر بأهمية أن نروي قصة 

أڤالون في هذه التجربة املذهلة. وأنا على ثقة تامة أن 

أڤالون اجلديدة كليًا سوف تثبت مجددًا مكانتها الرفيعة 

املستخدمة  املبتكرة  التكنولوجيا  مع  فئتها، خاصة  في 

في تصنيعها وجتهيزها، ومستويات أدائها املدهشة«.

اليفستايل

 JAEGER-LECOULTRE ON THE RED CARPET AT THE
OPENING CEREMONY OF THE

75TH VENICE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Jaeger-LeCoultre, official partner of the 

Venice International Film Festival for the 

14th consecutive year, showcased some 

of its newest creations on the red carpet 

this evening at the Festival’s opening 

ceremony.

CEO of Jaeger-LeCoultre Catherine 

Rénier, wore the Jaeger-LeCoultre 101 

Feuille in pink gold. Originally created 

in 1929 and coveted by film enthusiasts 

across the globe for almost a century 

since, the 101 has been a frequent sight 

on red carpets and remains to this day 

one of the smallest mechanical watches 

ever made.

Canadian actress Charlotte Le Bon 

chose a Jaeger-LeCoultre Reverso 

One Duetto Moon in pink gold. British 

actress Gabriella Wilde wore the Jaeger-

LeCoultre Rendez-Vous Day & Night 

Tribute to Cinema, available in a limited 

edition of 100 pieces. The Day and Night 

indicator enjoys a touch of cinematic 

glamour - the moon makes way for a pink 

gold five-pointed star which glides across 

a crimson backdrop suggesting a star-

studded red carpet.

Jaeger-LeCoultre will play an active role 

in all major events during the 75th Venice 

International Film Festival. In addition, 

Jaeger-LeCoultre champions the art of 

cinema all year round, awarding film-

makers, supporting talent and preserving 

the heritage of classic films for the future 

through its film restoration project.
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 »أفضل شركة تجزئة للعام« 
سوق دبي الحرة تفوز باثنتين من »جوائز جلف بزنس« 

فازت سوق دبي احلرة بجائزتي »أفضل شركة جتزئة 

للعام« و»شركة جلف بزنس للعام« خالل احلفل السنوي 

موتيفيت  دار  نظمته  الذي  بزنس  جلف  جوائز  لتوزيع 

للنشر في فندق أوبيريو بدبي مؤخرَا.

املتخصصة  الشركات  بزنس  جلف  جوائز  وتكرم 

بصناعات تشمل الطاقة، السياحة، الضيافة، الطيران 

الطبية،  الرعاية  املصرفية،  األعمال  العقار،  والنقل، 

تلك  في  األعمال  قادة  من  عدد  تكرمي  التجزئة. وجرى 

الصناعات السبع، في حني ذهبت جوائز األعمال للتميز 

إلى ست فئات خاصة، مبا في ذلك جائزة »شركة جلف 

قبل جلنة حتكيم  الفائز من  اختيار  للعام«، ومت  بزنس 

مستقلة وبناء على نتائج تصويت اجلمهور.

مجلس  لرئيس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني  كولم  وقال 

»نحن  احلرة:  دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 

سعداء بفوزنا باثنتني من جوائز جلف بزنس، وخاصة 

رائع  اجناز  وهذا  للعام«،  بزنس  جلف  »شركة  جائزة 

ملؤسستنا، يعكس العمل اجلاد والتفاني لفريقي اإلدارة 

والعمل. وأضم صوتي إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد 

آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران املدني رئيس مجلس 

جلنة  إلى  الشكر  توجيه  في  احلرة،  دبي  سوق  إدارة 

احلكام على هذا التكرمي.«

كولم  احلرة  دبي  سوق  عن  ممثاًل  اجلائزة  تسلم 

ماكلوكلني الذي كان بصحبة صالح تهلك، نائب الرئيس 

التنفيذي- اخلدمات املؤسسية، وشينيد السباعي، نائب 

أول الرئيس-التسويق. وشهد حفل جوائز جلف بزنس 

توزيع 21 جائزة على الفائزين. 

اليفستايل



بینتايجا V8 الجديدة 
كن استثنائیاً

BentleyMotors.com/BentaygaV8 اكتشف المزيد عن التصمیم الرائع و التكنولوجیا المتقدمة على

 www.abudhabi.bentleymotors.com, www.dubai.bentleymotors.comتفضلوا بزيارة
[8539 236 800]، أو للمزيد من المعلوماتBENTLEY-800يرجى االتصال بنا على -  

إحدى شركات مجموعة الحبتور 2018 V8 الطراز في الصورة لسیارة بینتايجا


