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خيول اإلمارات تتألق في أوروبا

املناسبات  السباقات األوروبية، خصوصًا في  فروسية اإلمارات كانت حاضرة في موسم 

الكبرى، مهرجان الرويال اسكوت العريق ببريطانيا، فقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد 

خيول  تفّوق  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 

اإلمارات التي شكلت حضورًا كبيرًا على منصات التتويج.

تألق  فيما  مهمة،  انتصارات  حتقيق  من  جلودلفني  و»هوكبيل«  »عشرتي«  من  كٌل  ومتكنت 

أيضًا »أرداد« لعبدالله سعيد النابودة، وذلك خالل هذا املهرجان امللكي الذي يعتبر مناسبة 

اجتماعية كبيرة حترص امللكة إليزابيث الثانية على حضورها مع أفراد األسرة املالكة، إلى 

جانب كبار املسؤولني ومالك اخليول في العالم.

جنم جودلفني الواعد »هوكبيل« عاد إلى الصدارة مجددًا عبر مهرجان كورال اكليبس العريق 

في مضمار سانداون البريطاني، وذلك عندما حلّق بلقب السباق محرزًا املركز األول. 

خيول جودلفني ظلت حاضرة أيضًا في الواليات املتحدة األمريكية وفي أعرق املضامير، حيث 

واصل املهر »فروستد« تألقه الالفت، بعد أن استطاع حتقيق الفوز في سباق الفئة األولى 

في مضمار بيلمون بارك.

جائزة رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة عادت من جديد أكثر قوة، حيث شهدت العاصمة 

املصرية انطالقة النسخة الـ23 لهذه البطولة العريقة، التي سوف تواصل جتوالها خالل هذا 

املوسم عبر 10 محطات.

أيضًا  األصيلة،  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  مهرجان سمو 

واصل بثبات خطواته الواثقة، ونظم عددًا من برامجه خالل نسخته السابعة، وكان األبرز 

هو تنظيم املؤمتر الدولي للخيول العربية، الذي استضافته العاصمة اإليطالية روما، وخرج 

بعدد من التوصيات املهمة.

سباقات القدرة كانت حاضرة أيضًا، حيث برز اسم اإلمارات في فعاليات مهرجان أوستون 

بارك للقدرة، حيث تفّوق فرسان اإلمارات، واستطاعوا أن يهيمنوا على معظم ألقاب املهرجان.

رياضة البولو أيضًا كان لها نصيب كبير خالل موسم الصيف، فقد واصل فريق دبي للبولو، 

الذي يرعاه علي البواردي ويقوده جناله راشد وطارق، تألقه في الواليات املتحدة األمريكية، 

وحقق عددًا من األلقاب.
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آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بحضور 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

بن  حمدان  الشيخ  سمو  جانبه  وإلى  الله،  رعاه  دبي، 

محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ظفر فرسان 

كأس  مهرجان  فعاليات  في  األولى  باملراكز  اإلمارات 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 

في جولته األولى الذي أقيم في توسكانا بإيطاليا.

ألقاب  الصدارة وحققوا  تربعوا على  اإلمارات  فرسان 

املميزين  الفرسان  من  نخبة  مع  منافسة  بعد  الفوز 

املهرجان  الذين حرصوا على املشاركة في  األوروبيني 

فارسًا   150 نحو  مشاركة  وشهد  األولى،  جولته  في 

وفارسة من 14 دولة.

وتوج الفارس البطل الشيخ حمد بن دملوك آل مكتوم بلقب 

ممتطيًا  جنمات،   3 املصنف  كيلومترًا  الـ160  سباق 

صهوة اجلواد »سوليتويلي دي سومنت« إلسطبالت »إم.

بحضـــور محمد بن راشد

فرسان اإلمارات في صدارة مهرجان القدرة في إيطاليا

وجاءت  ساعة،   7:14:35 قدره  زمنًا  مسجاًل  آر.إم«، 

في املركز الثاني الفارسة اإليطالية كوساتازا الليسكا 

ممتطية صهوة اجلواد »زعامة« إلسطبالت »إم آر.إم«، 

املركز  واحتل  ساعة،   7:15:01 قدره  زمنًا  ومسجلة 

الثالث الفارس سعيد سلطان شمس املعمري، ممتطيًا 

صهوة اجلواد »سيام دي بارذاس«، مسجاًل زمنًا قدره 

7:15:03 ساعة.

الـ  سباق  لقب  املزروعي  أحمد  سيف  الفارس  وانتزع 

120 كيلومترًا املصنف جنمتني، ممتطيًا صهوة اجلواد 

قدره  زمنًا  مسجاًل  آر.إم«،  »إم  إلسطبالت  »رماح« 

4:35:00 ساعة، وجاء في املركز الثاني الفارس أحمد 

اجلواد  السبوسي، ممتطيًا صهوة  سلطان  علي  سالم 

»يسمير دي مونتيجت« إلسطبالت »إم.آر.إم«، مسجاًل 

الثالث  املركز  في  وحل  ساعة،   4:35:02 قدره  زمنًا 

الفارس سلطان أحمد البلوشي، ممتطيًا صهوة اجلواد 

»بالنتيني 50«، مسجاًل زمنًا قدره 4:35:44 ساعة.

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مهرجان  ويتزامن 

والتجهيزات  االستعدادات  مع  للقدرة  مكتوم  آل  راشد 

التي يقوم بها فريق دولة اإلمارات للمشاركة في بطولة 

كأس العالم للقدرة التي ستقام في جمهورية سلوفاكيا 

خالل سبتمبر املقبل. حضر فعاليات السباق، عدد من 

الشيوخ واملسؤولني واملالك، وجمهور غفير من عشاق 

سباقات القدرة والتحمل.

القيادة  من  للقدرة  كبير  دعم  العضب: 
الرشيدة

دبي  نادي  عام  مدير  العضب  عيسى  محمد  أشاد 

نشكر  وقال:  اإلمارات،  فرسان  بإجناز  للفروسية، 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  وسمو  الله،  رعاه 

واملتابعة  الكبير  الدعم  دبي، على  ولي عهد  آل مكتوم، 

احلثيثة، التي قادت فرسان دولة اإلمارات إلى حتقيق 

العديد من اإلجنازات احمللية واخلارجية املشرفة.

وأضاف العضب أن اجلولة الثانية من مهرجان صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

ببريطانيا،  بارك  اوسنت  منطقة  في  ستكون  للقدرة، 

قوية  مشاركة  األولى، شهدت  إيطاليا  جولة  أن  مؤكدًا 

من فرسان دولة اإلمارات، مما يؤكد جاهزية فرساننا 

جمهورية  تستضيفها  التي  للقدرة  العالم  بطولة  في 

سلوفاكيا.

فرسان اإلمارات يحتفلون بالفوز بعد التتويج.

محمد بن راشد في لقطة مع فرسان اإلمارات.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد يطالعان نتيجة احدى مراحل السباق وفي الصورة المدرب إسماعيل محمد.
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مهرجان سمو  بألقاب سباقات  اإلمارات  فرسان  حلّق 

ولي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ 

 ، املتحدة  باململكة  بارك  أوسنت  في  للقدرة،  دبي  عهد 

واملسافة،  التصنيف  مختلفة  سباقات   4 تضمن  الذي 

مبشاركة 99 فارسًا وفارسة من 7 دول مختلفة.

ومّثل دولة اإلمارات في السباقات التي أقيمت برعاية 

شركة لوجنني للساعات ودعم من طيران اإلمارات نحو 

في  للمشاركة  استعدادًا  وذلك  وفارسة،  فارسًا   40

كأس العالم للقدرة منتصف سبتمبر املقبل في جمهورية 

سلوفاكيا، إضافة إلى بطولة فرنسا للقدرة املخصصة 

للخيول عمر 7 سنوات في سبتمبر املقبل أيضًا.

بلقب  دملوك  بن  راشد  الشيخ  البطل  الفارس  وتوج 

ممتطيًا  جنمات،   3 املصنف  كيلومترًا  الـ160  سباق 

إم.آر. إلسطبالت  ماجوري«  ال  »تينكا  اجلواد  صهوة 

إم، ومسجاًل زمنًا قدره 7.55.55 ساعات، وجاء في 

مهرجان حمـدان بن محمد للقدرة في أوستن بارك

تألق فرسان اإلمارات وبن دلموك يتوج بلقب سباق 160 كلم

التركماني، ممتطيًا صهوة  فايز  الفارس  الثاني  املركز 

»يو لكان ديل توليري« إلسطبالت األريام، ومسجاًل زمنًا 

قدره 7.55.56 ساعات، واحتل املركز الثالث الفارس 

منصور سعيد محمد الفارسي، ممتطيًا صهوة »تونكي 

دي بو بيري« من إسطبالت إم.ار.إم.

سباق  في  األولى  املراكز  اإلمارات  فرسان  وحقق 

الـ120 كيلومترًا املصنف جنمتني، وتوج الفارس محمد 

عايدة باملركز األول، ممتطيًا صهوة »سي زي زيوس« 

 4.49.40 قدره  زمنًا  ومسجاًل   ،3 إف  إلسطبالت 

محمد  راشد  الفارس  الوصافة  مركز  واحتل  ساعات، 

إلسطبالت  »بسالم«  اجلواد  صهوة  ممتطيًا  البلوشي، 

4.56.48 ساعات، وجاء  قدره  زمنًا  إعمار، ومسجاًل 

في املركز الثالث الفارس عبد الله غامن املري، ممتطيًا 

صهوة اجلواد »دجي نيها دي فيجنولس« إلسطبالت إف 

3، ومنهيًا السباق في زمن قدره 3.57.24 ساعات.

باملركز  املهيري  خليفة  محمد  سعيد  الفارس  وظفر 

األول في سباق الـ80 كيلومترًا املصنف جنمة واحدة، 

إم.ار.إم،  إلسطبالت  »شاهني«  اجلواد  صهوة  ممتطيًا 

ومسجاًل زمنًا قدره 3.14.07 ساعات، واحتل املركز 

الثالث  املركز  في  تاله  سنج،  أرجان  الفارس  الثاني 

الفارس اإلماراتي سلطان أحمد البلوشي.

محمد عايدة سعيد بالفوز
األول  باملركز  الفائز  عايدة  محمد  البطل  الفارس  عبر 

في سباق الـ120 كيلومترًا، ممتطيًا صهوة »سي زي 

زيوس« إلسطبالت إف 3، عن سعادته وفخره باللقب، 

وقال إن املرحلة األخيرة شهدت تنافسًا كبيرًا، إال أنه 

على  الضغط  وعدم  اإلمكان،  قدر  باخليل  الرفق  حاول 

اخليل، مشيدًا بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

املستمرة  وتوجيهاته  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل  راشد 

جلميع فرسان اإلسطبل، للوصول إلى منصات التتويج.

العضب: فخورون بنجاح جولة

المهرجان األولى
دبي  لنادي  العام  املدير  العضب  عيسى  محمد  أهدى 

الشيخ  السمو  إلى صاحب  فرساننا  إجناز  للفروسية، 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، 

مؤكدًا أن دعم سموهما للسباق كان له أبلغ األثر في 

الفروسية بصورة عامة والقدرة  تعزيز حضور رياضة 

على وجه اخلصوص، لالرتقاء بهذه الرياضة عامليًا.

تبشر  اخلارجية،  اإلجنازات  هذه  قائاًل:  وأضاف 

باخلير، وتؤكد جاهزية فرساننا وخيولنا التي ستحقق 

أفضل وأروع النتائج في بطولة العالم للقدرة 2016، 

مشيدًا بنجاح اجلولة األولى من مهرجان سمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي حقق 

الغايات واألهداف املطلوبة، مبا يخدم مشاركة الفرسان 

ولي  سمو  بدعم  مشيدًا  القدرة،  مونديال  في  واخليول 

عهد دبي، من خالل توجيهات سموه بإقامة 3 جوالت 

في  للمشاركة  أكبر  دعمًا  الفرسان  مينح  ما  عاملية، 

مختلف االستحقاقات اخلارجية.

اجلوالت  أول  يعتبر  بارك،  أوسنت  سباق  أن  وأضاف 

بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  ملهرجان سمو  اخلارجية 

في  الثانية  احملطة  وستكون  للقدرة،  مكتوم  آل  راشد 

من  الثالثة  احملطة  إسبانيا  تستضيف  بينما  إيطاليا، 

قبل  من  الواسعة  املشاركة  أن  إلى  مشيرًا  املهرجان، 

الفرسان، تعكس حجم وأهمية احلدث الكبير.

أن  إلى  للفروسية،  دبي  لنادي  العام  املدير  وأشار 

أخيرة  فرصة  باعتباره  مهمة،  إعداد  محطة  املهرجان 

لتسليم متطلبات املشاركة في بطولة العالم 2016 قبل 

موعد انطالق املونديال بـ60 يومًا، وفق شروط ومعايير 

الفرسان  جاهزية  حيث  من  للفروسية  الدولي  االحتاد 

واخليول املشاركة، مضيفًا: فرسان اإلمارات مطالبون 

باللقب، نظرًا حلصول دولة اإلمارات على آخر بطولتني 

في أوسنت بارك التي توج فيها صاحب السمو الشيخ 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

الفردي،  بلقب  الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس 

وكذلك على مستوى الفرق في 2012، إضافة إلى تتويج 

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 

عهد دبي، بلقب 2014 ممتطيًا صهوة »اليمامة«.

ونوه العضب إلى أن مشاركة 10 إسطبالت من دولة 

املشاركة  إلى  إضافة  القدرة،  مهرجان  في  اإلمارات 

اخلليجية من قطر والسعودية وعمان، تدل على أهمية 

السباقات، مضيفًا أن سباق الـ80 كيلومترًا من تصنيف 

جنمة، يعد فرصة جيدة أمام الفرسان الستثمارها عبر 

تأهيل اخليول للمشاركة في السباقات األعلى مستوى 

خالل املوسم املقبل. حرصت قناة »دبي ريسينغ« على 

تغطية مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

للقدرة، في أوسنت بارك، على احلضور في  آل مكتوم 

قبل  األربعة،  السباقات  مجريات  وتغطية  احلدث،  قلب 

انطالق أول سباق حتى نهاية الفعاليات.

10 دول تشارك في المهرجان
الشيخ  سمو  مهرجان  من  األولى  اجلولة  في  شارك 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، 99 فارسًا 

وفارسة ميثلون 8 دول، وهي: اإلمارات، اململكة العربية 

السعودية، قطر، سلطنة عمان، إسبانيا، فرنسا، أملانيا، 

اإلمارات:  دولة  مثلوا  الذين  الفرسان  وأبرز  بولندا. 

الشيخ راشد بن دملوك آل مكتوم، الشيخ حمد بن دملوك 

آل مكتوم، الشيخ حشر بن محمد بن ثاني آل مكتوم.

حمد بن دلموك ومنصور الفارسي وفائز التركماني مع المدرب إسماعيل محمد اثناء التتويج.
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قدرة

أوسنت  سباق  فعاليات  على   اإلمارات  فرسان  هيمن 

شركة  برعاية  بريطانيا،  في  أقيم  الذي  للقدرة،  بارك 

لوجنني للساعات ودعم من »طيران اإلمارات«، وتضمن 

4 سباقات مختلفة التصنيف واملسافات شهدت مشاركة 
 23 منهم  مختلفة،  دول  من ست  وفارسة  فارسًا   61

فارسًا ميثلون اإلمارات.

نحو  خطوة  مبثابة  اإلمارات  خيول  مشاركة  وتأتي 

منتصف  للقدرة  العالم  لكأس  واالستعداد  التجهيز 

إلى  باإلضافة  سلوفاكيا،  جمهورية  في  املقبل  سبتمبر 

بطولة فرنسا للقدرة املخصصة للخيول عمر 7 سنوات 

في سبتمبر املقبل أيضًا.

 وتّوج الفارس سيف أحمد املزروعي بطاًل لسباق 160 

»رَماح«  اجلواد  صهوة  ممتطيًا  جنوم(   3( كيلومترًا 

اململوك إلسطبالت »إم.آر.إم«، بعدما احتل املركز األول 

مسجاًل زمنًا قدره 07:58:35 ساعات، وجاء خلفه في 

املركز الثاني الفارس راشد أحمد البلوشي على صهوة 

اجلواد »شيفت دو كولومبير« إلسطبالت ند الشبا بزمن 

سيف المزروعي يتّوج بنجمة تحدي الـ 160 كلم

فرسان اإلمارات يسيطرون على سباقات أوستن بارك للقدرة

07:85:54 ساعات.
أما سباق مسافة 120 كيلومترًا )جنمتان( فقد ذهبت 

عبدالله  الفارس  تفوق  حيث  لإلمارات،  األولى  مراكزه 

اجلواد  صهوة  ممتطيًا  فارسًا،   19 على  املري  غامن 

»زولو« اململوك إلسطبالت »أف 3«، مسجاًل زمنًا قدره 

أحمد  سعيد  الفارس  جاء  فيما  ساعات،   05:25:29
جابر احلربي وصيفًا على صهوة اجلواد »بيربليكس دي 

فيري« إلسطبالت »أف 3« بزمن 05:25:30 ساعات، 

الفارسي  محمد  سعيد  منصور  الفارس  جاء  فيما 

دي  »تونكي  اجلواد  صهوة  ممتطيًا  املراكز،  ثالث  في 

قدره  زمنًا  محققًا  »إم.آر.إم«،  إلسطبالت  بوباري« 

05:25:53 ساعات.
وتصّدر الفارس عبدالله غامن املري السباق في املرحلة 

 28 مسافتها  تبلغ  التي  الزرقاء(،  )األعالم  األولى 

البيضاء(،  )األعالم  تراجع في مرحلة  ولكنه  كيلومترًا، 

خلف  الرابع  املركز  إلى  كيلومترًا،   30 ومسافتها 

الفارس سعيد محمد خليفة املهيري الذي تصّدر هذه 

املرحلة، ولكن الفارس البطل عاد سريعًا إلى الصدارة 

حتى  صدارته  على  محافظًا  وظل  الثالثة،  املرحلة  في 

في  وأحقيته  جدارته  مثبتًا  واألخيرة  اخلامسة  املرحلة 

الفوز.

وفي السباق الثالث، الذي تبلغ مسافته 80 كيلومترًا من 

تصنيف )جنمة واحدة(، حصلت اإلمارات على املركزين 

راشد  عبيد  حمد  الفارس  تّوج  عندما  والثاني  األول 

الكعبي، من بني 33 فارسًا شاركوا في االنطالقة، بطاًل 

للسباق محتاًل املركز األول على صهوة اجلواد »بياليك 

قدره  زمنًا  مسجاًل  »إم.آر.إم«،  إلسطبالت  املنيرة« 

03:45:28 ساعات، وتبعه في املركز الثاني الفارس 
»كويرفو  اجلواد  صهوة  على  البلوشي  محمد  راشد 

 03:45:29 بزمن  للقدرة  إعمار  إلسطبالت  فيروز« 

أنزاق محمود  الباكستاني  الفارس  فيما جاء  ساعات، 

في املركز الثالث ممتطيًا صهوة اجلواد »طرزان«.

وأنهى الفارس حمد عبيد راشد الكعبي املرحلة األولى 

)األعالم الزرقاء( التي تبلغ مسافتها 28 كيلومترًا، في 

املركز الثالث خلف الفرنسي ماثيو براون الذي تصدر 

هذه املرحلة، ولكن الفارس الكعبي استطاع العودة إلى 

السباق  منهيًا  والثالثة،  الثانية  املرحلتني  في  الصدارة 

لصاحله ويهدي إسطبالت »إم.آر.إم« الفوز.

 إسماعيل محمد: الجواد »رماح« بطل
قال إسماعيل محمد مدرب إسطبالت »إم.آر.إم« الفائز 

في سباقي 160 كيلومترًا و80 كيلومترًا: »لقد انصّب 

تركيزنا على السباق األهم ملسافة 160 كلم، ألن لدينا 

للمشاركة  تأهيلها وجتهيزها  في  نرغب  أكثر من خيل 

اجلواد  ضمنها  من  املقبل،  سبتمبر  العالم  بطولة  في 

)رماح(، وهذا هو السباق الذي يجعله متأهاًل للمشاركة 

على مسافة 160 في مونديال القدرة«.

وتابع: »)رماح( حصان بطل، وحققُت معه 4 انتصارات 

في  فاز  أنه  كما  أبوظبي،  في  كيلومترًا   120 ملسافة 

بريطانيا الشهر املنصرم أيضًا على مسافة 120 كلم«.

إسماعيل  قال  كيلومترًا،   80 سباق  بخصوص  أما 

محمد: »هدفنا كان في هذا السباق التأهيل والتجهيز 

لبطولة فرنسا للخيول بعمر 7 سنوات، اجلواد )بياليك 

املنيرة( جاء منذ فترة بسيطة من إسبانيا، وفاجأ اجلميع 

بفوزه اليوم، ولديه مستقبل واعد في عالم القدرة«.

حمد الكعبي سعيد بالفوز الثاني
سباق  بطل  الكعبي،  راشد  عبيد  حمد  الفارس  عّبر 

بطاًل  بتتويجه  سعادته  عن  كيلومترًا،   80 مسافة 

وصعوده منصات التتويج للمرة الثانية على التوالي في 

على  كيلومترًا   160 بسباق  فاز  بعدما  بارك،  أوسنت 

صهوة اجلواد السهم 28 مايو املاضي.

املنيرة(  )بياليك  للجواد  األولى  املشاركة  »هذه  وقال: 

والهدف كان جتهيز اجلواد  القدرة،  في عالم سباقات 

سنوات   7 بعمر  للخيول  العالم  لبطولة  واالستعداد 

سبتمبر املقبل بفرنسا، ولم أتوقع أن يحقق االنتصار 

في أول مشاركة، ولكنه أبهرني بأدائه والطاقة الكبيرة 

التي يتمتع بها«.

هي  األولى  املرحلة  أن  الكعبي  حمد  الفارس  وأكد 

شهدتها  التي  األمطار  بسبب  وذلك  مرحلة،  أصعب 

في  صعوبات  واجه  حيث  التوقيت،  هذا  في  املرحلة 

هذه املرحلة بسبب الطني واحلصى، موضحًا أنه توقع 

ذلك،  إلى  الثانية.  املرحلة  نهاية  بعد  االنتصار  حتقيق 

عبر املدرب خليفة غامن املري عن فرحته بإحراز الفارس 

عبدالله غامن املري املركز األول في سباق مسافة 120 

»كنت  وقال:  »زولو«،  اجلواد  صهوة  على  كيلومترًا 

متوقعًا فوز اجلواد زولو، فهو خيل قوي وجيد، ولذلك 

سباقات  خاض  أنه  كما  السباق،  في  مشاركته  قررنا 

قدرة عدة ملسافة 100 كيلومتر، وحقق انتصارات«.

املطلوب  من  أكثر  أداًء  قدم  )زولو(  »اجلواد  وأضاف: 

األولى  سلسة، خصوصًا  كانت  السباق  ومراحل  منه، 

من  كبيرة  مجموعة  وجود  الحظنا  وعندما  والثانية، 

اخليول حاولنا التحكم في إيقاع السباق لكي نزيد من 

تركيزنا فيه«.

العضب: موعد دائم مع منصات التتويج
دبي  لنادي  العام  املدير  العضب  عيسى  محمد  أكد 

للفروسية أن فرسان اإلمارات قدموا أداًء مشرفًا في 

السباقات الثالثة كعادتهم دائمًا، مقدمًا التهنئة لفرسان 

اإلمارات وإسطبالت »إم.آر.إم« وإسطبالت »أف 3«.

في  سباقات   4 أصل  من  الثاني  هو  »السباق  وتابع: 

أوسنت بارك، حيث كان السباق األول في 28 الشهر 

املنصرم، والذي جاء برعاية )طيران اإلمارات(، ونحن 

وسوف  السباقات،  هذه  في  املشاركة  على  حريصون 

نشارك في السباقني القادمني، إذ يقام السباق الثالث 

الرابع واألخير سيقام  املقبل، والسباق  يوليو   16 يوم 

يوم 13 أغسطس املقبل«. وختم مدير عام نادي دبي 

قبل  من  محدود  الال  »الدعم  قائاًل:  حديثه  للفروسية 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

القدرة  سباقات  رياضة  تطور  في  كثيرًا  أسهم  الله، 

في اإلمارات ومختلف دول العالم، كما أن دعم سمّوه 

على  والوقوف  الرياضة  هذه  وشعبية  انتشار  من  زاد 

منصات التتويج«.

الفوز الثاني لـ »رماح«
أهدى الفارس سيف أحمد املزروعي الفوز الذي حققه 

الشيخ  السمو  صاحب  إلى  كلم   160 الـ  سباق  في 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، معّبرًا عن فرحته 

التي ال توصف بفوزه بسباق )3 جنوم(.

ومعروف،  وبطل  قوي  خيل  )رماح(  »اجلواد  وقال: 

والسباق لم يكن صعبًا ماعدا املرحلة األخيرة، والفوز 

بعدما  التوالي،  على  )رماح(  اجلواد  مع  لي  الثاني 

حققت معه الفوز الشهر املنصرم بسباق امللكة إليزابيث 

هذه  وجميع  كيلومترًا،   120 ملسافة  ببريطانيا  الثانية 

االنتصارات نحققها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

فرسان اإلمارات خطفوا األضواء في مهرجان أوستون بارك للقدرة.

سيف المزروعي خالل التتويج.
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سباق

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن  رعاه 

راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وامللكة إليزابيث الثانية، 

مهرجان  فعاليات  والكومنولث،  املتحدة  اململكة  ملكة 

فعاليات  كما حضر  البريطاني،  امللكي  أسكوت  رويال 

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  حرم صاحب  السباق 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 

وعدد   ، احلسني،  بنت  هيا  األميرة  سمو  دبي،  حاكم 

بسباقات  املهتمني  من  واملسؤولني، وجمع  الشيوخ  من 

اخليول البريطانية.

ومثيرًا  ساخنًا  تنافسًا  للمهرجان  الثاني  اليوم  وشهد 

من  اإلمارات  خيول  ومتكنت  أشواطه،  معظم  في 

حتقيق الصدارة في ثالثة أشواط، فقد انتزعت الفرس 

أوف  دوق  في شوط  األول  املركز  »عشرتي« جلودلفني 

واألفراس  للمهرات  املخصص  ستيكس  كامبريدج 

محمد بن راشد يشهد انتصارات خيول اإلمارات في الرويال أسكوت

خيول جودلفين تخطف األضواء

ملسافة امليل جروب 2، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، 

أيضًا  وكان  فابر،  أندريه  الفرنسي  املدرب  وإشراف 

املركز الثاني من نصيب فريق جودلفني من خالل الفرس 

»ديفو نشاير« بقيادة الفارس ويليام بويك.

وتسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

وسط  كامبريدج،  دوق  ويليام  األمير  من  الفوز  جائزة 

واملشرف  الرائع  اإلجناز  هذا  على  اجلمهور  تصفيق 

لفريق جودلفني. وتكررت انتصارات اخليول اإلماراتية 

في شوط »جيرسي ستيكس« ملسافة 1400 متر جروب 

3، وشارك فيه 21 خياًل، حيث حقق املهر »ريبشيستر« 

بويك،  ويليام  الفارس  بقيادة  األول  املركز  جلودلفني 

املركز  في  وجاء  فاهي،  ريتشارد  املدرب  وبإشراف 

الثاني اجلواد »ذكريات« لسمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، وبقيادة الفارس 

وجاء  ستاوت.  مايكل  املدرب  وإشراف  هاناجان،  بول 

بقيادة  »بورتاج«  املهر  عبر  الثالث جلودلفني  االنتصار 

كب«  هنت  »رويال  سباق  في  دويلي  جيمس  الفارس 

ملسافة امليل، والذي شهد مشاركة قياسية، حيث تنافس 

خالله 33 خياًل. وعقب ختام الشوط تسلمت نيابة عن 

بن  محمد  الشيخ  السمو  حرم صاحب  جودلفني  فريق 

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد 

احلسني،  بنت  هيا  األميرة  سمو  دبي،  حاكم  الوزراء 

جائزة الفوز باملركز األول.

خيول اإلمارات تواصل التألق
الدولة رئيس مجلس  رئيس  نائب  السمو  تابع صاحب 

ومواصلتها  اإلمارات،  خيول  متّيز  دبي  حاكم  الوزراء 

الثالث  اليوم  في  باأللقاب  والظفر  اإلجنازات  حتقيق 

في  والثاني  األول  املركزين  انتزاعها  بعد  للمهرجان، 

جروب  متر   2000 ملسافة  ستيكس  تريينتري  سباق 

ثري عبر املهر »هوكبيل« الذي خطف الفوز وتربع على 

الصدارة بقيادة الفارس ويليام بويك، وإشراف املدرب 

شارلي أبلبي، بينما جاء في املركز الثاني املهر »برايز 
محمد بن راشد وبجانبه حمدان بن محمد يتابعان السباق.

محمد بن راشد وهيا بنت الحسين خالل السباق.
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موني« بقيادة جيمس دويلي وإشراف املدرب سعيد بن 

سرور.

البريطاني  امللكي  أسكوت  رويال  مهرجان  يعتبر 

لسباقات اخليول مناسبة اجتماعية كبيرة حترص امللكة 

مع  حضورها  على  بريطانيا،  ملكة  الثانية،  إليزابيث 

أفراد األسرة املالكة، إلى جانب كبار املسؤولني ومالك 

اخليل في العالم. 

ويتضمن املهرجان، إلى جانب سباقات اخليل، أنشطة 

أخرى ومسابقات للموضة واألناقة واجلمال، ويحضره 

املشاهير والنجوم من مختلف أرجاء العالم. 

 واحتفل املهرجان، هذا العام، مبناسبة مرور أكثر من 

أغسطس   11 في  مرة  ألول  انطالقه  على  عام   300
1711، ويذكر أنه لم يتم تخصيص يوم السيدات في 
هذا املهرجان السنوي حتى عام 1807 في عهد امللكة 

إلى  باحلضور  امللكي  القصر  سيدات  بدأت  حني  آن، 

أن  قبل  واملتسابقني،  باخليول  اإلعجاب  إلبداء  السباق 

األزياء  الستعراض  حفل  إلى  ويتحول  األمر،  يتطور 

والقبعات التي تضفي املرح والفرح. 

جميع  من  متميزة  إعالمية  بتغطية  املهرجان  ويحظى 

تقدمي  على  حترص  التي  البريطانية  اإلعالم  أجهزة 

خالل  املهرجان  ويشهد  املطلوبة،  الصورة  في  احلدث 

من  اخليول  أبرز  من  نخبة  مشاركة  اخلمسة،  أيامه 

مختلف أنحاء العالم تتنافس في مختلف املسافات.

»أرداد« نجم اليوم األول
النابودة،  سعيد  لعبدالله  »أرداد«  الناشئ  املهر  حقق 

هافالن،  روبرت  وبقيادة  جوسدن،  جون  وبإشراف 

االفتتاحي  اليوم  في  اإلمارات  خيول  انتصارات  أول 

للمهرجان، حني نال لقب سباق وندسور كاسيل »قوائم« 

العمر  من  البالغ  املهر،  قدم  أن  بعد  متر،  ألف  ملسافة 

سنتني، واملنحدر من نسل »كودياك«، عرضًا رائعًا في 

 3,25 بفارق  ليتفوق  اخللف،  من  االنقضاض  فنون 

أطوال عن »سفانا درمي«، مسجاًل 1:02:56 دقيقة. 

للشقب  جولد«  »جاليليو  اجلواد  أصبح  املقابل،  في   

ريسنج، وبإشراف هوجو باملر، وبقيادة فرانكي ديتوري، 

سادس جواد يجمع بني لقبي اجلنيز اإلجنليزي وسباق 

حني  امليل،  ملسافة  األولى  للفئة  باالس  جيمس  سانت 

تفوق بفارق 1,25 طول عن »ذاجورخا«، بقيادة ريان 

بن  الشيخ حمدان  »أوتاد« لسمو  ثالثًا  فيما جاء  مور، 

راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، بقيادة 

كريس هايس، وسجل البطل 1:44:01 دقيقة.

حمدان بن محمد يتسلم جائزة فوز الجواد »ريبسيستر«.

هيا بنت الحسين تتسلم جائزة فوز الجواد »هوكبيل«.

محمد بن راشد يتسلم جائزة فوز المهرة »عشرتي« من األمير وليام.
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بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب 

ملكة  الثانية،  إليزابيث  وامللكة  املالية،  وزير  دبي  حاكم 

سباق  فعاليات  انطلقت  الكومنولث،  ودول  بريطانيا 

»كينغ جورج وامللكة إليزابيث الثانية« مبضمار اسكوت 

واملالك  املسؤولني  من  عدد  بحضور  بإجنلترا،  العريق 

وجمهور غفير من عشاق سباقات اخليل اإلجنليزية.

مثيرين،  شوطني  في  الفوز  اإلمارات  خيول  وحققت 

حيث نال »مستشري« لسمو الشيخ حمدان بن راشد 

ريسيرف  وودفورد  »ذا  الثالث  الشوط  لقب  مكتوم  آل 

كينغ« حملمد  »أبيكس  ظفر  فيما  ستيكس«،  هانديكاب 

بقيادة  االفتتاحي  األول  الشوط  بلقب  الله  عبد  جابر 

الفارس أندريا أتزيني.

وانتزع »أبيكس كينغ« حملمد جابر عبد الله لقب الشوط 

األول »ذا وولدريج جروب بات إيدري ستيكس« ملسافة 

بحضور حمدان بن راشد والملكة إليزابيث

»هايالند ريل« يتوج بقلب سباق كينغ جورج بمضمار اسكوت

أندريا  الفارس  بقيادة  وذلك  »ليستد«،  متر   1400

أتزيني وإشراف املدرب إيد دنلوب، مسجاًل زمنًا قدره 

1,27,07 دقيقة بفارق رقبة عن »مونتيسيلو« بقيادة جو 

فاننغ وإشراف مارك جونستون، فيما احتل »فرانكوس« 

ملالكه حسني لوتاه وأحمد الشيخ املركز الثالث بقيادة 

ريتشارد كينغسكوت.

تنافس للفوز باللقب 9 خيول، من بينها املرشح األول 

وإشراف  دويل،  جيمس  بقيادة  جلودلفني  هيرو«  »دبي 

سعيد بن سرور، وقد حل في املركز السابع، إلى جانب 

مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »متوثب« 

بقيادة الفارس دين أونيل، وقد جاء في املركز الرابع.

»فير إيفا« تحقق المفاجأة
حققت املهرة »فير إيفا« لألمير خالد بن عبد الله التوقعات 

حولها، باعتبارها املرشحة األولى في الشوط الثاني »ذا 

برينسيس مارغريت جدمونت ستيكس« ملسافة 1200 

متر »جروب 3« املخصص للمهرات عمر سنتني.

لقب  النتزاع  املهرة  ديتوري  فرانكي  الفارس  وقاد 

الشوط األول بإشراف املدرب جورج شارلتون، مسجاًل 

زمنًا قدره 1,12,54 دقيقة بفارق 4 أطوال عن »كلمه« 

لعبد الله املنصوري بقيادة جو فاننغ وإشراف املدرب 

مارك جونستون، فيما جاءت »ديني داندي« في املركز 

الثالث بقيادة الفارس أوليفيه بيليه.

»كوكوالدا«  بينها  من  مهرة،   13 الشوط  في  تنافست 

للشيخ راشد بن دملوك آل مكتوم، و»نسيمي« جلودلفني 

الثامن  املركزين  في  حلتا  وقد  دويل،  جيمس  بقيادة 

والتاسع على التوالي.

»مستشري« بطل الشوط الثالث
راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »مستشري«  توج 

ريزيرف  وودفورد  »ذا  الثالث  للشوط  بطاًل  مكتوم  آل 

للخيول  املخصص  امليل  ملسافة  ستيكس«  هانديكاب 

أونيل،  دين  الفارس  بقيادة  وذلك  سنوات،   3 عمر 

زمنًا  مسجاًل  ستاوت،  مايكل  السير  املدرب  وإشراف 

قدره 1,39,85 دقيقة بفارق رقبة عن »بيروتي« بقيادة 

جاء  فيما  موريسون،  هوغي  وإشراف  أونيل  كيران 

»فولكسوود« جلودلفني في املركز الثالث بقيادة جيمس 

دويل وإشراف شارلي أبلبي. وعقب ختام الشوط، تسلم 

الفوز  سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة 

وسط تصفيق احلضور.

تنافس للفوز باللقب 15 خياًل، من بينهم »لزام« للشيخ 

محمد بن خليفة آل مكتوم، و»مهاب« ملالكه خالد مشرف.

»ليبريسا بريز« نجم الرابع
انتزع »ليبريسا بريز« لقب الشوط الرابع »ذا جيجاست 

املخصص  متر   1400 ملسافة  ستيكس«  إنترناشونال 

للخيول عمر 3 سنوات. وشهد الشوط مشاركة قياسية، 

»ويتمان«  بينهم  من  خياًل،   26 خالله  تنافس  حيث 

آل  محمد  بن  الشيخ حمدان  لسمو  بافليون«  و»كينجز 

مكتوم »برازوس« لسعيد منانة.

»هايالند ريل« بطل كينغ جورج
وديريك سميث  تابور  مايكل  ملالكه  ريل«  »هايالند  تّوج 

ستيكس«  إليزابيث  وامللكة  جورج  »كينغ  لسباق  بطاًل 

 3 عمر  للخيول   »1 »جروب  امليل  ونصف  امليل  ملسافة 

سنوات وأكثر، وذلك بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف 

 2,28,97 قدره  زمنًا  مسجاًل  أوبرين،  إيدن  املدرب 

دقيقة بفارق طول وربع الطول عن »وينجز اف ديزاير« 

للملكة  »دارمتاوث«  جاء  فيما  ديتوري،  فرانكي  بقيادة 

إليزابيث في املركز الثالث بقيادة الفارس أوليفيه بيليه.

»بوستبوند«  بعد انسحاب  7 خيول  الشوط  شارك في 

و»عجمان برنسيس« للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

وانطلق »هايالند ريل« منذ البداية في الصدارة، وظل 

محافظًا عليها حتى حلظة وصوله إلى خط النهاية ليتوج 

بطاًل لهذا العام، وعقب ختام الشوط قام الشيخ فهد آل 

ثاني بتتويج األبطال الفائزين.

حمدان بن راشد مع الجواد الفائز.
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بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب 

اململوك  »مراقب«  اجلواد  توج  املالية،  وزير  دبي  حاكم 

للخيول  الدولي  دبي  لسباق   35 النسخة  بلقب  لسموه 

العربية األصيلة الذي أقيم في مضمار نيوبري العريق 

باجنلترا.

وبقيادة  روهات،  فرانسوا  بإشراف  »مراقب«،  وخطف 

فرانسوا زافير بيرترا املركز األول في الشوط الرئيس 

بحضور حمدان بن راشد

»مراقب« نجم سباق دبي الدولي للخيول العربية في نيوبري
البالغ  ستيكس  انترناشونال  دبي  شادويل  لقب  على 

ابن  ومتكن  جنيه،  ألف   55 املالية  جوائزه  إجمالي 

ببراعة واستحقاق في  لقبه  انتزاع  الفحل »منجز« من 

السباق البالغ طوله 2000 متر، بعد أن قدم أداء رائعا 

توج به جهوده كمرشح أول للفوز، بالرغم من احملاوالت 

املستميتة من اخليول األخرى.

دانيال  بقيادة  »توتاتكس«  الثاني  املركز  في  وحل 

مسكت، فيما جاء في املركز الثالث »الريس دو باين«، 

وعقب ختام الشوط قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة املنظمة 

بتقدمي جائزة الفوز.

لدى  املزروعي سفير اإلمارات  السباق سليمان  حضر 

مكتوم  آل  مكتوم  بن  محمد  والشيخ  املتحدة  اململكة 

واألمير  لندن  في  اإلمارات  لسفارة  األول  السكرتير 

مدير  الصايغ  وميرزا  آل سعود،  عبدالعزيز  بن  راشد 

مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس 

اللجنة العليا املنظمة للسباق وعدد من السفراء العرب 

وجمهور غفير وصل إلى 18 ألف متفرج.

طيران  اسم  حمل  الذي  األول  بالشوط  السباق  بدأ 

اإلمارات هاندكب ستيكس وبلغت إجمالي جائزته املالية 

12 ألف جنية استرليني، ووافق اجلواد »جمايل« لسمو 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم التوقعات وجنح في 

انتزاع اللقب بقيادة الفارس دين أونيل بفارق 12 طوال 

املركز  في  وجاء  دقيقة   2:49:00 قدره  زمنا  وحقق 

الثاني »شهام« حملمد ناصر احلشار وحقق زمنا قدره 

03:31:00 دقيقة، فيما كان املركز الثالث من نصيب 

»اجلواهر« بقيادة الفارس جورج بالك ويل.

وعقب نهاية السباق سلم سليمان املزروعي سفير الدولة 

واملدرب،  املالك  إلى  الفوز  جائزة  املتحدة  اململكة  لدى 

وأكد السفير أن سباقات اخليول بصفة عامة واخليول 

العربية بصفة خاصة تعتبر وسيلة مهمة لتعزيز العالقات 

الدول األخرى، معربا عن  والتواصل مع  بني الشعوب 

اجلماهيري  واحلضور  السباق  بنجاح  البالغة  سعادته 

الكبير، وأثنى على دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن 

راشد آل مكتوم لكرنفال نيوبري طوال 35 عاما.

وواصلت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

حتقيق االنتصارات، وانتزع اجلواد »فؤاد« لقب الشوط 

الثاني البالغة مسافته 2000 متر »بنك اإلمارات دبي 

الوطني« والبالغ إجمالي جوائزه املالية 10 آالف جنيه 

إسترليني، ومتكن الفارس فراكوس بيرتراس من قيادة 

»فؤاد« إلى املركز األول، محققًا زمنًا قدره 02:19:03 

حلت  فيما  »سنبلة«،  الثاني  املركز  في  وجاءت  دقيقة، 

ثالثة »كاسب« للخيالة السلطانية في املركز الثالث.

وفاز اجلواد »أورجي دي جالورا« لرازا التينا بالشوط 

احتاد  سباق  لقب  على  متر   1400 ملسافة  الثالث 

الفروسية البالغ إجمالي جوائزه املالية 20 ألف جنيه 

إسترليني، وقاد الفارس أنطونيو فيرسو اجلواد البطل 

إلى قطع املسافة في 01:35:96 دقيقة.

وحل في املركز الثاني »شبيه الريح« للشيخ محمد بن 

خليفة آل ثاني، وجاء »العزير« لسمو الشيخ حمدان بن 

راشد آل مكتوم في املركز الثالث.

وواصلت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

لسموه  »راداميس«  حقق  عندما  االنتصارات  حتقيق 

جائزة الشوط الرابع ملسافة 1200 متر على لقب سباق 

للفئة  ستيكس  انترناشونال  زعبيل  علي  جبل  مضمار 

و500  ألف   32 املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ  األولى 

جنيه إسترليني.

وقطع اجلواد البطل بإشراف املدرب فيليب كولنجتون، 

وقيادة الفارس دين أونيل مسافة الشوط في 1:21:39 

دقيقة وحل في املركز الثاني »كاو كات«، وجاء »املهند« 

شريف  قام  الشوط  ختام  وعقب  الثالث،  املركز  في 

احللواني نائب املدير العام ملكتب سمو الشيخ أحمد بن 

راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، بتقدمي جائزة 

الفوز إلى الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم.

السلطانية  للخيالة  املوري«  »سيلفني  الفرس  وحصلت 

العمانية على املركز األول في الشوط اخلامس »سباق 

للفئة  انترناشونال ستيكس  دبي حتا   - احلرة  السوق 

املالية 32 ألف و500  البالغ إجمالي جوائزه  األولى« 

في  املسافة  قطع  من  البطل  ومتكن  إسترليني،  جنيه 

2:16:33 دقيقة، بفارق 6 أطوال عن »أغصان« لسمو 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و»سميمة« للخيالة 

السلطانية العمانية.

هدايا قيمة للجمهور
السباق  جلمهور  هدية  ألف   20 املنظمة  اللجنة  قدمت 

الدخول،  بوابات  عند  والسيدات  والصغار  الكبار  من 

في  الدخول  شخص  لكل  أتاح  كوبون  إلى  باإلضافة 

 »2106 موديل  »سيارة  الكبرى  اجلائزة  على  السحب 

قيمتها حوالي 10 آالف جنيه إسترليني.

ومت تخصيص خيمة عربية في مضمار نيوبري إلبراز 

التراث اإلماراتي األصيل، مت فيها عرض نقش احلناء 

كما  واسع،  بإقبال  وحظيت  عمومًا،  والسيدات  للبنات 

حديقة  في  األطفال  لتسلية  خاصة  فعاليات  أقيمت 

خاصة بالقرب من املضمار لأللعاب استمتعوا فيها مع 

عائالتهم خالل السباق.

حمدان بن راشد.

حمدان بن راشد مع فرسان إسطبالته قبل انطالق السباق.

ميرزا الصايغ وعبدالله االنصاري ومسعود محمد اثناء التتويج.

ميرزا الصايغ  مع سعيد الحظ الفائز بالسيارة. 
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اضاف إنجازا جديدا لخيول جودلفين

»هوكبيل« يتوج بلقب »كورال اكليبس« بمضمار سانداون
جودلفني  لفريق  جديدا  إجنازا  »هوكبيل«  اجلواد  حقق 

مبضمار سانداون العريق بإجنلترا وذلك بانتزاعه لقب 

سباق »كورال إكليبس« ملسافة امليل وربع امليل »جروب 

1« متفوقًا على املرشح األول »ذا جورخا« بعد منافسة 

شرسة بينهما في املرحلة األخيرة من السباق.

بويك  وليام  القدير  الفارس  بقيادة  »هوكبيل«  ومتكن 

 ، اإلجناز  من حتقيق  أبلبي  شارلي  املدرب  وبإشراف 

مسجاًل زمنًا قدره 2.10.71 دقيقة بفارق نصف طول 

عن »ذا جورخا« بقيادة ريان مور وإشراف املدرب ايدن 

أوبرين فيما جاء »تامي تست« لألمير خالد بن عبدالله 

باث سمولني وإشراف روجر  بقيادة  الثالث  املركز  في 

شارلتون.

النتزاع  تطمح  قوية  خيول   7 مشاركة  السباق  وشهد 

بني  األخيرة  املرحلة  في  الصراع  وانحصر  اللقب، 

»هوكبيل« جودلفني واملرشح األول »ذا جورخا« وحسم 

الفارس بويك الصراع عند خط النهاية ليهدي جودلفني 

اللقب اخلامس في تاريخه.

ليؤكد جدارة »هوكبيل« الذي حقق لقبه السادس على 

التوالي بال خسارة. وكانت آخر إجنازاته الفوز بسباق 

جروب »3« في مهرجان رويال اسكوت.

وكانت التوقعات قبل السباق تنصب نحو »ذا جورخا« 

وبأن الفوز السادس بلقب »كورال اكليبس« سيكون من 

نصيب كوملور. ولكن »هوكبيل« واصل مسلسل إجنازاته 

املدوية خاصة وأنه مت احلاقه مؤخرًا بالسباق بالتسجيل 

األسبوع املاضي مقابل مبلغ 30 ألف جنيه استرليني.

وكان فريق جودلفني قد توج باللقب األول عام 1995 

على  »ديالمي«  حصل  فيما   1996 عام  الثاني  ونال 

اللقب الثالث عام 1998. وظفر »رفيوز توبند« بالرابع 

في 2004 بقيادة ديتوري وإشراف سعيد بن سرور.

غولد«  »غاليليو  خلف   123 إلى  البطل  تصنيف  وقفز 

و»هارزاند«، اللذان وصل تصنيفها إلى 124. ويتصدر 

»هوكبيل« قائمة اخليول عمر 3 سنوات حيث لم يخسر 

أي سباق في مسافة امليل وربع امليل.

سباق

»سير رودريك« نجم االفتتاح

االفتتاحي  األول  الشوط  بلقب  رودريك«  »سير  توج 

»كورال هانديكاب« ملسافة 1400 متر بقيادة الفارس 

مسجاًل  ميلمان،  رود  املدرب  وإشراف  اتزيني  اندريا 

زمنًا قدره 1.31.18 دقيقة بفارق طول ونصف الطول 

وإشراف  ديتوري  فرانكي  بقيادة  كرافان«  »سيلك  عن 

في  بروتوكول«  »لندن  جاء  فيما  كريسفورد،  ساميون 

املركز الثالث بقيادة كليفورد لي.

»براندو« يتوج بلقب »كورال شارج«

 1000 ملسافة  شارج«  »كورال  بلقب  »براندو«  ظفر 

وإشراف  إيفز  توم  الفارس  بقيادة   »3« جروب  متر 

املدرب كيفن ريان، مسجاًل زمنًا قدره 1.3.28 دقيقة 

بفارق رقبة عن »مونسير جو« بقيادة آدام كيري فيما 

الثالث بقيادة فرانكي  جاء »جينز ميموري« في املركز 

ديتوري.

تنافس للفوز باللقب 12 خياًل، وكان »براندو« املرشح 

للقب. ولم يخيب التوقعات حوله محققًا الفوز مبهارة.

»سيكريت آرت« يخطف لقب »كورال 

شاالنج«

شاالجن«  »كورال  شوط  بلقب  آرت«  »سيكريت  توج 

وإشراف  دواير  مارتن  الفارس  بقيادة  امليل،  ملسافة 

املدرب وليام نايت، مسجاًل زمنًا قدره 1.44.09 دقيقة 

توم  بقيادة  »دونشا«  عن  الطول  ونصف  طول  بفارق 

ماركواند، فيما جاء »هايالند كولوري« في املركز الثالث 

بقيادة ديفيد بروبرت.

الترشيحات  وكانت  خياًل.   15 باللقب  للفوز  تنافس 

راشد  بن  الشيخ حمدان  لسمو  »متمكن«  نحو  منصبة 

آل مكتوم ولكنه حل في املركز الــ14.

»شراكة« لمحمد جابر في المركز الثالث

الثالث  املركز  في  عبدالله  جابر  حملمد  »شراكة«  حلت 

لسباق »كورال ديستاف« ملسافة امليل »ليستد« بقيادة 

فيما  دنلوب،  ايد  املدرب  وإشراف  فانينغ  جو  الفارس 

توجت »اليت أب أور ورلد« باللقب بقيادة الفارس باث 

دوبس وإشراف املدرب ريتشارد هانون، مسجلة زمنًا 

عن  الطول  وربع  طول  بفارق  دقيقة   1.45.50 قدره 

»ويليامينا« بقيادة كولم دونوهو. تنافست في الشوط 9 

مهرات من بينهن »راقي« لسمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم بقيادة بول هاناغان.
»هوكبيل« بطل »رويال اكليبس«.
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كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر 

الجواد »المهند إخناتون« يتّوج بلقب الجولة األولى

تّوج اجلواد »املهند إخناتون« اململوك لسيد عبدالرحمن 

للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  بكأس  سمرة 

العربية األصيلة، عقب فوزه بلقب الشوط الرابع الرئيس 

خياًل   48 فيها  شارك  التي  الستة  األشواط  ضمن 

التي  الغالية«،  لـ»الكأس  الـ23  للنسخة  باجلولة األولى 

لسباق  الرياضية  نادي اجلمعية  منافساتها  استضاف 

اخليل ومالكي اجلياد والفروسية بالقاهرة، مبشاركة 9 

خيول ملسافة 1600 متر.

 1:51:5 قدره  السباق في زمن  وقطع اجلواد مسافة 

دقيقة، بفارق جزء من الثانية عن صاحب املركز الثاني 

»شكالن إخناتون« للشيخة لطيفة بنت راشد آل مكتوم، 

إسطبالت  لورثة  بدراوي«  »مناضل  ثالثًا  حل  فيما 

بدراوي.

سفير  اجلنيبي  مبارك  جمعة  السباق  منافسات  حضر 

سهيل  ومطر  العربية،  مصر  جمهورية  في  اإلمارات 

اليبهوني عضو املجلس الوطني االحتادي عضو مجلس 

الفروسية  الرياضي رئيس جلنة  أبوظبي  إدارة مجلس 

الهيئة  رئيس  سرحان  يوسف  وفليكس  املجلس،  في 

الرحماني  وفيصل  مصر،  في  اخليل  لسباق  العليا 

جلبرت  والدكتور  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  مستشار 

الرياضية  اجلمعية  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  بيطار 

بالقاهرة،  والفروسية  اجلياد  ومالكي  اخليل  لسباق 

مجلس  من  الظاهري  ساملني  وعلي  املهيري  وسعيد 

غفير،  جماهيري  حشد  جانب  إلى  الرياضي،  أبوظبي 

وحضور مميز للمالك واملربني واملدربني للخيول العربية 

األصيلة في مصر، واملهتمني بسباقات اخليول العربية 

األصيلة.

تتويج الفائزين
ومطر  اجلنيبي  مبارك  جمعة  تّوج  السباق  نهاية  عقب 

اليبهوني »املهند إخناتون« بطاًل لكأس صاحب  سهيل 

وتسلم  األصيلة،  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو 

فرحة  وسط  اجلواد  مالك  سمرة  عبدالرحمن  الكأس 

الشوط  بلقب  للفوز  رشحته  التي  اجلماهير  من  عارمة 

الرابع.

صاحب  لكأس  األولى  اجلولة  منافسات  تنظيم  ويأتي 

في  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو 

السمو  لصاحب  السامية  للتوجيهات  ترجمة  القاهرة، 

)حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

آل  الشيخ محمد بن زايد  السمو  الله(، ودعم صاحب 

للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان 

املسلحة، واهتمام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان 

رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ منصور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 

والروابط  التاريخية  للعالقات  ودعمًا  الرئاسة،  شؤون 

األخوية الوثيقة بني اإلمارات ومصر، ودورها في حتقيق 

يدعم  مبا  املجاالت،  مختلف  في  والتواصل  الشراكات 

النهج الذي كان قد أرسى قواعده املغفور له بإذن الله 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طّيب الله ثراه( في 

في  شأنه  وإعالء  األصيل  العربي  اخليل  مكانة  تعزيز 

امليادين العاملية.

وأشرف على تنظيم السباق مجلس أبوظبي الرياضي، 

سباق

بالتعاون مع الهيئة العليا لسباق اخليل املصرية، وسط 

مشاركة 48 خياًل من نخبة اخليول العربية األصيلة في 

األشواط  مدار  على  الشقيقة،  العربية  مصر  جمهورية 

الستة مبجموع جوائز 330 ألف جنيه مصري.

6 أشواط مثيرة
تصدر  بعدما  الرئيس،  الشوط  في  اإلثارة  وارتفعت 

بينما  األولى،  األمتار  في  القمة  بدراوي«  »مناضل 

»املهند  وتقدم  متر،   700 آخر  في  تغيرت  املنافسة 

الكبير  التشجيع  ومع  إخناتون«،  و»شكالن  إخناتون«، 

املقدمة  إلى  إخناتون«  »املهند  اندفع  اجلماهير،  من 

بفارق أجزاء من الثانية عن بقية اخليول.

وجنح »عبده إخناتون«، ملصطفى محمد عمر في الفوز 

بلقب الشوط األول والتتويج بكأس اإلمارات )1( ملسافة 

 9 مشاركة  شهد  والذي  املبتدئة،  للخيول  متر   1200
وذلك  جنيه مصري،  ألف   30 جوائز  خيول ومبجموع 

متفوقًا  دقيقة،   1:23:50 بزمن  الشوط  تصّدر  بعدما 

على »عامر« إلسطبالت النصر الذي حصل على املركز 

إلسطبالت  »سيوف«  الثالث  املركز  في  وجاء  الثاني، 

بيطار، وحصل »زين بدراوي« لورثة إسطبالت بدراوي 

على املركز الرابع.

وتّوج »منر إخناتون« إلسطبالت الصفوة بكأس الشوط 

متر   1400 ملسافة  أقيم  الذي   »2 »اإلمارات  الثاني 

للخيول الرابحة 3 سباقات فما فوق، مبشاركة 5 خيول 

في  وجاء  مصري،  جنيه  ألف   40 جوائز  ومبجموع 

فيما  سعفان،  إلسطبالت  سعفان«  »عز  الثاني  املركز 

حل »مرحبا الشناوي« ملك إسطبالت الشناوي باملركز 

الثالث، ووقف باملركز الرابع »مصري الفرزدق« حلسن 

علي محمد عبداملجيد.

وفي الشوط الثالث املخصص للخيول »البواني«، والذي 

أقيم ملسافة 1400 متر مبشاركة 5 خيول، ومبجموع 

جوائز 50 ألف جنيه مصري، جنح »شداد« ملك رياض 

 »3 جالل أبوحسني من اقتناص لقب »كأس اإلمارات 

باملركز  ووقف  دقيقة،   1:39:00 قدره  زمنًا  بتحقيقه 

آل  راشد  بنت  لطيفة  للشيخة  الزمان«  »فهد  الثاني 

جالل  لرياض  »همام«  الثالث  باملركز  وجاء  مكتوم، 

أبوحسني، فيما حل باملركز الرابع »حرب« لعمرو رزق 

محمد.

الفوز  من  عكاشة  عكاشة« إلسطبالت  »شريف  ومتكن 

 »5 اإلمارات  بـ»كأس  والظفر  اخلامس  الشوط  بلقب 

واملرباة  املولودة  األصيلة  العربية  للخيول  املخصص 

في مصر من عمر 3 سنوات، وقطع املسافة في زمن 

»شريف  الثاني  باملركز  وجاء  دقيقة،   1:23:00 قدره 

باملركز  حل  فيما  الطحاوي،  عليوة  لعطية  إخناتون« 

في  الله،  جاب  عزت  ألحمد  شاهني«  »فراس  الثالث 

برهام« إلسطبالت  »السلطان  الرابع  باملركز  حني جاء 

اخلمس جنوم.

وفي الشوط السادس واألخير على »كأس اإلمارات 6« 

ملسافة 1200 متر واملخصصة للخيول الرابحة سباقًا 

أو سباقني مبشاركة 10 خيول، ومبجموع جوائز 30 

ألف جنيه مصري، فاز »راجح إخناتون« بلقب الشوط 

بزمن 1:23:00 دقيقة، وحل بعده باملركز الثاني »شاه 

باملركز  حل  فيما  بدراوي،  إسطبالت  لورثة  بدراوي« 

الثالث »الزعيم بدراوي« لورثة إسطبالت بدراوي، وجاء 

رابعًا »نفير« إلسطبالت األهرام.

الجنيبي: نجاح فاق التوقعات
أكد جمعة مبارك اجلنيبي، سفير اإلمارات في جمهورية 

اجلولة  حققته  الذي  الكبير  النجاح  أن  العربية،  مصر 

جتمعنا  التي  الوطيدة  للعالقات  ثمرة  للسباق  األولى 

انعكست  التي  املتينة  والروابط  املصريني،  بأشقائنا 

والتقدير  بالشكر  املجاالت، متقدمًا  جناحاتها مبختلف 

والتهنئة إلى قيادتنا الرشيدة على جناح السباق، مؤكدًا 

أن اإلمارات تدعم مثل هذه الرياضات التراثية، وتهتم 

بشكل كبير باخليول العربية األصيلة واحملافظة عليها، 

الجنيبي واليبهوني والرحماني مع الجواد البطل.

الجنيبي والرحماني مع الجواد الفائز.



3030

سباق

باعتبارها جزءًا مهمًا من تراثنا، الفتًا إلى أن احلدث 

والعالقات  التقارب  عمق  مدى  تبني  كثيرة  مدلوالت  له 

بني اإلمارات ومصر في كل املجاالت، كما تؤكد وجود 

دعم إماراتي رياضي لسباقات اخليل املصرية برعاية 

األشواط الستة وسط التفاعل اجلماهيري الغفير.

وأضاف أن »احلدث يسهم في دعم املسيرة التاريخية 

أن  ونأمل  مصر،  في  األشقاء  مع  الثنائية  والعالقات 

تستمر هذه السباقات التي حتافظ على اجلواد العربي 

الرياضي،  أبوظبي  ملجلس  بالشكر  متوجهًا  األصيل«، 

واعضاء  اللجنة املنظمة للسباق.

اليبهوني: 10 محطات دولية للجائزة
الوطني  املجلس  عضو  اليبهوني،  سهيل  مطر  أشاد 

االحتادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي 

املميزة  باالنطالقة  املجلس،  في  الفروسية  جلنة  رئيس 

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  لكأس  الـ23  للنسخة 

للخيول العربية األصيلة، مبينًا أن النجاح الذي حتقق 

في اجلولة األولى فاق التوقعات، وترجم العالقة املزدهرة 

اإليجابي  وانعكاسها  مصر  مع  اإلمارات  تربط  التي 

لنجاح كل الفعاليات في مختلف املجاالت.

والفرسان  واملربني  املالك  من  »ملسنا  اليبهوني:  وقال 

في مصر شغفًا كبيرًا بعودة السباق من جديد، وفرحة 

كبيرة استطاعت اجلولة األولى أن ترسمها على محيا 

»نحن  احلدث«، مضيفًا:  في  جميع من حضر وشارك 

لألعوام  مصر  في  احلدث  استمرارية  على  حريصون 

املقبلة، ونتطلع للتعاون املشترك مع األشقاء في مصر 

التي  للسباقات  والتميز  النجاحات  من  املزيد  لتحقيق 

ستقام في القاهرة«.

الرشيدة في دعم  قيادتنا  نهج  يعكس  أن احلدث  ونوه 

وإعالء اخليل العربي األصيل لتعزيز ما أسسه املغفور 

نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له 

)طّيب الله ثراه(، مشيرًا إلى أن اخليل العربي مرتبط 

بتاريخ وتراث اإلمارات، والبد من احملافظة عليه ودعم 

أن كأس  مؤكدًا  العاملية،  امليادين  في مختلف  مسيرته 

األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 

ستقام في 10 مدن حول العالم بنسختها الـ23.

الرحماني يشيد بنجاح السباق
أبوظبي  مجلس  مستشار  الرحماني  فيصل  أعرب 

السمو  صاحب  كأس  بنجاح  سعادته  عن  الرياضي 

رئيس الدولة في جولتها األولى بالقاهرة، ضمن جوالت 

احلدث بنسخته الـ23، مؤكدًا أن اجلولة األولى حققت 

املالك  تشجع  السباقات  هذه  »مثل  وقال:  أهدافها، 

التي  األصيلة  العربية  باخليول  االهتمام  على  واملربني 

هي جزء من تراثنا، ونشكر قيادتنا الرشيدة على هذا 

توجيهات  أن  مبينًا  الرياضة«،  لهذه  الالمحدود  الدعم 

خارطة  في  جديد  من  مصر  وضعت  الرشيدة  قيادتنا 

سباقات الكأس الغالية بجوالتها العاملية، الفتًا إلى أن 

اجلميع ملس الفرحة الكبيرة على جميع املشاركني، وعلى 

جميع من حضر من مالكي اجلياد واملربني واملدربني، 

موضحًا أن احلضور اجلماهيري الغفير أسهم وبشكل 

النجاح على احلدث، مشيرًا  كبير في إضفاء بصمات 

إلى أن العوامل كافة قادت إلى النجاح الكبير.
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مهرجان منصور بن زايد يخطف األضواء في سان فرانسيسكو

»ساند فيكتور« ينال الجوهرة ومانويال بطلة مونديال »أم اإلمارات”

توج  اجلواد »ساند فيكتور« بقيادة الفارس املكسيكي 

هوجو هيريرا وبإشراف املدرب تيري التون بطاًل لسباق 

اجلولة الثانية من اجلوهرة الثالثية »الزمرد األخضر«، 

التي تعد السابعة لكأس املغفور له، بإذن الله، الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، محققًا زمنًا 

قدره 1:17:87 دقيقة، ضمن املهرجان العاملي لسمو 

العربية،  للخيول  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

مبدينة  بليسنتون«  تري  »أوك  مضمار  على  أقيم  الذي 

سان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا األميركية، وخطف 

الذي  الكبير  اجلماهيري  احلضور  خالل  من  األضواء 

حرص على متابعة املنافسات.

كما توجت الفارسة النمساوية مانويال ساملينج بجائزة 

اجلولة احلادية عشرة ملونديال »أم اإلمارات« للسيدات 

املدرب  وبإشراف  مادميوزلي«  بي  »ار  اجلواد  على 

سكوت بول بزمن قدرة 1:19:49 دقيقة.

الثامنة  النسخة  فعاليات  ضمن  السباقان  وأقيم 

للمهرجان الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 

االحتاد النسائي العام، الرئيسة األعلى ملؤسسة التنمية 

والطفولة،  لألمومة  األعلى  املجلس  رئيسة  األسرية، 

ضمن فعاليات مهرجان سموه العاملي للخيول العربية، 

والذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

للسيدات »إفهار«.

وكأس زايد وكأس مزرعة الوثبة ستد، واملؤمتر العاملي 

لسباقات اخليول العربية، وجوائز دارلي التقديرية »أم 

اإلمارات« بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان املتدربني، 

العربية  اخليول  لسباقات  الدولي  االحتاد  بإشراف 

سمو  مهرجان  كأس  جانب  إلى  »إفهار«،  األصيلة 

وكأس  )املفتوح(،  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، حتت 

إشراف االحتاد الدولي للفروسية، وحتت شعار، عالم 

واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

تتويج الفائزين

عقب ختام السباق، قام عبد الله علي السبوسي القنصل 

أجنلوس،  لوس  في  املتحدة  العربية  لإلمارات  العام 

العاملي  للمهرجان  التنفيذي  املديرة  ترافقه الرا صوايا 

لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، 

اخليل،  سباقات  ألكادمييات  الدولي  االحتاد  رئيسة 

رئيسة السباقات النسائية والفرسان املتدربني باالحتاد 

الدولي لسباقات اخليل العربية، وعلي موسى اخلميري، 

سباق

بتتويج الفائزين في كل شوط.

قناة ياسر تنقل السباق 

الهواء  على  نقله  ومت  عاملية،  مبتابعة  املهرجان  حظي 

قدم  حيث  الرياضية،  »ياس«  قناة  خالل  من  مباشرة، 

محمد  املتميز  واملعد  محمد،  مسعود  املتألق  الزميل 

سالم، وجبة دسمة من كواليس املهرجان، إضافة إلى 

اللقاءات احلصرية مع أبرز الشخصيات، في احترافية 

السباقات  ومشاهدة  أخبار  نشر  جانب  إلى  عالية، 

واملؤمترات على موقع سترمي اليف

www.sheikhmansoorfestival.com
عبدالله السبوسي: نحرص على

تنظيم فعاليات مثمرة في أميركا

لإلمارات  العام  القنصل  السبوسي  علي  عبدالله  أكد 

اإلمارات  دولة  أن  أجنلوس،  لوس  في  املتحدة  العربية 

فعاليات  تنظيم  على  دائمًا  حترص  املتحدة،  العربية 

مثمرة ومتنوعة ومشاركات إيجابية في الواليات املتحدة 

الشيخ خليفة  السمو  بتوجيهات من صاحب  األميركية 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب 

نائب رئيس  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو 

الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 

عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.

زايد  بن  منصور  الشيخ  مهرجان سمو  ُيعد  وأضاف: 

آل نهيان العاملي للخيول العربية من بني تلك الفعاليات 

التي تدعو إلى الفخر واإلعزاز ملا ميثله هذا املهرجان 

بثقافة  األميركي  الشعب  تعريف  في  مؤثر  دور  من 

وحضارة اإلمارات واعتزازها بتراثها األصيل، كما أن 

هذا املهرجان يسهم إلى حد كبير في توطيد العالقات 

بني  والرياضية  واالجتماعية  والثقافية  االقتصادية 

الدولتني.

في  املتحدة  العربية  لإلمارات  العام  القنصل  ثمن  كما 

لوس أجنلوس، االهتمام والدعم الكبيرين اللذين يوليهما 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للخيل العربي مما 

كان له األثر البارز في إعالء شأن اخليل العربي وتعزيز 
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أيضًا  مشيدًا  العاملية،  املضامير  مختلف  في  حضوره 

فاطمة  الشيخة  سمو  تقدمة  الذي  الالمحدود  بالدعم 

النسائي  االحتاد  رئيسة  اإلمارات(  )أم  مبارك  بنت 

رئيس  األسرية  التنمية  ملؤسسة  األعلى  الرئيس  العام 

املجلس األعلى لألمومة والطفولة ملسيرة اخليل العربي 

األصيل، وتبنيها للمبادرات، وحرصها على دعم بطوالت 

وسباقات الفروسية للسيدات.

في  املتحدة  العربية  لإلمارات  العام  القنصل  وأشار 

املنافسات على مضمار  إقامة  أن  إلى  لوس أجنلوس، 

بوالية  فرانسيسكو  سان  مبدينة  بليسنتون  تري  أوك 

على  اقتصاد  أقوى  ثامن  تعد  والتي  املهمة  كاليفورنيا 

بالكثافة  اكتظاظًا  الواليات  أكثر  وأحد  العالم  مستوى 

تنالها  التي  الكبيرة  املكانة  على  يدل  أمنا  السكانية، 

اإلمارات في عالم الفروسية وعلى مدى العالقة القوية 

بني بالد زايد والواليات املتحدة األميركية.

علي موسى: المهرجان أسهم
في تطور سباقات الخيول

الشيخ  سمو  مهرجان  أن  اخلميري،  موسى  علي  أكد 

منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية، يعتبر 

باهتمام  يستأثر  وأصبح  هادفة،  ورسالة  عامليًا  حدثًا 

كل من يهتم برياضة الفروسية عامة وسباقات اخليول 

العربية خاصة، حيث إنه أسهم في تطور ورقي اخليول 

للدعم  العربية األصيلة في مختلف أنحاء العالم نتيجة 

بن  منصور  الشيخ  سمو  من  يجده  الذي  واالهتمام 

»أم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  وسمو  نهيان  آل  زايد 

اإلمارات«.

من  عاملية  اكتسب سمعة  املهرجان  أن  اخلميري  وأكد 

خالل تنوع سباقاته واختالف أماكن إقامتها مما مكنه 

العربية  اخليول  لنشر  الهادفة  رسالته  أداء  من  ذلك 

الدولة،  وتراث  بتقاليد  والتعريف  العالم  حول  األصيلة 

كما أنه يعتبر مصدر فخر وإعزاز لكل املهتمني برياضة 

إعادة  في  كبير  دور  من  به  يقوم  ملا  نظرًا  الفروسية، 

الرمز  ميثل  الذي  األصيل  العربي  باخليل  االهتمام 

لتراثنا العريق..

فاطمة المنجي: الحظ تخلى عني

الهدف،  أن  املنجي،  فاطمة  العمانية  الفارسة  أكدت 

باملركز  الفوز  هو  كان  البداية،  منذ  إليه  سعت  والذي 

األول في اجلولة احلادية عشرة ألغلى البطوالت مونديال 

»أم اإلمارات« للسيدات »إفهار«، والتي شهدت مشاركة 

تخلى  احلظ  لكن  العامليات،  الفارسات  أفضل  من   10

عنها في األمتار األخيرة، بعد أن كادت تصل إلى خط 

النهاية، لوال تباطؤ اجلواد في االنعطاف، لتحصد لقب 

احلدث  في  باملشاركة  سعادتها  أن  مؤكدة  الوصيف، 

العاملي، تغنيها عن الفوز بأي مركز.

سباق

خيول منصور بن زايد تواصل تألقها في فرنسا

المهرة »نازك« تتوج بلقب كريتريوم و«ثابت« يكسب كوب دو سود

واصلت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

األضواء  خطفت  حيث  العاملية،  الساحة  على  تألقها 

مبضمار التست دو بوش بفرنسا، حيث توجت املهرة 

وبقيادة  بيرنارد،  فرانسو  جان  مدام  بإشراف  »نازك« 

الفارس جان بيرنارد ايجوم، بطلة لسباق كريتريوم دو 

بوليشيس للفئة الثانية، فيما نال املهر »ثابت« بإشراف 

سباق  لقب  كروسجني  جوليان  وبقيادة  سانشيز،  اف 

كوب دو سود كويست دو بور ساجن للفئة الثالثة.

إجمالي  البالغ  بوليشيس  دو  كريتريوم  واجتذب سباق 

للمهرات  واملخصص  يورو،  ألف   25 املالية  جوائزه 

واألفراس في سن أربع سنوات فما فوق، 6 من أبرز 

اخليول صاحبة اإلجنازات في سباقات اخليول العربية 

األصيلة.

وجاء السباق مثيراً بني اخليول املشاركة نسبة لتقارب 

متر   1900 طوله  البالغ  السباق  وبدأ  مستوياتها، 

تتطلب  التي  املسافة  لطول  نسبة  البداية  في  هادئًا 

تكتيكًا خاصًا لتقسيم اجلهد بني املراحل املختلفة حتى 

الوصول إلى عمق املستقيم، حيث يطلق العنان للخيول 

في املرحلة األخيرة واحلاسمة.

متر(   400 )آخر  األخيرة  مراحله  في  السباق  ومتيز 

من  البالغة  »نازك«  ومتكنت  خالصة،  ثنائية  مبنافسة 

العمر أربع سنوات واملنحدرة من نسل »مهاب« والفرس 

وبدأت  الطليعة  اقتناص  من  »كسبروي«،  ابنة  »اليفا« 

تبتعد عن منافسيها تدريجيًا، لتحقق الفوز بكل سهولة 

وجدارة وبفارق طولني عن أقرب منافساتها. وجاءت في 

املركز الثاني الفرس »روعة« للشيخ محمد بن خليفة آل 

زافير  فرانسوا  وبقيادة  روهات،  اف  وبإشراف  ثاني، 

9 أطوال عن  بفارق  الثالث  املركز  بيرترا، وجاءت في 

ووتريجانت،  دو  مارك  جلان  »سحابة«  الفرس  الثانية 

بابتست  جان  وبقيادة  ووتريجانت  داميني  وبإشراف 

هاميل. وقطعت »نازك« مسافة السباق البالغة 1900 

متر في 2:03:10 دقائق.

الشوط  في  اإلمارات فرض سيطرتها  وواصلت خيول 

دو  »كوب  سباق  لقب  على  متر   1900 ملسافة  الثاني 

سود كويست دو بور ساجن« للفئة الثالثة البالغ إجمالي 

للخيول في  واملخصص  يورو،  ألف   20 املالية  جوائزه 

سن أربع سنوات فما فوق.

الشيخ  سمو  خليول  الثنائية  »ثابت«  املهر  ومنح 

به  لفت  أداًء  قدم  أن  بعد  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور 

األنظار، بإشراف املدرب اف سانشيز وبقيادة جوليان 

إسطبله  رفيقة  عن  طول  بفارق  تفوق  كروسجني، حني 

نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  »مبروكة« 

وبإشراف دي غوملني، وبقيادة ثير جارنييه.

ومتكن »ثابت« البالغ من العمر أربع سنوات واملنحدر 

من نسل »منجز« والفرس »دهوا« ابنة »تيدجاني«، من 

قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:03:20 دقائق.

لصاحب  ياس«  بني  »صير  الثالث  املركز  في  وجاء 

الدولة،  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو 

بيرنارد،  فرانسوا  جان  مدام  وبإشراف  الله،  حفظه 

وبقيادة جان بيرنارد .

المهرة »نازك« تجتاز خط النهاية.
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أداًء  وقدم  تألقه،  جلودلفني  »فروستد«  املهر  واصل 

األولى  الفئة  سباق  بلقب  بعيدًا  حلق  العادة حني  فوق 

متروبوليتان هانديكاب ملسافة امليل على التربة الرملية، 

الذي أقيم في بيلمونت بارك بالواليات املتحدة، مسجاًل 

للفوز  هامش  أكبر  عن  عبارة  األول  قياسيني،  رقمني 

في  قياسي  زمن  تسجيل  والثاني  األطوال«،  »فارق 

العمر  من  البالغ  املهر،  ومتكن  املصنفة.  السباقات 

أربع سنوات، واملنحدر من نسل الفحل »تابت«، بقيادة 

فارسه خويل روزاريو، وبإشراف كيران مكالجلني، من 

االنطالق بعيدًا عن املنافسني، وظل اجلواد يوسع من 

بينه  الفارق  بلغ  أن  إلى  تفوقه في ك ل خطوة  هامش 

وبني الوصيف »أنكر داون« 14.25 طواًل، على الرغم 

من أن الفارس أرخى له العنان بنهاية السباق، علمًا أن 

أكبر هامش من األطوال مسجل في السابق بالسباق 

كان ثمانية أطوال.

وقدم »فروستيد« أداًء حاز اإلعجاب في السباق البالغة 

بلغ  زمنًا  وسجل  دوالر،  مليون   1.25 املالية  جائزته 

1:32:73 دقيقة، وهو زمن قياسي للسباقات املصنفة. 

)فروستد(  مدهش  أداء  »إنه  مكالجلني:  كيران  وقال 

جواد متعدد املواهب، ومن الرائع رؤيته يحقق مثل هذا 

مسافة  خالل  جيد  بشكل  دائمًا  ينتقل  ظل  لقد  الفوز، 

طويلة«.  مدة  منذ  عليها  ينافس  لم  مسافة  وهي  امليل، 

هذا  مثل  يروا  لم  إنهم  لي  قالوا  »الكثيرون  وأضاف: 

األداء من قبل، من املرجح أن تكون مشاركته القادمة 

في سباق ويتني للفئة األولى ملسافة 1800 متر، ومن 

»فروستد« لجودلفين يتّوج بلقب متروبوليتان في بيلمونت بارك

خطف األضواء وحقق رقمين قياسيين

ثم إلى سباق وود مموريال، ورمبا يتجه إلى بريدرز كب 

كالسيك، وليس بريدرز كب مايل«. 

»كارينا ميا« بطلة الشوط األول

تّوجت املهرة »كارينا ميا« بطلة للشوط األول االفتتاحي 

للمهرات  واملخصص  امليل،  ملسافة  ستيكس«  »أكورن 

عمر 3 سنوات.

وجاء فوز البطلة بقيادة جولني ليبارو، وإشراف املدرب 

وليام موت، مسجلة زمنًا قدره 1.34.97 دقيقة بفارق 

بقيادة جون  تراكس«  ذا  »أوف  عن  الطول  وربع  طول 

فاليزكويز، وإشراف تود بليتشر، فيما جاءت »كاترين 

كاستيالنو،  خافيير  بقيادة  الثالث  املركز  في  صوفيا« 

وإشراف جوف سيرفيس. وقد كانت املرشحة للقب.

»بروكلني  الثاني  للشوط  بطاًل  غوست«  »شامان  وتّوج 

إنفيتيشنال ستيكس« ملسافة امليل ونصف امليل للخيول 

الفارس  وقاد  الرملي.  املضمار  على  سنوات   4 عمر 

جيمس  بإشراف  باللقب  للفوز  البطل  روزاريو  جويل 

جيركنسي، مسجاًل زمنًا قدره 2.28.40 دقيقة بفارق 

4 أطوال وربع الطول عن »توركو برافو« بقيادة خافيير 

كاستيالنو، وإشراف غاري كونتيسا.

آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »الناوي«  واحتل 

وإشراف  ليبارو،  جولني  بقيادة  الثالث  املركز  مكتوم، 

كارين ماكلوغلني.

وحققت املهرة »كوفورتينغ« الفوز الثاني ملدربها كيران 

مكالجلني بقيادة الفارس فلورنت جيرو، وذلك بانتزاعها 

ملسافة  ستيكس«  فيليبس  »أجودن  الثالث  الشوط  لقب 

 4 عمر  واألفراس  للمهرات  واملخصص  متر،   1700

بفارق  دقيقة   1.40.14 قدره  زمنًا  مسجلة  سنوات، 

بقيادة  أنبريدلد«  إيفر  »فور  عن  الطول  ونصف  طولني 

جويل روزاريو، وإشراف داالس ستيوارت، فيما جاءت 

»كارومبا« في املركز الثالث بقيادة جوسي أورتيز.

السباق شهد إثارة كبيرة حتى خط النهاية.

سباق
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كأس رئيس الدولة للخيول العربية

10 مضامير عالمية تستضيف النسخة 23 للبطولة

سباق

االحتادي،  الوطني  املجلس  عضو  اليبهوني  مطر  أكد 

رئيس  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  إدارة  مجلس  عضو 

أن سلسلة كأس صاحب  املجلس،  الفروسية في  جلنة 

مختلف  في  جوالتها  ستواصل  الدولة  رئيس  السمو 

الله  بإذن  له  املغفور  رؤية  لتحقيق  العاملية  املضامير 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه(، لدعم 

أنحاء  كل  في  شأنها  وإعالء  األصيلة  العربية  اخليول 

العالم، كونها جزءًا ال يتجزأ من عراقة ماضينا وأصالة 

امليادين  أعرق  في  اإلمارات  اسم  ووضع  حاضرنا، 

السباقات  بصناعة  املتعلقة  اجلوانب  كل  في  العاملية 

ومتتني  تقوية  في  يساهم  الفعاليات، مما  هذه  وتنظيم 

مع  واالقتصادية  الثقافية  والعالقات  الصداقة  أواصر 

الشعوب«.

وبني اليبهوني أن انطالقة النسخة الـ23 لكأس صاحب 

من  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو 

للتوجيهات  ترجمة  جاءت  القاهرة،  املصرية  العاصمة 

السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة )حفظه الله(، ودعم صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات املسلحة، واهتمام سمو الشيخ نهيان بن 

زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

للعالقات  دعمًا  وذلك  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء 

املتميزة بني دولة اإلمارات وجمهورية مصر.

وأكد اليبهوني أن النسخة الـ23 لكأس صاحب السمو 

 10 في  ستقام  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس 

العدد سيرتفع  هذا  أن  العاملية، مضيفًا  املضامير  من 

في املواسم املقبلة ليلبي رغبات كل املالك واملربني بباقة 

سباقات ذات مستوى عاٍل للخيول العربية األصيلة، وهو 

الهدف الذي نسعى إليه.

اآلتي:  النحو  على  املقبلة ستكون  اجلوالت  أن  وكشف 

بلجيكا، وفي  األول من أغسطس مضمار أوستند في 

مضمار  في  تقام  أغسطس  من  والعشرين  الثامن 

دوندخت في هولندا، ويستضيف مضمار دونكستر في 

اجنلترا الفعاليات في الثامن من سبتمبر، أما مضمار 

تشرشل داونز العريق في الواليات املتحدة فيستضيف 

ويقام  سبتمبر،  من  والعشرين  الرابع  في  السباق 

السادس  في  إيطاليا  في  ميالن  مضمار  في  السباق 

عشر من أكتوبر، فيما تعود البطولة إلى العالم العربي 

مضمار  يستضيفها  حيث  نوفمبر،  من  العشرين  في 

الدار البيضاء في املغرب.

وقال اليبهوني: إن مجلس أبوظبي الرياضي وبتوجيهات 

نهيان رئيس املجلس،  آل  نهيان بن زايد  الشيخ  سمو 

قام بتوفير كل املعينات والسبل الستمرار هذه السلسلة 

ترسيخ  املاضية  الـ23  األعوام  خالل  استطاعت  التي 

اخليول  بسباقات  املتعلقة  األحداث  أهم  كأحد  مكانتها 

الطويلة  املدة  هذه  واستطاعت خالل  األصيلة،  العربية 

املضامير  من  كبير  عدد  مع  وصالت  عالقات  إيجاد 

في  األصيلة  العربية  اخليول  مالك  وكذلك  العاملية، 

مختلف أنحاء العالم.

األولى  للجولة  املميزة  باالنطالقة  اليبهوني  وأشاد 

رئيس  السمو  صاحب  كأس  لسلسلة  الـ23  للنسخة 

العاصمة املصرية  العربية األصيلة، من  للخيول  الدولة 

القاهرة، مبينًا أن النجاح الذي حتقق خالل هذه اجلولة 

تربط  التي  املزدهرة  العالقة  وترجم  التوقعات،  فاق 

كل  لنجاح  اإليجابي  وانعكاسها  مصر  مع  اإلمارات 

الفعاليات في مختلف املجاالت.

وقال اليبهوني: ملسنا من املالك واملربني والفرسان في 

مصر شغفًا كبيرًا بعودة السباق من جديد وفرحة كبيرة 

استطاعت اجلولة األولى أن ترسمها على محيا جميع 

من حضر وشارك في احلدث، مضيفًا: نحن حريصون 

املقبلة،  لألعوام  مصر  في  احلدث  استمرارية  على 

ونتطلع للتعاون املشترك مع األشقاء في مصر لتحقيق 

املزيد من النجاحات والتميز للسباقات التي ستقام في 

القاهرة مشيرًا إلى أن

سباقات  وخاصة  الفروسية،  الذي جتده  الكبير  الدعم 

الرشيدة  قيادتنا  نهج  »يعكس  العربية األصيلة  اخليول 

في دعم وإعالء اخليل العربي األصيل لتعزيز ما أسسه 

املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان« ولفت إلى أن اخليل العربي مرتبط بتاريخ وتراث 

في  مسيرته  ودعم  عليه  احملافظة  من  والبد  اإلمارات، 

مختلف امليادين العاملية.

وقال اليبهوني: إن النجاحات التي حققتها سلسلة كأس 

في  اإلمارات  لدولة  الترويج  في  تسهم  الدولة،  رئيس 

كل املجاالت، خاصة االقتصادية والتراثية والسياحية، 

كما أن سباقات اخليول العربية األصيلة تعكس أيضًا 

اجلانب الريادي الذي تقوم به الدولة حلفظ هذا التراث 

العربي األصيل.

املاضية،  جوالتها  خالل  من  السلسة  أن  وأضاف 

استطاعت أن متضي بنجاح في حتقيق أهدافها املتمثلة 

في استعادة مكانة اجلواد العربي األصيل في احملافل 

الدولية وخلق شعبية واسعة وأرضية متينة لسباقاتها، 

األمر الذي مكنها من أن تضطلع بدور كبير في دعم 

وتنظيم ورعاية هذه السباقات في مختلف أنحاء العالم، 

حيث أصبحت جناحات سباقات اخليول العربية األصيلة 

التي تنظمها اإلمارات في اخلارج تسير بخطوات واثقة 

تبشر بترسيخ اإلجنازات التي مت حتقيقها في املاضي 

والعمل للمستقبل وفق الرؤية احلكيمة للقيادة الرشيدة.

وأكد أن هناك خططًا إلقامة عدد من الفعاليات املصاحبة 

للسباقات تتمثل في األنشطة التراثية اإلماراتية بهدف 

تعريف العالم بها، ألن أحد أهداف بطولة كأس رئيس 

الثقافة  عكس  هي  األصيلة،  العربية  للخيول  الدولة 

والتراث اإلماراتي العريق.
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»ليماتو« يتوج بلقب الشوط الرئيسي في مهرجان جوالي بنيوماركت

»بوينتون« يحقق الفوز الرابع لجودلفين

توج »ليماتو« ملالكه بول جاكويس بطاًل للشوط الرئيسي 

الذي  نيوماركت  مبضمار  جوالي  مهرجان  ختام  في 

واملفاجآت،  باإلثارة  حفلت  ايام  ثالثة  مدى  على  أقيم 

وجنح اجلواد البطل من حتقيق لقب »دارلي جوالي كب« 

ملسافة 1200 متر جروب »1« واملخصص للخيول عمر 

السباقات  سلسلة  نطاق  في  يدخل  والذي  سنوات   3

البريطانية والقارية لتحدي السرعة.

باللقب  للفوز  »ليماتو«  بنتلي  هارلي  الفارس  وقاد 

قدره  زمنًا  مسجاًل  كادي،  هنري  املدرب  بإشراف 

بقيادة  »سودويس«  عن  طولني  بفارق  دقيقة   1.9.97

روبرت هافلني، فيما جاء »كوايت ريفلكشن« في املركز 

الثالث بقيادة دوغ كاستيلو وإشراف كيه بوركي.

كات«  »جنقل  بينها  من  خياًل   18 الشوط  في  تنافس 

آل  الشيخ حمدان بن راشد  جلودلفني و»وادي« لسمو 

مكتوم و»ارود« لقطر ريسينغ.

»بليز لت مي ون« بطل الشوط الثاني

انتزع »بليز لت مي ون« لقب الشوط الثاني »بت فورد 

متر   1400 ملسافة  هانديكاب«  نيرسوري  أوتيل  لودج 

بقيادة الفارس ريان مور وإشراف املدرب رالف بكيت، 

مسجاًل زمنًا قدره 1.25.74 دقيقة بفارق نصف طول 

عن »باكوس« بقيادة فرانكلي ديتوري وإشراف بريان 

بقيادة  الثالث  املركز  في  »مستامي«  جاء  فيما  ميهان. 

جوفانينغ وإشراف املدرب مارك جونستون.

األول  املرشح  بينها  من  خيول   8 الشوط  في  تنافس 

وإشراف  دويل  جيمس  بقيادة  جلودلفني  »سبيريتوس« 

املدرب جون غوسدن. وقد حل في املركز اخلامس.

»سايلنت أتاك« وصيفًا

في  الوصيف  مركز  جلودلفني  أتاك«  »سايلنت  احتل 

الشوط الثالث »بت 365 مايل« بقيادة الفارس جيمس 

دويل وإشراف املدرب سعيد بن سرور، فيما توج »فون 

بلشر« بطاًل للشوط بقيادة روبرت هافلني وإشراف جون 

غوسدن.

واحتل »هونسبي« جلودلفني املركز الثالث بقيادة هاري 

الرابع  املركز  أبلبي، وتاله في  بنتلي وإشراف شارلي 

وإشراف  مور  ريان  بقيادة  »مانسون«  األول  املرشح 

املدرب دومينيك ديفينز.

»بوينتون« يمنح جودلفين الفوز الرابع 

حقق »بوينتون« جلودلفني الفوز الرابع للفريق باملهرجان، 

فيما نال »ليماتو« لقب »دارلي جوالي كب« جروب »1« 

والذي يعد الشوط الرئيسي في املهرجان، ونالت »ظبية« 

لعبدالله النابودة لقب الشوط االفتتاحي.

توجت املهرة »ظبية« ملالكها عبدالله سعيد النابودة بطلة 

ملهرجان  اخلتامي  اليوم  في  االفتتاحي  األول  للشوط 

ستيكس«  فيلليز  ميدن  ستاليونز  »روزدالس  جوالي 

فرانكي  الفارس  بقيادة  وذلك  متر،   1400 ملسافة 

زمنًا  مسجلة  غوسدن،  جون  املدرب  وإشراف  ديتوري 

»أما  عن  طول  نصف  بفارق  دقيقة   1.25.22 قدره 

مور  ريان  بقيادة  عبدالله  بن  خالد  لألمير  بيليس« 

وإشراف املدرب رالف بيكيت، فيما جاءت »دوبارة« في 

املركز الثالث بقيادة آرام كيربي وإشراف لوكا كوماني. 

»ظبية«  وكانت  مهرجات،   10 الشوط  في  تنافست 

املرشحة األولى للقب. وبالفعل حققت التوقعات حولها 

ونالت اللقب مبهارة.

»بوينتون« بطل »سوبر التف ستيكس«

الرابع جلودلفني في مهرجان  اللقب  أضاف »بوينتون« 

جوالي، وذلك بانتزاعه لقب شوط »سوبر التف ستيكس« 

أدام  الفارس  بقيادة   »2 »جروب  متر   1400 ملسافة 

كيربي وإشراف املدرب شارلي أبلبي مسجاًل زمنًا قدره 

»وار  عن  الطول  أرباع  ثالثة  بفارق  دقيقة   1.24.86

ديكري« بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، فيما 

جاء »مستر سكاراماجنا« في املركز الثالث بقيادة بات 

دوبس.

تنافس في الشوط 9 خيول قوية من بينها »بن بطوطة« 

جلودلفني بقيادة جني دويل وإشراف سعيد بن سرور.

»متكيف« لحمدان بن راشد بطل الميل

توج »متكيف« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

بلقب سباق فريد كولي ميموريال صمر مايل ستيكس« 

بقيادة  وذلك   ،»2« جروب  متر«   1600« امليل  ملسافة 

هاجس،  وليام  املدرب  وإشراف  أونيل  دين  الفارس 

مسجاًل زمنًا قدره 1.40.88 دقيقة بفارق طولني وربع 

الطول عن »دتش كونكشن« جلودلفني بقيادة جورج بيكر 

»غابريال«  جاء  فيما  هيلز،  شارلس  املدرب  وإشراف 

ملالكه الدكتور مروان كوكاش في املركز الثالث .

تألق خيول اإلمارت في مضمار يورك

»جون  سباق  لقب  جلودلفني  فاليت«  »تاميلس  حقق 

سميث ميدن أوكشن ستيكس« في يورك ملسافة 1200 

متر بقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف املدرب شارلي 

أبلبي مسجاًل زمنًا قدره 1.11.78 دقيقة بفارق ثالثة 

كرولي  جيم  بقيادة  مستيك«  »الكي  عن  الطول  أرباع 

»حروب«  جاء  فيما  فاهي.  ريتشارد  املدرب  وإشراف 

لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في املركز الثالث 

روجر  املدرب  وإشراف  أتزيني  أندريا  الفارس  بقيادة 

فاريان.

سباق  بلقب  علي  سلطان  ملالكه  »إديوكيت«  ظفر  كما 

بقيادة  متر   2000 ملسافة  الــ57  كب«  سميث  »جون 

إسماعيل  املدرب  وإشراف  براون  توماس  الفارس 

محمد، مسجاًل زمنًا قدره 2.7.34 دقيقة بفارق نصف 

طول عن »البيريز« بقيادة إدوارد جريتريكس وإشراف 

أندرو بالدينغ فيما جاء »إيرث درمر« في املركز الثالث 

بقيادة شني كيلي.

سباق

الجواد »بوينتون« لجودلفين عند خط النهاية.
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سباق

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  »ثابت«  املهر  أكد 

نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

وبإشراف املدرب أف سانشيز، وبقيادة الفارس جوليان 

كروسجني، جنوميته املطلقة حني متكن من الفوز بسباق 

بري توسم كب، املخصص للخيول العربية األصيلة في 

سن أربع سنوات، على لقب كأس الوثبة ستد، والذي 

أقيم مبضمار التست بوش الفرنسي.

املالية  جوائزه  إجمالي  والبالغ  احلفل،  سباق  واجتذب 

15 ألف يورو، سبعة خيول عربية أصيلة في سن أربع 
السباق  في  رفيعًا  أداًء  فيه  قدمت  فوق،  فما  سنوات 

البالغ طوله 1900 متر، وبحضور جماهيري غفير من 

محبي سباقات اخليول العربية األصيلة.

والفرس  »منجز«  نسل  من  املنحدر  »ثابت«،  وتفوق   

»دهوا«، بفارق طول وبكل سهولة عن وصيفه »كارسا 

دامين  وبإشراف  كيكينو،  شامب  إليرل  جينوا«  دو 

ثالثًا  جاء  فيما  مندزابل،  أورتيز  وبقيادة  ووتريجانت، 

سي  وبإشراف  العمانية،  السلطانية  للخيالة  »كاسب« 

وسجل  مونتنيجرو،  كارلوس  روبرتو  وبقيادة  باليت، 

البطل 2:05:91 دقيقة.

وانطلق »ثابت«، البالغ من العمر أربع سنوات، بصورة 

جيدة من البوابات اإللكترونية بقيادة فارسه كروسجني 

الذي جلمه في الصفوف اخللفية، حيث تتطلب مسافة 

1900 متر تكتيكًا خاصًا لتقسيم جهد اجلواد، وانتظار 
واستمر  الصدارة،  على  لالنقضاض  املناسبة  الفرصة 

احلال على هذا املنوال حتى الوصول إلى اللفة األخيرة، 

املقدمة  إلى  ثم  إلى وسط اخليول، ومن  يتقدم  أن  قبل 

بأسلوب سلس، ليتفوق بكل براعة على منافسيه.

لم يتأخر »ثابت«، الذي يخوض سباقه الرابع فقط في 

الجواد »كارسا دو جينوا« وصيفًا

»ثابت« لمنصور بن زايد بطل كأس الوثبة في »التست«

أن  بعد  السباق،  مجريات  على  السيطرة  في  تاريخه، 

قدم أداًء مميزًا يؤكد تطوره، حيث سبق له احللول في 

املركز الثاني بفارق 0,75 طول عن »شاهر« في سباقه 

املاضي الذي أقيم مبضمار داكس ملسافة 2100 متر.

يؤكد الفوز الذي حققه »ثابت« بروز ذرية »منجز« في 

حتقيق اإلجنازات في سن أربع سنوات، مؤكدة حسن 

اختيار وتهافت كثير من املربني واملالك على هذه الذرية 

ذات الدماء النادرة للخيول العربية، ويعد »منجز« أحد 

اخليول  صناعة  في  اخليول  أنتجت  التي  الفحول  أبرز 

العربية في الوقت احلالي، والتي حققت نتائج أكثر من 

جيدة.

العاملي  الفحل  من  »ثابت«  الناشئ  املهر  نسل  وينحدر 

من  املنحدرة  »العنود«  األسطورة  الفرس  ابن  »منجز« 

نسل »زد تي علي بابا« و»بلو بنت حليمة«.

 وقال املدرب أف سانشيز: »)ثابت( من أفضل اخليول 

املدرب  وأعرب  األخيرة«،  اآلونة  في  تطورت  التي 

األول  املركز  »ثابت«  بتحقيق  سروره  عن  الفرنسي 

بجدارة في هذا السباق، مشيدًا في الوقت نفسه بالبطل 

البالغ من العمر 4 سنوات، وقال إن اجلواد كلما يكبر 

في السن يزداد نضوجه، حيث شارك في السباقات مرة 

واحدة حني كان في سن ثالث سنوات في نهاية شهر 

نوفمبر املاضي.

مشاركته  منذ  مستواه  يظهر  بدأ  »)ثابت(  وأضاف: 

ولم  مميزًا،  أداًء  قدم  الثالثة،  مشاركته  وفي  الثانية، 

وأشاد  الثاني«،  املركز  أن حل في  بعد  يكن محظوظًا 

بالفارس جوليان كروسجني الذي جنح في قيادة البطل 

بصورة جيدة ، وأنا فخور بهذا الفوز.

من جهته، أعرب الفارس جوليان كروسجني عن سعادته 

وشرس  قوي  جواد  على  جاء  »الذي  الفوز  بتحقيق 

للتقدم  فرصة  له  نترك  لم  ولكن  جينوا(،  دو  )كارسا 

األمتار  في  رهيب  صراع  بعد  بالسباق  وفزنا  علينا، 

األخيرة، وأثبت )ثابت( أنه البطل عن جدارة«. 

ويقوم بدعم املهرجان هيئة أبوظبي للسياحة بالتنسيق 

الوطنية  والشركة  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  مع 

األساسي،  الشريك  والدقيق  األعالف  وتسويق  إلنتاج 

وشركة االستثمارات البترولية الدولية )آيبيك( الشريك 

الرسمي،  الشريك  الوطني  واألرشيف  االستراتيجي، 

مع  وبالتعاون  الرسمي،  الناقل  اإلمارات«  و»طيران 

خليول  الدولي  واالحتاد  اخليل،  لسباق  اإلمارات  هيئة 

العربية  اخليول  وجمعية  »إفهار«،  العربية  السباق 

األصيلة، وبدعم وزارة اخلارجية، والهيئة العامة لرعاية 

أيادي  شركة  املهرجان  ويرعى  والرياضة.  الشباب 

وشركة  البيطري،  الطب  خلدمات  يونايتد  وجلوبال 

ذ.م.م،  العامة  للتجارة  رايز  وشركة  وبترومال،  بلوم 

صقاري  ونادي  ستاليونز،  والوثبة  حياتنا  وشركة 

محمد  ومدرسة  للصقارين،  أبوظبي  ونادي  اإلمارات، 

أبوظبي  ومركز  الصحراء،  وفراسة  للصقارة  زايد  بن 

العواني وكابال وعمير بن  للمعارض )أدنيك(، وشركة 

ومختبرات  صعب  نادر  والدكتور  للسفريات،  يوسف 

فاديا كرم ملستحضرات التجميل، وقناة ياس وريسنج 

بوست وباريس تيرف، والوثبة سنتر، واالحتاد النسائي 

العام واملجلس األعلى لألمومة والطفولة، وجلنة رياضة 

املرأة وأكادميية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، 

ونادي   ،2016 والفروسية  للصيد  الدولي  واملعرض 

الشرقي  القرم  وأجنحة  والرياضية،  للفروسية  أبوظبي 

جنة، ومنتجع أننتارا وسبا.

الجواد »ثابت« خطف الفوز بمهارة.
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بطولة كأس النادي الملكي الرمضاني األول للدريساج

مشاركة 90 فارسا وفارسة وأحمد حمزة يتوج بلقب الكأس

امللكي  النادي  كأس  ببطولة  أحمد حمزة  الفارس  توج 

نقطة،   86.67 مسجاًل  للدريساج،  األول  الرمضاني 

في  مبقره  للفروسية،  امللكي  النادي  استضافها  التي 

األولى  النسخة  دبي. وشهدت  بإمارة  اخلوانيج  منطقة 

إثارة كبيرة بني  بترويض اخليل،  البطولة اخلاصة  من 

فارسًا وفارسة من   90 البالغ عددهم نحو  املشاركني 

مختلف أندية واسطبالت الفروسية بالدولة، حيث شملت 

املنافسات عشرة اختبارات مختلفة في ميدانني مختلفني: 

األول للمبتدئني والثاني للمتقدمني، ومت االستعانة بفريق 

من احلكام من خارج النادي، وهما احلكم فران ماري 

من بلجيكا، وجودي لينون من أستراليا.

في  العشرة  االختبارات  األولى ضمن  املراكز  في  فاز 

حفصة  صديق،  محمد  منى   : من  كل  املتقدمني،  فئة 

الشحي،  وفيصل  الظاهري،  وشيحة  احلمادي،  عدنان 

خالد  والسعودي  بليشا،  وآجنس  جالتيجني،  ومانون 

عبدالله  املبتدئني،  مستوى  على  فاز  بينما  الفوزان. 

زيشان، وعدنان محمد حمد. وأقيم على هامش البطولة، 

عرض اخليل واخليالة مقدمة من فرسان النادي امللكي 

للفروسية.

العام  الفعاليات قام خالد املدفع األمني  انتهاء   وعقب 

والرياضة  الشباب  لرعاية  العامة  الهيئة  في  املساعد 

محمد  املستشار  بحضور  الفائزين،  الفرسان  بتتويج 

الرئيس  عمشان  علي  ومصطفى  الكمالي،  حبيب 

مطر  خليفة  وسيف  للفروسية،  امللكي  للنادي  التنفيذي 

بن مزينة رئيس مجلس ادارة النادي. 

مجلس  مستشار  الرحماني  فيصل  البطولة  وشهد 

أبوظبي الرياضي ونائب رئيس اللجنة املنظمة لسباقات 

من  وعدد  واجلولف،  والرماية  للفروسية  العني  نادي 

املهتمني برياضة الفروسية.

المدفع يشيد بالبطولة

العامة  للهيئة  املساعد  العام  االمني  املدفع  خالد  أشاد 

الدريساج  بطولة  بتنظيم  والرياضة،  الشباب  لرعاية 

التي حظيت مبشاركة متميزة من الفرسان والفارسات، 

الرياضية  األهداف  من  جملة  حقق  احلدث  إن  وقال 

رائعة  مقومات  يضم  النادي  وأن  السيما  واملجتمعية، 

أمام الزوار واملهتمني برياضة الفروسية.

مهارات  تنمية  في  يساهم  احلدث  أن  املدفع  وأضاف 

اختبار  أمام  الفارس  تضع  وأنها  خاصة  املشاركني، 

صعب في عملية التحكم باخليل، مؤكدًا أن تنظيم بطولة 

رمضانية خاصة برياضة الفروسية، تعد إضافة جديدة 

للبطوالت التي تقام في الشهر الكرمي.

تنظيم  على  القائمني  جلميع  بالشكر  املدفع  وتوجه 

دريسـاج

والدورات  بالبرامج  نفسه  الوقت  في  مشيدا  البطولة، 

ا يخدم  التي يحرص النادي على تنظيمها باستمرار، مِبَ

رياضة الفروسية في دولة االمارات، ويعزز حضورها 

بني مختلف الرياضات االخرى في الدولة.

الرحماني: فكرة رائعة

أبوظبي  الرحماني مستشار مجلس  فيصل  أشاد  كما 

نادي  لسباقات  املنظمة  اللجنة  رئيس  ونائب  الرياضي 

العني للفروسية والرماية واجلولف، ببطولة كأس النادي 

امللكي الرمضاني األول للدريساج.

وقال أن اقامة البطولة فكرة رائعة ورسالة لبقية االندية 

تؤكد امكانية أقامة العديد من أنشطة الفروسية خالل 

شهر رمضان، وأن األمر ال يقتصر فقط على الدورات 

والبطوالت في الرياضات االخرى.

بإقامة  تسمح  حاليا  طيبة  االجواء  أن  الرحماني  وقال 

احلواجز  وقفز  كالدريساج  الفروسية  انشطة  بعض 

الدولة  في  املختلفة  الفروسية  اندية  مطالبا  وغيرها، 

االنشطة  من  املزيد  القامة  والتعاون  بالتنسيق 

والفعاليات.

دورا  تلعب  أن  تستطيع  اخلاصة  االندية  أن  وأضاف 

كبيرا في اثراء جميع انشطة الفروسية مشيرا الى ان 

معظم السباقات والفعاليات في اوروبا تقوم بها االندية 

اخلاصة.

سيف بن مزينة: البطولة حققت اهدافها

إدارة  مجلس  رئيس  مزينة  بن  مطر  خليفة  أكد سيف 

النادي امللكي للفروسية، أن النادي ماضي في حتقيق 

في  واملشاركة  لالنضمام  الشباب  بتشجيع  اهدافه 

انشطة الفروسية املختلفة.

وقال ان ادارة النادي تسعى لتنفيذ توجيهات صاحب 

نائب رئيس  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو 

باالهتمام  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

بالفروسية وتشجيع الشباب باقامة العديد من البطوالت 

واملنافسات.

األول  الرمضاني  امللكي  النادي  كأس  بطولة  أن  وقال 

للدريساج، حققت جميع اهدافها عبر املشاركة الكبيرة 

والتي وصلت الى 90 فارسا وفارسة وكذلك احلضور 

الكبير من اجلمهور.

عمشان: بطولة فريدة من نوعها

ومفاجات في الطريق

للنادي  التنفيذي  أعرب مصطفى علي عمشان الرئيس 

االولى  النسخة  بنجاح  سعادته  عن  للفروسية،  امللكي 

نوعها،  من  فريدة  البطولة  إن  وقال  الدريساج،  لكأس 

تعتمد على مهارة الفرسان وقدرتهم في التحكم باخليل 

وفق معايير مختلفة، على غرار رياضة القفز باحلواجز 

التي تتطلب مهارات معينة من الفارس.

الوقت،  هذا  في  البطولة  تنظيم  أن  الى  عمشان  ولفت 

أنواعها  مبختلف  الرياضية  األحداث  استمرارية  يؤكد 

اخلصوص  وجه  على  ودبي  عمومًا  االمارات  دولة  في 

لتبقى واجهة السياحة الرياضية  االولى على مستوى 

العالم، مشيرًا الى ان البطولة حققت أهدافها من خالل 

خالل  وفارسة  فارسًا   90 قدمه  الذي  املتميز  األداء 

املنافسات سواء على مستوى فئة املبتدئني أو املتقدمني.

امللكي  النادي  وانشطة  فعاليات  أن  عمشان  وتابع 

في  مفاجأت  هناك  ان  الى  مشيرا  مستمرة  للفروسية 

الفترة املقبلة سيعلن عنها قريبا. المدفع وعمشان وبن مزينة يتّوجون الفارس أحمد حمزة.
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جمال الخيل

سطعت خيول اإلنتاج احمللي ملربط دبي للخيول العربية 

ألقاب  وثالثة  ذهبية  ميداليات  بثالث  فرنسا  سماء  في 

مينتون  بطولة  للمربط في  بعد سيطرة ساحقة  مميزة، 

التي   ،2016 األصيلة  العربية  اخليل  جلمال  الدولية 

الفرنسية  مينتون  مدينة  في  ريفيرا  شاطئ  شهدها 

اإلنتاجية  القوة  ذات  العاملية  املرابط  أقوى  مبشاركة 

مقدمتها  في  األصيلة،  العربية  اخليل  عالم  في  الهائلة 

الشاهينية  ومربط  اجلاسمية  ومزرعة  الشقب  مربط 

ومربط  اخلالدية  وإسطبالت  قطر،  من  الناصر  ومربط 

الهواجر  ومربط  السعودية، ومربط عجمان  العالية من 

السلطانية من  اإلمارات، واخليالة  الشراع من  ومربط 

عمان، ومربط البيداء من مصر، وجيستوسو أوستهوف 

من  ناتالي«  و»بوست  ستيرو«  إي  »آر  و  أملانيا،  من 

بطولة مينتون الدولية لجمال الخيل العربية في فرنسا 

مربط دبي يخطف األضواء ويحصد نصف األلقاب الذهبية

إيطاليا، ومزرعة دوميتيا ومزرعة سافينير فيليسايت من 

للتنافس  األصيلة  خيولها  بأفضل  دفعت  حيث  فرنسا، 

ألقوى  مقدمة شفافة  اعتبرت  التي  البطولة  ألقاب  على 

العالم  أملانيا، وبطولة  بطولتني مقبلتني »كل األمم« في 

في فرنسا. 

وتعتبر بطولة مينتون الدولية جلمال اخليل العربية من 

أهم البطوالت العاملية ذات التصنيف األعلى )أ(  حسب 

العام  للتميز هذا  أنظمة )اإليكاهو(، كتبت في سجلها 

متونًا ذهبية كان عنوانها األبرز هو مربط دبي للخيول 

العربية، وأبطاله الذهبيون العامليون اجلدد؛ املهرة »دي 

عجايب« ابنة الفحل »آر آف آي فريد« والفرس »ليدي 

فيرونيكا«، واملهر املنير املثير »دي سراج« ابن الفحل 

»آف آي إل رشيم«، والفرس »ليدي فيرونيكا«، واملهرة 

املليحة »إل فالمينكا« ابنة الفحل »عجمان مونسيون«، 

والفرس اإلماراتية »إم إيه«، باإلضافة إلى املهرة اجلميلة 

رشيم«،  إل  آي  »إف  الكنز  الفحل  ابنة  جواهر«  »دي 

والفرس »دي نور« التي انتزعت لنفسها ميدالية برونزية 

ثمينة بني أجمل املهرات املتنافسة. كما متكن مربط دبي 

من حصد لقب أفضل منتج ومربي، ولقب أفضل رأس 

لقب أفضل  وكذلك  بوساطة »دي سراج«،  البطولة  في 

فرس منتجة بوساطة الفرس »ليدي فيرونيكا«.

ومثلما توقع املراقبون انطالقًا من بطولة أبوظبي الدولية 

جلمال اخليول العربية أن حتتفظ هذه األسماء اجلديدة 

الالمعة من اإلنتاج احمللي؛ متكن مربط دبي من فرض 

بصمته اجلمالية التي لم تتوقف عن ترجمة طفرة كبرى 

البطوالت  موسم  منتهاها خالل  وبلغت  احمللي  إلنتاجه 

احمللية والدولية في اإلمارات لهذا العام، لينقل حرارتها 

اجلمالية إلى املوسم األوروبي، ويرفع مستوى سخونة 

اإلجناز في مينتون، وينتزع إجماع املراقبني واحملكمني 

وجمهور عشاق اجلمال من احلضور واملتابعني.  

وقد كانت التوقعات منسجمة مع ما حققه كل من املهر 

لقب  صاحبي   - عجايب«  »دي  واملهرة  سراج«   »دي 

من   - العربي«  للجواد  »دبي  العالم  في  بطولة  أغلى 

حيث  احمللي،  املوسم  خالل  لهما  ظهور  أول  في  متيز 

أحرزا أعلى معدالت املوسم 93.75 / 94.25، وأغلى 

كؤوسه »كأس الشيخ زايد« التي حصل منها مربط دبي 

على ثالث من أربع منها، ليحتل القمة بإنتاجه احمللي 

ويسطر أبهى صور أمجاده في تاريخ إجنازاته.

اجلديدة  اإلجنازات  األصح  على  أو  اإلجناز  ويعتبر 

ملربط دبي للخيول العربية في مينتون الدولية إجنازات 

تاريخية وقياسية في سجل املربط وفي تاريخ البطولة، 

منحته  ثالثية  محققًا  الذهبيتني،  حاجز  كسر  أن  بعد 

ميزة قياسية، خصوصًا مع احتفاظه بلقب أفضل مربٍّ 

للمربط  البطولة  منح  الذي  العاملية،  املرابط  بني  ومنتج 

في نسخة السنة املاضية. كما أكدت البطولة أهمية كنز 

الطفرة اإلنتاجية اجلديدة ملربط دبي الفحل »أف آي إل 

اإلنتاج في كل  تتزايد سمعته في مجال  الذي  رشيم« 

البطوالت العاملية من خالل كوكبة من املهور واملهرات 

املشاركة باسم مربط دبي أو غيره من املرابط العاملية 

التي اختارت أن يكون لها نصيب من هذا الفحل ماكينة 

وهو  اجلديدة،  وأجيالها  األصيلة  العربية  اخليل  جمال 

بطولة  في  له  مشاركة  أول  في  األفحل  ذهبية  صاحب 

مينتون، وكان ذلك في عام 2014، حيث أسهم مع بطلة 

العالم الفرس »دي شهال« أيقونة األفراس من اإلنتاج 

في  ناله  الذي  الذهب  مضاعفة  من  دبي  ملربط  احمللي 

عام 2013، مثلما شكل األب الروحي واملادي لطفرة 

اإلنتاج احمللي اجلديدة للمربط التي منحته لقب أفضل 

إنتاجه  رفعت  ثم   ،2015 عام  دورة  في  ومربٍّ  منتج 

القياسي  والشأن  اللقب  وقوة  الذهب  قمة  إلى  الفريد 

في مينتون 2016، فضاًل عن ألقاب عاملية أخرى في 

للخيل  ومربٍّ  منتج  أفضل  أبرزها  كان  دولية،  بطوالت 

العربية في العالم.

التوحيدي: سعداء بجهود ودعم

ونتائج آتت أكلها

دبي،  مربط  عام  مدير  التوحيدي،  املهندس محمد  عّبر 

مهور  حققتها  التي  بالنتائج  القصوى  سعادته  عن 

األول  منذ ظهورها  لبثت حتققها  وما  املربط،  ومهرات 

ولدت  أنها  مؤكدًا  باإلمارات،  احمللية  البطوالت  في 

عمالقة باملستوى الكبير الذي ظهرت به ونال إجماع كل 

املتتبعني لشؤون اخليل العربية ومواصفاتها ومعاييرها 

اجلمالية، مشيرًا إلى أن مربط دبي متكن خالل بطوالت 

مينتون السابقة من مضاعفة رصيده الذهبي، وعاد في 

نسخة هذا العام ليعّمق احترافه حلصاد الذهب والتربع 

على القمم واحتكار املراكز األولى. 

بنيلنا  صدورنا  أثلج  عما  »فضاًل  التوحيدي:  وأضاف 

فإن  القوية،  العاملية  البطولة  هذه  في  األول  املركز 

سعادتنا زادت أيضًا بتخطي املربط حلاجز الذهبيتني 

إلى ثالث، مع ألقاب التميز بأفضل منتج ومربٍّ وأفضل 

نرى  بأن  حقًا  واكتملت  منتجة،  فرس  وأفضل  رأس 

أجل  من  دبي  مربط  به  يحظى  الذي  السامي  الدعم 

وكذا  إنتاجها،  وتطوير  العربية  اخليل  على  احملافظة 

تؤتي  الشأن،  هذا  في  سنوات  منذ  املبذولة  اجلهود 

إنتاجنا احمللي  متنامية متنح  بوتيرة  أكلها  الله  بفضل 

بني  دبي  ملربط  الريادي  الدور  وتعزز  العاملية،  القيادة 

املرابط العاملية في هذا املجال«.

أخرجت  التي  التنظيمية  باجلهود  التوحيدي  وأشاد 

الدقيق  التحكيمي  باألداء  أبهى حلة، وكذا  البطولة في 

استقطبت  البطولة  أن  خصوصًا  واحلاسم،  واملنصف 

أقوى املرابط العاملية الرائدة وأجود إنتاجها من اخليل 

األصيلة، التي تعكس حجم اجلهود التي يبذلها اجلميع 

النبيلة،  األهداف  وحتقيق  شأنها  من  الرفع  أجل  من 

وتضع أمامنا مالمح األبطال اجلدد في املشهد اجلمالي 

العاملي للخيل العربية األصيلة.

المرازيق: نتائج منحتنا المركز األول

في كل شيء

للخيول  دبي  ملربط  التنفيذي  املدير  أبدى  جهته،  من 

العربية، عبدالعزيز املرازيق، سعادته البالغة مبا حققته 

لهذا  مينتون  بطولة  في  للمربط  احمللي  اإلنتاج  خيول 

العام، وذلك بعد أن متكن املربط للمرة األولى من انتزاع 

ثالث كؤوس ذهبية في بطولة عاملية من العيار الثقيل، 

فضاًل عن ثالثة ألقاب منحته املركز األول في كل شيء 

ببطولة مينتون 2016، وهو ما ترجم حجم جهودنا في 

مجال اإلنتاج احمللي الذي مثلته اخليول الفائزة بامتياز.

وقال املرازيق: »كان من الطبيعي أن مننح أجود خيول 

اإلنتاج اإلماراتي واملوسم اإلماراتي، املعروف بارتفاع 

مستواه التنافسي واجلمالي العاملي الذي تلخصه بطولة 

تأكيد هذا املستوى خالل  العربي، فرصة  للجواد  دبي 

العاملية  املرابط  كل  أن  نعلم  ونحن  األوروبي،  املوسم 

الرائدة ستكون في املوعد«.

وأضاف املرازيق: »كنا في املوعد وكانت خيولنا اجلديدة 

في موعدها بكامل لياقتها وحيويتها مع التألق وحتقيق 

الهدف الرياضي بتميز كمي ونوعي منحنا جرعة كبيرة 

من النجاح واالستعداد للمحطات الكبرى املقبلة«.

عبدالعزيز المرازيق.محمد التوحيدي.
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World Arabian Horse Show - PARIS 2015.
 By Anette Varjonen - Anette FOTOQRAFIK
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قفز الحواجز

صهوة  على  الغيت  إسطبالت  من  غريب  هشام  متكن 

من  ثانية   52.38 وبزمن  »دماسكوس سكاي«  جواده 

واخلتامي  الرابع  الشوط  خالل  األول  املركز  إحراز 

وهو  احلواجز،  لقفز  الرابعة  الصيفية  الشارقة  لبطولة 

سباق ضد الزمن تنافس فيه الفرسان على قطع املسار 

يصل  بحواجز  األسرع،  وبالزمن  أخطاء  دون  من 

ارتفاعها حتى ١٢٠ سم، وبلغ عدد الفرسان املشاركني 

في الشوط ١١ فارسًا.

على  كريستيلو  نتالي  الفارسة  الثاني  باملركز  وحلت 

 »٥٨.٨٥« بزمن  أريزو«  دي  »جوي  جوادها  صهوة 

واملركز الثالث من نصيب الفارسة سيليست لو تروكو 

دي  »كوفا  جوادها  صهوة  على  الشارقة  نادي  من 

فينس« ورابعًا محمد أنس أبو الكالم على صهوة جواده 

بطولة الشارقة الصيفية لقفز الحواجز

تألق اليحيائي والكربي وغريب يتصدر شوط الختام

»كويلي« وخامسًا محمد أشرف عبدالله.

من ناحية أخرى جنح الفارسان محمد اليحيائي وعلي 

الكربي في جتاوز احلواجز بنجاح خالل أكثر من شوط 

من  كبيرة  مبشاركة  أشواط   4 شهدت  التي  بالبطولة 

الدولة  أندية  من  العديد  وفارسات  فرسان  من  العديد 

من  أكثر  عددهم  بلغ  واإلسطبالت،  الفروسية  ومراكز 

أرض  على  املنافسات  وأقيمت  وفارسة،  فارسًا   70

والسباق  للفروسية  الشارقة  بنادي  الرياضية  الصالة 

برعاية عيادة الباشا البيطرية وشركة اخلليج لألدوية.

وشهد املنافسات وقام بتتويج الفائزين كل من سلطان 

خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي ومدير 

مدير  القاسمي  عبدالله  بن  ماجد  والشيخ  النادي  عام 

دائرة العالقات احلكومية – حكومة الشارقة.

الثالث والذي تنافس خالله املشاركون على قطع املسار 

من دون أخطاء وهما محمد اليحيائي على صهوة جواده 

»كرستاال« وعلي الكربي على صهوة جواده »سراب«.

10 بطوالت خالل الموسم الصيفي

يحتضن نادي الشارقة للفروسية والسباق خالل املوسم 

الصيفي 10 بطوالت في الصالة املغطاة بالنادي وهي 

فرصة لصقل املواهب وتنمية قدرات الفرسان الستقبال 

الدولة،  في  احلواجز  قفز  لبطوالت  الرسمي  املوسم 

وتتكون البطوالت من 4 مستويات .

واستقبلت مدرسة التدريب في نادي الشارقة للفروسية 

والسباق أكثر من 6 آالف طالب للتدريب على الفروسية 

الفرسان  عدد  ويبلغ  تأسيسها  منذ  املجاالت  مبختلف 

املتدربني في مدرسة التدريب حاليًا ما يقارب على 500 

فارس وفارسة.

تألق الكربي وسعد في الشوط األول

14 فارسًا مسار السباق في الشوط األول من  أنهى 

دون أخطاء منهم: هيا الشامسي، محمد الكربي، أمينة 

سعد، رفيقة داود، عبدالله عارف، محمد الشريف، غالية 

مهند، شيخة املدفع، مزون عبد احملسن احلمادي، علي 

حمد الكربي، سامر حلوم.

فارسًا   25 من  فرسان   8 جنح  الثاني  الشوط  وفي 

وفارسة في جتاوز احلواجز على ارتفاع 80 سم بنجاح 

بليسيس،  دو  شانتيل  اليحيائي،  سلطان  محمد  وهم: 

املعال،  جميلة  كالم،  أبو  أنس  محمد  املازمي،  سعيد 

سونيا فاس، أسامة الرفاعي.

اجتياز  من  وفارسة  فارسًا   12 من  فارسان  وجنح 

الشوط  بنجاح خالل  100 سم  ارتفاع  على  احلواجز 
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سباقات  دعم  منها  األفكار،  بعض  وطرحت  السباقات 

اخليول العربية للوصول بها إلى العاملية.

املشرق  باملستقبل  تفاؤلهم  عن  املتحدثون  وأعرب 

حققه  الذي  النجاح  بفضل  العربية،  اخليول  لسباقات 

املهرجان.

مطالبات بتمديد الموسم
على  تركزت  عمل  ورشة  املؤمتر  هامش  على  وأقيمت 

ملناقشتها  كاٍف  وقت  هناك  يكن  لم  التي  املوضوعات 

العربي  اجلواد  هوية  أبرزها  السابقة،  احملاور  خالل 

وتسجيالت  العربية،  اخليول  سباقات  وصلت  وأين 

وتوفير  العربية،  للخيول  اإلمارات  جمعية  مع  اخليول 

قاعدة بيانات التي وعد بها املهرجان مطلع شهر نوفمبر 

املقبل، وطلبت من الدول األعضاء إرسال هذه املعلومات 

وسوف  التكافؤ،  وفنيي  اجلمعيات  رؤساء  خالل  من 

أخبار

المؤتمر العالمي لخيول السباق العربية في روما

إطالق موقع  إلكتروني وقاعدة بيانات  للخيول  العربية

النسخة  فعاليات  روما  اإليطالية  العاصمة  شهدت 

السابعة للمؤمتر العاملي السابع خليول السباق العربية، 

 25 من  الفترة  خالل  أيام،   3 مدار  على  أقيم  الذي 

29 مايو اجلاري، حتت شعار »عالم واحد، ست  إلى 

العاملي  املهرجان  فعاليات  يأتي ضمن  والذي  قارات«، 

لسمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية األصيلة، 

الذي يتضمن كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة 

لـ»أم  دارلي  وجوائز  للسيدات،  مبارك  بنت  فاطمة 

الشيخ  سمو  مهرجان  وكأس  هوليوود،  في  اإلمارات« 

منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، مبشاركة أكثر 

من 400 شخصية من مختلف أنحاء العالم في جميع 

سمو  لتوجيهات  تنفيذًا  املؤمتر،  ويأتي  التخصصات. 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك رئيسة االحتاد النسائي العام، الرئيسة األعلى 

ملؤسسة التنمية األسرية، رئيسة املجلس األعلى لألمومة 

والطفولة.

السفراء  من  كثيف  بحضور  الفعاليات  وحظيت 

لبنى  الشيخة  اخلتام  شهدت  حيث  واملسؤولني، 

سفراء  من  وعدد  للتسامح،  الدولة  وزيرة  القاسمي، 

الدولة: صقر ناصر الريسي »إيطاليا«، معضد اخلييلي 

حصة  الدكتورة   ، »عمان«  السويدي  محمد  »فرنسا«، 

كما  »بلجيكا«،  املزروعي  سليمان  »إسبانيا«،  العتيبة 

حضر الفعاليات أيضًا د. عبدالرحيم العوضي مساعد 

القانونية،  للشؤون  الدولي  والتعاون  اخلارجية  وزير 

الريس  عبدالله  ود.  روما،  عمدة  ترونكا  وفرانسيسكو 

النعيمي  الوطني، وعدنان سلطان  مدير عام األرشيف 

املدير  صوايا  والرا  للفروسية،  أبوظبي  نادي  مدير 

زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  ملهرجان  التنفيذي 

في  اخلارجي  الترويج  مدير  النعيمي  ومبارك  العاملي، 

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وأحمد القبيسي ممثل 

عام  وإدوارد حامض مدير  الرياضي،  أبوظبي  مجلس 

والدقيق  األعالف  وتسويق  إلنتاج  الوطنية  الشركة 

الشريك األساسي.

وضم املؤمتر مجموعة كبيرة ومتنوعة من املتحدثني ذوي 

اخلبرة العاملية، ميثلون منظمات واحتادات عاملية، ودواًل 

ذات ثقل في صناعة اخليول العربية األصيلة، والغرض 

هو الوصول باخليل العربي إلى آفاق أفضل.

املؤمتر محطة أساسية  أن  املنظمة  وأوضحت اجلهات 

في عملية تشجيع إنتاج اخليول وزيادة سباقاتها، ومت 

وضع إطار عام جلدول أعمال املؤمتر ودعوة املتحدثني 

به.

توصيات مهمة
جاءت  توصية،   25 جلساته  ختام  في  املؤمتر  أصدر 

ضمن جهود املهرجان الهادفة إلى إعالء شأن اخليول 

العربية في العالم، واحلفاظ على أهم السالالت األصيلة 

منها، وتعريف شعوب العالم واملهتمني باخليول العربية 

في  األصيلة  السالالت  أهم  على  واحلفاظ  األصيلة، 

اجلزيرة العربية، واالستفادة من اخلبرات ووضعها في 

قالب من القبول، وتطبيقه إذا كان ضروريًا.

الشيخ  إلى سمو  ووّجه املؤمترون رسالة شكر وتقدير 

منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

التي  احلثيثة  جهود سموه  على  الرئاسة،  وزير شؤون 

العاملي  املهرجان  ودور  العربية األصيلة،  تدعم اخليول 

في االرتقاء بها، استكمااًل ملسيرة ونهج املغفور له بإذن 

الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب الله 

ثراه.

النظر  املؤمتر،  بها  خرج  التي  التوصيات  أهم  ومن 

القوانني والقواعد والشروط، وتشكيل جلنة  في توحيد 

التحدي  ومواجهة  العربية،  اخليول  تصنيفات  لتوحيد 

لالهتمام بصناعة اخليول العربية وتطويرها، واستخدام 

جانب ضرورة  إلى  املربني،  دعم  في  احلديثة  التقنيات 

الثقافة  ونشر  الرياضة،  مجال  في  املرأة  دور  تفعيل 

لتنافس  السباقات  وتطوير  الوعي،  وزيادة  الرياضية 

اخليول املهجنة من خالل زيادة السباقات في العالم.

املناسبة  احللول  إيجاد  أيضًا  التوصيات  تضمنت  كما 

املربني  بني  وبناء هرم  العربية،  اخليول  بتربية  لالرتقاء 

الدول،  بني  نقلها  لتسهيل  مبادرة  وإطالق  واملالك، 

عملية  في  واملربني  املالك  ملشاطرة  رؤية  واستنباط 

األخطاء  من  التعلم  جانب  في  قدمًا  واملضي  التطوير، 

لتسهيل صناعة اخليل العربي، وحماية احلصان العربي 

نشر  في  اإلعالم  دور  تفعيل  على  واحلرص  األصيل، 

الواحد  الفريق  بروح  والعمل  العربية،  اخليول  رياضة 

للتضامن في حب اخليول العربية األصيلة، ودعم صغار 

كأس  ومنها  املخصصة،  السباقات  خالل  من  املربني 

مزرعة الوثبة.

خليول  العاملي  املؤمتر  من  األخيرة  اجللسة  وكانت 

السباقات،  هذه  مستقبل  ناقشت  قد  العربية  السباق 

اخليول  تربية  على  قوية  بصمة  وترك  االنتشار  وكيفية 

إلى  تهدف  التي  التكامل  سباقات  جانب  إلى  العربية، 

حول  مهمة  موضوعات  وأثيرت  الوعي،  حالة  زيادة 

تيرف،  وباريس  بوست  ريسنج  بني  تعاون  هناك  يكون 

يحتوي  اإلنترنت  على  موقع  إنشاء  وتقرر  وإيكوبسي، 

على قاعدة بيانات اخليول.

املالك  من  كثير  مطالبة  العمل،  ورشة  خالل  أثير  كما 

إلى  بالنسبة  اإلماراتي  املوسم  فترة  بتمديد  واملربني، 

حاجة  تكفي  حتى  األصيلة،  العربية  اخليول  سباقات 

يتم  األحيان،  بعض  وفي  اخليول،  من  الكبير  العدد 

سباقات  في  خصوصًا  خياًل،   70 من  أكثر  تسجيل 

اخليول املبتدئة.

وتقرر طرح وجهة النظر على هيئة اإلمارات لسباقات 

ودبي  أبوظبي  في  الفروسية  أندية  ممثلي  مع  اخليل 

والعني والشارقة، حيث اقترح البعض زيادة السباقات 

وفي  للخيول.  الراحة  فترة  مراعاة  مع  ناٍد،  كل  في 

بلد  في  اخليول  توليد  موضوع  أثير  نفسه،  السياق 

املنشأ، ومن ثم ترحيلها إلى بلد أوروبي لتنشأ هناك، 

وأجاب د. عصام عبدالله مدير جمعية اإلمارات للخيول 

العربية، بأنه ال يوجد قانون مينع هذا األمر، وتظل هوية 

اجلواد كما هي في البلد الذي ولد فيه. كما شارك ياسر 

مبروك، ممثل هيئة اإلمارات لسباق اخليل، في النقاش 

الثر، وأجاب عن االستفسارات اخلاصة بهيئة اإلمارات 

لسباق اخليل، مؤكدًا استعدادهم لتوضيح أي معلومة 

في ما يخص القواعد واللوائح.

الدول  لبعض  السماح  عدم  موضوع  أيضًا  وأثير 

في  اخلارج  من  القادمة  اخليول  بإشراك  اخلليجية، 

سباقاتها احمللية، والسماح لها باملشاركة في السباقات 

الدولية، حيث إن الدولة الوحيدة التي تسمح، ومفتوحة 

اإلمارات.  هي  اخلارجية،  اخليول  مبشاركة  سباقاتها 

الدول  في  السباقات  هيئات  مبمثلي  االتصال  وتقرر 

لعقد  وعمان«،  والبحرين،  وقطر،  »اإلمارات،  اخلليجية 

المؤتمر شهد حضورًا كبيرًا.

جانب من إحدى جلسات المؤتمر.
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اجتماع مشترك، لبحث هذا األمر، بالتزامن مع معرض 

أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، قبل انطالق نهائيات 

 13 بتاريخ  أبوظبي  في  املهرجان  من  الثامنة  النسخة 

نوفمبر، وإقامة السباق األغلى في العالم، جوهرة تاج 

الشيخ زايد، البالغة جائزته املالية 1.2 مليون يورو.

زيارة تاريخية لوفد المهرجان إلى 

الفاتيكان
آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  مهرجان سمو  وفد  سجل 

نهيان زيارة تاريخية للفاتيكان ضمن فعاليات مهرجان 

سموه للخيول العربية، الذي يقام هذا العام في إيطاليا، 

الذي  للوفد  خاصًا  برنامجًا  الفاتيكان  مراسم  وأعدت 

ضم أكثر من 300 شخص، وامتدت الزيارة إلى أكثر 

من 4 ساعات، وهي أول زيارة لوفد رياضي عربي بهذا 

احلجم الكبير والفترة الزمنية التي استغرقتها الزيارة.

الدولة  سفيرة  العتيبة  حصة  الدكتورة  الوفد  وضم 

لدى إسبانيا والفاتيكان، وصقر ناصر الريسي سفير 

الدولة  سفير  املزروعي  وسليمان  إيطاليا،  لدى  الدولة 

مدير  الريس  محمد  عبدالله  والدكتور  بلجيكا،  لدى 

عبدالرحمن  السعودي  واألمير  الوطني،  األرشيف  عام 

السديري، والرا صوايا املدير التنفيذي ملهرجان سمو 

ممثلي  من  وعدد  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

واملدربني  واخلبراء  اإلمارات،  في  الوطنية  املؤسسات 

والفرسان واإلعالميني، وكان في استقبال الوفد رئيس 

املراسم في الفاتيكان جوزيه أفلينو بيتنكورت، ومايكل 

كروتي.

الفاتيكان  متحف  في  من ساعتني  ألكثر  الوفد  وجتول 

اإلجنليزية  باللغتني  واٍف  شرح  مع  العتيق،  واملعرض 

والفرنسية من إدارة املراسم لكل املخطوطات والرموز 

التاريخية التي تعود إلى أكثر من 2500 سنة.

أفلينو  جوزيه  الفاتيكان،  في  املراسم  رئيس  وتسلم 

بيتنكورت، لوحة معبرة عنوانها »الرحمة« من مهرجان 

له  سلمتها  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

بحضور سفيري  والرا صوايا  العتيبة  السفيرة حصة 

الفاتيكان،  ساحة  في  وبلجيكا  إيطاليا  لدى  الدولة 

به  عربي  بخط  كتبت  مخطوطة  عن  عبارة  واللوحة 

انحناءات راقية لتضفي نبرة ناعمة للعبارة على مقدمة 

اللوحة.

 وهي مستوحاة من قبة مسجد الشيخ زايد تشير إلى أن 

كل الديانات توحدها رحمة الله سبحانه وتعالى، وكتبت 

بأسلوب جتريدي خللق خلفية ثالثية األبعاد تبعث اللوحة 

إلى احلياة، إلى أقصى اليمني توفر النقوش املستوحاة 

دائريًا  تزيينيًا  إطارًا  زايد  للشيخ  الكبير  املسجد  من 

واألزرق  األصفر  واللونان  الدائمة،  الله  نعمة  ليمثل 

ميثالن اجلانب الروحي للوحة والسماء.

مؤتمر الخيول العربية في ضيافة المغرب 

2017
منصور  الشيخ  سمو  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  أعلنت 

بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة، عن 

العربية  للخيول  العاملي  للمؤمتر  الثامنة  النسخة  إقامة 

املغربية  اململكة  املهرجان، في  فعاليات  2017، ضمن 
صيف 2017، وتسلمت الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة 

الدولة للتسامح، علم املهرجان من صقر ناصر الريسي، 

سفير الدولة لدى إيطاليا، والرا صوايا، املدير التنفيذي 

عمر  بحضور  زايد،  بن  منصور  الشيخ  ملهرجان سمو 

في  الفرس  لتشجيع  امللكية  شركة  عام  مدير  سكالي، 

السابعة  النسخة  فعاليات  ختام  في  ذلك  جاء  املغرب، 

للمؤمتر العاملي في روما.

السابعة  للنسخة  جنوم   7 الـ  فئة  من  االحتفال  وجاء 

ترونكا،  باولو  فرانشيسكو  بحضور  العاملي،  للمؤمتر 

املفوض اخلاص واحملافظ وعمدة روما، حيث حرصت 

العاصمة  في  موقع  أفضل  اختيار  على  روما  بلدية 

يشكلون  شخص   500 من  أكثر  الستقبال  اإليطالية 

احلفل  في  ومت  دولة،   81 من  العاملي  املؤمتر  أعضاء 

أجواء  وسط  واملشاركني،  املهرجان،  ضيوف  تكرمي 

احتفالية رائعة.

»زياد« بطل الجولة الثانية من التاج 

الثالثي لكأس زايد
زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  »زياد«  املهر  تّوج 

شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل 

الرئاسة، بطاًل للجولة الثانية من التاج الثالثي األوروبي 

لكأس زايد »قوائم«، التي أقيمت على مضمار كابنيللي 

النسخة  فعاليات  ضمن  روما،  اإليطالية  بالعاصمة 

الثامنة ملهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

العاملي للخيول العربية، الذي واصل تألقه العاملي على 

ميادين السباقات في جميع قارات العالم.

بلقب  وولشلجر  أستريد  السويسرية  الفارسة  وفازت 

اجلولة الثامنة لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت 

الكوري  الفارس  ظفر  فيما  »إيفهار«،  للسيدات  مبارك 

من  األولى  اجلولة  بلقب  جيوجن  جيوجنهي  اجلنوبي 

مونديال »أم اإلمارات« للفرسان املتدربني.

 35 املالية  إجمالي جوائزه  البالغ  زايد،  لكأس  اجتمع 

ألف يورو ملسافة 2400 متر، 10 خيول، ومتكن »زياد« 

بإشراف اي وتريجانت، وقيادة الفارس بي كونفرتينو، 

من انتزاع اللقب بسهولة بالغة بفارق 7 أطوال، وجاء 

في املركز الثاني »اجلنوب« لهاجمان إريكسون، بقيادة 

اي بيليروث، وفي املركز الثالث »الرس دو باين« لطالب 

ظاهر املهيري، بقيادة إم مارسيلي.

أستريد  السويسرية  الفارسة  أصبحت  املقابل،  في 

وولشلجر ثامن بطلة تتأهل لنهائيات بطولة العالم لسمو 

الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات في أبوظبي نوفمبر 

إجمالي  البالغ  الثامنة  اجلولة  لقب  نالت  حني  املقبل، 

جوائزها املالية 30 ألف يورو، ملسافة 1800 متر.

لقب  جيوجن  جيوجنهي  اجلنوبي  الكوري  الفارس  ونال 

اجلولة األولى من مونديال »أم اإلمارات« ملسافة 1600 

متر، البالغ إجمالي جوائزه املالية 20 ألف يورو، متفوقًا 

بفارق شاسع عن »تريدي« بقيادة جبرائيل كناريال، فيما 

جاء ثالثًا »أرجانو دي شيا« بقيادة الفارس املغربي عمر 

لكجال، وسجل البطل زمنًا قدره 1:49:00 دقيقة.
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كأس دبي العالمي 25 مارس بميدان
منصور بن زايد يعتمد برنامج الموسم الجديد لسباقات الخيل

نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  اعتمد 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة 

لسباقات  الرسمي  البرنامج  اخليل،  لسباق  اإلمارات 

اخليل في الدولة ملوسم 2016-2017.

وينطلق أول سباقات املوسم، الذي يتضمن 62 سباقًا، 

من مضمار جبل علي يوم اجلمعة املوافق 28 أكتوبر 

2016، وفي اليوم التالي تنتقل السباقات إلى مضمار 
نادي الشارقة للفروسية، ومنه إلى مضمار ميدان الذي 

انطالقة  أما  نوفمبر،   3 اخلميس  يوم  موسمه  يفتتح 

تكون  فسوف  أبوظبي  العاصمة  مضمار  سباقات 

سباقه  العني  نادي  ينظم  بينما  نوفمبر،   6 األحد  يوم 

االفتتاحي يوم اجلمعة 18 نوفمبر.

ويشهد يوم 5 يناير 2017، انطالقة كرنفال كأس دبي 

العاملي للسباقات، وسيكون ختام املوسم مع االنطالقة 

مارس   25 يوم  العاملي  دبي  كأس  لسباقات   22 الـ 

2017 برعاية »طيران اإلمارات«.
في  للسباقات  أيام   10 اإلماراتي  املوسم  يتضمن 

مضمار العني، 15 يومًا للسباقات في مضمار أبوظبي، 

أيام  و6  علي،  جبل  في مضمار  للسباقات  يومًا  و11 

يومًا   20 إلى  إضافة  الشارقة،  مبضمار  للسباقات 

للسباقات في مضمار ميدان.

وصّرح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة 

»نحن  قائاًل:  الصدد  بهذا  اخليل،  لسباق  اإلمارات 

سعداء بإطالق برنامج سباقات موسم 2016-2017، 

الذي يوفر للمدربني وعشاق السباقات موسمًا متكاماًل 

للسباقات املوزعة على مضامير الدولة«.

للخيول  سباقات  نوفر  البرنامج  هذا  »عبر  وأضاف: 

العربية  أو  األصيلة  املهجنة  سواء  والدولية،  احمللية 

النجاح  من  آخر  موسم  انطالق  إلى  ونتطلع  األصيلة، 

أكتوبر   28 اجلمعة  يوم  اإلمارات  دولة  في  للسباقات 

.»2016
يشار إلى أن هيئة اإلمارات لسباق اخليل التي يرأسها 

بها  معترف  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

كل  وتدير  اإلمارات،  في  اخليل  سباقات  لتنظيم  دوليًا 

تطبيق  ذلك  في  مبا  الرياضة،  بهذه  املتعلقة  اجلوانب 

وسباقات  الفروسية  رياضة  في  الدولة  ونظم  قواعد 

واملسؤولني،  والفرسان  املدربني  وترخيص  اخليل، 

وتتولى  اإلسطبالت.  في  العمل  كوادر  إلى  باإلضافة 

مبنافسات  املتعلقة  والتصريحات  القيود  جميع  الهيئة 

رياضة سباق اخليل في الدولة، كما تدير مدونة ساللة 

اخليل اإلماراتية املعتمدة دوليًا.

االنطالقة من جبل علي والختام بالبطولة 

األغلى بميدان
ويتضمن املوسم اجلديد 62 سباقًا، تقام في الفترة من 

نهاية أكتوبر 2016 إلى اخلامس والعشرين من مارس 

فيما  أكتوبر،  بنهاية شهر  االنطالقة  2016، وستكون 
يشهد شهر نوفمبر 11 سباقًا موزعة ما بني مضامير 

وميدان  سباقات(،   3( والشارقة  )سباقان(  علي  جبل 

)سباق  والعني  سباقات(،   3( وأبوظبي  )سباقان(، 

سباقًا،   11 أيضًا  ديسمبر  شهر  في  وتقام  واحد(، 

وتستمر املضامير في سباقاتها خالل شهر يناير الذي 

سيشهد انطالق كرنفال كأس دبي العاملي، ويشهد 14 

يشهد  فيما  سباقًا،   13 فبراير  شهر  ويشهد  سباقًا، 

الشارقة  سينهي  حيث  السباقات،  ختام  مارس  شهر 

سباقاته يوم 11 مارس، وجبل علي 17 مارس، والعني 

18 مارس، وأبوظبي 19 مارس، وسيكون ختام املوسم 
بكأس دبي العاملي مبضمار ميدان يوم 25 مارس.

10 سباقات في كرنفال كأس دبي 

العالمي بميدان
يحتوي كرنفال كأس دبي العاملي مبضمار ميدان، على  

10 سباقات دولية مهمة، تعتبر أحد أهم مصادر كأس 
في  الدولية  اخليول  من  الرئيسة  وبطوالته  العاملي  دبي 

الباحثة  باخليول  يأتي  الذي  الرئيس  والهدف  عام،  كل 

عن املجد. 

صاحب  ومبادرات  أفكار  إحدى  الكرنفال  ويعتبر 

وتخطيطه  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

العاملي  دبي  كأس  بأمسية  صعد  الذي  االستراتيجي 

لتصبح واحدة من أهم أيام السباقات في العالم.

وستكون االنطالقة في اخلامس من يناير 2017، ليصل 

الكرنفال قمته بحفل السوبر ساترداي في السابع من 

مارس 2017. واستطاع كرنفال كأس دبي العاملي أن 

يفرض نفسه ليصبح من أهم الوجهات، مجسدًا موسمًا 

كاماًل من السباقات الدولية على مدى ثالثة أشهر في 

ظروف مناخية مثالية.

ويضم الكرنفال منظومة متكاملة من البطوالت الرئيسة 

التي تهيئ لها سباقات حتضيرية جرى تصميمها بعناية 

فائقة بحيث تضمن للخيول استهدافها وهي في أفضل 

هي  جوائز  على  واملنافسة  جاهزيتها،  وقمة  حاالتها 

األغلى في عالم اخليل، إذ تبلغ 38.9 مليون دوالر.

على  اجلديد  املوسم  في  ساترداي  السوبر  ويشتمل 

املهجنة  للخيول  للتحدي  مكتوم  لكأس  اخلتامية  اجلولة 

واخليول العربية األصيلة، والفائز بها يتأهل للمشاركة 

في كأس دبي العاملي.

التجاري  الدولي  دبي  الفارس  يعود معرض  من جديد 

دورة  وتنطلق  والفرسان،  والفروسية  اخليل  ملعدات 

بني  ما  الفترة  في  »ميدان«  في  األولى  للمرة   2016
اخلامس الى السابع من أكتوبر 2016، قبيل انطالق 

أقدم  من  الفارس  معرض  ويعد  السباقات.  موسم 

املعارض التي تعنى بقطاع الفروسية في دولة اإلمارات 

 .1995 منذ  عامني  كل  ينظم  إنه  حيث  واملنطقة، 

ومن  احمللية  من  واسعة  دولية  مشاركات  ويستقطب 

اوروبا واستراليا والواليات املتحدة، وفي الدورة املقبلة 

ستكون هناك مشاركات من إندونيسيا وتركيا.

حتمل املعارض املتخصصة مثل الفارس أهمية كبيرة 

واستعراض  العالم  أنحاء  من  زوارًا  تستقطب  لكونها 

ودول  اإلمارات  دولة  في  املتقدمة  الفروسية  صناعة 

من  كبير  عدد  اإلمارات  تستضيف  حيث  اخلليج. 

والتي  بالفروسية  اخلاصة  والدولية  احمللية  السباقات 

تشمل سباقات القدرة واملسافات الطويلة وقفز احلواج 

وتساهم  بالفروسية،  املتعلقة  األنشطة  من  والعديد 

في  الفروسية  قطاع  دعم  في  واخلاصة  العامة  األندية 

دولة اإلمارات وإضفاء طابع دولي مميز عليه.

باالحتياجات  اإليفاء  على  الفارس  معرض  ويعمل 

اقامة  ملراكز  حتتية  وبنى  وأدوية  أغذية  من  املطلوبة 

اخليول وأماكن السباقات وخدمات الصيانة املصاحبة 

ميدان يستضيف دورة 2016

معرض الفارس يستقطب المزيد من الشركات العالمية

ألحدث  عرضه  الى  إضافة  والفروسية  اخليول  لقطاع 

املنتجات واخلدمات اجلديدة للخيول والفرسان.

أيام  لثالثة  تستمر  املعرض  مدة  أن  بالذكر  اجلدير 

وحتى  صباحًا   11 من  املعرض  أبواب  وستفتح 

السابعة مساًء، كما سيوافق اليوم األخير للمعرض يوم 

جمعة األمر الذي يتيح الفرصة ألكبر عدد من التجار 

والفرسان بزيارة املعرض وتفقد أروقته دون ارتباطات 

أخرى. 

رشيد مبيض: االنتقال الى ميدان عامل 

جذب للمهتمين بالفروسية
أن   2016 الفارس  معرض  مدير  مبيض،  رشيد  قال 

دورة هذا العام من املعرض تكتسب املزيد من الزخم 

الذي  ميدان  الى  املعرض  انتقال  بسبب  وذلك  وااللق، 

دبي  »كأس  العالم  في  اخليول  أغلى سباقات  يحتضن 

العاملي«، االمر الذي سيكون عامل جذب لكل املهتمني 

بالفروسية على مستوى العالم.

مجال  في  املتخصصة  الدولية  الشركات  ان  وأضاف 

مجلس  دول  الى  الفروسية  ومستلزمات  معدات  توفير 

الفريدة  للمكانة  كبرى  أهمية  تولي  اخلليجي،  التعاون 

للمستهلكني  الشرائية  القدرة  حيث  من  املنطقة  لهذه 

والتي تزيد مبقدار ثالثة اضعاف عن القدرات الشرائية 

األوروبية من حيث استهالك هذه  الدول  لنظرائهم في 

األوروبية  الشركات  تفضيل  يفّسر  ما  وهذا  املنتجات، 

املتخصصة في مجال الفروسية واخليل معرض الفارس 

على معارض أخرى منها فرنسية تقام بنفس الوقت في 

أوروبا وفرنسا حتديدًا.” 

دول  قائمة  تتصدر  اإلمارات  دولة  أن  مبيض  وقال 

مجلس التعاون اخلليجي في مجاالت اإلنفاق على قطاع 

السباقات  من  للعديد  الستضافتها  نظرًا  الفروسية 

احلواجز  وقفز  القدرة  سباقات  تشمل  والتي  الدولية 

دعم  في  واخلاصة  العامة  األندية  وتساهم  وغيثرها. 

قطاع الفروسية في دولة اإلمارات وإضفاء طابع دولي 

مميز عليه.”
وتوقع مبيض بأن أن يستقطب معرض الفارس بصفته 

أقدم معرض متخصص بالفروسية في وآسيا ومنطقة 

احلالية  الدورة  في  افريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 

عددا كبيرا من الزوار ميثلون مختلف الفئات من جتار 

وافراد عاديني.

تقام  دولية  معارض  ينافس  املعرض  بأن  مبيض  وقال 

الذي  الفرنسي  »ليون«  معرض  مثل  الوقت  نفس  في 

يعد من أهم املعارض املتخصصة باخليول في أوروبا، 

واملعرض يستقطب مشاركات فرنسية عديدة ترى فيه 

منصة مثالية لتعزيز عملياتها في الشرق األوسط وآسيا 

وشمال أفريقيا.
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أخبار

نادي الشارقة للفروسية يحتفي بالفرسان والموظفين المميزين

حصد 3 جوائز لبرنامج التميز 

وفرسانه  ملوظفيه  السنوي  التكرمي  حفل  النادي  أقام 

النادي،  فرسان  من  وفارسة  فارسًا   25 فيه  وكرم 

إضافة إلى 25 موظفًا من العاملني في النادي، وذلك 

لتميزهم طوال املوسم املاضي.

وقام الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس 

إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق بتكرمي الفرسان 

رئيس  السويدي  خميس  سالم  بحضور  واملوظفني 

الهاجري  غامن  والدكتور  الرياضي  الشارقة  مجلس 

للفروسية والسباق  الشارقة  نادي  إدارة  عضو مجلس 

الله  عبد  ومحمد  النادي  عام  مدير  اليحيائي  وسلطان 

الرئيس التنفيذي ملصرف الشارقة اإلسالمي.

وأثنى الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس 

للفروسية والسباق على ما قدمه  الشارقة  نادي  إدارة 

موظفو النادي خالل املوسم املاضي مؤكدًا أن الكل قدم 

الشارقة  نادي  النتيجة حصول  وكانت  لديه  ما  أفضل 

على 3 جوائز دفعة واحدة للتميز الرياضي وهي اجلائزة 

التي مت إطالقها من قبل مجلس الشارقة الرياضي.

للفروسية  الشارقة  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  وأكد 

والسباق أن تكرمي موظفي النادي عادة سنوية يحرص 

النادي عليها، ولكن هذا العام كانت مختلفة ألن اإلجناز 

من  املزيد  إضافة  في  الدور  له  كان  ما  أكبر،  كان 

التتويجات للنادي.

اجلائزة  على  عقب حصولهم  املوظفني  تكرمي  أن  وأكد 

من  املقبلة  الفترة  خالل  دعمهم  في  الدور  له  سيكون 

خالل تقدمي أفضل ما لديهم في بيئة عمل مميزة بنادي 

من  مزيد  حتقيق  في  الدور  لها  سيكون  الفروسية، 

اجلوائز واالرتقاء باسم النادي.

وأضاف الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي: »فرسان 

خالل  من  املوسم  هذا  الكثير  أيضًا  قدموا  النادي 

حصولهم على العديد من اجلوائز احمللية والدولية، وهذا 

بالتأكيد  وتكرميهم  للنادي،  كبيرة  إضافة  أيضًا  يعتبر 

سيكون له الدور في رفع مستواهم من أجل املشاركة 

في مختلف البطوالت لتحقيق أرقام قياسية كعادتهم«.

سالم السويدي يهني

نادي الشارقة للفروسية
الشارقة  مجلس  رئيس  السويدي،  خميس  سالم  أكد 

الرياضي، أن اهتمام نادي الشارقة للفروسية مبوظفيه 

للتميز  جوائز   3 على  النادي  حصول  عقب  وتكرميهم 

تطوير  أجل  من  بهم  االهتمام  مدى  يعكس  الرياضي، 

آلية العمل، وخلق أفكار جديدة قادرة على تطوير بيئة 

العمل.

وقدم السويدي التهنئة مجددًا لنادي الشارقة للفروسية 

والسباق على ما حققه من إجناز متمنيًا مواصلة التميز 

خالل السنوات املقبلة.

سلطان اليحيائي: تقليد يعكس االهتمام بجميع العاملني

عبر سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية 

والسباق عن سعادته بإقامة هذا احلفل السنوي لتكرمي 

فرسان النادي وموظفيه، مؤكدًا أن هذا التقليد السنوي 

من  النادي  في  العاملني  بجميع  االهتمام  مدى  يعكس 

مختلف املستويات باإلضافة للفرسان والفارسات.

يحرص  للفروسية  الشارقة  نادي  أن  اليحيائي  وأكد 

نادي  إدارة  أن  إلى  الفتًا  موظفيه،  دعم  على  دائمًا 

موظفيها  بجانب  دائمًا  تتواجد  للفرسية  الشارقة 

أجل  من  ودعمهم  بجانبهم  الوقوف  أجل  من  املميزين 

حتقيق األفضل في العمل.

املستوى  هذا  يتواصل  أن  »نتمنى  اليحيائي:  وتابع 

الفرسان  أو  للموظفني  سواء  العمل  من  املشرف 

خاصة وأن النادي لديه نخبة مميزة قادرة على حتقيق 

احمللية  احملافل  مختلف  في  والبطوالت  اإلجنازات 

والعربية والدولية«.

قائمة المكرمين من الفرسان والموظفين
ضمت قائمة املكرمني من الفرسان الشيخ ماجد بن عبد 

الله القاسمي والشيخ علي بن عبد الله القاسمي وعبد 

عبد  ونادية  الهاجري  غامن  ومحمد  املهيري  حميد  الله 

العزيز ترمي وعلي حمد الكربي وسالم أحمد السويدي 

النعيمي  جمال  علي  والشيخ  السويدي  خميس  وسالم 

ومحمد إبراهيم الناخي وحمد محمد اليحيائي وسعيد 

الرحمن  وعبد  القاسمي  أحمد  صقر  والشيخ  املازمي 

العبدولي ومحمد الشامسي ومحمد باقر والشيخ محمد 

أحمد القاسمي وأحمد سيف النومان.

املدير  الليثي  أشرف  من  كل  املوظفني  قائمة  وضمت 

املشاريع،  قسم  مدير  الهاشمي  ضغيم  التنفيذي، 

وهاني فهمي مدير قسم تكنولوجيا املعلومات والدكتور 

وكرستني  إسماعيل،  وليندا  ناويانن،  وبيجو  سوجيت، 

النابلسي املنسق  السيد واملهندس محمد  كورت ووليد 

التوزري،  وأحمد  غريب،  شادي  واملدرب  اإلعالمي، 

ومحمد أنس أبوكالم وجورجينا كينج وسهيلة محمود.

باإلضافة إلى املهندس داوود العاني املهندس الزراعي 

بالنادي وعلي حسن فالح أمني مستودع وعلي حسن 

الذاكري وخالد ناجي قطان مندوبا النادي.
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باالستجابة  اخليول  تبدأ  عندما  أنه  كادس   تشرح 

حتديد  على  يساعدهم  أن  ميكن  هذا  ما،  لشخص 

ومواجهة مشاكلهم.

بعضها  مع  اخليول  تتفاعل  كيف  “ترى  مي:  تقول 

البعض. فهي ال تسيء التعامل مع بعضها البعض وال 

تأخذ األمور شخصيا.”

أوترا ماس  ببرنامج  200 شخص اشتركوا  أكثر من 

في مركز اورتيجا منذ أن افتتح في عام 2013.

 

الذين  األشخاص  معاجلة  على  البرنامج  ساعد  وقد 

يعانون من االكتئاب ومشاكل إدارة الغضب ومساعدة 

مع  التعامل  حاولوا  الذين  السابقني  العسكريني 

اضطرابات التوتر ما بعد الصدمة النفسية أو احلاالت 

Post Traumatic Stress Disor�“  املعروفة بـ

der” أو “PTSD” اختصارًا.

تقول مي: “أعتقد أن األحصنة ساعدتني على التعايش 

وأتعامل  أتقبلها  كيف  وعلمتني  اجلسدية  آالمي  مع 

من  إلخراجي  اآلخرين  على  أتكل  أن  من  بدال  معها، 

فجوتي العاطفية.”

هل سمعت يوما مبا يسمى “العالج النفسي مبساعدة 

اخليول؟” هذا ما تصفه مدربة الرقص احملترفة السابقة 

شيلي مي بالعالج املثالي ملا مرت به من أمراض نفسية 

وجسدية بعد تشخيصها بالذئبة احلمامية في العشرين 

من عمرها.

 تقول مي إنها كانت في املستشفى لفترات طويلة، مما 

جعلها تظن أنها ستموت عدة مرات. لتزيد نوبات قلقها 

وتوتر  بنفسها  ثقتها  على  أثر  مما  العميق،  واكتئابها 

بدأت  اجلسدية  حالتها  أن  رغم  مبقربيها  عالقاتها 

تتحسن قليال.

 ولكن ما ساعد مي على تخطي اكتئابها وحالة مرضها 

النفسية هو عالج اعتمد على اخليول، ساعدها بنسيان 

ومشاكل صحية  أوجاع  من  به  متر  ما  وتناسي  أملها 

ونفسية.

 مرتني في الشهر، حتضر ماي جلسات عالج تديرها 

أوترا ماس في مركز اورتيجا للفروسية في سان خوان 

كابيسترانو بالقرب من لوس اجنلوس.

 ولكن استخدام احليوانات في جلسات عالج اإلنسان 

سيغموند  النفسي  احمللل  أن  إذ  جديدة.  فكرة  ليست 

ثالث طرق لمساعدة حصانك باالستمتاع بحياة طويلة وصحيةهكذا يصبح حصانك طبيبك النفسي

باالسترخاء،  مرضاه  تساعد  الكالب  أن  اعتقد  فرويد 

الذين  األشخاص  لعالج  الدالفني  استخدمت  بينما 

االحتاد  في  النفسية  الصحة  اضطرابات  من  يعانون 

السوفييتي السابق.

 وفي السنوات األخيرة، وضعت برامج “العالج النفسي 

ومينيسوتا  ويوتا  كولورادو  في  اخليول”  مبساعدة 

وخارجها. أما في إجنلترا، فقد نظمت مشاريع مماثلة 

لعالج األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نقص 

االنتباه والقلق واأللم املزمن، بينما في أملانيا، تأسس 

فوائد  إثبات  إلى  يهدف   2011 عام  في  أبحاث  مركز 

دخول األحصنة في حياة االنسان.

 أما مي التي ولدت في كولومبوس، أوهايو، تعتقد أن 

الدورات ساعدتها على املرونة العاطفية. إذ أن مراقبة 

معها،  والتفاعل  وتنظيفها  احلساسة  املخلوقات  هذه 

علمها أن تصبح أكثر وعيا لنفسها ومحيطها.

في  تساعد  ومستشارة  معاجلة  كادس،  كارول   تقول 

تشغيل البرنامج: “بعض العمالء لديهم مشاكل ارتباط 

أو  املجموعات  ينخرطون في  يعرفون كيف  عميقة، وال 

كيفية االعتماد على إنسان آخر.”

تعليم الفروسية ـ خاص البادية

فيصبح  فارسه،  قلب  في  عالية  مكانة  احلصان  يتبوأ 

والعادات  واأللفة  الذكريات  يشاركه  الذي  صديقه 

املشتركة:

لهذا، يحرص الفرسان على بقاء خيولهم بصحة جيدة، 

مشوارهما  إلطالة  يؤذيهم،  قد  ما  كل  من  وحمايتهم 

سويًا قدر اإلمكان.

ويقدر اخلبراء معدل عمر احلصان ليتراوح بني 18 و 

22 سنة، وقد يعيش احلصان أقل أو أكثر من هذه املدة 

وأسلوب  والغذاء  بالوراثة  تتعلق  عوامل  على  اعتمادًا 

احلياة. ولهذا، ميكن للفارس املساعدة في جعل حياة 

في  التفاصيل  بعض  مراعاة  خالل  من  أطول  حصانه 

أسلوب حياته.

وفيما يلي ثالث نصائح تساعد على جعل حياة احلصان 

أطول:

اعتِن بأسنانه:

ملشاكل األسنان أعراض صحية غير محصورة بأمراض 

قد  جيد  بشكل  الطعام  مضغ  على  القدرة  فعدم  الفم. 

واالختناق  واملغص  الوزن  وفقدان  التغذية  تسبب سوء 

لدى احلصان. ومع مرور الزمن، تتآكل أسنان احلصان 

وتصبح أقصر، لكن هذا التآكل ليس بالضرورة بنفس 

املقدار في جميع األسنان، التي قد يصبح بعضها حادًا 

أسنان  افحص  املضغ.  أثناء  للحصان  ومؤملًا  وجارحًا 

حصانك لدى الطبيب سنويًا، واطلع على أسنانه دوريًا.

إحِم الحصان من الحشرات واآلفات

من املهم االلتزام ببرنامج حلماية احلصان من البراغيث 

أن  من  واالنتباه  والدته،  منذ  والديدان  واحلشرات 

ينتج  وقد  تراكمي،  احلصان  جلد  على  البراغيث  أثر 

إصابة  من  احلرص  يجب  كما  وتقرحات.  عنها جروح 

احلصان بالديدان، التي قد تسد مجراه الهضمي. ومن 

تقدمه  الديدان خصوصًا مع  املهم عالج احلصان من 

في السن.

أعِط الحصان مجااًل لقضاء

مزيد من الوقت في الخارج

جعل احلصان يقضي وقتًا أكثر في الهواء الطلق يفيده 

الفارس  يترك  وقد  العمرية.  مراحله  جميع  في  صحيًا 

حصانه املسن داخل اإلسطبل دون إتاحة فرص كافية 

له للخروج والتمرن، متوقعًا أنه سيريح احلصان بهذا. 

بضمور  يتسبب  ألنه  باحلصان،  يضر  األمر  هذا  لكن 

العضالت وأمراٍض باملفاصل مثل التهابها.
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بعشرات  الفارس  وزن  وزنه  يفوق  حصان  قيادة 

استعداد  إلى  ويحتاج  جسديًا  مرهق  أمر  األضعاف 

كبير جسديًا وفكريًا من جانب الفارس.

وهذه اللياقة ال ميكن احلصول عليها من خالل متارين 

خالل  من  أيضًا  بل  فحسب،  اخليل  وركوب  الفروسية 

النشاطات الرياضية األخرى.

وتتعرفون فيما يلي إلى خمسة متارين تزيد قوة الفارس 

ولياقته:

اليوغا

ومتديدها،  العضالت  إرخاء  رياضات  أحد  هي  اليوغا 

وهذا النوع من االسترخاء ضروري لعضالت الفارس، 

الهدوء  بث  في  اليوغا  وتساعد  التمارين.  وبعد  قبل 

دفع  في  أساسي  الهدوء  وهذا  الفارس،  في  الداخلي 

احلصان للشعور بالطمأنينة مع قائده.

تمديد الساقين

أوتار الركبة والعرقوب مهمة جدًا للفارس، فحتى يتعود 

الفارس على استعمال الركبان، عليه متديد أوتار الركبة 

الساق،  عضلة  مترين  إلى  باإلضافة  اجللوس،  أثناء 

املعروفة بالبطة، من خالل الرفع واجللوس.

تمارين عضالت الفخذ الداخلية

أثناء ركوب اخليل، يثبت الفارس جسده على احلصان 

باستعمال عضالت فخذه الداخلية. لذا، من املهم تدريب 

هذه العضالت من خالل متارين القرفصاء، أو التدرب 

على الضغط على كرة بحجم كرة اليد بني الفخذين.

تمارين المعدة

متارين الضغط واملعدة مبختلف أنواعها تقوي اجلذع 

وجتعل جتربة القيادة أقل جهدًا.

تمارين الرقبة

مترين املفصل القذالي املوجود في مؤخرة الرأس كي 

الفارس  وضعية  جعل  في  جدًا  أساسية  مرونته  تزيد 

واحلصان مستقيمة. فبمجرد أن يحني الفارس رأسه 

التوازن،  إلعادة  ميينًا  جسمه  سيميل  اليسار،  إلى 

والنتيجة هي قيادة غير مريحة للحصان. ملنع هذا، على 

الفارس ممارسة متارين متساوية القياس على الرقبة، 

املستقيمة  الوضعية  واتخاذ  واألكتاف،  الذقن  وبتمديد 

على الدوام أثناء السير واجللوس.

تعليم الفروسية ـ خاص البادية

تمارين هامة للياقة الفرسان
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Polo

Dubai (Rashid Albwardy, Kian Hall, 

Adolfo Cambiaso and Juan Martin 

Nero) looked like world beaters in 

the opening minutes of the final of 

the 2016 Cartier Queens Cup at the 

Guards Polo Club, as they scored the 

first four goals of the game, riding out 

to an impressive 94- halftime lead, 

but La Indiana polo team (Michael 

Bickford, Nic Roldan, Agustin Merlos 

and Julian de Lusarreta) rallied 

to make a game of it with Adolfo 

Cambiaso scoring the winning 

goal with less than 20 seconds in 

regulation play for the 1211- victory.

Adolfo Cambiaso put the first point 

on the scoreboard with a 30-yard 

Dubai wins
the Cartier Queens Cup

penalty conversion followed by a 

goal from Juan Martin Hero (on a pass 

from Cambiaso), 20-.  Another penalty 

goal from Cambiaso was followed by 

Nero’s second goal of the chukker.  

La Indiana was held scoreless for the 

first seven minutes of the game and 

trailed 40- after the opening chukker.

La Indiana team captain Michael 

Bickford opened the second chukker 

with a well-executed drove through 

the Dubai goalposts, but that would 

be the extent of their offense for the 

balance of the period.  Cambiaso 

added a goal a goal from the field 

and converted a 60-yard penalty shot 

to close out the period with Dubai on 

top, 61-.

La Indiana rustled up a bit of offense 

in the third with Agustin “Tincho” 

Merlos converting a 30-yard penalty 

shot to open the period and adding 

another from the field on a great 

individual effort to cut the Dubai 

lead to three goals, 63-.  Cambiaso 

and Merlos traded penalty goals with 

Dubai scoring the final two goals of 

the chukker (both from Cambiaso, 

one on a penalty conversion) for a 94- 

halftime lead.

La Indiana paid no attention to the 

scoreboard that had them trailing 

by five goals as the second half got 

underway.  Complimented by a stellar 

defensive effort, La Indiana climbed 

back into the game, with Julian de 

Lusarreta leading the charge.  Three 

consecutive goals came on the 

end of the mallet of de Lusarreta, 

and La Indiana found themselves 

trailing by just two goals, 97-.  The 

La Indiana defense continued to 

open opportunities for the team 

offensively, with Merlos getting 

control of the gall in the final minute 

of the period to score his fourth goal 

of the afternoon, cutting the Dubai 

lead to a single goal, 98-.

Dubai dug deep for the fifth.  Nero 

broke free to score the first goal 

of the chukker, 108-, and a missed 

clearing backhander from Bickford 

allowed Rashid Albwardy to score for 

a three goal lead, 118-.  De Lusarreta 

scored the final goal of the period, 

however, to make it 119-.

La Indiana had shocked the 

defending championship King Power 

Foxes just days earlier to earn a berth 

in the final and it looked like Dubai’s 

dominance on the field might be 

slowly slipping away.

A costly foul by Dubai sent Merlos 

the penalty line where he converted 

from 40-yards out, cutting the Dubai 

lead back to a single goal, 1110-.  De 

Lusarreta continued to amaze the 

crowd as he broke through the Dubai 

defenses to score his fifth goal of the 

day and tie the game at 1111- with 

just over a minute on the game clock.  

With time running down and Dubai 

on the attack deep in the La Indiana 

end of the field, a whistle sounded.  

The umpires conferred with one 

another and finally went to the third 

man (the Referee) to decide the call.  

The Referee ruled no foul, and with 

seconds remaining in regulation lay, 

the ball was thrown in.  Albwardy got 

a stick on the ball and directed it out 

of the lineup.  Cambiaso was on the 

ball immediately and drove it through 

the goal posts with a powerful cut 

shot for the exciting 1211- victory.

Dubai was exuberant; La Indiana 

dejectedly stunned and Adolfo 

Cambiaso won his record ninth 

Queens Cup for Dubai.

Cambiaso led all scoring with eight 

goals (five on penalty conversions).  

Nero added three goals and Albwardy 

scored once for the win.  Merlos and 

de Lusarreta scored five goals apiece 

for La Indiana with Bickford getting 

credit for a goal in the loss.

Despite the loss, La Indiana’s de 

Lusarreta was selected as MVP and 

Bautista Heguy’s gelding, Volcan 

(played by de Lusarreta), was honored 

as Best Playing Pony.
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Postage Stamp Farm (Annabelle 

Gundlach, Brandon Phillips, Nick 

Manifold and Joao Paolo Ganon) 

received three goals by handicap 

from a powerful 20-goal Northwood 

polo team (Louis Bacon, Gonzalo 

Garcia Del Rio, Tomas Garcia Del Rio 

and Mariano Gonzalez) in USPA Butler 

Handicap play but fell behind at 

halftime on their way to a 14 - 12 loss.

Postage Stamp Farm team captain 

Annabelle Gundlach scored the 

first goal of the day for an early 4 - 0 

lead.  Northwood patron Louis Bacon 

countered with a goal of his own, 

4 - 1.  Brazilian 7-goaler Joao Ganon 

Northwood wins
Butler Handicap debut, 14 - 12

converted a 60-yard penalty shot for 

a goal with Mariano Gonzalez scoring 

the final goal of the chukker to trail by 

three goals, 5 - 2.

Tomas Garcia del Rio and Mariano 

scored consecutive goals in the 

second period that cut the Postage 

Stamp Farm lead down to one goal, 

54-.  Ganon converted a 30-yard 

penalty shot for a 64- edge.  Gonzalez 

closed out the chukker with a penalty 

goal, bringing the Postage Stamp 

Farm lead down to a single goal, 65-.

The Northwood got into rhythm in 

third period play.  Mariano Gonzalez 

and Gonzalo Garcia del Rio scored 

consecutive goals that tied the 

game, 66-, and then took the lead, 

7 - 6.  Tomas Garcia del Rio stretched 

the lead out to two goals, 8 - 6, with 

Gonzalez scoring the fourth straight 

Northwood goal of the chukker for a 

9 - 6 first half advantage.   

Ganon brought Postage Stamp Farm 

back with a pair of goals that opened 

the fourth chukker.  A 40-yad penalty 

conversion was followed up with a 

goal from the field as Postage Stamp 

Farm came within a goal of the lead, 

9 - 8.  Gonzalez scored the final goal 

of the chukker, keeping Northwood 

on top by two goals, 10 - 8.

Another goal from Ganon in the 

fifth brought Postage Stamp Farm to 

within a goal of the lead once again, 

but that was when Tomas Garcia 

del Rio erupted for three goals that 

ended the chukker with Northwood 

on top of a 139- lead.  Tomas Garcia 

del Rio added another goal to open 

the sixth period with a five goals lead, 

149-.  Ganon scored the last three 

goals of the game but the win went 

to Northwood, 14 - 12.

Mariano Gonzalez and Tomas Garcia 

del Rio each scored six goals on the 

day.  Gonzalo Garcia del Rio and Louis 

Bacon added single goals for the win.  

Ganon’s eight goals (three on penalty 

conversions) were a game high.  

Gundlach scored once and the team 

received three goals by handicap.

Butler Handicap action continues 

on Thursday with a 4pm game 

between Tupungato (Luis Rinaldini, 

Juan Martin Zubia, Naco Taverna 

and Tommy Biddle) and Airstream 

(Benjamin Avendano, Matias Magrini, 

Kris Kampsen and Guille Aguero).

Polo
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The King Power Foxes (T. 

Srivaddhanaprabha, Hugo Lewis, 

Gonzalito Pieres and Facundo Pieres) 

rode onto the field as the 215 British 

Open champions and boasted a 

lineup that included 10-goalers 

Facundo and Gonzalito Pieres, two 

of the games top-rated players.  

Zacara (Tom Brody, Lyndon Lea, Lucas 

Monteverde and Pablo Macdonough) 

had previously won the British 

Open before in 2011 and 2013 and 

showed up with 10-goaler Pablo 

MacDonough and former 10-goaler 

Lucas Monteverde.

Back and forth play the opening 

chukkers saw Zacara finally break 

away with a goal from Monteverde 

to end the second chukker with a 42- 

advantage.  

Monteverde made it 52- with the 

opening goal of the third period 

King Power beats Zacara
in overtime at Cowdray Park

when King Power got their offense 

on track.  Three straight goals (two 

on penalty shots) ended the first 

half with the score all even at 55-.  

Macdonough gave the lead back 

to Zacara in fourth chukker action, 

but had the attack stall on them for 

the balance of the chukker.  A foul in 

the goal mouth gave King Power a 

penalty shot directly in front of the 

Zacara goalposts, with Pieres tapping 

it through to deadlock the game 

at 66-. Facundo Pieres converted a 

60-yard penalty shot for the opening 

score in the fifth period and a 76- 

King Power lead.  Monteverde scored 

the tying goal from the field, 77-.  A 

Zacara foul sent Facundo Pieres to the 

penalty line with under a minute on 

the clock where he scored from the 

60-yard mark and ended the chukker 

with King Power on top, 87-.

Goals were scarce in the sixth chukker 

with King Power concentrating on 

defense and Zacara trying to stay 

alive.  MacDonough scored the tying 

goal with a well-executed neck-shot 

for an 88- score with time expiring 

and a sudden-death overtime on tap.

Zacara had initial control of the ball 

due to an infraction by Facundo 

Pieres (hitting the ball after the 

whistle sounded) that resulted in a 

yellow card and a hit to Zacara.  An 

initial run at goal was turned aside 

and the field was reversed.  Facundo 

Pieres pounded his way down the 

field, quickly approaching the Zacara 

goal before firing from over 50-yards 

out for the winning goal.

The victory went to the defending 

champion King Power Foxes in 

overtime, keeping them unbeaten at 

20- while Zacara fell to 11-.
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اليفستايل

“مون بالن« تحتفل بـ 110 عامًا من الروح الريادية
مع أمسية »روج آند نوار« في دبي

انعطافة نحو الكالسيكية المعاصرة من “إتش واي تي”
H2 Tradition ساعة

Mille Miglia 2016 XL Race Edition
احتفاًء بالسباق األجمل في العالم

احتفااًل بالذكرى السنوية الـ 110 على تأسيس »مون 

التذكارية  تشكيلتها  عن  الراقية  الدار  كشفت  بالن«، 

مبنطقة  األول  ظهورها  في  نوار«  آند  روج  »هيريتيج 

دبي  في  مميزة  أمسية  خالل  وذلك  األوسط،  الشرق 

وارتدى  للعشرينيات.  الساحرة  األجواء  من  مستوحاة 

اإلعالميني  من  ونخبة  الشخصيات  كبار  من  الضيوف 

أغطية للرأس بنمط »غاتسبي« األنيق، وربطات معقودة 

ترفيهية  بأمسية  ليستمتعوا  »بابيون«،  بأسلوب  للعنق 

من  املؤطرة  امللصقات  من  حائطًا  تضّمنت  مثيرة، 

وخدع  وألعاب  حية،  وموسيقى  بالن«،  »مون  أرشيف 

وفرص  خفيفة،  ومقبالت  فارهة  وكوكتيالت  سحرية، 

اللتقاط الصور، ومعرض للتشكيلة اجلديدة املستوحاة 

من فنون »آرت ديكو«. ورّحب بالضيوف إريك فرغنس، 

رئيس »مون بالن« الشرق األوسط وإفريقيا والهند. 

ُتشيد  لفتة  في  األفعى،  فكرة  حول  يتمحور  وبتصميم 

للكتابة في حقبة  باملشبك األفعواني ألداة »مون بالن« 

العشرينيات، تضمنت تشكيلة »مون بالن هيريتيج روج 

آند نوار« طيفًا من املنتجات اجللدية الفاخرة باحلبيبات 

وأدوات  للرجل،  وأكسسوارات  ومجوهرات  الناعمة، 

للكتابة، وساعة بإصدار محدود. وتأتي في صدارة هذه 

أداة  العالية،  الفنية  احلدود  تتخطى  بسمات  التشكيلة 

الكتابة »مون بالن هيريتيج« اجلديدة »روج آند نوار«، 

»ألتيميت سيربنت باإلصدار احملدود 1«، والتي تتوفر 

بقطعة محدودة واحدة فقط حول العالم. وبوزن إجمالي 

يزيد عن 130 غرام، تتضمن هذه التحفة الفريدة من 

من  األكبر  الكمية  وهي  الذهب،  من  غرامًا   99 نوعها 

قلم  تصنيع  في  استخدمت  التي  اإلطالق  على  الذهب 

واي  “إتش  شركة  في  الساعات  صناعة  خبراء  قام 

الهيدرولوجية،  امليكانيكا  مجال  في  واملختصني  تي”، 

بتجسيد اخليال على أرض الواقع من خالل اجلمع ما 

بني علم امليكانيك وعلم السوائل ضمن ساعة يد فريدة 

واستثنائية بكل معنى الكلمة. وعلى الرغم من انسياقنا 

Slocum Voyageur Slim مجموعة
مستوحاة من قصة »جوشوا سلوكم« األسطورية

القمر، جاب  الشمس وحركة  معتمدًا فقط على شروق 

سبيل  في  كافة  العالم  اقطاب  الشجاع  القبطان  هذا 

سنوات،  ثالث  مدى  على  جديدة.   مناطق  إكتشاف 

بات  وبالفعل،  كلم.   74000 تناهز  مسافة  على  أبحر 

’جوشوا‘.  لروح  يجّسد  البحر  حصان  شعار  اليوم 

العالم«  من حول  منفردًا  »اإلبحار  أصبحت جملة  كما 

 Navigator ساعة  تتميز  هنا،  من  له.  تقدير  عبارة 

نقي،  بسيط،  بتصميم  ’كورلوف‘  من   Voyageur

قليل السماكة وفّعال على اجلهة االولى، تبرز منطقتني 

كذلك،  هوائية.  وردة  شكل  على  تصميم  ذات  زمنيتني 

يحمل امليناء املصمم بلون البحر االزرق الغامق، نقش 

شعار ’جوشوا‘. 

من  مصنوعة  ساعة   1000 يضم  محدود  بإصدار 

الستانلس ستيل و 100 ساعة من الذهب الوردي18 

 Mille Miglia 2016 ساعة  تنبض   ، قيراط 

شوبارد  عيار  في  يتجسد  فريد  “محرك”  إيقاع  على 

الكرونوغراف  حركات  فئة  من  اجلديد   03.05-C
املصادق على دقتها بشهادة الهيئة السويسرية الرسمية 

الطابع  إحياء  امليناء  يعيد   .)COSC( للكرونومتر 

الكالسيكية  السيارات  في  العدادات  للوحات  اجلمالي 

ويضمن سهولة قراءة الوقت ألقصى قدر ممكن بفضل 

ويحيط  املضيئة،  والعقارب  احلجم  الكبيرة  الترقيمات 

الثالثية  احلركة  آلية  فّتضفي  الثانية،  اجلهة  على  أما 

تصميم  بفضل  وذلك  ورزينًا،  أنيقًا  مظهرًا  العقارب 

اللون  من  القليل  مع  االسود  باللون  املتماوج  امليناء 

اجلّذاب. 

أما  املسافات بسرعة.  لتحديد  تاكيمتر  بامليناء مقياس 

املعّتق  العجل  جلد  من  املصنوع  البديع  الساعة  سوار 

Suportlo®  فقد استوحي من األحزمة اجللدية التي 
األسطورية  الروح  فعكس  السيارة،  غطاء  بها  يربط 

لسباق ميلي ميليا اإليطالي الذي تشارك فيه شوبارد 

للسباق  الرسمي  والشريك  التوقيت  مسجل  باعتبارها 

منذ عام 1988.

روابط تاريخية قوية جتمع شوبارد بسباق ميلي ميليا

أصبحت  عندما   1988 عام  في  العالقة  هذه  بدأت 

لسباق  الرسمي  والشريك  التوقيت  مسجل  شوبارد 

تولّدت  الكالسيكية.  للسيارات  الشهير  ميليا  ميلي 

السباقات  وعالم  شوبارد  بني  الوثيقة  الرابطة  هذه 

الكالسيكية من افتتان كارل فريدريك شوفوليه، الرئيس 

باقتناء  وشغفه  السيارات  بعالم  شوبارد،  في  الشريك 

السيارات الكالسيكية. وقد أدى هذا الشغف املشترك 

إلى  الرفيع  الرياضي  واألداء  الدقيقة  بامليكانيكيات 

 Mille الرياضية  الساعات  ملجموعة  شوبارد  إبداع 

لتتمكن  محدود.  غير  برواج  حتظى  التي   Miglia
وتصاميمها  الرجولية  بسماتها  املجموعة  هذه  ساعات 

من  الدّقة  العالية  وميكانيكياتها  الراقية  االنسيابية 

جتسيد روح السباق اإليطالي األسطوري الذي يجمع 

بني األناقة واألداء والبراعة الرياضية. ففي فصل الربيع 

من كل عام تقام فعاليات السباق الذي أطلق عليه إنزو 

فيراري لقب “السباق األكثر جمااًل في العالم” ليشهد 

مشاركة 430 فريق تتنافس جميعها على طول مسار 

السباق املمتد على مسافة ألف ميل )1600 كم( عبر 

مدينتي  بني  اإليطالي  للريف  اخلالبة  الطبيعية  املناظر 

بريشيا وروما. ومع انعقاد كل دورة جديدة من دورات 

على  فيه  املشاركة  تقتصر  الذي  السنوي  السباق  هذا 

السيارات التي شاركت في سباق ميلي ميليا التاريخي، 

ضمن  محدود  وبإصدار  جديدة  ساعة  شوبارد  تقدم 

مجموعة الساعات هذه. 

حبر سائل من »مون بالن«. وفي إطاللة متألقة لألحجار 

الكرمية،  يأتي الغطاء واألنبوب مرصعني بالكامل مع 

الياقوت األزرق  قيراط من   15.34 أو   1950 حوالي 

أملاس مقطوعة هندسيًا بشكل  153 قطعة  و  الداكن، 

فردي، وحبتني من الياقوت األحمر عالي اجلودة تضيء 

عيون األفعى، وأملاسة »مون بالن« بعيار 6.15 قيراط 

تعتلي الغطاء ببراعة.

واملتميزة  الواسعة  التعبيرية  القدرات  استكشاف  بقدر 

لن  بأننا  الدوام  على  “صرحنا  التجارية:  العالمة  لهذا 

نقوم بابتكار أي تصميم كالسيكي. ومبا أننا أصحاب 

هذا التصريح، فقد قمنا بتطبيقه بحذافيره، ولكن على 

العالمة  انطالقتها، شقت هذه  ومنذ  النقيض متامًا!”. 

على  قائمة  جديدة  مسارات  ضمن  طريقها  التجارية 

التجريب واإلبداع واالبتكار. فالقوة الدافعة لعجلة منو 

الشركة متثلت في االبتكار، الذي ارتقى بكافة تصاميم 

شخص  أي  يحلم  لم  مستويات  إلى  الساعات  وأنواع 

من قبل بالوصول إليها. ومن وجهة النظر املثيرة هذه، 

جند بأن شركة “إتش واي تي” قامت بطرح تصاميم 

ذات نزعة تأملية على مدى أكثر من ثالثة قرون قضتها 

السيد  ويتابع  الساعات.  صناعة  قطاع  في  بالتميز 

االنسيابي  “االبتكار  قائاًل:  حديثه  بيريارد  فنسنت 

بصناعتنا،  اخلاص  النووي  احلمض  سيبقى  والسائل 

قواعد  على  التحايل  من  مينعنا  لن  األمر  هذا  لكن 

نحن  املطاف،  نهاية  وفي  التقليدية.  الساعات  صناعة 

نبذل قصارى جهدنا لتجسيد مفهوم املرح، والتجريب، 

وكيل ساعات  أن  بالذكر  اجلدير  و  املفاجأة!”.  وبهجة 

“إتش واي تي” أحمد صديقي و أوالده.

إلى مفهوم احلداثة واحملدثني، إال أن هؤالء الكيميائيون 

التزموا بأدق قواعد صناعة الساعات الفاخرة، بل حتى 

متكنوا من التفوق عليها.

في هذا السياق قال فنسنت بيريارد، الرئيس التنفيذي 

لدى شركة “إتش واي تي”، والذي ال يعشق أي شيء 
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BAUME & MERCIER تستضيف سلسلًة من الفعاليات النابضة بالحياة إلطالق

CAPELAND SHELBY COBRA 1963 في دبي
»بومبيرغ« ترسي معايير جديدة لصناعة الساعات الفاخرة

بإطالق مجموعتها األحدث بولت - 68 فالكون

إصدار خاص
من أوريس لتكريم كارل براشير

الفاخرة  السويسرية  الساعات  صانعة  احتفلت 

»بومبيرغ« بالتعاون مع مجموعة أحمد صديقي وأوالده، 

على   2016 لعام  األحدث  ملجموعتها  الثاني  بإطالقها 

مستوى املنطقة واملتمثلة مبجموعة »بولت68- فالكون«. 

وخالل أمسية فاخرة أقيمت في فندق العنوان مبنطقة 

دبي مارينا الراقية، احتفى الضيوف بإطالق املجموعة 

أذهلت  وقد  متألقة.  أجواء  في  الساعات  من  اجلديدة 

املجموعة األحدث بولت68- فالكون، وهي الثالثة لهذه 

اإليجابي  القبول  من  أجواء  احلضور ضمن  السلسلة، 

واإلثارة التي عكستها روعة التصاميم األنيقة للمجموعة 

اجلديدة.

التي حتمل  باري،  أتوماتيك  بولت68-  ساعة  وشكلت 

شعار صنع في سويسرا بكل ما في الكلمة من معنى 

من  سلسلًة   Baume & Mercier استضافت 

دبي  في  مميزة  بلحظات  الزاخرة  املمتعة  الفعاليات 

 Capeland Shelby Cobra مجموعة  إلطالق 

1963 في املدينة. في وقت سابق من هذا العام، طبعت 
إطالق  بحفل  العريق  إرثها   Baume & Mercier
عاملي نظمته في شهر أبريل املاضي حيث استضافت 

الدار امللتقى األول في أوروبا للسيارات التي صّممها 

املبدع كارول شيلبي دون سواه في مضمار السباق لو 

كاستيلي في فرنسا بالشراكة مع شركة كارول شيلبي 

جنيف.  ومقره  رايسينغ  بورغول  ومحترف  الدولية 

متحورت فكرة الفعالية حول لّم شمل جامعي سيارات 

احللبة  على  فيه  يتسابقون  يوٍم  لقضاء  معًا  كوبرا 

والتشويق  اإلثارة  والختبار  بالغ  بحماس  األسطورية 

متامًا كما يفعل رواد السرعة على غرار أالن غرانت. 

ومتّيزت الفعالية الناجحة بفيض من اللحظات احلماسية 

املليئة باملشاعر التي ال تُنتسى والشغف والفرح املتبادل 

 .Baume & Mercier مبا يتواءم مع شعار

اليفستايل

»ARES Performance دبي تحتفل باالفتتاح الرسمي »آريس بيرفورمانس
بحضور شخصيات رفيعة المستوى وعدد من الشيوخ

 ARES أطلقت دار التصميم االيطالية للسيارات آريس

صالة عرض واسعة جديدة في دبي مساء يوم السبت 

12 مارس في حفل حضره شخصيات رفيعة املستوى. 
وقد تشًرف احلفل الذي استضافه الرئيس وليد غفاري 

 ،ARES والرئيس التنفيذي داني باهار لشركة آريس

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو 

الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم وأكثر من 200 من 

كبار شخصيات املجتمع في املنطقة.

الشريك  الغفاري  وليد  قال  اإلطالق،  على  وتعليقًا 

»يشرفنا   :ARES آريس  شركة  ورئيس  املؤسس 

حضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وسمو 

الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم ملشاركتنا في افتتاح 

إن ردود  ونقدر دعمهم.  آريس في دبي،  صالة عرض 

رفيعة  الشخصيات  من  لضيوفنا  اإليجابية  الفعل 

مثاليا  سوقًا  دبي  بأن  وتطمئننا  مشجعة  املستوى 

بالنسبة لنا. وقد أعجب ضيوفنا بكافة امليزات الفريدة 

باألخص  استمتعوا  وقد   ،ARES آريس  لسيارات 

باحملترف املوجود في صالة العرض، حيث ميكنهم رؤية 

وملس مختلف أنواع اجللود اإليطالية املصنوعة يدويًا، 

ومجموعة واسعة من األخشاب و ألياف الكربون. ففي 

هذا احملترف مُيكن للعمالء أن يطلقوا العنان خليالهم، 

وأن يذهبوا في رحلة راقية وفريدة إلى عالم السيارات 

في وجهة مجهولة تفوق كل توقعاتهم. نحن ال نعمل فقط 

أيضُا  نغير  بل  أسلوبهم،  لتعكس  تغيير سيارتهم  على 

بصالة  فخورون  اخلاصة.ونحن  الفخامة  عن  فكرتهم 

من  قطعة  ُنحضر  أن  ميكننا  حيث  دبي،  في  عرضنا 

مودينا إلى اإلمارات.«

)بصيحتها وتصميمها وجتميعها(، نتيجة الشراكة التي 

جمعت بني بومبيرغ ومؤسسة باري، وتتميز هذه الساعة 

السوداء بإطار معدني مطلي بتقنية الـ PVD املتطورة، 

سويسرية  ميكانيكية  حركة  على  احلصول  لتضمن 

تلقائية. كما مت تزيني قرص الساعة برسم كبير لرأس 

اجللدي  السوار  برز  حني  في  برنارد،  القديس  كلب 

السويسرية  إديلويس  لزهرة  متميزة  حمراء  بخياطة 

التقليدية. وعلى غرار باقي تصاميم مجموعة بولت68-، 

جهزت الساعة اجلديدة بنظام احلركة العمودي الذكي 

لصالح  خصيصًا  تطويره  مت  الذي  احلماية،  زناد  مع 

عن  الساعة  فصل  إمكانية  يتيح  ما  بومبيرغ،  شركة 

إلى ساعة  لتحويلها  معدنية،  بسلسلة  وربطها  قاعدتها 

جيب رجالية الطابع.

قامت دار الساعات “أوريس” بإطالق اإلصدار احملدود

نوعها  من  األولى  وهي ساعتها    Carl Brashear
املسيرة  ذكرى  بها  والتي حتيي  البرونز،  من  املصنعة 

غواص  أول  براشير،  لكارل  العادية  وغير  االستثنائية 

البحرية  تاريخ  في  أفروامريكية  أصول  من  أمريكي 

األمريكية. 

يحذو طراز Oris Carl Brashear  احملدود حذو 

طراز Divers Sixty-Five الذي حقق جناًحا غير 

يقهر  أن  فقط  يستطع  لم  برجل  يحتفي  هو  و  مسبوق 

من  أيضا  متكن  بل  واجهته،  التي  العرقية  التحديات 

حتدي إعاقته.  

1948 و كان  بالبحرية األمريكية عام  براشير  إلتحق 

عمره آنذاك 17 عاًما، ورغم ما واجه من متييز عنصري 

بسبب عرقه، إال أنه استطاع أن يكمل برنامج الغوص 

فقد   ،1966 عام  وفي   .1954 عام  للبحرية  التابع 

حادث  إثر  اليسرى  ساقه  من  السفلي  اجلزء  براشير 

عام  هيدروجينية.  قنبلة  إنقاذ  مهمة  خالل  له  تعرض 

مرهقة،  تأهيل  إعادة  لفترة  خضوعه  بعد  و   ،1968
أصبح بذلك أول غواص بساق مبتورة في تاريخ البحرية 

األمريكية، ثم اترقى إلى رتبة رئيس فريق الغواصني في 

عام 1970 ليكون أول أمريكي من أصول أفروأمريكية 

يصل إلى هذا املنصب.

البحرية  صفوف  ضمن  حافلة  مهنية  مسيرة  وبعد 

األمريكية استمرت ملا يزيد عن 30 عاًما، تقاعد براشير 

عمر  عن   2006 عام  براشير  توفى   .1979 عام  في 

ناهز 75 عاًما. وقبل وفاته، ُأنتج فيلما سينمائيا بعنوان 

“رجال شرف” و ذلك عام 2000. و يحكي الفيلم قصة 
كفاحه غير العادية و التي جسد شخصيته فيها املمثل 

كوبا غودينغ جونيور احلائز على جائزة األوسكار.

من اليسار: رئيس آريس وليد الغفاري، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم،
سمو الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، ومعالي محمد الشيباني
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اختتام كأس رئيس سوق دبي الحرة للغولف
تكريمًا لـ جورج هوران

فورد إكسبلورر تفوز بلقب
سيارة العام في الشرق األوسط لسنة 2016

للغولف  دبي  خور  نادي  في  بنجاح  مؤخرًا  اختتمت 

احلرة  دبي  سوق  رئيس  كأس  منافسات  واليخوت  

هوران،  جورج  تقاعد  مبناسبة  أقيمت  التي  للغولف 

الرئيس السابق لسوق دبي احلرة، بعد أن أمضى 33 

عامًا في خدمة املؤسسة.

شارك في احلدث 48 العبًا هاويًا وجميعهم من أصدقاء 

ما  طيلة  احلافلة  مسيرته  واكبوا  الذين  هوران  وزمالء 

يزيد عن ثالثة عقود، وأتى عدد منهم من دول ايرلندا 

املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  األقصى  والشرق 

خصيصًا للمشاركة في هذه املنافسة التي أقيمت وفق 

نظام »تكسوس سكرامبل«.

 وقال كولم ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئيس مجلس 

بشيء مميز  نقوم  أن  »أردنا  احلرة:  دبي  إدارة سوق 

تكرميًا لـ جورج هوران واحتفاء به في نهاية خدمته، و 

ارتأينا عقب االنتهاء من مراسم توديعه رسميًا األسبوع 

املاضي أن نقوم بتنظيم دورة غولف ليستمتع بها جورج 

إلى جانب أولئك الذين عمل معهم على مر السنني، فهو 

الرياضات املفضلة  للرياضة، والغولف من  رجل محب 

لديه بعد أن شغل منصب نقيب جمعية دبي اإليرلندية 

للغولف ونادي خور دبي للغولف، ونشكر فريق التسويق 

في سوق دبي احلرة ونادي خور دبي للغولف واليخوت 

على تنظيم هذا احلدث الهام.«

وأحرز الفريق املكون من ديفيد فريبورن وديفيد سبيالن 

بلقب  اجلديدة   2016 إكسبلورر  فورد  سيارة  فازت 

»أفضل سيارة رياضية متعّددة االستعماالت متوّسطة 

احلجم« ضمن جوائز سيارة العام في الشرق األوسط 

MECOTY. وُتعتبر جائزة سيارة العام في الشرق 

مكالرين 650 إس سبرينت
تفوز باللقب الشرفي في بطولة جي تي السعودية

أول  سبرينت”  إس   650 ماكالرين  سيارة  حققت 

ألقابها من خالل بطولة جي تي السعودية لعام 2016 

وذلك على مضمار حلبة الرمي بالعاصمة السعودية في 

السباق  السيارة على مجريات  الرياض. وقد سيطرت 

حيث  املوسم،  من  األخيرة  اجلولة  في  مذهل  أداء  بعد 

إجناز  حتقيق  من  سبرينت  إس   650 سيارة  متكنت 

رائع تضمن االنطالق من املركز األول وأسرع لفة خالل 

السباق وحتقيق الفوز في النهاية.

أول  في  سبرينت  إس   650 سيارة  حضور  وكان 

بطولة لها في اململكة العربية السعودية من خالل فريق 

  1 موبيل  ترعاه شركة  الذي  ريسينغ  دراغون  الغسان 

في السعودية. وقد شهدت هذا املوسم مشاركة صاحب 

على  آل سعود  فيصل  بن  محمد  األمير  امللكي  السمو 

استطاع  الذي  إس سبرينت،   650 ماكالرين  سيارته 

حتقيق 3 انتصارات، وانطالقة واحدة من املركز األول 

وأسرع دورة ثالث مرات، ليتمكن بذلك من إحراز اللقب 

في بطولتي السائقني والفرق.

وكانت ماكالرين قد كشفت عن طراز 650 إس سبرينت 

عام  بيتش  بيبل  مهرجان  خالل  للسباقات  املخصصة 

2014، وهي مصنوعة بناء على  طراز مكالرين 650 
الهوائية  الديناميكية  مزايا  تعزيز  مت  وقد  كوبيه،  إس 

في تصميم 650 إس سبرينت، لزيادة مستويات القوة 

معدلة  هواء  فتحات  واستخدام  الضاغطة،  السفلية 

اليفستايل

لزيادة تبريد احملرك التوربيني املزدوج سعة 3.8 ليتر 

»إم 828 تي”، وقد استخدمت في سيارة 650 إس 

إس   650 طراز  في  املوجودة  الطاقة  وحدة  سبرينت 

فريد  محرك  على  االعتماد  مع  للطرقات،  املخصص 

افضل  أداء  أجل  من  السرعات  لنقل  أفضل  ومعايرة 

ومتعة قيادة أكثر على احللبة.

العام  املدير  باريس،  أندرياس  صرح  املناسبة  وبهذه 

األوسط  الشرق  في  أوتوموتيف  ماكالرين  لشركة 

للسيارات،  ملؤسسة الغسان  بالتهنئة  »أتقدم  وأفريقيا: 

اإلجناز  هذا  حتقيق  على  ريسينغ”،  “دراغون  وفريق 

لفة  أسرع  التي شهدت  السعودية،  تي  بطولة جي  في 

نهاية  في  الفوز  وحتقيق  األول  املركز  من  واالنطالق 

السباق. إنها بال شك الطريقة األمثل الختتام املوسم، 

إس   650 سيارة  حضور  على  أيضًا  تؤكد  أنها  كما 

حتقيق  من  متكنا  لقد  السباقات.  عالم  في  سبرينت 

سلسلة من النتائج املذهلة مع الفريق، ولدينا منذ اآلن 

املوسم  النجاح خالل  بهذا  االستمرار  أجل  من  خطط 

القادم”.

»أفضل  لقب  مؤخرًا  »ميراي«  تويوتا  مركبة  حصدت 

سيارة صديقة للبيئة« للعام 2016، وذلك في معرض 

على  االختيار  وقع  حيث  للسيارات،  الدولي  نيويورك 

ثماني  ضمت  أولية  قائمة  من  »ميراي«  تويوتا  مركبة 

هذه  وتعتمد  العالم.  أنحاء  جميع  من  جديدة  مركبات 

من  كل  تشمل  التقييم،  معايير  من  عدٍد  على  اجلائزة 

إلى  باإلضافة  الوقود،  واستهالك  العادم،  انبعاثات 

الطاقة،  لتوليد  رئيسية  متطورة  تكنولوجيا  استخدام 

للمركبة على  البيئي  األداء  تعزيز مستوى  بهدف  وذلك 

وجه التحديد. 

رئيس  نائب  فاي،  بيل  السيد  قال  املناسبة،  وبهذه 

غيرت  كما  »متامًا  تويوتا:  قسم  عام  ومدير  املجموعة 

عامًا،   20 حوالي  منذ  املركبات  عالم  ’بريوس‘  تويوتا 
تستعد اليوم مركبة تويوتا ’ميراي‘ اجلديدة التي تعمل 

على خاليا وقود الهيدروجني لصنع التاريخ، حيث أنها 

جتمع باإلضافة إلى تصميمها املميز، العديد من املزايا 

 500 الـ  تتجاوز  إجمالية  قيادة  مسافة  مثل  األخرى، 

كلم للخزان الواحد، وزمن إعادة تعبئة ال يتجاوز الـ 5 

دقائق، فضاًل عن اقتصار االنبعاثات الناجتة على بخار 

ستقود  ’ميراي‘  تويوتا  مركبة  أن  شك  فال  فقط.  املاء 

العالم نحو مستقبٍل أكثر استدامة«.

مركبة تويوتا ميراي تفوز بجائزة 
»أفضل سيارة صديقة للبيئة« للعام 2016

وآيان والتون وجورج كاسباريس املركز األول بعد أن 

سجل 54 ضربة، أقل بـ 17 ضربة من العدد احملدد، 

وقال ديفيد سبيالن عقب تتويج فريقه: » كنت أنظر إلى 

منصة  التتويج خالل مشاركاتي في كأس سوق دبي 

احلرة العاملي للغولف في نوفمبر من كل عام متمنيًا أن 

أكون هناك، واليوم قمنا بخطوة إضافية وُتوجنا باحلدث 

الذي يقام ملرة واحدة احتفاء بتقاعد جورج .« 

ونال جائزة املركز الثاني الفريق الذي ضم كل من عبد 

العزيز احلكيم ومايك كينلوتش وديفيد ميليكان وماركو 

كارستاجنني، برصيد 59 ضربة، أقل بـ 12 ضربة من 

العدد احملدد، فيما سجلت أربعة فرق 61 ضربة، أقل 

بـ 10 ضربات من العدد احملدد، غير أن املركز الثالث 

ذهب إلى الفريق املكون من كريس ماي، فرانسيسكو 

جيلز، روبرت بالت، جوزيف آندريد، وذلك نتيجة العد 

العكسي ألفضل نتيجة خالل حفر اإلياب التسع.

وفاز كل من باتريك مورو وجورج كاسباريس بجائزتي 

الكرة األقرب للحفرتني 8 و14، بينما حصل فرانسيسكو 

درايف(   )لونغيست  أطول ضربتني  جائزتي  على  جيلز 

عند احلفرتني 4 و12.

التحيات  احلدث  أمسية  خالل  هوران  جورج  وتلقي   

وحرص  العالم،  حول  أصدقائه  من  العديد  من  القلبية 

عدد من زمالئه وأصدقائه املقربني وأفراد عائلته على 

إلقاء كلمات مؤثرة تليق مبسيرة هوران الزاخرة بالعطاء 

في سوق دبي احلرة.

السيارات  قطاع  في  شهرًة  واألكثر  األضخم  األوسط 

بلدان  من  خبيرًا   12 التحكيم  جلنة  وتضّم  اإلقليمّي، 

مجلس التعاون اخلليجي ودول الشرق األوسط. 

وفي هذا الصدد، قال تييري صباغ، املدير التنفيذي لدى 

فورد الشرق األوسط: “يسّرنا حصول فورد إكسبلورر 

على لقب سيارة العام في الشرق األوسط لسنة 2016. 

الرياضية  لقد أسست فورد إكسبلورر معيار سيارات 

عليها  وحافظت  احلجم  متوّسطة  االستعماالت  متعّددة 

بناء  في  مستمرة  وهي  التسعينات،  في  طرحها  منذ 

تراثها العريق ضمن هذه الفئة بالتركيز على الصالبة 

قطاع  إلحصائيات  والراحة.”ووفقا  والتكنولوجيا 

ضمن  الصدارة  إكسبلورر  فورد  احتلت  السيارات، 

في   40 نسبة  على  واستحوذت   2015 لعام  فئتها 

وال  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  في  فئتها  من  املئة 

الربع  خالل  الفئة  هذه  ضمن  بالريادة  مستمرة  تزال 

الريادة  من  عامًا   25 فبعد   .2016 العام  من  األول 

في االبتكارات واملبيعات، تتمّيز فورد إكسبلورر 2016 

بتصميم محّدث  والفت، باإلضافة الى رحابة داخلّية. 

لقد مّت هندسة هذه السيارة خصيصًا لألشخاص الذين 

يريدون  والذين  عائالتهم،  مع  املغامرات  عن  يبحثون 

وسيلة للتعبير عن شخصّيتهم الفريدة.
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ديزرت بالم يفوز بالمركز األول في تحدي مازيراتي للبولو في دبي 
“جولة مازيراتي للبولو 2016” بالتعاون مع ال مارتينا

السرعة والتعامل مع الطرق الوعرة كانتا محور جولة 

مازيراتي للبولو لعام 2016 التي أقيمت في نادي ديزرت 

بالم للبولو في دبي هذا األسبوع، وأظهر الفريق الفائز 

»ديزرت بالم« أداًء استثنائيًا في هذه البطولة اخلاصة. 

أيام  خمسة  مدى  على  بولو  فرق  أربعة  تنافست  وقد 

أمام ضيوف مازيراتي. ضمت العبني محترفني وهواة 

من اململكة املتحدة، وأوروبا، واإلمارات العربية املتحدة، 

كما  واألرجنتني.  السعودية،  العربية  واململكة  واألردن، 

وضيوف  الشخصيات  كبار  من  جمهور  إليهم  انضم 

الشرف من رعاة الفرق، تضمنت غلف سترمي، سكافي 

اند راي، وديزرت بالم.

التنفيذي  املدير  شيني،  أمبرتو  قال  املناسبة،  وبهذه 

لدى مازيراتي الشرق األوسط والهند وأفريقيا: »بينما 

نعي متامًا اإلثارة الفائقة التي تقدمها القوة احلصانية 

البولو مستوًى مختلفًا من  لعبة  في سياراتنا، تضيف 

اإلثارة إلى جتربة مازيراتي. ونحن سعداء ملشاركة هذه 

التجربة مع ضيوفنا ونود أن نشكر الفرق وديزرت بالم 

إلجناحهم هذا احلدث املميز«.

البواردي  طارق  تضمن  والذي  الفائز  الفريق  ومتكن 

)اململكة  أنستون  وسام   )1 هانديكاب  )اإلمارات، 

)األرجنتني،  جاندارا  ومارتن   )0 هانديكاب  املتحدة، 

هانديكاب 4( وماتييس ماجادو )األرجنتني، هانديكاب 

املباراة  في  النهائية  املرحلة  على  السيطرة  من   ،)4
فقد  مازيراتي،  املنافس  الفريق  أما  الفوز.  وحتقيق 

قدم أداًء قويًا لكنه لم يتمكن من تسجيل أهداف كافية 

للحصول على وقت إضافي للمباراة. وكان املركز الثالث 

من نصيب غلف سترمي والذي تغلب على فريق سكافي 

إلى  العب  ألفضل  مازيراتي  جائزة  ومنحت  راي.  اند 

ناتشو جونزاليز من فريق مازيراتي، في حني مت منح 

Ara� لق ماتييس ماجادو  بقيادة  باحلصان كاستورا 

اليفستايل

bia  Equestrio ألفضل حصان.
امللعب،  أرض  على  الفعلية  األحصنة  قوة  جانب  وإلى 

مع  األحصنة  قوة  من  مختلفًا  نوعًا  مازيراتي  عرضت 

مازيراتي ليڤانتي التي كانت محط األنظار في واحدة 

املنطقة.  في  بها  ظهرت  التي  العروض  أوائل  من 

رياضية  سيارة  صنع  إلى  فقط  تسعى  لم  فمازيراتي 

مازيراتي  مركبة  صنع  بل  فقط،  االستعماالت  متعددة 

حقيقية. ومثل كافة طرازاتها، جتمع بني القدرات على 

الطرقات العادية والوعرة والتمسك باألسلوب اإليطالي 

املتميز وسمات تصميم مازيراتي.

وقال إنريكو روسيلي، الرئيس التنفيذي لدى المارتينا، 

املورد الرائد في العالم في مجال معدات البولو: »تتيح 

جولة مازيراتي للبولو دائما مشاعر قوية، وهي احتفال 

بتاريخنا ومتثل شغفنا جتاه هذه الرياضة. وشراكتنا 

يسلط   ”Guards Polo Club“ و  مازيراتي  مع 

الضوء على نوعية هذا احلدث املميز، والتي تبني مرة 

أخرى جناح اجلمع بني الفخامة واألداء«.

كما ميثل حتدي مازيراتي للبولو في دبي بداية لسلسلة 

من الفيديوهات اخلاصة من ال مارتينا ومازيراتي باسم  

#PoloStories  والتي ستكشف أسرار لعبة البولو 
اختيار  ومت  البولو.  العبي  كبار  بعض  نظر  وجهة  من 

وهو  والمارتينا،  ملازيراتي  كسفير  سيفرايت  إيبي 

 ”Guards Polo Club“ أيضًا املعلق الرسمي في

سيكون   .”Guards Polo“ أكادميية  ومؤسس 

وسيتم  الفيديوهات  سلسلة  من  حلقة  أول  بطل  إيبي 

التواصل  قنوات  على  الفيديوهات حصريًا  عرض هذه 

االجتماعي ملازيراتي والمارتينا. وسيتم الكشف أيضًا 

املخصصة  البولو  قمصان  من  عن إصدارات محدودة 

لكل مرحلة من جولة مازيراتي للبولو.

الشركتان  قدمت  للبولو،  دبي  حتدي  مع  وبالتزامن 

 – ”24K Gold Dubai Polo“ قميص بولو مميز

هذا القميص الفريد الذي ميزج الرياضية مع الفخامة، 

ستتوفر  قيراط.   24 عيار  الذهب  من  بخيط  مطرزة 

“24K Gold Dubai Polo” حصريًا في محالت 
المارتينا.

 Guards“ ومت تنظيم حتدي مازيراتي للبولو من قبل

الرائد في أوروبا والذي  البولو  Polo Club” نادي 
أسسه في عام 1955 األمير فيليب، دوق أدنبرة، رئيس 

النادي.

اجلولة  ستنعقد  ودبي،  موريتز  سانت  جوالت  وعقب 

للبولو 2016 في اململكة املتحدة  الثالثة من مازيراتي 

في يونيو.

كشفت شركة »نيسان« العاملية لتصنيع السيارات عن 

سيارتها اجلديدة »جي تي – آر نيسمو 2017« على 

أطول  من  واحدة  تعد  التي  الشهيرة  نوربرينغ  حلبة 

املكان  وهي  العالم،  حول  السباق  مسارات  وأصعب 

تي  »جي  سيارات  أداء  لتطوير  الشركة  تعتمده  الذي 

– آر«. 
وعلى غرار النموذج القياسي، تتميز الواجهة األمامية 

قوي  2017” مبظهر  نيسمو  آر   – تي  “جي  لسيارة 

يعززه التصميم اجلديد للمصد األمامي. ولزيادة تبريد 

الشبكة  توسيع  مت  السيارة،  في  األداء  عالي  احملرك 

شكل  على  واملصممة  الكروم  من  املصنوعة  األمامية 

التأثير على معامل  الهواء دون  لزيادة تدفق   V حرف

السحب في السيارة. ويتكامل هذا التصميم مع غطاء 

زيادة  على  “نيسان”  حرصت  الذي  اجلديد  احملرك 

عالية،  بسرعات  القيادة  عند  خاصة  الهيكلية  صالبته 

مما يتيح تعزيز الديناميكية الهوائية في جميع األوقات.

املقصورة  بنفس  نيسمو«  آر   – تي  “جي  وتتمتع  

متنح  والتي   ،»2017 آر  تي-  »جي  لسيارة  املتجددة 

إعادة  ومتت  والفخامة.  بالرقي  فريدًا  شعورًا  السائق 

الذراع  ومسند  القيادة  وعجلة  العدادات  لوحة  تصميم 

فيما  الفاخـرة،  »الكنتارا«  بجلود  لتكتسي  الوسط  في 

وبسيط  مطور  بتصميم  املركزية  القيادة  لوحة  متتاز 

من خالل مزايا املالحة املتكاملة والتحكم بالصوت )مت 

خفض عدد املفاتيح من 27 مفتاحًا في الطراز السابق 

إلى 11 مفتاحًا فقط(، وشاشة تعمل باللمس قياس 8 

بوصة مزّودة برموز كبيرة لسهولة أكبر في االستخدام. 

وتتيح لوحة التحكم املجهزة بشاشة العرض على منصة 

استخدام  الكربون  ألياف  من  املصنوعة  »الكونسول« 

املزايا بسهولة تامة دون احلاجة للمس الشاشة، وهي 

والقيادة  السفر  رحالت  كبير  حد  إلى  تناسب  خاصّية 

بسرعات عالية. وتتفرد سيارة »جي تي – آر نيسمو« 

بجلد  املكسوة  الكربون  ألياف  من  مريحة  مبقاعد 

»ريكارو« املميز مع إضافات من جلد »الكنتارا« بلون 

أحمر أنيق.

“نيسان” تكشف عن سيارتها الجديدة “جي تي- آر نيسمو 2017”  
ترتقي بـ طراز »جي تي - آر« إلى مستوى جديد

بعد أربعة أيام موشقة من الغولف ونتائج نهائية متقاربة 

بشكل ال يصدق فاز الالعب داني ويليت من اجنلترا. 

في  »املجلس«  الشهير  امللعب  على  في  البطولة  لعبت 

الالعبني  من  عددًا  وضّمت  للجولف،  اإلمارات  نادي 

الرابح يأخذ الكأس وساعة مذهلة من أوميغا
داني ويليت يفوز في بطولة أوميغا دبي كالسيك ديزيرت

أوميغا  ذلك سفير  العالم مبا في  املشهورين من حول 

روري ماكلروي.

داني ويليت وجها مألوفا للعالمة التجارية أوميغا، فقد 

أوميغا  األوروبية من  ببطولة اجلولة  أيضًا  الالعب  فاز 

في يوليو عام 2015، وال يزال يلعب ليفوز. فوز ويليت 

في بطولة أوميغا دبي كالسيك ديزيرت 2016 يربحه 

وساعة  املال  من  مبلغ  واللقب،  الكأس  الى  اضافتًا 

من  احملوري  باملشارك   150M تيرا  أكوا  سيماستر 

ماستر   150M تيرا  أكوا  السيماستر  اوميغا. ساعة 

هي حتفة فنية من األناقة جتسد تصميم خالب ورؤية 

متطورة. مصنوعة من الذهب األحمر عيار 18 قراط، 

Super- مع عقارب من الذهب نفسه ومغلًفة مبادة ال

luminova البيضاء لتجعل الساعة قابلة للقراءة في 
جميع ظروف اإلضاءة، وحزام من اجللد البني.

ومدير  الرئيس  نائب  ايشليمان،  رينالد  السيد  وقال 

املبيعات الدولية ألوميغا، وعضو مجلس اإلدارة املوسعة 

ملجموعة سواتش: » بطولة أوميغا دبي كالسيك ديزيرت 

أثبتت مرة أخرى أنها محطة رائعة في املشهد السنوي 

لبطوالت لعبة الغولف. ولعب داني ويليت بطريقة رائعة، 

للمتفرج  توصف  ال  متعة  التنافس  اجواء  اضافت  كما 

من البداية الى النهاية. تهنئ أوميغا جميع الالعبني على 

بطولة رائعة » .
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سوق دبي الحرة 
تفتتح متجري أبل في المبنى 3 بمطار دبي الدولي

اليفستايل

دار الساعات السويسرية لونجين
Royal Ascot تحتفل بالدورة العاشرة لسباقات الـ

بعامها  العام  هذا  السويسرية  الساعات  دار  حتتفل 

الـ لسباقات  الرسمية  الوقت  ضابطة  بكونها  العاشر 

Royal Ascots األكثر شهرة في بريطانيا. يستقدم 
احلدث املمّيز أفضل اخليول العاملية فضاًل عن جمهور 

يشمل  كما  استثنئاية،  رياضية  عن جترية  باحٍث  راٍق 

 King‘s سباق  فيها  مبا  سباقات   1 عن  يقلّ  ال  ما 

وقد   .Profitable به  فاز  الذي   Stand Stakes
املساعد  والشاب  فارسه  مدّربه،  تسلّم صاحب اخليل، 

ساعة لوجنني من صاحبة السمو امللكي األميرة آن.

الـ لسباقات  العاشرة  الدورة   2016 عام  يصادف 

الشراكة بني دار لوجنني  بداية  Royal Ascot منذ 
السباقات  أسبوع  يستقطب  عام،  كل  ففي  وأسكوت. 

كبيرًا  جمهورًا  سباق   18 على  يشتمل  والذي  املنتظر 

العالم.  في  اخليول  أسرع  بإجنازات  لإلستمتاع 

 Royal امللكي   املوكب  مبرور  يوم  كل  ُيستّهل  كما 

في  احلدث  هذا  شهرة  من  يعّزز  مما   Procession
بريطانيا. 

بفوز  مؤخرًا  لوجنني  الساعات  دار  احتفلت 

 ،Coventry Stakes سباق  في   Caravaggio
والشاب  فارسه  مدّربه،  اخليل،  صاحب  ُمنح  حيث 

افتتحت سوق دبي احلرة متجري أبل في  املبنى رقم 

بوابة  جانب  إلى  األول  ويقع  الدولي،  دبي  مبطار   3
اآلخر  يقع  بينما   ،B الصالة  في   15 رقم  املسافرين 

بالقرب من البوابة 12 في الصالة A، ويشغل املتجران  

مساحة 86 م2 و70 م2 على التوالي.

حضر مراسم االفتتاح الرسمي في الصالة B عدد من 

املسؤولني التنفيذيني في سوق دبي احلرة وشركة أبل، 

حيث قام كل من كولم ماكلوكلني النائب التنفيذي لرئيس 

مجلس إدارة سوق دبي احلرة وديفيد تشيزهولم، مدير 

مبيعات آبل في الشرق األوسط وإفريقيا بقص الشريط 

احلريري للمتجر. 

وقال ماكلوكلني بهذه املناسبة: »بافتتاح أكبر متجر أبل 

من نوعه في مطارات العالم في الصالة B تكون سوق 

دبي احلرة قد حققت تطورًا هامًا لها ولعمالئها الذين 

باخلدمة  وكذلك  ومنتجاته  املكان  بتصاميم  سيتمتعون 

الراقية املقدمة لهم، فضال عن اإلحاطة التامة ملوظفيه 

بجميع املعلومات املتعلقة باملنتجات.« 

املوظفني  من  مجموعة  وأبل  احلرة  دبي  سوق  وعينت 

املتخصصني للعمل في متجري أبل مبطار دبي الدولي، 

بعد أن خضع جميعهم لتدريب مكثف من قبل أبل لإلملام 

باملنتجات، بهدف تقدمي  خدمات مميزة للعمالء.

مبيعات  ارتفعت  اجلديدين  أبل  متجري  افتتاح  ومنذ 

املنفذين بنسبة %8، ومن املتوقع أن يشهد هذا الرقم 

مزيدأ من اإلرتفاع الحقًا.

وأضاف ماكلوكلني: » استنادًا إلى األرقام احلالية التي 

حققتها املبيعات نتوقع أن تسجل مبيعات أبل لهذا العام 

220 مليون درهم )61 مليون دوالر(.«  
 وتقدم متاجر أبل في املبنى 3 أحدث منتجات الشركة 

أبل  وساعات  آيباد  وأجهزة  آيفون  هواتف  فيها  مبا 

وماكبوك وتلفزيونات أبل وملحقات أخرى.

 Longines مجموعة  من  لوجنني  ساعة  املساعد 

Master Collection. كما قّدمت صاحبة السمو 
امللكي األميرة آن مناذج مماثلة عن الساعة للفائزين في 

 .King‘s Stand Stakes سباق

السمو  صاحبة  تكرمي  مّت  السابق،  اليوم  مساء  وفي 

امللكي خالل حفل توزيع جوائز لوجنني للسيدات بدورته 

الرابعة الذي ُأقيم في »متحف التاريخ الطبيعي« الفخم 

في لندن. تّكرم هذه اجلائزة مساهمتها الثمينة في عالم 

اإلحتاد  ورئيسة  متمّيزة  رياضية  باعتبارها  الفروسية 

الدولي للفروسية لثماني سنوات. 

الفروسية،  عالم  رّواد  جمع  الذي  احلفل  هذا  وخالل 

للوجنني  الدولي  التسويق  ورئيس  الرئيس  نائب  قّدم 

ساعة  امللكي  السمو  لصاحبة  كابيلي  كارلوس  خوان 

 Longines Equestrian Pocket Watch
Horses Trio 1911  من 18 قيراطًا من الذهب 
الدار  املتينة بني  الروابط  الوردي. جتّسد هذه الساعة 

الرملية املجّنحة وعالم  الساعة  السويسرية ذات شعار 

رياضة الفروسية، كما تتمّيز بنقش خلفّي خليول ثالث 

في اطار خلفية مزخرفة بأوراق الشجر. وتظهر تقنية 

الساعة  أن  ُيذكر  الساعة.  علبة  على  هذه  الزخرفة 

االستثنائية تتوّفر بطبعة محدودة ومرّقمة.
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مجموعة محمد رسول خوري وأوالده تستعرض في حفلها الرمضاني
لعام 2016 إنجازاتها ومشاريعها وتكرم موظفيها المتميزين

كعادتها كل عام، أقامت مجموعة محمد رسول خوري 

فيه  جتتمع  الذي  السنوي  الرمضاني  حفلها  وأوالده 

أسرة مجموعة محمد رسول خوري وأوالده واملوظفني 

وعائالتهم بحضور أعضاء مجلس اإلدارة، واإلعالميني. 

وقد  ألقى سعادة السيد يوسف محمد رسول خوري، 

مبمثلي  فيها  رحب  كلمة  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

وسائل  اإلعالم وشكرهم على  دورهم  املتميز في إبراز 

أعمال املجموعة وأنشطتها. كما عبر عن خالص شكره 

وتقديره جلميع موظفي املجموعة على جهودهم.

 بعدها ألقى السيد بالل مصطفى اخلالد – مدير عام 

مجموعة شركات محمد رسول خوري وأوالده – كلمة  

استعرض فيها أنشطة وإجنازات املجموعة خالل العام، 

من  والتي  واملستقبلية  احلالية  مشاريعها  جانب  إلى 

أهمها اإلعالن عن اإلنطالقة األولى  ملشروع  سلسلة  

مطاعم  بيتيك  التركية العريقة في مبنى رولكس مقابل  

القريب  العاملي وتطلع املجموعة في  التجاري   املركز  

الشيخ  للمطعم في شارع  افتتاح  فرعني  إلى  العاجل 

راشد بن سعيد املكتوم  واملارينا مول.

في  املجموعة  ألنشطة  تتابعًا  أّنه  بالذكر  واجلدير 

قطاع األغذية واملأكوالت واملطاعم وتوسعًا في الرقعة 

املجموعة  بني  اإلتفاق  مت  فقد  النشاط  لهذا  اإلقليمية 

والقسم التجاري إلستاد الشيخ هزاع بن زايد اجلديد 

اليفستايل

في مدينة العني إلستئجار مساحة 345م من املساحات 

املخصصة للمحالت التجارية حول ) اإلستاد( إلنشاء 

أشهى  تقدمي  أصالة  مع  يتناغم  بتصميم  عربي  مطعم 

املأكوالت الشرقية والذي إخترنا له إسم زرياب. ونحن 

في سلم  اجلديد  الصرح  إلفتتاح  هذا  نعمل جاهدين 

أعمالنا قبل نهاية العام احلالي«.

وتابع السيد بالل كلمته قائاًل: »كما أنني وبهذه املناسبة 

أود أن أعلن عن اإلنطالقة املبّشرة وبشكل يدعو للفخر 

في بدء املبيعات لشوكوال الدريخ السويسرية  من  خالل  

نتطلع   إننا   كما   ، رولكس  بناء  في   الشركة   مقر  

إلى  إفتتاح  معرض املبيعات األول خالل األيام القليلة 

القادمة في املركز  التجاري العاملي في أبوظبي«.

كما أعلنت املجموعة أيضًا عن  إطالق شركة كواترو 

إنطالقًا  أبوظبي  أعمالها من  التي ستبدأ  إيست  ميدل 

األوسط.  الشرق  ودول  واخلليج  اإلمارات  باقي  إلى 

وهي متخصة في تصميم وتنفيذ كافة األعمال الداخلية 

جلميع أنواع املباني التجارية والفندقية والقصور والفلل 

اخلاصة واملباني احلكومية واملكاتب.

إلى جانب ذلك مت اإلعالن عن احلركة التصحيحية التي 

إرتآها مجلس إدراة املجموعة  لتحويل مطعم مارانيلو 

اإليطالي الواقع في مركز بوابة الشرق إلى مطعم جديد 

بحلة عربية يحمل اإلسم التجاري أوزي هاوس. وأيضًا 

لتحمل اإلسم    « » سدين  العطور  ماركة  حتويل اسم 

 MRK(التجاري محمد رسول خوري وأوالده للعطور

Perfumes(  و حتويل جميع نقاط البيع احلالية بهذا 
اإلسم اجلديد.

لحجز موعد يرجى االتصال على
موّزع حصري

كــا أمــريـ

صــنـــــع فــي

جـــودة

على مسـتــوى العـالــم 

تمـــتـــــع ببــــــرودة الشـتـــــــاء كـــــل يـــــــوم

فيـــلـــم التظـلــيــل األول

ـــــــــــد الــحــــــــــــــــــر جـــــمِّ

 HRSI يعكس األشعة فوق البنفسجية بنسبة 99.9%  |  مستوحى من تقنية الفضاء
معتمد من منظمة سرطان البشرة  |  تتوفر كافة درجات التظليل من 0% إلى %100

مجانًا حماية لحواف األبواب  |  ُمصّنع في أكبر مصنع ألفالم
LLumar - تظليل الزجاج في العالم ايستمان




