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خيول العالم تواجه التحدي على لقب البطولة األغلى

تتجه أنظار عشاق ومحبي اخليول في كل أنحاء العالم إلى مدينة دبي وإلى مضمارها 

العاملي »ميدان« في آخر سبت من شهر مارس من كل عام يحتضن البطولة األغلى في 

مجال سباقات اخليل »كأس دبي العاملي«، أّسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تبلغ القيمة اإلجمالية 

جلوائزه املالية  100 مليون درهم اماراتي.

تكتسب النسخة احلادية والعشرون أهمية خاصة، حيث بدأ زحف اخليول العاملية على 

دبي، خصوصًا اخليول األمريكية التي قلّت مشاركاتها في الفترات املاضية، لكنها بعد 

أن مت إنشاء األرضية الرملية زادت نسبة تواجدها، وبالفعل أعلن منذ فترة مبكرة وصول 

اثنان من أشهر اخليول، »كاليفورنيا كروم« حصان العام 2014 ، واجلواد »كني ايس« 

قاهر األسطورة »الفرعون األمريكي«. 

شهر مارس أيضًا يشهد أحداثًا مهمة في الفروسية، أبرزها بطولة دبي الدولية للجواد 

العربي، التي تعتبر واحدة من أهم البطوالت في املنطقة والعالم من حيث التصنيف وجودة 

اخليول املشاركة، إضافة إلى جوائزها املالية التي تبلغ 4 ماليني دوالر أمريكي، يصاحب 

البطولة معرض دبي الدولي للخيل.

أيضًا يشهد شهر مارس مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، تستضيفه مدينة دبي الدولية 

للقدرة بسيح السلم، يتضمن سباقات للسيدات واإلسطبالت اخلاصة، األفراس، إضافة 

إلى سباق دولي.

في رياضة البولو برعت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم في قيادة فريقها للفوز 

بكأس جوليوس باير )كأس دبي الذهبية للبولو(، املقامة ضمن النسخة السابعة لبطولة 

دبي الدولية املفتوحة للبولو.

ج فريق مهرة بقيادة راشد احلبتور بطاًل ألول بطولة ألساتذة البولو، أقيمت للمرة  كما ُتِوّ

األولى هذا املوسم، فاز في املباراة النهائية على منافسه فريق إدريس السعودي.

الالفت في موسم البولو إعالن اللجنة املنظمة لسلسلة بطوالت كأس دبي الذهبية 2016 

عن بطولة مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم األولى للبولو، لتكون خامتةً لبطوالت البولو 

للموسم الرياضي احلالي 2016.

مجلة البادية حصلت على شهادة تقديرية من الكلية البريطانية العربية لدراسات الفروسية 

للجهود  تقديرا  وذلك  لها،  مقرا  لندن  البريطانية  العاصمة  من  تتخذ  التي   )BACES(

الكبيرة، جلودة محتوياتها، دقة اخبارها ومقاالتها الصحفية.
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 الإمارات: دار احلكمة، 97142665394+ 
البحرين: موؤ�س�سة الهالل للتوزيع، 97317480800+

الإردن: وكالة التوزيع الأردين، 96265358855+

وكالء التوزيع

لبــــنان
الإمارات العربية املتحدة
اململكة العربية ال�سعودية

الكويت

: 5.000 ل.ل.
: 20 درهم
: 20 ريال

: 1.25 دينار

اململكة املتحدة
فرن�سـا
اأملانيا

: 4 جينية اإ�سرتليني
: 4 يورو
: 4 يورو

�ســلطنة عمان
قطر

الأردن
مملكة البحرين

: 1.5 ريال
: 1.5 ريال

: 3 دينار
: 1.5 دينار

م�سر
املغرب
�سوريا

: 10 جينية
: 15 درهم

: 500 ل.�س.

لبــــنان: �سركة النا�سرون لتوزيع ال�سحف، 9611277007+
قطر: موؤ�س�سة العربية التجارية، 9745518898+

�سوريا: املوؤ�س�سة العربية ال�سورية، 963112128664+
لندن: ال�سركة العامة لتوزيع ال�سحف، 447818088777+

جدة: �سركة اخلزندار، 96626838025+
املغرب: ال�سركة ال�سريفية، 21222249557+

تون�س: ال�سركة التون�سية، 21671322499+ 

الكويت: ال�سركة املتحدة لتوزيع ال�سحف، 9652412820+
م�سقط: الوكالة املتحدة لو�سائل الإعالم، 96892113295+

القاهرة: موؤ�س�سة اأخبار اليوم، 20225782700+ 

حمدان بن محمد يتّوج بن 
دلموك بكأس رئيس الدولة 

للقدرة 

فارسات اإلمارات يسيطرن 
على ألقاب خليجي للقدرة 

بقطر

مربط دبي يخطف األضواء 
في مهرجان الشارقة 
الدولي للجواد العربي
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48 الزغبي يتّوج بكأس رئيس 
الدولة لقفز الحواجز بالعين

ميثاء بنت محمد تقود 
اإلمارات للفوز بكأس 
جوليوس باير للبولو

النسخة الــ 21 لكأس دبي 
العالمي أفضل خيول العالم 

تبحث عن اللقب األغلى

الخدمات المصرفية المميزة

emiratesnbd.com/ar  |  4452 إلى ‘PRB’ 100 800  |  ارسل

” اليوم   صغيرتي   تريد   أن   تتدلل   فقط . 
 أما   غداً   فقد   تريد   أن   تصبح   طبيبة .  “ 

لدينا   مجموعة   من   خطط   التعليم   لتلبية   طموحات
أطفالك،   مهما   كانت   توجهاتهم . 

نحن   نعلم   كم   نتمنى   النجاح   ألطفالنا   وكم   ستكون   سعادتنا   أكبر   إذا   ما   تجاوزت   طموحاتهم   ما   نتمناه   لهم . 
 مع   إرتفاع   مستويات   وجودة   التعليم   العالي   اليوم،   ستمهد   مجموعة   خططنا   للتوفير   الطريق   المستقبلي  

 لنجاح   طفلك،   وبالتالي   مهما   كان   حلم   طفلك   اليوم،   فإنه   سيكون   فـي   متناوله   غداً .   

تابع كتابة قصة نجاحك مع بنك اإلمارات دبي الوطني.

تأمين   على   الحياة •  خطط   التقاعد  • خطط   التوفير   المنتظم •  تغطية   األمراض   المستعصية   

خطط   التعليم
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36

كأس رئيس الدولة بمضمار 
أبوظبي »ثاقف« يتّوج بلقب 

الخيول العربية 

مهرجان منصور بن زايد 
العالمي يحط رحاله في 

سويسرا

»سوبر ساترداي« يكشف 
مالمح كأس دبي العالمي



2021 20

النسخة الــ 21 لكأس دبي العالمي 

أفضل خيول العالم توجه التحدي في البطولة األغلى

في اخليول املشاركة من اإلمارات وأمريكا والسعودية 

بلدان  من  وغيرها  إفريقيا،  وجنوب  واليابان  وأوروبا 

العالم، وقد وجهت الدعوة لكبار الشخصيات فى عالم 

اخليول والفروسية من أنحاء العالم ملتابعة هذا احلدث.

مشاركة نوعية كبيرة 

تستقطب النسخة احلادية والعشرين لكأس دبي العاملي 

أكثر من  النخبة من األبطال ميثلون  2016، مشاركة 

15 دولة من مختلف أنحاء العالم. ويبرز جنم جودلفني 

»فروستد« الذي يشرف عليه كيران مكالغلني، وبقيادة 

له  أول مشاركة  في  في  الفوز  وقد سجل  بيوك،  وليام 

خارج أمريكا الشمالية، في ميدان خالل اجلولة الثانية 

من بطولة آل مكتوم للتحدي )فئة2-.

ومن أبرز املشاركني اجلواد امريكا »كاليفورنيا كروم« 

العاملي،  دبي  كأس  من  املاضية  النسخة  بطل  وصيف 

والفائز بلقب حصان العام 2014 ، في الذي جاء مبكرا 

هذه املرة للتحضيري ملشاركة في االمسية األغلى. 

وتضم قائمة املسجلني للبطولة األغلى بالعالم نخبة أبرز 

اخليول العاملية،  منها قاهر األبطال املهر »كني آيس« 

 ،2008 العاملي  دبي  »كيرلني«، بطل كأس  الفحل  ابن 

»أمريكان  الثالثي  التاج  بطل  هزم  الذي  الوحيد  وهو 

»مقبرة  يسمى  الذي  ستيكس  ترافيرس  بسباق  فيرو« 

األبطال.

وأعلنت نخبة من اخليول القوية واملعروفة مشاركتها في 

سباقات أمسية كأس دبي العاملي، من بريطانيا وفرنسا 

السادس  أمسية  العاملي  ميدان  مبضمار  تنطلق 

احلادية  النسخة  فعاليات  مارس  من  والعشرين 

والعشري ن من كأس دبي العاملي، والتي تقام برعاية 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

دبي، تصل  الوزراء حاكم  رئيس مجلس  الدولة  رئيس 

مستوى  على  األغلى  البطولة  جلوائز  اإلجمالية  القيمة 

لشوط  ماليني   10 منها  دوالر،  مليون   28 إلى  العالم 

اكتملت  وقد  األمسية.  في  الرئيس  العاملي  دبي  كأس 

العشرين،   احلادية  بالنسخة  اخلاصة  الترتيبات  جميع 

حيث أكملت جميع اللجان املنظمة استعداداتها ملواكبة 

هذا احلدث املهم. ويتوقع أن تكون املنافسة هذا العام 

قوية ومثيرة من اخليول بسبب الوفرة الكمية والنوعية 

كأس دبي العالمي

محمد بن راشد محتفاًل بفوز الجواد »برينس بيشوب« بطل النسخة الماضية بحضور 
حمدان بن محمد وحمدان بن راشد وأحمد بن محمد وسعيد بن حمدان.

محمد بن راشد:
كأس دبي العالمي أبـــرز سبـــاقــات الخـيـل في الـكـرة األرضـــيـة
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كأس دبي العالمي

واليابان واستراليا وكوريا اجلنوبية.

أشواط كأس دبي العالمي

في  األغلى  اخليل  سباقات  أمسية  في  املنافسة  تبدأ 

بالشوط  سباقات،   9 مدار  على  تستمر  والتي  العالم، 

العربية  للخيول  املخصص  متر   2000 ملسافة  األول 

ترفيع  مت  والذي  كالسيك((،  كحيلة  ))دبي  األصيلة 

جائزته الى مليون دوالر برعاية ))آيبيك((، الذي يعتبر 

في  الطويل  الذيل  خليول  التحديات  أرفع  من  واحدًا 

العالم، ويجمع نخبة من أفضل اخليول. وينطلق السباق 

املهجنة  للخيول  املخصص  متر   1600 ملسافة  الثاني 

األصيلة على لقب سباق ))جودلفني مايل(( للفئة الثانية 

على أرضية تابيتا، البالغ إجمالي جوائزه املالية مليون 

الثالث  الشوط  وخصص  شوبا،  ميدان  برعاية  دوالر 

لقب  على  األصيلة  املهجنة  للخيول  متر   3200 ملسافة 

الثالثة ))عشبي((،  للفئة  الذهبية((  سباق ))كأس دبي 

برعاية  دوالر  مليون  املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ 

))الطاير للسيارات((، وخصص الشوط الرابع ملسافة 

ثالث  سن  في  األصيلة  املهجنة  للخيول  متر،   1900

سنوات فقط على لقب ))ديربي اإلمارات(( للفئة الثانية 

على أرضية تابيتا، ويبلغ إجمالي جوائزه املالية مليوني 

أما  النابودة.  ومحمد  سعيد  مجموعة  برعاية  دوالر 

الشوط اخلامس ملسافة 1000 متر فقد خصص للخيول 

املهجنة األصيلة على لقب ))سباق القوز للسرعة(( للفئة 

جوائزه  إجمالي  البالغ  عشبية،  أرضية  على  األولى 

املالية مليون دوالر برعاية ))آيبيك((. وخصص الشوط 

السادس ملسافة 1200 متر املخصص للخيول املهجنة 

األولى  للفئة  شاهني  جولدن  دبي  لقب  على  األصيلة 

))تابيتا((، البالغ إجمالي جوائزه املالية مليوني دوالر 

برعاية ))جلف نيوز((، وخصص الشوط السابع ملسافة 

سباق  لقب  على  األصيلة  املهجنة  للخيول  متر   1800

السوق احلرة باملضمار العشبي، البالغ إجمالي جوائزه 

املالية 5 ماليني دوالر، أما الشوط الثامن ملسافة 2410 

أمتار، فقد خصص للخيول املهجنة األصيلة على لقب 

))سباق دبي شيماء كالسيك(( للفئة األولى على أرضية 

دوالر  ماليني   5 املالية  جوائزه  إجمالي  ويبلغ  عشبية، 

بالسباق  اخليول  عرس  ويختتم  ))لوجنني((.  برعاية 

امليل  ملسافة  األولى  للفئة  العاملي  دبي  لكأس  الرئيس 

املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ  متر،   2000 امليل  وربع 

10 ماليني دوالر.

السباق األغلى على المضمار الرملي 

للمرة  الثانية بميدان

 يقام كأس دبي العاملي على أرضية ميدان للعام السابع، 

بعد  افتتاحه رسميًا في 28 يناير 2010. وتقام نسخة 

مت  بعد  الرملية  االرضية  على  الثانية  للمرة  العام  هذا 

تغيير االرضية الصناعية املوسم املاضي.

ويعد مضمار ميدان مشروعًا متكاماًل لسباقات اخليول، 

في  له  مثيل  ال  جديدًا  واستثماريًا  حضاريًا  وصرحًا 

ألفكار  وترجمة  جتسيدًا  ويأتي  العالم،  في  مكان  أي 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

املضمار  وبخالف  اإلماراتية.  اخليل  بسباقات  لالرتقاء 

الرملي اجلديد يضم ميدان مضمارا عشبيا مبحيط تبلغ 

مسافته امليل ونصف امليل )24100 متر(، أما منصة 

املضمار فهي فريدة من نوعها وال تضاهيها أي منصة 
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أخرى في مضامير سباقات اخليل العاملية، حيث تتسع 

فندقًا  لستني ألف شخص، كما تضم مرافق املضمار 

من فئة اخلمس جنوم، مرسى لليخوت، سينما إمياكس، 

إضافة إلى 6 مطاعم راقية ومتحف.

 السجل الذهبي للخيول الفائزة بكأس 

دبي العالمي

تقاسمت خيول اإلمارات واخليول األمريكية ألقاب كأس 

دبي العاملي منذ انطالقتها عام 1996، ونالت اإلمارات 

املتحدة،  للواليات  أيضًا  ثمانية  مقابل  ألقاب  ثمانية 

وجاءت انتصارات اخليول اإلماراتية على هذا النحو:

الشيخ  السمو  لصاحب  العائد  ))سنغسبيل((  سجل 

اإلمارات  أول فوز خليول  آل مكتوم   بن راشد  محمد 

في النسخة الثانية للبطولة 1997، ثم فاز ))املتوكل(( 

لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في النسخة 

جلودلفني  ميلينيوم((  ))دبي  ونال   ،1999 الرابعة 

لتعود   ،2000 عام  الكأس  من  اخلامسة  النسخة 

السابعة  النسخة  لقب  لتخطف  أخرى  مرة  جودلفني 

جودلفني  وتعود   ،2002 عام  كراي((  ))ستريت  عبر 

بواسطة  اإلمارات  فوز  لتعزز   2003 التالي  العام  في 

السادس  اللقب  جودلفني  حتقق  ثم  بلد((،  ))مون 

لإلمارات عبر ))إلكتروكوشنست(( في 2006، ثم ينال 

الكأس الثمني ))انفاسور(( العائد لسمو الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم في عام 2007، واستعاد اجلواد 

))مونتروسو(( جلودلفني هيبة اخليول اإلماراتية عندما 

للبطولة، بعد غياب  حلق بلقب النسخة السابعة عشرة 

ستوري«  »افريكان  اجلواد  وسطر  سنوات،   4 استمر 

جلودلفني قصة جيدة للتفوق اإلمارتي عندما انتزع لقب 

النسخة التاسعة عشرة للبطولة األغلى في العالم العام 

املاضي 2014، وعزز اجلواد »برينس بيشوب« لسمو 

الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم انتصارات اخليول 

اإلماراتية عندما انتزع لقب النسخة املاضية 2015.

سجل متميز للخيول األمريكية بكأس دبي 

العالمي

عزز اجلواد ))انيمال كينج دوم(( سجل نتائج اخليول 

باللقب  فاز  عندما  أسترالية،  بنكهة  لكن  األمريكية، 

 ،2013 العاملي  دبي  كأس  مسيرة  في  عشر  الثامن 

لتتعادل بذلك مع انتصارات خيول اإلمارات التي حتتفظ 

بثمانية انتصارات. وكانت اخليول األمريكية قد استهلت 

عن  العاملي  دبي  كأس  من  األولى  بالنسخة  إجنازاتها 

طريق اجلواد األسطورة ))سيجار(( عام 1996، فيما 

عام  ))سيلفرشارم((  اجلواد  بتوقيع  الثاني  الفوز  جاء 

1998، عادت اخليول األمريكية في النسخة السادسة 

من السباق لينجح اجلواد ))كابنت ستيف(( في إنتزاع 

األمريكي  اإلجناز  يتعزز  أن  قبل  الفوزالثالث2001، 

في  بيرفكت((  ))بليزنتلي  طريق  عن  الرابع  باللقب 

2004، وحققت اخليول األمريكية فوزها اخلامس عن 

طريق املهر))روزيز إن ماي(( في 2005 بطل الدورة 

))كيرالني((  اجلواد  يهدي  أن  قبل  وذلك  العاشرة، 

وانتزع   ،2008 عام  السادس  الفوز  املتحدة  الواليات 

السادسة  النسخة  بلقب  الفوز  آرمد((  ))ويل  اجلواد 

اللقب السابع. وللمرة  عشرة، مهديًا اخليول األمريكية 

عام  في  وأمريكا  اإلمارات  من  الكأس  تخرج  األولى 

2010، بعد أن ذهبت إلى البرازيل عبر ))جلوريا دي 

كامبيو(( التي سجلت فوزًا تاريخيًا بهذا اللقب، ثم عزز 

املهر الياباني التنوع في النسخة السادسة عشرة من 

البطولة عندما خطف املهر ))فيكتوريا بيزا(( اللقب.

كأس دبي العالمي

محمد بن راشد يربت على الجواد »برينس بيشوب«.

حمدان بن محمد يحتفل بفوز الجواد »برينس بيشوب«.
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»سبيشال فايتر« يتوج بلقب الجولة الثالثة لكأس مكتوم للتحدي

»سوبر ستاترداي« يكشف مالمح كأس دبي العالمي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

آل  بن راشد  الشيخ حمدان  الله، بحضور سمو  رعاه 

ميدان،  املالية، مبضمار  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم 

»سوبر  العاملي  دبي  كأس  كرنفال  ختام  فعاليات 

ستاترداي »، الذي تألف من 7 أشواط، وبلغ إجمالي 

جوائزه املالية مليونًا و800 ألف دوالر، برعاية »طيران 

اإلمارات«، والسباق يعتبر بروفة مصغرة للنسخة الـ21 

من كأس دبي العاملي الذي يقام في 26 مارس احلالي. 

كما حضر السباق الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، 

وعدد من الشيوخ واملسؤولني، وجمهور غفير من محبي 

سباقات اخليول

منصور  الشيخ  لسمو  فايتر«  »سبيشال  اجلواد  وتوج 

بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف املدرب مصبح 

سباق  بلقب  هارا،  فرناندو  الفارس  بقيادة  املهيري 

للفئة  للتحدي  مكتوم  كأس  بطولة  من  اخلتامية  اجلولة 

املدرب  فايتر«  »سبيشال  اجلواد  فوز  ومنح  األولى، 

مصبح املهيري ثالثية نادرة خالل احلفل.

اجلدير بالذكر أن ثالثة أبطال للجولة الثالثة من كأس 

للفئة  العاملي  دبي  كأس  لقب  عانقوا  للتحدي  مكتوم 

10 ماليني دوالر  املالية  البالغ إجمالي جوائزه  األولى 

أميركي، أبرزهم دبي ميلينيوم )2000(، ستريت كراي 

)2002( وألكتروكيوشنست )2006(.

السباق  في  حدوته  فقد  الذي  فايتر«  »سبيشال  وكان 

الذي خاضه أمام املرشح األول لكأس دبي العاملي املهر 

»فروستيد« جلودلفني في آخر سباق، سببًا في تراجعه، 

ولكن ابن الفحل »تيفيلو« كان شعلة من النشاط واألداء 

االستثنائي وجنم بروفة كأس دبي العاملي، برغم وجود 

»كني ايس« أحد املرشحني للفوز مبونديال اخليول بعد 

جانب  إلى  املتوقع،  باملستوى  الظهور  في  أخفق  أن 

»مبتهج« الذي حل رابعًا. ولم تختلف الظروف كثيرًا عن 

أداء »سبيشال فايتر« في جميع السباقات التي خاضها 

وزيادة  الصدارة  إلى  مبكرًا  التقدم  خالل  من  سابقًا، 

من  نخبة  وجود  من  وبالرغم  النهاية،  إلى خط  سرعته 

اخليول التي كانت ترغب في وضع اسمها في خريطة 

كأس دبي العاملي، ولكن كانت الغلبة للبطل الذي وصفه 

سباق

مصبح املهيري بأنه »حلم كأس دبي العاملي«.

ولم يكتف اجلواد »سبيشال فايتر« الذي اكتشفه مصبح 

اللقب  بانتزاع  الصني  في  فاز  مرة حني  ألول  املهيري 

في بروفة مونديال اخليول، بل متكن من حتطيم الزمن 

القياسي الذي سجله »برنس بيشوب« في العام املاضي 

وقدره 2:03:24 دقيقة.

وجاء فوز »سبيشال فايتر« البالغ من العمر 5 سنوات 

بزمن وقدره 2:03:09 دقيقة، متفوقًا بفارق 4.5 طول 

كاسبر  وبإشراف  واه،  شوجن  لشنج  بيت«  »جن  عن 

الذي  موريرا  جوا  البرازيلي  الفارس  وقيادة  فاونس 

الثالث  املركز  في  وحل  »الساحر«.  لقب  عليه  يطلق 

بن  محمد  بن  أحمد  الشيخ  لسمو  »فولكنر«  اجلواد 

خيول حمدان بن راشد تألقت خالل الحفل.

حمدان بن راشد مع الجواد الفائز.

محمد بن راشد خالل حضور سباق »السوبر ساترداي« بحضور سعيد الطاير.
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سباق

راشد آل مكتوم وبإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك 

دوبس، البالغ من العمر 6 سنوات، الذي أثبت أحقيته 

في املشاركة في هذا السباق املثير الذي يؤكد أحقية 

اخليول في ترك بصمة ولو جاءت متأخرة، وقد تكون في 

العام املاضي وال يعتمد على سن اخليل.

بسباق  الفوز  من  جلودلفني  »ترايستر«  اجلواد  ومتكن 

جوائزه  إجمالي  البالغ  األولى  للفئة  حتا  جبل  بطولة 

املهجنة  للخيول  املخصص  دوالر  ألف   300 املالية 

لبطولة  حتضيري  وهو  متر،   1800 ملسافة  األصيلة 

»دبي تيرف« والذي كان سابقًا مسمي سوق دبي احلرة 

وجنح  دوالر.  ماليني   6 املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ 

مكتوم  آل  عبيد  بن  محمد  للشيخ  »بوستبوند«  اجلواد 

في وضع بصمة قوية، والفوز بسباق بطولة دبي مدينة 

الذهب للفئة الثانية ملسافة 2410 أمتار، البالغ إجمالي 

املقبل  هدفه  ليكون  دوالر،  مليون  ربع  املالية  جوائزه 

سباق دبي شيما كالسيك، البالغ إجمالي جوائزه املالية 

6 ماليني دوالر.

بن  أحمد  الشيخ  لسمو  الى«  »ماركت  اجلواد  وحجز 

راشد آل مكتوم، وبإشراف دروبا سلفرتنام وقيادة بات 

سمولني، مركزًا له في سباق ديربي اإلمارات بليلة كأس 

ملسافة  األول  الشوط  في  تفوق  أن  بعد  العاملي،  دبي 

إجمالي  البالغ  البستكية،  بطولة  لقب  متر على   1900

جوائزه املالية 250 ألف دوالر.

وفاجأ اجلواد غير املرشح »فتيان« لسمو الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم، وبإشراف مصبح املهيري وقيادة 

بلقب  بفوزه  والعاملية  احمللية  األوساط  هاجنان،  بول 

بطولة سباق بطولة ميدان للسرعة ملسافة 1000 متر، 

البالغ إجمالي جوائزه املالية 175 ألف دوالر، واملؤهل 

لسباق القوز للسرعة. وجنح اجلواد »معرب« في خطف 

الشوط الثالث ملسافة 1200 متر على لقب بطولة سباق 

بطولة مهب الشمال، البالغ إجمالي جوائزه املالية 200 

ألف دوالر، بزمن قياسي جديد بلغ 1:10:20 دقيقة، 

بعد أن مت وضع خطة جديدة له بتوجيهات سمو الشيخ 

املقبلة  وجهته  وستكون  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان 

سباق دبي جولدن شاهني.

محمد بن راشد في حديث مع المدرب بحضور سلطان السبوسي.
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آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بحضور 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، تّوج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الفارس الشيخ راشد 

السمو  صاحب  كأس  سباق  بلقب  مكتوم  آل  دملوك  بن 

بقرية  ُأقيم  الذي  كم،  ملسافة 160  للقدرة  الدولة  رئيس 

اإلمارات العاملية للقدرة في الوثبة. وشهد السباق سمو 

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة ممثل جاللة ملك البحرين لألعمال اخليرية وشؤون 

الشباب رئيس املجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 

املسؤولني  من  كبير  وعدد  البحرينية،  األوملبية  اللجنة 

قرية  بتنظيم  السباق  وُأقيم  القدرة.  بسباقات  واملهتمني 

اإلمارات العاملية للقدرة بالوثبة، برعاية مجلس أبوظبي 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  ومهرجان  الرياضي، 

نهيان العاملي للخيول العربية، والوطنية للتسويق وإنتاج 

بحضور محمد بن راشد

حمدان بن محمد يتّوج بن دلموك بكأس رئيس الدولة للقدرة 

أبوظبي  وهيئة  للسيارات،  واملسعود  والدقيق،  األعالف 

للسياحة والثقافة.

من  مكتوم  آل  دملوك  بن  راشد  الشيخ  الفارس  ومتكن 

»إم  إسطبالت  لتحتفظ  الغالي،  بالكأس  الفوز  حتقيق 

قطع  أن  بعد  التوالي،  عل  الثانية  للمرة  باللقب  إم«  آر 

املسافة الكلية للسباق على صهوة اجلواد »شداد« بزمن 

 26.30 بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعات   6:04:54 قدره 

كلم/   ساعة، وجاء في املركز الثاني الفارس الهندي مادو 

إسطبالت  من  »مصطفى«  اجلواد  صهوة  على  سينج 

اجلزيرة 2 بزمن قدره 6:06:01 ساعات. ومنح الفارس 

حمد عبيد الكعبي لقب املركز الثالث إلسطبالت »إم آر 

إم« على صهوة »ذئب« بزمن قدره 6:24:16 ساعات. 

تتويج الفائزين

الكمالي  محمد  املستشار  الفائزين  تتويج  في  شارك 

األمني العام للجنة األوملبية نائب رئيس احتاد الفروسية، 

وعارف العواني األمني العام ملجلس أبوظبي الرياضي، 

والدكتور عبدالله الرئيس املدير العام لألرشيف الوطني، 

أبوظبي  لنادي  العام  املدير  النعيمي  سلطان  وعدنان 

سمو  ملهرجان  التنفيذي  املدير  صوايا  والرا  للفروسية، 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية 

رئيس االحتاد الدولي ألكادمييات سباقات اخليل، رئيس 

جلنة سباقات السيدات والفرسان املتدربني في االحتاد 

الدولي »أفهار«، وعدد من ممثلي الشركات الراعية.

محمد بن راشد:

كأس غالية وبطولة عزيزة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

رعاه الله، أن بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة 

كأس عزيزة وغالية على اجلميع، موضحًا سمّوه أن سمو 

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 

دبي، هو من تكفل باجلواد البطل »شداد«.

هناك  أن  الدولة،  رئيس  نائب  السمو  صاحب  وأضاف 

خيواًل جيدة تأخرت في السباق لسبب أو آخر، ولكن في 

النهاية العبرة باخلتام، وجنح »شداد« بقيادة راشد بن 

دملوك في احلصول على اللقب، حيث اتبعنا اخلطة نفسها 

مع احلصان وجنحنا في حصد املركز األول.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

مع  التعامل  في  اخلبرة  ميلكون  أصبحوا  فرساننا  أن 

السباقات، وتابع سموه: »في مثل هذا السباق ال تعرف 

ماذا يحصل، خصوصًا إذا كان هناك فارسان متقاربان 

في املرحلة األخيرة، والكأس غالية والكل يتمناها ويريد 

أن يحتفظ بها«. وختم سموه بأن املرحلة األخيرة دائمًا 

وصبر  جلد  لديه  الذي  والفارس  األصعب،  هي  تكون 

يحقق الفوز.

منصور بن زايد

يفتتح الوحدة البيطرية المتنقلة

نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  افتتح 

الوحدة  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

كأس  سمّوه  حضور  هامش  على  املتنقلة،  البيطرية 

صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة بالوثبة.

والهجن،  اخليول  خلدمة  أجهزة  على  السيارة  وتشتمل 

وتتبع لـ »جلوبال يونايتد« خلدمات الطب البيطري، أحد 

رعاة مهرجان منصور بن زايد العاملي للخيول، وسوف 

متر هذه السيارة على املزارع لتقدمي اخلدمة التي تشمل 

الفحوص على اخليول والهجن، وسوف توجد في جميع 

سباقات القدرة.

عن  الشركة،  مدير  دانيري،  ستيفانو  الدكتور  وأعرب 

على  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  شكره 

خدمات  لتقدمي  تسعى  التي  الشركة  أعمال  تدشينه 

بيطرية بجودة عالية.

وأضاف: »نهدف للوصول إلى جميع املربني وأصحاب 

حيث  البيطرية،  اخلدمات  معايير  أعلى  عبر  اإلسطبالت 

متلك الشركة عيادة متحركة، على مدار األربع والعشرين 

والعالجية  التشخيصية  األجهزة  بأحدث  مزودة  ساعة، 

لتمكنها من تقدمي اخلدمة في أسرع وقت ممكن«.

راشد بن دلموك: حرصت على عدم 

تبديد طاقة »شداد«

الفوز  مكتوم،  آل  دملوك  بن  راشد  الشيخ  البطل  أهدى 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إلى  الغالي  باللقب 

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان 

وقال:  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن 

»لوال توجيهات سمّوهما ملا وصلت إلى املركز األول«. 

وأكد الشيخ راشد بن دملوك أن السباق كان األصعب في 

تاريخه، وقال: »)شداد( من اخليول التي حتب أن تكون 

إلى جانبها خيل أثناء السباق، لذا قررت أن أكون إلى 

جانب الوصيف، وعدم تبديد طاقة اجلواد«. وأكد البطل 

أن إسطبل )إم.آر.إم( يستحق الفوز مع كوكبة الفرسان 

أن  ميكن  شيء  أقل  وهذا  السباق،  في  شاركوا  الذين 

نهديه لسموهما.

الكمالي: احترام اللوائح

واألنظمة خط أحمر 

احتاد  رئيس  نائب  الكمالي  محمد  املستشار  أكد 

السمو  صاحب  في  ممثلة  القيادة  وجود  أن  الفروسية 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

وسمو  الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 

دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل  محمد  بن  حمدان  الشيخ 

رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  وسمو 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وحضور ومتابعة 

سباق كأس رئيس الدولة للقدرة يؤكد  أهمية هذا احلدث 

الرياضي العاملي  وتطوره وقوته من خالل املشاركة فيه 

ومن  الدولة  داخل  من  والفارسات  الفرسان  صفوة  من 

قدرة

منصور بن زايد يتفقد العيادة البيطرية المتنقلة.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد وراشد بن دلموك مع الجواد الفائز.
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دول العالم، وتوجه بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد 

اإلمكانات  كل  لتوفير  دعم  من  يقدمه  ما  على  نهيان  آل 

تعتبر  والتي  بالوثبة،  للقدرة  العاملية  اإلمارات  قرية  في 

يتعلق  ما  وفي  العاملي،  املستوى  على  القرى  أفضل  من 

بالتعديالت التي مت اعتمادها من قبل االحتاد اإلماراتي 

للفروسية أكد املستشار الكمالي أن تلك التعديالت تتمتع 

بأكبر قدر من الشفافية والنزاهة لتنظيم هذه السباقات، 

العالم  دول  من  للفرسان  وجاذبًا  قويًا  دافعًا  كان  ما 

يعد  الذي  العاملي  السباق  هذا  في  واملشاركة  للحضور 

األقوى واألغلى عامليًا، وقال إن سباقات القدرة لها سمة 

فارس  كل  حق  ومن  اإلثارة،  وهي  وخصوصية  خاصة 

أن يسعى للفوز، لكن من الضروري أن يكون ذلك وفق 

التي  واللوائح  األنظمة  احترام  أساسها  مقننة  معايير 

تعتبر خطًا أحمر لن يسمح ألحد بتخطيه.

لم  للذين  أوفر  حظًا  متمنيًا  الفائزين  مهنئًا  واختتم 

يحالفهم احلظ، مؤكدًا أن املشاركة في هذا السباق في 

حد ذاتها شرف ما بعده شرف والكل فيه فائز . 

طالب المهيري:

التزام باللوائح والقوانين 

أشاد طالب املهيري أمني السر العام الحتاد الفروسية 

سمو  بتشريف  باالحتاد  القدرة  سباقات  جلنة  رئيس 

جميع  في  وإثارة  قوة  ذلك  أعطاه  ما  للسباق  الشيوخ 

ومثيرًا،  قويًا  جاء  أنه  أكد  للسباق  وبالنسبة  مراحله، 

وكانت املنافسة فيه قوية بني اإلسطبالت الكبيرة، وعن 

اجلديدة  بالتعديالت  الفرسان  من  االلتزام  عن  انطباعه 

التي اعتمدها االحتاد، أكد املهيري أن الكل ملتزم وتلك 

ظاهرة، وعن انحصار املنافسة بني اإلسطبالت الرئيسة، 

أكد طالب املهيري أن ذلك شيء جيد، وذلك يدل على أن 

تلك اإلسطبالت حريصة على استقطاب اخليول القوية، 

ألن هذه النوعية من السباقات لألقوياء فقط .

عدنان سلطان: مكانة

عالمية لسباقات اإلمارات

أبوظبي  نادي  مدير  النعيمي  سلطان  عدنان  أكد 

للفروسية أن السباق كان ناجحًا، ومتيز بالقوة واإلثارة، 

حضور  إن  وقال  باللوائح،  الفرسان  من  االلتزام  مع 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  وسمو 

ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعطى 

حافزًا قويًا للفرسان لتقدمي أفضل مستوياتهم. وأوضح 

النعيمي أن املشاركة الكبيرة للفرسان من الدولة ودول 

الثقة  أكدت  العالم،  ودول  اخلليجي  التعاون  مجلس 

الكبيرة في سباقات الدولة، وأعطت السباق قوة كبيرة، 

وقال إن هذا احلضور الكبير يؤكد املكانة العاملية التي 

استضافة  في  أبوظبي  والعاصمة  اإلمارات  حتتلها 

البطوالت العاملية الرفيعة في هذا املجال. وتقدم بالتهنئة 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إلى 

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتفوق خيولهما 

في هذا السباق الكبير.

الرا صوايا: زخم إضافي

للكأس الغالية

أكدت الرا صوايا املديرة التنفيذية ملهرجان سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية رئيسة 

رئيسة  اخليل  سباقات  ألكادمييات  الدولي  االحتاد 

السباقات النسائية والفرسان املتدربني باالحتاد الدولي 

السمو  صاحب  تشريف  أن  العربية  اخليل  لسباقات 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان 

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

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة، منح السباق دفعة معنوية 

كبيرة وزخمًا إضافيًا. وأشادت صوايا بأداء الفرسان، 

وقالت: إن بطولة كأس رئيس الدولة دائمًا مناسبة غالية 

الشيخ  السمو  صاحب  اسم  حتمل  كونها  اجلميع،  على 

الله.  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

الشيخ  السمو  لصاحب  بالتهنئة  صوايا  الرا  وتقدمت 

محمد بن راشد آل مكتوم مبناسبة فوز خيول إسطبالت 

»إم آر إم« بلقب السباق الغالي.

قدرة

وسمّوه مع الفارس عبدالله المري.

حمدان بن محمد تّوج أبطال السباق.
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النسخة األولى لكأس الخليج للقدرة بقطر

فارسات اإلمارات يسيطرن على ألقاب الفردي والفرق 

في سباقات  جديدًا  إجنازًا  اإلمارات  فارسات  سجلت 

لسباق  األولى  املراكز  على  سيطرن  بعدما  القدرة، 

للقدرة  األولى  اخلليج  كأس  بطولة  في  والفرق  الفردي 

بقرية  أقيم  والذي  كيلومترًا،   90 ملسافة  للسيدات، 

مسيعيد للقدرة والتحمل بقطر مبشاركة أكثر من 34 

فارسة ميثلن مختلف دول املجلس. وأقيم السباق حتت 

في  للفروسية  التنظيمية  باللجنة  املرأة  جلنة  إشراف 

دول مجلس التعاون اخلليجي، بالتعاون مع احتاد قطر 

للفروسية.

ثاني  بنت  أسماء  الشيخة  قامت  السباق  ختام  وعقب 

للجنة  العام  األمني  املهيري  ظاهر  وطالب  ثاني،  آل 

الفروسية،  الحتاد  العام  األمني  اخلليجية  التنظيمية 

وخالد الهاجري األمني العام لالحتاد القطري للفروسية، 

الراشدي قنصل اإلمارات في  وحم محمد بن غماض 

املرأة  رياضة  بلجنة  السر  أمينة  املري  ولولوة  قطر، 

باللجنة  املرأة  جلنة  رئيس  الشامسي  ومنى  القطرية، 

بتتويج  اخلليجي،  التعاون  مجلس  بدول  التنظيمية 

الفارسات الفائزات باملراكز األولى بامليداليات الذهبية 

والفضية والبرونزية، فيما مت تتويج بطالت الفرق أيضًا 

قيمة  جوائز  املنظمة  اللجنة  وخصصت  بامليداليات. 

للفائزات. وسلمت الشيخة أسماء بنت ثاني آل ثاني علم 

العامة،  األمانة  اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  بطولة 

واخلاص باستمرار البطولة ملنى الشامسي رئيسة جلنة 

املرأة، وذلك إيذانًا باستضافة اإلمارات للدورة القادمة 

لسباقات القدرة والتحمل للسيدات في نسختها الثانية.

اليازية الرميثي بطلة السباق

خالد  اليازية  اإلماراتية  الفارسة  األول  باملركز  تّوجت 

للسباق  الكلية  املسافة  قطعت  أن  بعد  الرميثي،  خليفة 

على صهوة اجلواد »فنتدي دي« بزمن قدره 3:00:13 

وحلت  ساعة،  كلم   29.96 بلغ  سرعة  مبعدل  ساعات 

ثانية بفارق ثانية واحدة زميلتها الفارسة عائشة درويش 

الرميثي على صهوة »تونكي دو بو باري«. فيما جاءت 

في املركز الثالث زميلتهما علياء أحمد الصبوري على 

صهوة »شاردل هنتر« بزمن قدره 3:00:19 ساعات، 

على صهوة  رابعة  الرضاء  خالد  هند  زميلتهن  وجاءت 

اجلواد »هينهان شني« بزمن قدره 3:00:21 ساعات، 

فيما حلت خامسة القطرية خلود محمد عبدالله اخلوري 

 3:05:20 قدره  بزمن  سولير«  »ميس  صهوة  على 

ساعات.

وسيطرت فارسات اإلمارات على بقية املراكز العشرة 

األولى في السباق، حيث جاءت الفارسة الشيخة مرمي 

القاسمي في املركز السادس، تلتها الفارسة بثينة خالد 

الرضا، ثم الرمي عمر املطوع.

السباق تميز باإلثارة والسرعة 

املرحلة  وتصدرت  جدًا،  وسريعًا  مثيرًا  السباق  كان 

وسيطرت  كيلومترًا،   35 مسافتها  بلغت  التي  األولى، 

عليها الفارسة القطرية هيا محمد الكواري على صهوة 

اجلواد »سكاال كي زد« بزمن قدره 1:12:35 ساعة. 

الثانية،  املرحلة  في  املرتفعة  السرعة  وتيرة  واستمرت 

وشهدت  كيلومترًا،   35 أيضًا  مسافتها  بلغت  التي 

تبدالت قليلة في املراكز، حيث قفزت الفارسة العمانية 

»رازورباك  صهوة  على  الصدارة  إلى  عبدالله  غنيمة 

ماجيك وينجز« بزمن قدره 2:21:51 ساعة، وحافظت 

فارسات اإلمارات على مراكزهن خلف املتصدرة، لتأتي 

وبعد  اخليول،  سرعة  من  ويرفعن  احلاسمة  املرحلة 

حلظات مثيرة متكّن من االنفراد بالصدارة.

قدرة

تتويج الفائزات.

بطلة السباق.

البطلة والوصيفة لدى خط النهاية.
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مرضى  رعاية  مركز  في  يسرنا  المنطلق  ومن هذا  عائلتك.  وحياة  حياتك  على  بل  على صحتك فحسب،  يؤثر  لن  السرطان 
السرطان بالمستشفى األمريكي دبي أن نقدم الخدمات العالجية لألورام وأمراض الدم للبالغين واألطفال على حد سواء، 

ويشرف عليها طاقم من األخصائيين الحائزين على شهادة البورد األمريكي )أو ما يعادلها(.

لن تكـون وحدك في صراعك مع السرطــان، ألنك في المستشفى األمريكـي دبي ستظّل فـي رعاية عائلتك.

الخدمات المقدمة تشمل

عالجات أمراض الدم واألورام  •

أمراض الدم واألورام عند األطفال  •

عالج األورام باألشعة  •

اإلشعاعي باليود  العالج   • 

الجراحة  •

تخفيف األعراض واآلالم  •

المناهج متعددة  العالجات   •

مركـز متكامل لرعاية مرضى السرطــان

رعاية عائلية تناسب 
احتياجاتكم الشخصية 

من قبل فريق طبي 
متخصص

من  معتمد  األوسط  الشرق  في  مستشفى  أول 
)JCI( قبل اللجنة الدولية إلجازة المنشآت الصحية

أول مختـبـر خـاص معتـرف بـه من قبـل الكـلـيـة 
)CAP( األمـريـكـيـة لعلم تشخيص األمراض

يقبل المستشفى األمريكي دبي معظم خطط التأمين الصحي المتخصصة، يرجى االتصال على الرقم  5500 - 800 

عيـــادات المستشفــى األمريكــي دبــي ميـديا سيتـي 

توفر عيادات المستشفى األمريكي الموجودة في مدينة دبي لإلعالم سهولة الحصول 
على الرعاية الصحية األولية العالية الجودة للبالغين واألطفال على حد سواء، وذلك مع 
وجود طاقم من األخصائيين الحائزين على شهادة البورد الغربي  لخدمة المرضى في 
المناطق السكنية القريبة، وكذلك مع توفر إمكانية التمتع بجميع الخدمات التخصصية 

والتشخيصية التي يقدمها المستشفى األمريكي دبي في مقره الرئيسي.

األرضي  بالطابق  لإلعالم  دبي  مدينة  في  الجديدة  األمريكي  المستشفى  عيادات  تقع 
للبزنس سنترال تاورز في شارع الشيخ زايد.

This map is approximate and is not to scale  Coordinates    25°06'02.3"N      55°10'10.7"E
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مدينة دبي لإلنترنت

فندق
جلوريا

مبنى
دو

بزنـــس
 سنتــــرال

تــــاورز

مدينة دبي لإلعالم
 شارع عبداهللا تريم

M
O

H
 P

N
27

92
6 

www.ahdubai.com  اتصل بنا لحجز موعد على الرقم 5500 377 4 971+  أو تفضل بزيارة

يقبل المستشفى األمريكي دبي معظم خطط التأمين الصحي المتخصصة، يرجى االتصال  5500 - 800 (971+)

الطبيــة الخدمــات 

عيادة الرعاية األولية  •

عيادة األطفال  •

عيادة أمراض النساء  •

عيادة األمراض الجلدية  •

رعاية

صحية 

أفضل 

وأقرب 

لقلبك اآلن



3839 38

كأس رئيس الدولة بمضمار أبوظبي 

»ثاقف« يتّوج بلقب العربية و»غامر« بطل »المهجنة«

تّوج اجلواد »ثاقف« لسمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

بطاًل لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول 

 3 إجمالي جوائزه  البالغ  األصيلة »جروب1«،  العربية 

الشيخ  لسمو  »غامر«  اجلواد  تّوج  فيما  درهم،  ماليني 

حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب كأس صاحب السمو 

إجمالي  البالغ  األصيلة،  املهجنة  للخيول  الدولة  رئيس 

جوائزه املالية 380 ألف درهم، وذلك ضمن حفل سباق 

نادي أبوظبي العاشر لهذا املوسم، الذي تألف من 6 

العربية األصيلة ماعدا  للخيول  أشواط خصصت كلها 

الشوط الثاني الذي خصص للخيول املهجنة مبشاركة 

بن  نهيان  الشيخ  معالي  وبحضور  اخليول،  من  نخبة 

مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة.

وتضمن احلفل كالسيكية اإلمارات للمهرات، باإلضافة 

الوثبة  مزرعة  كأس  سلسلة  من  العاشرة  اجلولة  إلى 

املخصص خليول اإلسطبالت اخلاصة، برعاية مهرجان 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول 

العربية األصيلة، وبلغت القيمة اإلجمالية جلوائزه املالية 

3 ماليني و750 ألف درهم.

»ثاقف« بطل الخيول العربية

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  لسباق  احتشد   

الشوط  في  أقيم  الذي  األصيلة،  العربية  للخيول 

في  النتائج  صاحبة  القوية  اخليول  من   16 اخلامس، 

الثالثي  نحو  األنظار  واجتهت  األولى،  الفئة  سباقات 

»ثاقف« و»أبواألبيض« و»جيت تاوي«، بجانب نخبة من 

اخليول التي لها باع في املسافة الطويلة للسباق.

السباق سريعة ملصلحة اجلواد »منرود«  بداية  وجاءت 

ومن خلفه »شهير« و»بون بيسر دو فاوست«، واستمرت 

الوصول  حتى  املنوال  هذا  على  السباق  هذا  مجريات 

إلى اللفة األخيرة، حني امتلك »شهير« الصدارة، لكنه 

لم يكمل بالقوة نفسها.

في هذه األثناء طلب الفارس هاري بنتلي من »ثاقف« 

املزيد من السرعة عند عمق املستقيم فكان له ما أراد 

عندما اندفع اجلواد بقوة إلى الصدارة قبل أن يتلقى 

بإشراف  »أبواألبيض«  وصيفه  من  خطيرة  منافسة 

إيريك ليمارتنيل، وبقيادة جيرالد افرانش.

نصف  بفارق  التفوق  من  »ثاقف«  متكن  النهاية،  وفي 

ثالثًا زميله »نشمي«  طول عن »أبواألبيض«، فيما جاء 

بقيادة تاج أوشي، وقطع البطل املسافة في زمن قدره 

2:30:65 دقيقة.

شركة  ممثل  األحبابي  حمد  قام  الشوط،  ختام  وعقب 

االستثمارات البترولية الدولية »آيبيك«، وعدنان سلطان 

والرا  للفروسية،  أبوظبي  نادي  عام  مدير  النعيمي 

صوايا املدير التنفيذي ملهرجان سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة، رئيس 

»إيفهرا«،  اخليل  سباقات  ألكادمييات  الدولي  االحتاد 

رئيسة جلنة سباقات السيدات والفرسان املتدربني في 

وسلطان  املرزوقي  ومنيرة  »أفهار«،  الدولي  االحتاد 

بتقدمي  والدقيق،  األعالف  إلنتاج  الوطنية  ممثال  عودة 

جائزة الفوز إلى ممثل املالك.

»غامر« يكسب لقب المهجنة

راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »غامر«  اجلواد  تّوج 

آل مكتوم، بإشراف علي راشد الرايحي، وبقيادة بول 

هاجنان، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة ملسافة 

1400 متر املخصص للخيول املهجنة األصيلة، البالغ 

إجمالي جوائزه املالية 380 ألف درهم.

ومتكن »غامر«، البالغ من العمر 6 سنوات، من التفوق 

دي  مايك  بإشراف  »زاهي«  عن  عنق  وبفارق  ببراعة 

كوك، وبقيادة وين سميث، فيما جاء في املركز الثالث 

»فرجت« بإشراف دروبا سلفرتنام، وبقيادة كريستوفر 

البطل من قطع املسافة في زمن قدره  هايس. ومتكن 

1:23:93 دقيقة. عقب ختام الشوط قام عدنان سلطان 

النعيمي بتقدمي جائزة الفوز إلى سالم السبوسي إنابة 

الرايحي  راشد  علي  املدرب  تسلم  فيما  املالك،  عن 

جائزته.

»الجازي« تحقق مفاجأة كبرى

حققت املهرة »اجلازي« لصاحب السمو رئيس الدولة، 

افرانش،  جيرالد  وبقيادة  ليمارتنيل  إيريك  وبإشراف 

مفاجأة كبرى حني انتزعت لقب الشوط الثاني ملسافة 

الكالسيكي  اإلمارات  سباق  لقب  على  متر   1600

 110 املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ  »هيبة«  للمهرات 

آالف درهم.

للمرة  السباقات  في  تشارك  التي  »اجلازي«،  ومتكنت 

الريف«  »عسل  عن  طول  بفارق  التفوق  من  األولى، 

بإشراف عبدالله احلمادي، وبقيادة جيسوس روزاليس، 

فيما جاءت ثالثة رفيقتها في اإلسطبل »بشري الريف« 

بقيادة سام هتشكوت.

ومتكنت البطلة، البالغة من العمر أربع سنوات، من قطع 

1:48:59 دقيقة. عقب  مسافة السباق في زمن قدره 

الفوز  جائزة  بتقدمي  النعيمي  عدنان  قام  الشوط  ختام 

إلى سالم الكتبي مدير سباقات خيول صاحب السمو 

رئيس الدولة.

»الف تو دانس« تواصل انتصاراتها

العودة،  إلسطبالت  دانس«  تو  »الف  الفرس  حققت 

الفوز  فرناندو هارا،  وبقيادة  املهيري  بإشراف مصبح 

في مستهل احلفل الذي خصص للخيول عمر 4 سنوات 

وما فوق ملسافة 1200 متر تكافؤ.

ومتكنت الفرس القوية من مواصلة انتصاراتها قاطعة 

بفارق  متفوقة  دقيقة،   1:18:19 قدره  بزمن  املسافة 

طول عن »عني جالوت« بإشراف أنتوني مانويل وبقيادة 

»بثينة  الثالث  املركز  في  حل  فيما  افرينش،  جيرالد 

ريتشارد  وبقيادة  احلمادي،  عبدالله  بإشراف  الريف« 

مولني.

نهيان بن مبارك يتّوج أبطال الحصن

وزير  نهيان،  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  تّوج 

السادس  بالشوط  الفائزين  املعرفة،  وتنمية  الثقافة 

واخلتامي، حيث متكن اجلواد »ملحن األحلان« لصاحب 

السمو رئيس الدولة، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وبقيادة 

تايغ أوشيه، من الفوز بالشوط املخصص للخيول عمر 

4 سنوات وما فوق إنتاج اإلمارات ملسافة 1600 متر 

على لقب سباق احلصن للتكافؤ البالغ إجمالي جوائزه 

املالية 90 ألف درهم.

وجاء في املركز الثاني »نوارة الريف«، بإشراف عبدالله 

احلمادي، وبقيادة فرناندو هارا، فيما جاء زميلها في 

اإلسطبل »أمير الريف«، بقيادة جيسوس روزاليس، في 

املركز الثالث.

»درع الجزيرة« بطل كأس الوثبة

احملمود،  سمير  لفيصل  اجلزيرة«  »درع  اجلواد  تّوج 

هتشكوك،  سام  وبقيادة  ديب،  الدين  سيف  بإشراف 

الوثبة ستود ملالك  لكأس مزرعة  العاشرة  للجولة  بطاًل 

اإلسطبالت اخلاصة املخصصة للخيول العربية عمر 4 

سنوات فما فوق وعمر 5 سنوات فما فوق، والذي أقيم 

 1400 ملسافة  خياًل   14 الرابع مبشاركة  الشوط  في 

متر تكافؤ.

دقيقة   1:33:83 بزمن  اجلزيرة«  »درع  فوز  وجاء 

املدرب  بإشراف  »الشباب«،  اجلواد  عن  رقبة  وبفارق 

وحل  البلوشي،  سيف  الفارس  وبقيادة  العلوي،  هالل 

ثالثًا اجلواد »إيه إف اشرس«، بإشراف املدرب إرنست 

أورتيل، وبقيادة الفارس تايغ أوشيه.

وعقب ختام السباق قام عدنان سلطان مدير عام نادي 

التنفيذي  املدير  صوايا  الرا  ترافقه  للفروسية  أبوظبي 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  العاملي  للمهرجان 

سباقات  ألكادمييات  الدولي  االحتاد  رئيسة  نهيان، 

املتدربني  والفرسان  النسائية  السباقات  اخليل، رئيسة 

باالحتاد الدولي لسباقات اخليل العربية، وممثل شركة 

أبوظبي لالستثمارات البترولية »أيبيك«، وممثلة الشركة 

املدرب  بتتويج  والدقيق،  األعالف  لتسويق  الوطنية 

والفارس.

سباق
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مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول في سويسرا

تروست بطلة جولة مونديال »أم اإلمارات« في سانت مورتيز

آنا فان دين تروست، على  البلجيكية  الفارسة   تّوجت 

صهوة املهرة »نيل كامال«، الروس ايشباخر، وبإشراف 

الثالثة من مونديال  للجولة  فرنسيسكا ايشباخر، بطلة 

املتجمدة  البحيرة  أقيم مبضمار  الذي  اإلمارات«،  »أم 

في سانت مورتيز بسويسرا، وسط حضور جماهيري 

العربية  اخليول  بعروض  استمتعوا  مسبوق،  غير 

ضمن  احملترفات  الفارسات  صهواتها  وعلى  األصيلة 

فعاليات النسخة الثامنة ملهرجان سمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة. 

إجمالي  البالغ  متر،   800 ملسافة  السباق  في  شارك 

الفارسات  من  نخبة  يورو،  ألف   30 املالية  جوائزه 

اململكة  فرنسا،  بلجيكا،  سويسرا،  من  احملترفات 

املتحدة، املجر، إيرلندا، إيطاليا، السويد، وأملانيا، و11 

خياًل قدمت عروضًا استثنائية في السباق الذي يحتاج 

إلى تركيب حدوات خاصة متنع انزالق اخليول.  

وتزامن مونديال »أم اإلمارات« مع االحتفالية التي تقام 

على ميادين العشب األبيض »وايت تيرف« في البحيرة 

اجلولة  املاضي  األسبوع  استضاف  أن  بعد  املتجمدة، 

األولى من كأس زايد، والتي فاز بها اجلواد السويسري 

سباق

»نيل كامال« الذي متكن من حتقيق الثنائية.

منافسة قوية بين الفارسات على اللقب
أصحاب  ميثلن   3 منهن  فارسة،   11 للسباق  اجتمع 

بطلة  ويلشلجر  استريد  أبرزهن  »سويسرا«،  األرض 

صهوة  على  للسيدات  اإلمارات«  »أم  مونديال  نهائي 

»جنم اإلمارات« مبضمار أبوظبي.

وجاء السباق سجااًل بني الفارسات واخليول املتنافسة، 

واحتاج إلى تكتيك وتوازن على األرضية اجلليدية، ومنذ 

بداية السباق تقدمت آنا تروست على صهوة املهرة »نيل 

كامال« إلى الصدارة مبكرًا مستفيدة من السرعة التي 

يتمتع بها جوادها، ومتكنت من التفوق بفارق 3 أطوال 

قاطعة املسافة في زمن قدره 48:59 ثانية. وجاءت في 

املركز الثاني الفارسة السويسرية استريد ويشلشاجر 

على صهوة »أورينتال ميث«، فيما حلت باملركز الثالث 

املرشح  صهوة  على  دانكيلد  دينا  السويدية  الفارسة 

األول »علي بابا ديل سول«.

تتويج الفائزات

حضور  في  الفائزات  تتويج  مت  الشوط،  ختام  عقب 

وصقر  بلجيكا،  لدى  الدولة  سفير  املزروعي  سليمان 

ناصر الريسي سفير الدولة لدى إيطاليا، والرا صوايا 

املدير التنفيذي ملهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة، رئيس االحتاد 

الدولي ألكادمييات سباقات اخليل »إفهار«، رئيس جلنة 

االحتاد  في  املتدربني  والفرسان  السيدات  سباقات 

وبحضور  »إفهار«،  العربية  اخليول  لسباقات  الدولي 

مسؤولي »وايت تيرف« بتقدمي اجلوائز للفارسة البطلة 

واملدرب واملالك. 

سليمان المزروعي: فخورون بنجاح الفكرة 

الدولة لدى بلجيكا عن  أعرب سليمان املزروعي سفير 

الشيخ منصور  فكرة سمو  وفخره مبا حققته  سعادته 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن 

شؤون الرئاسة، الرائعة واملبدعة من جناح فاق احلدود، 

العربية  اخليول  بصناعة  املهتمني  كل  حديث  وأصبح 

األصيلة والسباقات التقليدية على العشب والرمل.

كانت  لسمّوه  السديدة  الرؤية  »بفضل  أنه  وأوضح 

ذلك  ومنذ  العربية،  للخيول  العاملي  املهرجان  انطالقة 

آفاق جديدة وعريضة  إلى  العربية  احلني خطت اخليل 

من التطور كان من أهم ثمارها املشاركة في مختلف 

إلى  التهنئة  تقدمي  على  املزروعي  وحرص  القارات«، 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات( لنجاح 

السباق الذي جنح بامتياز وبحضور جمهور غفير فاق 

من  بحيرة  على  يقام  السباق  أن  التوقعات، خصوصًا 

اجلليد.

الريسي: سمعة ومكانة عالميتان 

وقال صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى إيطاليا إن 

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يجدد 

الدعم واالهتمام باخليل العربي، التي تعد دلياًل على دور 

القيادة العليا لإلمارات في احلفاظ على رياضة اخليول 

األصيلة بوصفها جزءًا من ثقافة اإلمارات وحضارتها، 

كما هي جزء من احلضارة العربية األصيلة.

كما أعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققه املهرجان في 

مدينة سانت مورتيز، واجلرأة في تنظيم سباق للخيول 

املهرجان على  ليحافظ  املتجمدة،  البحيرة  العربية على 

مكانته وسمعته العامليتني اللتني اكتسبهما بفضل الدعم 

الالمحدود الذي يجده من سمو الشيخ منصور بن زايد، 

أن  الرييسي  وأكد  مبارك.  بنت  فاطمة  الشيخة  وسمو 

إشادة العالم بالنجاح الذي يحققه املهرجان يعد وسامًا 

على صدور جميع العاملني فيه.

الرا صوايا:

3 سباقات على الجليد العام المقبل

العاملي  للمهرجان  التنفيذي  املدير  أشادت الرا صوايا 

اخليل  سباقات  ألكادمييات  الدولي  االحتاد  رئيس 

والفرسان  السيدات  سباقات  جلنة  رئيس  »إيفهرا« 

السباق  بنجاح  »أفهار«،  الدولي  االحتاد  في  املتمرنني 

على  احملترفات  للفارسات  الرابعة  للمرة  يقام  الذي 

صهوات اخليول العربية في اجلليد بناًء على توجيهات 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأشادت باحلضور اجلماهيري الغفير الذي أتى من كل 

أنحاء سويسرا ملشاهدة اخليول العربية وهي تتنافس 

على اجلليد، وتقدمت بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة 

احمللي  الصعيد  على  للمرأة  دعمها  على  مبارك  بنت 

العام  أن  إلى  وأشارت  والعاملي،  والعربي  واخلليجي 

زايد  لكأس  سباقات  ثالثة  تنظيم  يشهد  سوف  املقبل 

ضمن التاج الثالثي األوروبي، ومونديال أم اإلمارات، 

ومونديال الفرسان املتدربني على البحيرة املتجمدة.

تتويج بطلة السباق.

السباق على الجليد شهد تنافسًا مثيرًا.
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“باديز داي« بطاًل لكأس زايد وسارا تكسب مونديال »أم اإلمارات”

مهرجان منصور بن زايد في مضمار سام هيوستن

كيلسي  الفارسة  بقيادة  داي«،  »باديز  اجلواد  توج 

سلطان  بن  زايد  لكأس  الثانية  للجولة  بطاًل  بارسيل، 

آل نهيان، التي تعد األولى للجوهرة املاسية لكأس زايد 

بأمريكا، ضمن املهرجان العاملي لسمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان للخيول العربية، الذي جنح في خطف 

بوالية  الترابي  هيوسنت  سام  مضمار  على  األضواء 

اجلماهيري  احلضور  خالل  من  األميركية،  تكساس 

الكبير الذي حرص على متابعة منافسات السباق. كما 

توجت الفارسة البلجيكية سارا فيرميتش بطلة للجولة 

الرابعة ملونديال«أم اإلمارات« للسيدات »إفهار« لتكون 

اخلتامية  للجولة  تتأهل  التي  الرابعة  الفارسة  بذلك 

ختام  في  للفروسية  أبوظبي  مضمار  على  للمونديال 

النسخة الثامنة. وأقيم السباقان ضمن فعاليات النسخة 

الشيخ  سمو  بتوجيهات  يقام  الذي  للمهرجان  الثامنة 

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 األسرية رئيسة املجلس األعلى لألمومة 

والطفولة، ضمن فعاليات مهرجان سموه العاملي للخيول 

بن  زايد  الشيخ  تاج  جوهرة  يتضمن  الذي  العربية 

سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك للسيدات »إفهار«، وكأس زايد وكأس مزرعة 

الوثبة ستد، واملؤمتر العاملي لسباقات اخليول العربية، 

بهوليوود،  اإلمارات«  »أم  التقديرية  دارلي  وجوائز 

االحتاد  بإشراف  املتدربني  للفرسان  العالم  وبطولة 

الدولي لسباقات اخليول العربية األصيلة »إفهار«، إلى 

زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  مهرجان  كأس  جانب 

بنت  فاطمة  الشيخة  وكأس سمو  )املفتوح(،  نهيان  آل 

الدولي  للسيدات، حتت إشراف االحتاد  للقدرة  مبارك 

أبوظبي  قارات   6 واحد  عالم  للفروسية، وحتت شعار 

العاصمة.

الشيخ  الله  بإذن  له  املغفور  إلى سباق كأس  وبالعودة 

زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية األصيلة الذي 

وإجمالي  متر   1400 ملسافة  خيول  عشرة  فيه  شارك 

هذا  متيز  فقد  دوالر،  ألف   33,300 املالية  جوائزه 

السباق باملتعة واإلثارة من بدايته إلى نهايته، نظرًا إلى 

قوة اخليول املشاركة وتصنيفها العالي، ولكن في النهاية 

ينجح اجلواد »باديز داي«، العائد ملكيته لكوارتر مون 

على  ويشرف  بارسيل  كيلسي  الفارسة  بقيادة  برانش 

تدريبه سكوت باول، أن يكون عند حسن ظن مرشحيه، 

ليتوج بطاًل بجدارة بزمن 1,32,22 دقيقة وبفارق أكثر 

من طول عن اجلواد »إف سكستني« العائد ملكيته جلي 

نيفز بقيادة الفارسة كارول سيدينو ويشرف على تدريبه 

»إيستر  اجلواد  الثالث  املركز  في  وجاء  نانلي،  راندي 

مان« العائد ملكيته جليلز تي وجوزيف بقيادة الفارس 

سباق

إيفان أرلينو وإشراف املدرب جثيرنستو توماز.

سارا بطلة الرابعة

اإلمارات«  »أم  ملونديال  الرابعة  اجلولة  سباق  في 

للسيدات »إفهار« الذي أقيم في الشوط الثامن مبشاركة 

10 فارسات من إيطاليا وهولندا والنرويج وسلوفاكيا 

وأيرلندا  وبريطانيا  وأملانيا  وفرنسا  وبلجيكا  والسويد 

 38,850 املالية  وإجمالي جوائزه  متر   1400 ملسافة 

سارا  البلجيكية  الفارسة  جنحت  فقد  دوالر،  ألف 

العائد  ريتش«  »رويال  اخليل  صهوة  على  فيرميرش 

في  آشبي  لني  املدربة  وبإشراف  فوستوك  آلن  ملكيته 

بزمن  األخيرة  األمتار  في  األول  باملركز  الفوز  خطف 

1.34,16 دقيقة وبفارق رأس عن الفارسة البريطانية 

برينسيس«  »أور  الفرس  صهوة  على  ماسون  جوانا 

املدربة  وبإشراف  إنتربريس  رن  لكري  ملكيتها  العائد 

لينا أشبي، وجاءت في املركز الثالث الفارسة الفرنسية 

»جويل  اخليل  صهوة  على  ديبوس  جارسيا  ديلفني 

املدرب  وبإشراف  بيتي  جليلز  ملكيته  العائد  إيه«  إيه 

جيرنستو توريز.

تتويج الفائزين

احملمود،  الرحمن  عبد  أحمد  قام  السباق،  ختام  عقب 

القائم باألعمال بقنصلية اإلمارات في هيوسنت، ترافقه 

العاملي لسمو  للمهرجان  التنفيذية  الرا صوايا، املديرة 

العربية،  للخيول  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

اخليل،  سباقات  ألكادمييات  الدولي  االحتاد  رئيسة 

رئيسة السباقات النسائية والفرسان املتدربني باالحتاد 

الدولي لسباقات اخليل العربية، وعلي موسى اخلميري، 

بتتويج الفائزين في كل شوط.

جماهير غفيرة تابعت السباقان

باديس داي بطل كاس زايد

البلجيكية سارا بطلة الجولة الرابعة لمونديال ام اإلمارات
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مربط دبي يخطف األضواء ويحصد ذهبيتين 

سلطان بن زايد يشهد ختام كأس المرّبين العرب

ممثل  نهيان،  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  شهد 

تراث  نادي  رئيس  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب 

مبدينة  للفروسية  الكبرى  سمّوه  صالة  في  اإلمارات، 

اخلتم، ختام منافسات بطولة كأس املرّبني العرب التي 

استمرت ثالثة أيام، بتنظيم من نادي تراث اإلمارات، 

ضمن  وذلك  العربية،  اخليول  جمعية  مع  بالتعاون 

فعاليات النسخة العاشرة ملهرجان سمو الشيخ سلطان 

للفروسية. وشهدت فعاليات  الدولي  بن زايد آل نهيان 

»ذكور  الركوب  لفئة  خصصت  التي  اخلتامي،  اليوم 

مرابط  أنتجته  ما  أفضل  من  نخبة  مشاركة  وإناث«، 

الفتة  صورة  عكست  والتي  األصيلة،  العربية  اخليول 

لروعة خيل اإلمارات واكتساحها معظم املراكز األولى.

حضر فعاليات اليوم اخلتامي للبطولة، الشيخ الدكتور 

خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، واألمير عبدالعزيز 

بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس منظمة اجلواد 

سمو  ديوان  مدير  احمليربي،  فاضل  وعبدالله  العربي، 

الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة العليا 

اإلمارات  جمعية  رئيس  عبدالله،  وعصام  املنظمة، 

للخيول العربية.

وخطف مربط دبي األضواء خالل البطولة بحصوله على 

عدد من األلقاب، منها ذهبيتان وبرونزية، وكذلك حصل 

مربط عجمان على ذهبيتني وفضية، وحصل مربط عذبة 

على ذهبية وفضية، ومربط مندرة على ذهبية، وتوزعت 

بقية األلقاب على عدد من املربني.

»دي جواهر« نجمة المهرات

املهرات  بطولة  بذهبية  دبي  ملربط  »دي جواهر«  تّوجت 

عذبة«  »بازغة  الفضية  البطولة  نالت  فيما  سنة،  عمر 

سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  أحمد  بن  عبدالعزيز  لألمير 

البستان«  »روية  البرونزي  واللقب  الثالث  املركز  ونالت 

ملربط البستان.

وانتزعت املهرة »ع ج سيدة« ملربط عجمان لقب بطولة 

البداير«  »مرام  الفضي  اللقب  ونالت  الذهبي،  املهرات 

للشيخ محمد سعود سلطان القاسمي، فيما نالت اللقب 

البرونزي »دي ملياء« ملربط دبي.

ذهبية  نال  حيث  املنصة،  إلى  عجمان  مربط  وعاد 

اللقب  على  وحصلت  رهيدا«،  ج  »ع  عبر  األفراس 

سلطان  سعود  محمد  للشيخ  البداير«  »فريدة  الفضي 

األريام  ملربط  سهيلة«  »األريام  نالت  فيما  القاسمي، 

العربية اللقب البرونزي.

بن  أحمد  بن  عبدالعزيز  لألمير  عزبة«  »هايس  وحصد 

املركز  في  وجاء  الفحول،  ذهبية  آل سعود،  عبدالعزيز 

غامن  للدكتور  الهواجر«  »نشمي  الفضية  ونال  الثاني 

ملربط  »بركان«  البرونزي  اللقب  نال  فيما  الهاجري، 

األريام العربية.

كرار«  »دي  عبر  األمهار  بلقب  غلته  دبي  مربط  وعزز 

الذي حصد البطولة الذهبية، ونال املركز الثاني واللقب 

الفضي »فهد التنهاة« لعبدالله بن فهد احلقباني، ونال 

اللقب البرونزي »ساهر البداير« للشيخ محمد بن سعود 
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سلطان القاسمي.

إم  »بابليون  سنة  بعمر  األمهار  ذهبية  لقب  وانتزع 

إس« ملربط مندرة، وجاء في املركز الثاني وحصل على 

ونال  عجمان،  ملربط  وسمي«  ج  »ع  الفضية  البطولة 

اللقب البرونزي »بديع البداير« للشيخ محمد سعود بن 

سلطان القاسمي.

مربط دبي يعّزز نتائجه القوية

ضاعف مربط دبي للخيول العربية تألقه الذهبي الذي 

حققه العام املاضي في البطولة احلالية، حيث استطاع 

املربط الفوز مبيداليتني ذهبيتني، باإلضافة إلى ميدالية 

برونزية، محرزًا املركز األول من حصيلة امليداليات بني 

املشاركني في البطولة. كما تصدرت خمسة من سبعة 

املراكز  إنتاجه  من  األصيلة  العربية  اخليول  أجمل  من 

اخلمسة األولى في املنافسات التأهيلية.

من  كل  في  ذهبية  حصيلة  دبي  مربط  مهور  وأحرزت 

العاملي  للفحل  اإلنتاجية  القوة  تأكدت  كما  البطولتني، 

فضمن  بقوة.  الذي سجل حضوره  الرشيم«  آي  »إف 

منافسات املهرات بعمر السنة نالت املهرة »دي جواهر« 

ابنة الفحل »إف آي الرشيم« والفرس »دي نور« امليدالية 

أجمل  مع  اجلمالي  التنافس  من  جولة  بعد  الذهبية، 

ابن  كرار«  »دي  الرائع  املهر  ومتكن  العربية.  املهرات 

تعزيز  من  نور«  »دي  والفرس  الشقب«  »غزال  الفحل 

بريق مربط دبي بذهبية املهور بني أجمل مهور السنتني، 

بينما متكنت املهرة »روية البستان« ملربط البستان، وهي 

ابنة الفحل »إف آي الرشيم« والفرس »رنيم العمردي« 

من انتزاع برونزية. 

عصام عبدالله: األرقى بين المهرجانات

للخيول  اإلمارات  جمعية  مدير  عبدالله،  عصام  أشاد 

العربية، منسق بطولة كأس املربني العرب، بجهود سمو 

املوروث  حماية  في  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سلطان 

الشعبي، وتطوير فروسية اإلمارات واالرتقاء بها، كما 

بن  سلطان  الشيخ  سمو  مبهرجان  اعتزازه  عن  عبر 

ووصفه  احلالية،  نسخته  في  للفروسية  نهيان  آل  زايد 

ومتيزًا،  تطورًا  وأكثرها  املهرجانات  بني  األرقى  بأنه 

خصوصًا على مستوى االهتمام بالناشئة وصغار السن 

من الفرسان وتطوير مهاراتهم.

اخليول  جمال  مسابقة  أهمية  إن  عبدالله  عصام  وقال 

على  حدثت  التي  التغيير  مجاالت  لنا  تعكس  العربية 

غير  املشاركة  حجم  خالل  من  اخليول،  إنتاج  مستوى 

املسبوق، وهذا شيء نعتز ونفتخر به، فاملهرات من عمر 

سنة لها الفرصة األكبر للفوز بجوائز البطولة والظهور 

بصورة بديعة راقية في احلركة والعرض، كما أن ذلك 

دليل على زيادة عمليات اإلنتاج من قبل املربني الذين 

أحد خيول مربط دبي.

خيول مربط دبي واصلت تألقها.

سلطان بن زايد يستمع إلى محمد مشموم بحضور عصام عبدالله.
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نشدد على االهتمام بهم ودعمهم.

التوحيدي: ملتقى تنافسي بين

المرابط العربية

أعرب املهندس محمد التوحيدي، مدير عام مربط دبي 

حققتها  التي  بالنتائج  سعادته  عن  العربية،  للخيول 

الشيخ  سمو  بطولة  في  للمربط  احمللي  اإلنتاج  خيول 

سلطان بن زايد آل نهيان للمربني العرب للخيول العربية 

تنافسيًا  ملتقى  كانت  بأنها  البطولة  واصفًا  األصيلة، 

عن  جميلة  صورة  ونقلت  العربية،  املرابط  بني  جيدًا 

في  العرب  املربني  جهود  بلغته  الذي  الرفيع  املستوى 

إنتاج اخليل العربية األصيلة. 

لراعي  واالمتنان  والتقدير  الشكر  التوحيدي  ووّجه 

على  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  البطولة 

رعايته الكرمية للبطولة التي فتحت أفقًا تنافسيًا جمياًل 

املرّبني  بني  التطوير  روح  وبثت  العرب،  املربني  بني 

الكبار واملبتدئني للخيل العربية األصيلة من خالل هذا 

املربني  جميع  ينتظره  موعدًا  أصبح  الذي  املهرجان 

الكبار واملبتدئني لقياس مستوى اإلنتاج العربي للخيل 

العربي. كما توجه التوحيدي بالشكر إلى منظمة اجلواد 

بن  أحمد  بن  عبدالعزيز  األمير  سمو  برئاسة  العربي 

تبذلها  التي  الطيبة  اجلهود  على  سعود  آل  عبدالعزيز 

العربية  املنظمة، وكذلك جمعية اإلمارات ملربي اخليول 

العربي  العربية، وتعزيز مكانة املنظم  في خدمة اخليل 

للبطوالت بأفضل املستويات.

بطولة ترويض الخيول الخامسة 

تستقطب 250 فارسًا

حفلت فعاليات ومنافسات بطولة سمو الشيخ سلطان بن 

زايد آل نهيان، لترويض اخليول في نسختها اخلامسة، 

والتنسيق  بالتعاون  تراث اإلمارات،  نادي  التي نظمها 

العروض  من  بالعديد  للفروسية،  اإلمارات  احتاد  مع 

الشيقة واملثيرة، وشهدت البطولة التي أقيمت بحضور 

سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب 

السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث اإلمارات، في 

للفروسية  الكبرى  الشيخ سلطان بن زايد  صالة سمو 

مبدينة اخلتم، مشاركة غير مسبوقة، ألكثر من 250 

فارسًا وفارسة من اإلمارات والدول العربية واألجنبية، 

ومشاركة عدد مميز من اإلسطبالت العامة واخلاصة، 

وأندية الفروسية، ومرابط اخليول العربية في الدولة.

تتويج الفائزين

بتتويج  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  وقام 

بالشوط  التتويج  مستهاًل  البطولة،  بأشواط  الفائزين 

وقد  للفروسية،  بوذيب  أكادميية  لفرسان  التجريبي 

البلوشي،  عبدالعزيز  محمد  اإلماراتي  الفارس  احتل 

املركز األول، على صهوة اجلواد »جيتان«، فيما حلت 

الفارسة ليزا كيرك وود، باملركز األول لشوط الناشئني 

املفتوح، من إسطبالت مركز اإلمارات للفروسية، على 

املفتوح  التجريبي  الشوط  أما  »بابي«،  اجلواد  صهوة 

فقد تصدرته الفارسة نوفا كير كروننغ، من إسطبالت 

الشوط التأهيلي  وفي  والبولو،  للفروسية  دبي  مركز 

كارولني  الفارسة  فازت  املسجلة،  العربية  اخليول  لفئة 

ساند تودلر، من إسطبالت ورسان، على صهوة اجلواد 

اإلعداد  حسن  على  سموه،  وأثنى  ورسان.  مجلس 

حتقيق  في  أسهم  الذي  املنافسات،  وتنويع  والتنظيم، 

فارسًا   250 من  ألكثر  مسبوقة،  غير  مشاركة  حجم 

وفارسة من اإلمارات والدول العربية واألجنبية.

مسابقة أفضل زي تراثي 

على ظهور الجياد

نهيان،  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  تّوج  كما 

ظهور  على  تراثي  زي  أفضل  مسابقة  في  الفائزات 

مصاحبة  كفعالية  الثانية  للمرة  تقام  والتي  اجلياد، 

وخيول  فتيات  املسابقة  في  وشاركت  املهرجان،  في 

مثلت دواًل خليجية وعربية وعاملية، باإلضافة إلى الزي 

إبراز أهمية هوية  التقليدي اإلماراتي، وذلك في إطار 

الشعبي،  املوروث  فنون  تعكس  التي  التراثية  األزياء 

وتوجت اخليول التالية باملراكز اخلمسة األولى للمسابقة 

في فترتها الصباحية: األولى »مطوعة ورسان«، الثاني 

»آيس شوكليت«، الثالث »م. أو آالندو«، الرابع »الكتار 

ورسان«، اخلامس »مزاحم ورسان«.
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مهرجان الشارقة الدولي السابع عشر للجواد العربي

مربط دبي يخطف األضواء ويحصد نصف البطوالت الذهبية 

نصف  حاصدة  األضواء  دبي  مربط  خيول  خطفت 

مهرجان  ختام  فعاليات  ضمن  الذهبية  البطوالت 

الشارقة الدولي السابع عشر للجواد العربي، الذي أقيم 

الشارقة  بنادي  املغطاة  بالصالة  أيام  ثالثة  مدى  على 

للفروسية والسباق، ونظمه النادي بالتعاون مع جمعية 

اإلمارات للخيول العربية، وبرعاية كل من مطار الشارقة 

الدولي، والعربية للطيران، والشارقة خلدمات الطيران، 

الطيران، ووكالة  ألفا خلدمات  أنابيب، وشركة  وشركة 

ديفري،  وشركة  »ساتا«،  للسفريات  الشارقة  مطار 

وشركة ساسكو، وهيئة الطيران املدني بالشارقة.

وجاءت القاب مربط دبي عبر كل من املهر » دي خطاف 

» واملهرتني »إلي فالمنكا« و« دي جواهر »، كما شهد 

سجلت  حيث  ايضا  السعودية  اخليول  تألق  اخلتام 

خيول مزرعة اخلالدية لقبني ذهبيني عبر املهر »نوماس 

اخلالدية« والفحل »رازي اخلالدية«، فيما منحت »دونا 

مولتا بيال«  مربط الصقران ذهبية األفراس. 

حضر فعاليات ختام املهرجان كل من: الشيخ محمد بن 

سعود القاسمي رئيس دائرة املالية املركزية بالشارقة، 

والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة 

للفروسية والسباق، والشيخ خالد بن عصام القاسمي 

مدير دائرة الطيران املدني بالشارقة، الشيخ سلطان بن 

عبد الله آل ثاني مدير دائرة الطيران املدني، والشيخ 

مطلق بن مشرف مدير إسطبالت اخلالدية لألمير خالد 

املدير  الهاجري  غامن  والدكتور  آل سعود،  بن سلطان 

هيئة  رئيس  املدفع  سالم  وعلي  الشارقة،  ملطار  العام 

مطار الشارقة الدولي، وأحمد ناصر الفردان وسلطان 

اليحيائي املدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق 

عبيدالله  وقصي  الرياضي،  الشارقة  مجلس  وعضو 

املدير العام لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومحمد 

التوحيدي املدير العام ملربط دبي، وعبدالعزيز املرازيق 

املدير التنفيذي ملربط دبي، وكيران ستون مدير األعمال 

التجارية في ديفري.

»دي خطاف« نجم األمهار

بطولة  ذهبية  دبي  ملربط  خطاف«  »دي  املهر  انتزع 

الفضي  اللقب  ونال  الثاني  املركز  في  وجاء  األمهار، 

املهر »زاهر املعود« البناء عبدالله بن محمد السبيعي، 

فيما نال املركز الثالث واللقب البرونزي »األريام بارع« 

السطبالت األريام العربية.

وحصد »نوماس اخلالدية« لصاحب السمو امللكي االمير 

خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، املركز األول 

واللقب الذهبي في بطولة األمهار عمر سنة، وجاء في 

املركز الثاني ونال البطولة الفضية »غيث الزبير« للشيخ 

محمد عبدالله محمد آل ثاني، فيما حصل على املركز 

الثالث والبرونزية »ع ج وسمي« ملربط عجمان.

االلقاب  ثاني  دبي  »إلي فالمنكا« مربط  املهرة  ومنحت 

في  تلتها  املهرات،  بطولة  لقب  انتزعت  حني  الذهبية 

السمو  لصاحب  اخلالدية«  هازي  »بنت  الثاني  املركز 

امللكي األمير خالد بن سلطان آل سعود ونالت البطولة 

الثالث  املركز  البداير«  »مياده  احرزت  فيما  الفضية، 

ونالت البطولة البرونزية.

بذهبية  البطولة  في  غلتها  دبي  مربط  مهرات  وعززت 

املركز  »دي جواهر«  أحرزت  عندما  املهرات عمر سنة 

األول، وجاءت في املركز الثاني وحصلت على البطولة 

الفضية »نهاوند الزبير« للشيخ محمد عبدالله محمد آل 

ثاني، فيما حلت » روية البستان« إلسطبل البستان ثالثة 

ونالت البرونزية.

»دونا مولتا بيال« تتوشح بذهب األفراس

ملربط  بيال«  مولتا  »دونا  املتألقة  الفرس  وتوشحت 

الصقران بذهبية األفراس، تاركة املركز الثاني واللقب 

الفضي للفرس »ستار اوف الزبير« للشيخ عبدالله بن 

ونالت  الثالث  املركز  في  جاءت  فيما  ثاني،  آل  محم 

البرونز »فهيرة« إلسطبالت الشراع.

الفحول  بطولة  ذهبية  اخلالدية«  »رازي  الفحل  وحصد 

عندما احرز املركز األول، في بطولة الفحول، وجاء في 

املركز الثاني ونال البطولة الفضية »دي مراكش« ملربط 

دبي، فيما حل في املركز الثالث ونال البرونز »مهادير 

اجلمال«  خلالد غامن العميري.

اإلنتاج المحلي لمربط دبي

يؤكد تفوقه في المهرجان

عل  سيطرتها  العربية  للخيول  دبي  مربط  خيول  أكد 

في  حعلته  إجنازات  من  حققته  مبا  املوسم  منافسات 

القمة بأعلى معدل فضال عن أكبر حصيلة من امليداليات 

احمللي  اإلنتاج  وعاد  اجلديدة..  خليوله  تصنيف  وأكثر 

للمربط في بطولة الشارقة الدولية للجواد العربي ليؤكد 

األلق  له  ثالثية ذهبية حققت  أحرز  أن  بعد  األعلى  أنه 

الفريد ومكنته من املركز األول في بطلة دولية تتمركز 

زمنيا قبل أغلى وأعلى بطولة عاملية بطولة دبي للجواد 

العربي... ومتكنت املهرة اجلديدة من إنتاج مربط دبي 

ابنة  جواهر«،  »دي  األصيلة  العربية  اخليل  عالم  في 

عبدالله القاسمي ومحمد بن سعود خالل مهرجان الشارقة للجواد العربي. 
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نور«  »دي  والفرس  الرشيم«  آي  »أف  الكنز  الفحل 

افتتاح  من  السنة،  بعمر  املهرات  منافسات  وضمن 

احللقة األولى من السلسلة الذهبية ملربط دبي في بطولة 

الشارقة الدولية. وأكد »دي خطاف« ابن الفحل العاملي 

»رويال كالرز« والفرس »دي جوان« جودته العاملية بني 

املهور بعمر ثالث سنوات مضيفا الذهبية الثانية متفوقا 

على منافسيه األقوياء من من اخلليج وأوربا. وأضافت 

»عجمان  األب  فالمينكا« وهي من  »إلي  الرائعة  املهرة 

الذهبية  امليدالية  إيه«  إم  »االمارا  والفرس  مونسيون« 

سنوات،  ثالث  بعمر  املهرات  منافسات  ضمن  الثالثة 

بينما نال مربط دبي حصته من الفضة بوساطة الفحل 

العاملي »دي مراكش« ابن الفحل العاملي »رويال كالرز« 

والفرس »كار أوفيليا« ضمن منافسات الفحول بعمر 7 

سنوات فأكبر. 

»دونا مولتا بيال« أجمل أفراس العالم

فرضت الفرس الرائعة »دونا مولتا بيال« ملربط الصقران 

سطوة جمالها االخاذ خالل البطولة وواصلت سيطرتها 

التي  بيال«  مولتا  »دونا  نالت  حيث  األول،  املركز  على 

الذهبية  البطولة  تعني بااليطالية السيدة اجلميلة جدا، 

لألفراس بعد أن منحها اعضاء جلنة احلكام أعلى نقاط 

خالل التصفيات حيث حصلت على 93.13 نقطة.

جعلتها  التي  االلقاب  من  العديد  الفرس  هذه  وحتمل 

ويقول  العالم،  مستوى  على  األفراس  فئة  في  األبرز 

جمال البلوشي من مربط الصقران ان هذه الفرس منذ 

شرائها في الواليات املتحدة االمريكية وهي بعمر السنة 

ظلت حاضرة في منصات التتويج.

في  املهرات  بطولة  لقب  نالت  انها  البلوشي  ويضيف 

سكوتسديل وفي الس فيجاس في امريكا، الى أن نالت 

املوسم  وهذا  باريس،  في  املاضي  العام  العالم  بطولة 

دولية  في  األفراس  ذهبية  على  حصلت  اإلمارات  في 

أبوظبي وذهبية الشارقة في هذا املهرجان، وتبقى لها 

الهدف األكبر في ختام املوسم ذهبية بطولة دبي للجواد 

العربي. 
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كأس  خطف  في  الزغبي  كرمي  املصري  الفارس  جنح 

رئيس  السمو  صاحب  كأس  لبطولة  الكبرى  اجلائزة 

بالفرس  جنوم  اخلمس  فئة  من  احلواجز  لقفز  الدولة 

النسخة  لفعاليات  اخلتامي  اليوم  في  وذلك  »أميليا«، 

أربعة  مدى  على  منافساتها  استمرت  التي  اخلامسة، 

أيام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وشركة لوجنني، 

والرماية  للفروسية  العني  نادي  ميدان  على  وأقيمت 

واجلولف.

اجلولتني،  مبواصفات  الكبرى  اجلائزة  منافسة  أقيمت 

 150( بني  ارتفاعها  راوح  بحواجز  مسارهما  وصمم 

فارسًا   50 األولى  جولتها  في  وشارك  سم،  و160( 

وفارسة،  فارسًا   22 الثانية  للجولة  وتأهل  وفارسة، 

وجنح منهم 3 في إكمال اجلولة الثانية من دون خطأ 

أيضًا، لينالوا املراكز األولى والنصيب األكبر من جائزة 

المصري الزغبي بطل »الجائزة الكبرى« و اإليطالي أمليو وصيفًا

بكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز بالعين

لوجنني الكبرى، والتي بلغت )155( ألف يورو.

وحسم الزغبي اجلولة في زمن بلغ )46.67( ثانية، تاله 

بلغ  بزمن  »أريس«  باجلواد  بيكوتشي  أمليو  اإليطالي 

)47.08( ثانية، وجاء السوري أحمد حمشو باجلواد 

الثالثة في زمن قدره )53.63(  املرتبة  »كاالهان« في 

ثانية.

شهد منافسات اخلتام وقام بتتويج الفائزين املستشار 

وباتريك  الفروسية،  احتاد  رئيس  نائب  الكمالي  محمد 

عون مدير شركة لوجنني ملنطقة الشرق األوسط، وطالب 

راشد  ومحمد  الفروسية،  العام الحتاد  األمني  املهيري 

والرماية  للفروسية  العني  لنادي  العام  املدير  الناصري 

الدروع  تبادل  التتويج  مراسم  وجرى خالل  واجلولف، 

والهدايا التذكارية وشهادات التقدير التي قدمها احتاد 

اللجنة  وأعضاء  الراعية  للجهات  للفروسية  اإلمارات 

العديد  بتكرمي  بدورها  قامت  والتي  املنظمة،  العليا 

العاملة في  من الشخصيات والكوادر اإلدارية والفنية 

البطولة.

وحصل الفارس الفرنسي ماثيو بايلوت باجلواد »سفير 

دوز شايوتي« على النصيب األوفر من جائزة مقدارها 

النقاط  جتميع  ملنافسة  خصصت  يورو  ألف   )30(

باجلوكر على حواجز بلغ ارتفاعها )145( سم وسجل 

زنترماي  فرنس  األوكراني  وحل  ثانية،   )47.00(

بلغ  بزمن  الثاني  املركز  في  داميوند«  »كويك  باجلواد 

ثالثًا  حمشو  أحمد  السوري  وجاء  ثانية،   )48.03(

باجلواد »كوينتوس 81« بزمن بلغ )48.14( ثانية.

الكمالي: البطولة امتداد للنجاح

في التنظيم واالستضافة

الكمالي  محمد  املستشار  وّجه  البطولة،  ختام  وعقب 

نائب رئيس احتاد الفروسية الشكر إلى صاحب السمو 

حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

الله، على دعمه ورعايته ملثل هذه البطوالت التي تضاف 

الدولة  تستضيفها  التي  املميزة  األحداث  سجل  إلى 

وحققت من خاللها قفزة كبيرة. وقال: »ما شاهدناه في 

البطولة هو امتداد واستكمال لهذا النجاح في التنظيم 

إلى  خاص  بشكر  أتوجه  أن  هنا  وأود  واالستضافة، 

اللجنة املنظمة بقيادة مطر اليبهوني عضو مجلس إدارة 

خالل  كثيرة  بتحديات  مروا  الذين  ومساعديه  االحتاد 

قياسية  أرقامًا  حققت  جنوم  خمس  دولية  بطولة  أيام 

واكتست اللون العربي، كما أشكر نادي العني على كل 

التسهيالت التي وفروها لهذه البطولة«.

وفي  أسجلها  التي  الوحيدة  »النقطة  الكمالي:  وتابع 

دواخلي حزن عميق تتمثل في غياب فرسان اإلمارات 

عن منصة التتويج، وأعتقد أن هذا التحدي يوجب علينا 

في  فرساننا  له خطة تضع  أن جند  اإلمارات  كاحتاد 

مقدمة املكّرمني في البطوالت املقبلة«.

األرقام،  توضح  ما  حسب  البطولة  قوة  إلى  وأشار 

خصوصًا في اجلولة األخيرة، وأن النتيجة التي حققها 

الفارس املصري الزغبي حتسب له رغم ما تعرض له 

يشاهد  أن  متمنيًا  الضلوع،  في  إصابة  من  قبل  من 

فرساننا مستقباًل على منصات التتويج.

البطل الزغبي يقترب

من أولمبياد ريو دي جانيرو

اجلائزة  بطل  الزغبي،  كرمي  املصري  الفارس  أشاد 

الكبرى، بأداء جواده الذي لم يخذله، مهديًا هذا الفوز 

الكبير إلى والدته التي حرص على االتصال بها مبجرد 

إعالن النتائج النهائية ونقل إليها اخلبر السعيد. وكان 

البطل املصري قد تعرض لإلصابة بكسر في الضلوع 

البطولة  إحدى جوالت  في  على جواده  من  وقوعه  بعد 

ليرفع  الصراع  ويواصل  املسكنات  بعض  ليتناول 

النقطة  إلى  ويصل  املطاف،  نهاية  في  البطولة،  كأس 

ريو  أوملبياد  إلى  التأهل  سلّم  على  قدمًا  ليضع   150

دي جانيرو بالبرازيل. وأشاد الزغبي مبستوى التنظيم 

الرائع للبطولة، الفتًا إلى أن هذا ليس غريبًا على دولة 

اإلمارات في كل البطوالت التي تستضيفها، مبينًا أنه 

ولكنها  اإلمارات،  نظمتها  بطوالت  في  قبل  من  شارك 

املرة األولى التي ينال فيها لقب البطل.

البطولة  أثروا  الذين  الفرسان  مبستوى  أشاد  كما 

أنها ضمت عددًا كبيرًا من  القوي، خصوصًا  بأدائهم 

الفرسان العرب واألوروبيني أصحاب اخلبرة واملستوى 

أنه  املنافسة، مؤكدًا  قوة وصعوبة  زاد من  ما  املتميز، 

تستضيفها  التي  البطولة  في  أسبوعني  بعد  سيشارك 

دولة قطر، متمنيًا أن يحقق فيها أيضًا مركزًا متقدمًا.

الكمالي يتّوج الزغبي بحضور باتريك عون.
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ممثل  نهيان،  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  شهد 

تراث  نادي  رئيس  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب 

فعاليات  أبوظبي،   – شنغريال  فندق  في  اإلمارات، 

ثانية  العالم،  حول  العربي  باحلصان  اخلاصة  الندوة 

الدولي  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  مهرجان  فعاليات 

رعاية  حتت  يقام  الذي   ،2016 للفروسية  العاشر 

سموه، وشارك فيها مختصون عامليون من مربي اخليل 

اجلديد  للجيل  عونًا  تكون  لكي  بلدانهم  لعرض جتارب 

من املربني العرب، خصوصًا في اإلنتاج. وحضر الندوة 

صاحب  ممثل  ديوان  وكيل  احمليربي  فاضل  عبدالله 

منظمة  رئيس  عبدالرازق  وأحمد  الدولة،  رئيس  السمو 

جمعية اخليول العربية املصرية، وعصام عبدالله مدير 

جمعية اخليول العربية في اإلمارات، منسق عام كأس 

املربني العرب باملهرجان. والدكتور محمد مشموم ممثل 

جانب  إلى  الندوة،  أدار  الذي  العربي،  اجلواد  منظمة 

كبير  وجمهور  املهرجان،  وضيوف  املسؤولني  من  عدد 

من املختصني واملعنيني باخليل، وممثلي وسائل اإلعالم 

احمللية، ووسائل اإلعالم العربية واألجنبية التي قدمت 

إلى الدولة لتغطية فعاليات املهرجان.

ندوة الحصان العربي حول العالم  
التأكيد على أصالة الخيل العربي رغم تنّوع برامج اإلنتاج 

وألقى عبدالله فاضل احمليربي كلمة اللجنة العليا املنظمة 

الشيخ  توجيهات سمو  بفضل  أنه  للمهرجان، موضحًا 

سلطان بن زايد آل نهيان تقام الندوة، وبفضل اهتمام 

سمّوه ودعمه، وحتت رعايته الكرمية سينطلق املهرجان 

في دورته اجلديدة، التي تتميز بالتطور والنمو، واتساِع 

مشيرًا  املرجوة،  األهداف  يخدم  مبا  فيها،  املشاركني 

إلى أن الندوة هي واحد من أوجه ومجاالت التطور التي 

مُة للمهرجان إلى إثراء املهرجان بها  تسعى اللجنُة املنظِّ

كل عام.

سمو  جهود  فيها  شكر  كلمة  عبدالله  عصام  ألقى  ثم 

الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان جتاه اخليول العربية، 

فرصة  من  واملعنيني  للمختصني  سمّوه  يتيحه  وما 

باخليل ومبربي اخليل،  يعزز االهتمام  ما  للتباحث في 

مشيرًا إلى أن ذلك ما ترمي إليه منظمة اجلواد العربي 

وثقافتها  العربية  باخليل  الوعي  نشر  إلى  تسعى  التي 

مبا  الوسائل  مختلف  عبر  وذلك  املربني،  لدى  وتعزيزه 

فيها الندوات التي تقام ندوة اليوم ضمنها.

مشموم  محمد  للدكتور  بكلمة  الندوة  جلسات  وبدأت 

ممثل منظمة اجلواد العربي، الذي أدار كل أعمالها، بنّي 

فيها أنه إميانًا مبا يلتقي به كل من مهرجان سلطان بن 

زايد آل نهيان الدولي للفروسية ومنظمة اجلواد العربي 

العربي، السيما من اجلوانب  باملربي  الكبير  باالهتمام 

الثقافية واألدبية للخيل، فقد كان اختيار موضوع الندوة 

يصب في متكني اجليل اجلديد من املربني العرب للتعرف 

تربية  في  العاملي  املستوى  على  الناجحة  النماذج  إلى 

وإنتاج اخليول العربية اجليدة، واستهل جلسات الندوة 

ورقته  إذ حتدث في  السعودية،  القسامي من  عبدامللك 

املعنونة »خيول اجلزيرة العربية كنز الصحراء« أكد فيها 

أن أصل اخليل العربية هو اجلزيرة العربية بخالف ما 

ظل يدعيه البعض.

العمل  ورقة  في  بولندا  من  تريال  د.مارك  حتدث  ثم 

العربية األصيلة  تربية اخليول  تاريخ جناح  الثانية عن 

في بولندا، حيث سهل املوقع اجلغرافي لبولندا انتقال 

إليها،  الشرق  من  القادمة  األصيلة  العربية  اخليول 

بقوة  تتميز  وكانت  األبيض،  باخليل  آنذاك  وعرفت 

حتملها لقساوة ظروف القتال في املعارك.

مصر  من  متحدثون  الثانية  العمل  جلسة  في  وشارك 

ومن أمريكا، وحتدث أحمد عبدالرازق حول تربية اخليل 

أخبار

العربية في مصر، ركز فيها على األصول واملواصفات 

في  العربية  اخليول  تربية  إلى  وتطرق  التطور،  وفرص 

مصر. من جانبه، قال السيد مصطفى عمر، أحد كبار 

املصرية  الزهراء  محطة  إن  مصر،  في  اخليل  مربي 

اخليول  لكل  الوراثي  الوعاء  تشكل  اخليول  لتربية 

تأصيل  في  السبق  احملطة  لهذه  كان  حيث  املصرية، 

اخليول، وتناول تطور اخليول املصرية وتربيتها، مشيرًا 

من   6500 من  أكثر  مصر  في  اليوم  هناك  أن  إلى 

سيانيثيا  اجللسة  هذه  في  ثم حتدثت  األصيل،  اخليل 

اخليول  وتراث  تاريخ  حول  أمريكا،  من  كولبرسون، 

العربية األصيلة، وعالقتها بتربية اخليول احلديثة، بينت 

فيها استخدام معظم الدول، خصوصًا أمريكا وأوروبا، 

املميزة،  وخصائصه  لصفاته  نظرًا  املصري  للحصان 

وذلك منذ القرنني الثامن عشر والتاسع عشر.

مؤتمر السباقات يشّدد على االعتناء 

بمربي الخيول العربية

شهد فندق فيرومونت باب البحر بأبوظبي أولى فعاليات 

للفروسية  الدولي  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  مهرجان 

2016، مبؤمتر دولي شارك فيه نخبة من املتخصصني 

في الفروسية حتدثوا عن نادي سباقات اخليول العربية، 

وتاريخ سباقات اخليول العربية، وماضي وحاضر هذه 

اخليل  سباقات  إلى  إضافة  البرازيل،  في  السباقات 

فاضل  عبدالله  بحضور  وذلك  أوروبا،  في  التراثية 

رئيس  السمو  صاحب  ممثل  ديوان  وكيل  احمليربي 

الدولة، وأحمد عبدالرازق مستشار سمو الشيخ سلطان 

والدكتور محمد  الفروسية،  لشؤون  نهيان  آل  زايد  بن 

مشموم ممثل منظمة اجلواد العربي، إلى جانب عدد من 

املسؤولني في النادي وضيوف املهرجان، وجمهور كبير 

من املختصني واملعنيني باخليل، وممثلي وسائل اإلعالم 

احمللية، ووسائل اإلعالم العربية واألجنبية التي قدمت 

إلى الدولة لتغطية فعاليات املهرجان.

واستهل الندوة أحمد عبدالرازق مستشار سمو الشيخ 

سلطان بن زايد آل نهيان لشؤون الفروسية، مبقدمة عن 

أهمية  فيها عن  العربية، حتدث  نادي سباقات اخليول 

املؤمتر الذي يأتي في وقت يستدعي وضع استراتيجية 

ومنع  وجوده  على  واحلفاظ  العربي  احلصان  إلنقاذ 

انحساره، مشددًا على أهمية دور مربي اخليل في هذا 

املوضوع، حيث يحتاج مربو احلصان العربي إلى الدعم 

العربي  احلصان  إذ ميثل  يربونه،  ما  بأهمية  والتوعية 

إرًثًا عربيًا، واحلفاظ عليه هو حفاظ على ركن من أركان 

نادي  كاهل  على  يلقي  الذي  األمر  العربي،  موروثنا 

بدور  للقيام  كبرى  مسؤولية  العربية  اخليول  سباقات 

هذه  مؤمترنا  ويعطي  العربي،  حصاننا  على  احلفاظ 

األهمية في تسليط الضوء على حجم وأهمية املوضوع.

سلطان بن زايد مع المشاركين في الندوة.
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اعلن عن تفاصيل بطولة مكتوم بن محمد االولى للبولو

الحبتور : سعادتنا ال توصف وسقف طموحاتنا بال حدود

أعلنت اللجنة املنظمة لسلسلة بطوالت كاس دبي الذهبية 

2016 التفاصيل الكاملة عن بطولة مكتوم بن محمد بن 
راشد آل مكتوم االولى للبولو خامتة بطوالت البولو ذات 

التصنيف العالي » هاي جول« للموسم احلالي 2016 .

للبولو  االكبر  احلدث  مؤسس  احلبتور  محمد  أعرب  و 

التي  والكبيرة  الكرمية  بالرعاية  سعادته  عن  باملنطقة 

يوليها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رشد آل مكتوم 

نائب حاكم دبي لسلسلة بطوالت كاس دبي الذهبية منذ 

سنوات كما ان البطولة املقبلة التي سيحمل الكاس اسم 

ابعادا  الكاس  البطولة وهذا  لهذه  سموه سوف تعطي 

التي حققتها هذه  اضافية جديدة تعزز من النجاحات 

السلسلة الذهبية حتى االن مؤكدا ان سقف طموحات 

البولو ليس له حدود .

ووجه احلبتور باسمه واسم اللجنة  املنظمة واملشاركني 

الشكر  البولو  وعشاق  ومحبي  العام  هذا  بطوالت  في 

والعرفان الى سموه على رعايته املستمره لهذه الرياضة 

ذات  الرياضات  بني  طريها  تشق  بدأت  التي  املثيرة 

اجلماهيرية وتتبوأ املكانة الالئقة لها .

وكشف احلبتور النقاب عن موعد ومكان البطولة وقال 

مارس  من  عشر  ثامن  في  تنطلق  سوف  البطولة  ان 

فريق  تسع  ابريل ومبشاركة  الثاني من  وتستمر حتى 

بتصنيف 18 جول وهي من املستويات العالية وسوف 

تقام املباريات مبالعب منتجع ونادي احلبتور للبولو.

بطوالت  سلسلة  ان  صدورنا  يثلج  ما  لعل   : واضاف 

الكأس الذهبية للبولو تواصل جناحاتها عاما بعد عام 

وكاما استحدثنا بطولة فاننا جند جتاوبا وتفاعال كبيرا 

تنظيم  في  التفكير  الى  يدفعنا  مما  واملالك  الفرق  من 

بطولة أخرى مما اسهم في الترويج ملدينة دبي ولبولو 

االمارات في مختلف انحاء العالم وهذا مصدر فخرنا .

اللجنة  ان  املنظمة  اللجنة  رئيس  احلبتور  محمد  وأكد 

سوف تعمل على أن يصل املوسم بدولة االمارات الى 

وافضل  الفرق  كبريات  يستقطب  وان  اشهر  تسعة 

الالعبني في العالم .

نتهى املوسم األخير من بطولة كأس دبي الذهبية بنجاح 

كبير، شهد له الداني والقاصي من مسؤولني عن رياضة 

امللوك بالدولة، وعلى املستوى القاري والدولي، هذا إلى 

جانب احلريصني على املشاركة باملوسم من جنوم اللعبة 

من أبناء الدولة واألشقاء من السعودية، إضافة ألبرز 

النجوم  من  واملشاهير  العالم  على  واملصنفني  الالعبني 

والفنانني، وهو ما أكد عليه محمد احلبتور أحد جنوم 

اللعبة ومنظم البطولة، والذي تأّسست البطولة على يده 

منذ عام 2009، وقد منت وتطّورت بالتزامن مع منو 

دبي، وأصبحت حاليًا مسابقة البولو األولى في املنطقة، 

كما أنها تستقطب كبار الشخصيات، ووجوهًا مجتمعية 

مجلس  دول  أنحاء  مختلف  من  الشركات  ومديري 

الذهبية  دبي  كأس  بطولة  وُتعتَبر  اخلليجي.  التعاون 

للبولو، من أبرز فعاليات البولو بعد بطوالت األرجنتني 

والواليات املتحدة واململكة املتحدة، وحصلت على املركز 

الرابع عامليًا.

ونوه الى ان البطولة حظيت ، برعاية كرمية من سمو 

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم 

للبولو«  هورلينغهام  »جمعية  مظلة   حتت  وذلك  دبي، 

كأس  بطولَتني:  إلى  الفعاليات  هذه  وُتقَسم   ،)HPA(

مكالرين الفضية وكأس جوليوس باير الذهبية.

وقال محمد احلبتور، مؤسس البطولةلقد بدأت البطولة 

بتصنيف 10 جول ثم تطورت وبرغبة عارمة من الفرق 

املشاركة وفي وقت قياسي الى 18 جول وهو امر بالغ 

االهمية مما يؤكد أن دبي حجزت لها مكانًا متميزا  على 

اخلريطة العاملية لرياضة البولو«.

ومالكها  الفرق  جميع  بفضل  اإلقرار  »يجب   : وتابع 

الذين دعموا سلسلة بطوالت كأس دبي الذهبية للبولو، 

من خالل دعم هائل وكبير من الفرق املشاِركة على مر 

السنني، مما أسهم في االرتقاء برياضة البولو في دبي 

إلى مستوى جديد«.

 وأشاد احلبتور بوجود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد 

بجميع  املشاركة  على  وحرصها  اللعبة،  بساحات 

البطوالت، إضافة حلرصها على إقامة بطوالت خاصة 

مرة،  ألول  مالعبنا  تشهدها  والتي  اللطيف،  للجنس 

أن  الرجال، مؤكدًا  اللعبة مقتصرة على  كانت  أن  بعد 

كبيرة  بدرجة  وأسهم  للعبة،  نوعية  نقلة  وجودها شكل 

خالل  التنافس  مبستوى  واالرتقاء  رقعتها  اتساع  في 

البطوالت، هذا إلى جانب تشجيع أبناء وبنات اإلمارات 

على ممارسة رياضة امللوك.

لالعبني  االيجابية  واملشاركة  بالتواجد  اشاد  كما 

املواطنني واالشقاء من اململكة العربية السعودية مشيرا 

الى انها لديه خطط طموحة في العم املقبل  في بسلسلة 

حيث   2017 املقبل  العام  الذهبية  دبي  كأس  بطوالت 

سيتم االنتهاء من جميع مرافق  منتجع ونادي سانت 

رائعة  إضافة  سيشّكل  الذي  للبولو،  احلبتور  ريجيس 

إلى رياضة البولو في دبي وعالم الفروسية ككل، ونحن 

نحرص على توفير جميع السبل لالرتقاء بهذه الرياضة، 

اإلمارات  أن  وخاصة  املناسبة،  التحتية  البنية  وتوفير 

بشكل عام، ودبي على وجه اخلصوص، أصبحت قبلة 

لنجوم ومشاهير اللعبة بالعالم«.

أخبار

Gonzalo Etcheverry/DPGC 2016
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برنامج حمدان بن محمد لالبتعاث يوقع اتفاقية مع جامعة لندن

يهدف لزيادة االطباء البيطريين المواطنين بنسبة 40 %

بتوجيهات كرمية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

دبي  مستشفى  وقع  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل  راشد 

الكلية  مع  اتفاقية  بدبي،  روتانا  املروج  بفندق  للخيول 

من  عدد  البتعاث  لندن  بجامعة  البيطري  للطب  امللكية 

البيطري في اجلامعة  الطب  لدراسة  املواطنني  الطالب 

سموه  اطلقها  التي  املبادرة  ضمن  وذلك  العريقة، 

في  لالبتعاث  بن محمد  الشيخ حمدان  برنامج  بانشاء 

الطب البيطري، والذي يتيح الفرصة للطالب املواطنني 

جامعات  أرقى  في  البيطري  الطب  لدراسة  املتميزين 

العالم.

رضا  علي  الدكتور  للخيول  دبي  مستشفى  عن  ووقع 

ستوارد  والبروفسير  اإلدارة،  مجلس  عضو  الهاشمي 

ريد عن الكلية امللكية للطب البيطري، وشهد التوقيع كل 

من الدكتور عبدلله املطيري، املدير اإلداري للمستشفى، 

تشرج،  ديفيد  البروفسير  من  وكل  الهاشمي،  وحوراء 

ونيتا ديفيد عن الكلية امللكية.

وكان مستشفى دبي للخيول، قد عن اعلن في ديسمبر 

املاضي إطالق برنامج سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم البتعاث الطلبة املواطنني املتميزين 

لدراسة الطب البيطري، وذلك خالل االحتفالية الكبيرة، 

الـ20  الذكرى  مبناسبة  املستشفى  نظمها  التي 

بن  حمدان  الشيخ  سمو  من  كرمية  برعاية  لتأسيسه، 

وبحضور  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

إدارة  مجلس  عضو  الهاشمي  رضا  علي  الدكتور 

مستشفى دبي للخيول، والدكتور عبدلله املطيري املدير 

اإلداري للمستشفى، وعدد من املؤسسني، والضيوف.

علي الهاشمي: تشجيع المواطنين 
للعمل في مجال الطب البيطري

سمو  مبادرة  أن  الهاشمي  رضا  علي  الدكتور  قال 

لزيادة  جاءت  مكتوم  آل  محمد  بن  حمدان  الشيخ 

البيطري  الطب  مجال  في  العاملني  املواطنني  اعداد 

البيطرة  الطب  يدرسون  الذين  الطالب  بتشجيع  وذلك 

بالتخصص في ارقى اجلامعات حول العالم.

وقال ان البداية ستكون بابتعاث اثنني من الطالب الى 

ذلك  وبعد  لندن،  بجامعة  البيطري  للطب  امللكية  الكلية 

ميكن دراسة زيادة العدد وكذلك الفرص في جامعات 

اخرى مختلفة.

وقال الدكتور الهاشمي مجال الطب البيطري وخاصة 

في  كبيرة  طفرة  شهدت  التي  املجاالت  من  اخليول 

بلغت  الذي  املميز  املستوى  بعد  خاصة  االمارات 

الفروسية، حيث تستضيف دبي اغنى سباقات اخليول 

في العالم.

جدا  قليل  املجال  هذا  في  املواطنني  عدد  أن  وأضاف 

لهذا السبب فان مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد 

االمر  هذه  ملعاجلة  اإلطار  هذا  في  جاءت  مكتوم  آل 

بزيادة االطباء املواطنني العاملني في مجال اخليول.

عبدالله المطيري:استيعاب الطالب 
كاطباء فور تخرجهم 

الشيخ  سمو  مببادرة  املطيري  عبدالله  الدكتور  أشاد 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، البتعاث الطلبة 

اجلامعات  أرقى  في  البيطري  الطب  لدراسة  املواطنني 

العاملية.

للدراسة في  البرنامج سيبدأ بابتعاث طالبني  وقال إن 

الكلية امللكية للطب البيطري بجامعة لندن، مشيرا الى 

نظام  اعتمادهم  بسبب  جاء  بريطانيا  على  التركيز  ان 

يفيد  الذي  االمر  الكورسات  وليس  العلمي  البحث 

الطالب ويقلل لهم مدة االبتعاث.

اخلريجني  لكل  مفتوحة  الفرصة  أن  املطيري  وأضاف 

املاجستير  لدراسة  البكالريوس  حملة  من  املواطنني 

والدكتوراة، مشيرا الى أنهم سيتم استيعابهم مباشرة 

كاطباء باملستشفى. 

حمدان  الشيخ  برنامج  أن  املطيري  الدكتور  وقال 

خطة  وضع  البيطري،  الطب  في  لالبتعاث  محمد  بن 

هذا  في  املواطنني  نسبة  بزيادة  املقبلة  سنة  للعشرين 

املجال بنسبة 40 % .
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ماء الرأس بعشرين دقيقة، تواصل مع طبيبك البيطري 

فورًا. تواصل مع الطبيب أيضًا، إذا لم تكن األطراف 

االمامية للمهر الوليد أول شيء يظهر أثناء الوالدة.

جروح  أو  رضوض  تعالج  أن  يجب  العني:  إصابات 

العني بشكل مباشر. ومهما كانت إصابة العني حادة أو 

ميؤوسًا منها، ال يجب فقدان األمل على الفور والتأكد 

ما إذا كانت احلالة قابلة للعالج. و قد تصعب أحيانًا 

مالحظة أن احلصان يعاني من مشكلة في العني، لكن 

أو  متكرر،  بشكل  العني  تدميع  مثل  ألمور  متيقظًا  كن 

محاولة احلصان حكها باألسطح واجلدران.

في  ضيق  من  احلصان  يعاني  عندما  التنفس:  عسر 

عميق،  غير  وبشكل  بسرعة  بالتنفس  سيبدأ  التنفس 

وابعده  هادئًا  وابقيه  احلصان  متوترًا. ساعد  وسيبدو 

عن أي عوامل قد تكون مسببة للحساسية، وكن سريعًا 

في طلب العون من طبيب بيطري.

االختناق: وقد يحصل االختناق بسبب تناول احلصان 

غير  بشكل  الطعام  مضغ  أو  سريع،  بشكل  العلف 

أعراض  ومن  أسنانه.  في  مشاكل  بسبب  صحيح 

االختناق خروج إفرازات من أنف احلصان. أبعد العلف 

عن احلصان، وانتظر حتى يصبح مجرى املريء سالكًا 

مرة أخرى

مع  املتوقعة  غير  واحلوادث  اإلصابات  من  كثير  تقع 

احلصان والفارس أثناء التمارين أو املسابقات، والتي 

اإلسعافات  عدة  غياب  في  خطيرة  تبعاتها  تكون  قد 

األولية الالزمة : 

ولتجنب اإلصابات الدائمة أو املضاعفات ألي إصابة، 

ننصحكم باحلرص على وجود األغراض التالية في بني 

اإلسعافات األولية اخلاصة باحلصان:

•  ضمادات قابلة لاللتصاق ذاتيًا، وشاش.
حتت  لوضعه  لالمتصاص،  قابل  قطني  قماش    •

الضمادات أو لتضميد اجلروح.

يلزم استعمال  •  ميزان حرارة زئبقي أو رقمي، وقد 
الفازلني للتمكن من إدخال امليزان ألخذ احلرارة.

•  مطهر ومرهم لتعقيم اجلروح وااللتهابات اجللدية.
•  مقص، وكماشة لقطع األسالك إذا علق احلصان أو 
السرج بالسياج. وميكن استعمال الكماشة أيضًا إلزالة 

أو إلزالة أي شظايا  إذا كانت رخوة،  حدوة احلصان 

عالقة في حدوة احلصان.

•  مرهم يحتوي على مركب أكسيد الزنك، الذي ميكن 
استعماله على حروق الشمس واجلروح.

•  كبريتات املغنيزيوم، املعروفة بامللح اإلنكليزي، والتي 
ميكن أن ميكن أن تذاب باملاء وتستعمل لتطهير اجلروح.

•  بخاخ ضد الذباب واحلشرات.
•  كتاب عن احلوادث واحلاالت الطارئة التي قد حتصل 
في االسطبالت، وينصح باالطالع عليه جيدًا قبل وقوع 

احلوادث.

 النزيف واإلصابات: يجب معاجلة اإلصابات أوالنزيف 
بشكل مباشر، وإيقافهما من خالل الضغط على اجلرح 

البارد،  باملاء  أو ربطه بضمادة، يجب تطهير اإلصابة 

الطبيب  من  بطلب  إال  األوردة  سدادة  استخدام  بال 

البيطري، وخصوصًا أن استخدامها بشكل خاطئ قد 

يسبب تلفًا لألعصاب والشرايني املجاورة ملكان اإلصابة 

لدى احلصان.. 

وقوة  األسباب  بحسب  املغص  أنواع  تختلف  املغص: 

وميكن  املؤملة.  الغازات  املغص  يسبب  وعادة  األلم. 

إعطاء حصانك مسكنات لأللم بعد استشارة الطبيب، 

بعض  وإزالة  طبي  بفحص  القيام  للطبيب  ميكن  حيث 

الروث الزائد والتحفيز على حركة األمعاء.

االلتواء: يعتبر هذا أخطر أنواع املغص، والذي يسببه 

بالدم،  األمعاء  تزود  يقطع  ما  الغليظة،  األمعاء  التواء 

ما يزيد من الغازات. وتكمن خطورة هذه احلالة، بعدم 

حل  يجعل  ما  طويل،  وقت  بعد  إال  العوارض  ظهور 

معدات اإلسعافات األولية الضرورية في كل اسطبل

املشكلة أصعب.

متزق األمعاء: يأتي متزق األمعاء كنتيجة لبعض حاالت 

املغص. فإذا كان احلصان يشتكي من آالم املغص ألي 

سبب من األسباب التي ذكرت سابقًا، ولم يتم عالجه ما 

أدى إلى تفاقم حالته، ثم شفي بشكل مفاجئ وسريع 

احتمال  على  مؤشر  فهذا  املرضية،  األعراض  وتوقفت 

إصابته بتمزق في األمعاء. وفي هذه احلالة، يجب على 

وقت  أسرع  في  جراحية  لعملية  يخضع  أن  احلصان 

ممكن.

حصانه  إصابة  استشعار  للفارس  وميكن  املغص: 

باملغص إذا الحظ أن احلصان لم يتروث لفترة طويلة، 

وأول  بطنه.  رفس  أو  األرض  على  بالتدحرج  قام  أو 

شيء يجب فعله ملعاجلة املغص هو وضع احلصان في 

مكان ضيق حتى ال يهرب، ومراقبة ما إذا كان يتناول 

الطعام أو يقوم بالتروث أو إذا كان يتحرك بعنف. اجعل 

حصانك يقف وامشي معه بهدوء، ألن احلركة تساعد 

في معاجلة التواء األمعاء وإخراج الغازات. تواصل مع 

الطبيب البيطري ملعرفة املسكنات التي ميكن أن تعطيها 

للحصان.

الوالدة: فترة والدة الفرس حرجة وكل دقيقة فيها ذات 

أهمية. وإذا لم يظهر املهر أو أي تطور آخر بعد خروج 

تعليم الفروسية ـ خاص البادية
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هل تواجه عدم استجابة من طرف حصانك؟ 

أو تعاني من ردات فعله الفجائية؟

املبتدئني،  للفرسان  مستغربة  التصرفات  هذه  تبدو  قد 

تقلق  التي  األمور  يفهمون  احملترفني  الفرسان  لكن 

عن  يخرج  أو  التصرف  يسيء  جتعله  أو  احلصان 

السيطرة.

احلركات  املثال،  سبيل  على  التصرفات،  هذه  ومن 

الفجائة التي يقوم بها الفارس إلى جانب احلصان، أو 

ترك احلصان مربوطًا في االسطبل أليام دون السماح 

له باحلركة، وغيرها.

وتتعرفون أكثر إلى التصرفات

التي تزعج الخيول فيما يلي:

بحركات  األشخاص  من  غيره  أو  الفارس  قيام    •

مفاجئة بجانب احلصان، مثل الركض باجتاه احلصان 

أو االقتراب منه بشكل مباغت.

•  إعطاء احلصان إشارات متكررة، مثل سحب اللجام 

التضييق على السرج باألرجل،  بالسياط أو  أو ضربه 

وعدم االكتفاء بإعطاء اإلشارة واضحة مرة واحدة فقط.

إحاطة عنق احلصان بأي شيء، مثل احلبال أو اللجام 

أو األذرع أوغيرها.

مناسب  بشكل  مثبت  السرج  أن  من  التأكد  عدم    •

ومناسب جلسم احلصان.

مثاًل،  احلصان.  تدريب  أثناء  مبدأ  على  الثبات  عدم 

اليوم  وفي  معني،  بتصرف  بالقيام  للحصان  السماح 

التالي ضربه بالسوط بقوة ألنها قام بنفس التصرف. 

وصعب  عصبيًا  احلصان  سيجعل  التصرف  هذا 

السيطرة.

•  احلدوة الغير مناسبة للحصان.

إبقاء احلصان مربوطًا داخل االسطبل لفترات طويلة، 

فاحلصان بحاجة للتحرك بحرية في الهواء الطلق يوميًا، 

حتى وإن لم يكن لديه متارين. أما إبقاء احلصان لفترات 

احلصان  مترد  إمكانية  فسيزيد  االسطبل  في  طويلة 

ومحاولته إيقاع الفارس من على ظهره.

احلصان  أعطى  فإذا  احلصان،  تعابير  فهم  عدم    •

هذه  تتجاهل  ال  باالنزعاج،  شعورًا  يبدي  تعبيرًا 

الوجهية  احلصان  تعابير  وراء  املعاني  تعلّم  اإلشارة. 

املختلفة ونبرات صوته وحركات أعينه وأذنيه.

وتتعرفون إلى أبرز الحاالت الطارئة

لدى األحصنة واألعراض المساعدة

على اكتشافها:

 النزيف واإلصابات: يجب معاجلة اإلصابات أوالنزيف 

بشكل مباشر، وإيقافهما من خالل الضغط على اجلرح 

البارد،  باملاء  أو ربطه بضمادة، يجب تطهير اإلصابة 

الطبيب  من  بطلب  إال  األوردة  سدادة  استخدام  بال 

البيطري، وخصوصًا أن استخدامها بشكل خاطئ قد 

يسبب تلفًا لألعصاب والشرايني املجاورة ملكان اإلصابة 

لدى احلصان 

وقوة  األسباب  بحسب  املغص  أنواع  تختلف  املغص: 

وميكن  املؤملة.  الغازات  املغص  يسبب  وعادة  األلم. 

إعطاء حصانك مسكنات لأللم بعد استشارة الطبيب، 

بعض  وإزالة  طبي  بفحص  القيام  للطبيب  ميكن  حيث 

الروث الزائد والتحفيز على حركة األمعاء

االلتواء: يعتبر هذا أخطر أنواع املغص، والذي يسببه 

بالدم،  األمعاء  تزود  يقطع  ما  الغليظة،  األمعاء  التواء 

ما يزيد من الغازات. وتكمن خطورة هذه احلالة، بعدم 

حل  يجعل  ما  طويل،  وقت  بعد  إال  العوارض  ظهور 

املشكلة أصعب

متزق األمعاء: يأتي متزق األمعاء كنتيجة لبعض حاالت 

املغص. فإذا كان احلصان يشتكي من آالم املغص ألي 

سبب من األسباب التي ذكرت سابقًا، ولم يتم عالجه ما 

أدى إلى تفاقم حالته، ثم شفي بشكل مفاجئ وسريع 

احتمال  على  مؤشر  فهذا  املرضية،  األعراض  وتوقفت 

إصابته بتمزق في األمعاء. وفي هذه احلالة، يجب على 

وقت  أسرع  في  جراحية  لعملية  يخضع  أن  احلصان 

ممكن

حصانه  إصابة  استشعار  للفارس  وميكن  املغص: 

باملغص إذا الحظ أن احلصان لم يتروث لفترة طويلة، 

وأول  بطنه.  رفس  أو  األرض  على  بالتدحرج  قام  أو 

شيء يجب فعله ملعاجلة املغص هو وضع احلصان في 

مكان ضيق حتى ال يهرب، ومراقبة ما إذا كان يتناول 

الطعام أو يقوم بالتروث أو إذا كان يتحرك بعنف. اجعل 

حصانك يقف وامشي معه بهدوء، ألن احلركة تساعد 

في معاجلة التواء األمعاء وإخراج الغازات. تواصل مع 

الطبيب البيطري ملعرفة املسكنات التي ميكن أن تعطيها 

للحصان

الوالدة: فترة والدة الفرس حرجة وكل دقيقة فيها ذات 

أهمية. وإذا لم يظهر املهر أو أي تطور آخر بعد خروج 

ماء الرأس بعشرين دقيقة، تواصل مع طبيبك البيطري 

فورًا. تواصل مع الطبيب أيضًا، إذا لم تكن األطراف 

االمامية للمهر الوليد أول شيء يظهر أثناء الوالدة

جروح  أو  رضوض  تعالج  أن  يجب  العني:  إصابات 

العني بشكل مباشر. ومهما كانت إصابة العني حادة أو 

ميؤوسًا منها، ال يجب فقدان األمل على الفور والتأكد 

ما إذا كانت احلالة قابلة للعالج. و قد تصعب أحيانًا 

مالحظة أن احلصان يعاني من مشكلة في العني، لكن 

أو  متكرر،  بشكل  العني  تدميع  مثل  ألمور  متيقظًا  كن 

محاولة احلصان حكها باألسطح واجلدران

في  ضيق  من  احلصان  يعاني  عندما  التنفس:  عسر 

عميق،  غير  وبشكل  بسرعة  بالتنفس  سيبدأ  التنفس 

وابعده  هادئًا  وابقيه  احلصان  متوترًا. ساعد  وسيبدو 

عن أي عوامل قد تكون مسببة للحساسية، وكن سريعًا 

في طلب العون من طبيب بيطري

االختناق: وقد يحصل االختناق بسبب تناول احلصان 

غير  بشكل  الطعام  مضغ  أو  سريع،  بشكل  العلف 

أعراض  ومن  أسنانه.  في  مشاكل  بسبب  صحيح 

االختناق خروج إفرازات من أنف احلصان. أبعد العلف 

عن احلصان، وانتظر حتى يصبح مجرى املريء سالكًا 

مرة أخرى

تعليم الفروسية ـ خاص البادية

للفرسان…
تجنبوا القيام بإحدى هذه التصرفات المزعجة للحصان
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الحبتور يتوج بكأس بنتلي

ميثاء بنت محمد تقود اإلمارات للفوز بكأس جوليوس باير للبولو

بولو

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم 

للبولو  الذهبية  للفوز بكأس بطولة دبي  فريق اإلمارات 

املقامة على كأس جوليوس باير، التي اختتمت فعالياتها 

باملرابع  والفروسية  للبولو  دبي  نادي  مبلعب  مبلعب 

العربية، حتت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، مبشاركة 9 فرق.

على  تغلب  بعدما  بالكأس  اإلمارات  فريق  فوز  وجاء 

فريق مهرة 7-10 في املباراة النهائية، كما جنح فريق 

بعدما  الترضية  ملراكز  بنتلي  بكأس  الفوز  احلبتور في 

تغلب على فريق أبوظبي 7-8 في املباراة النهائية.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي 

حضر اخلتام وأعضاء اللجنة املنظمة بتكرمي الفائزين 

باملراكز األول، حيث فاز لوكاس العب فريق اإلمارات 

دفينا  اجلواد  ونال  البطولة،  في  العب  أفضل  بجائزة 

كأس  احلبتور،  محمد  تسلم  وبعدها  األفضل  لقب 

بنتلي، ومت تتويج فريق اإلمارات بكأس جوليوس باير، 

وتسلمت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل 

مكتوم الكأس، ومت تكرمي العبي الفريقني األول والثاني 

بالكؤوس التذكارية والهدايا املقدمة من الرعاة.

دبي  مجلس  عام  أمني  حارب  سعيد  النهائي،  حضر 

إدارة  مجلس  رئيس  نائب  احلبتور  وأحمد  الرياضي 

الراعية  الشركات  وممثلو  للسيارات،  احلبتور  شركة 

وعدد من املسؤولني.

من جانبه، وجه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل 

بن  محمد  بن  مكتوم  الشيخ  إلى سمو  الشكر  مكتوم، 

راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي لرعايته الكرمية للبطولة 

منذ انطالقتها، كما وجه التهنئة إلى سمو الشيخة ميثاء 

بكأس  فريقها  لفوز  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بنت 

مؤكدا  األربعة  للفرق  الفني  باملستوى  مشيدا  البطولة، 

التطور  ويواكب  كبيرًا  تطورًا  اإلمارات يشهد  بولو  أن 

مختلف  في  دبي  تشهده  الذي  والعمراني  احلضاري 

املجاالت مهنئا اللجنة املنظمة للبطولة بالنجاحات التي 

حققتها نسخة العام احلالي.

وأشاد الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، بجهود محمد 

كأس  بطوالت  لسلسلة  املنظمة  اللجنة  رئيس  احلبتور 

البطوالت  كبريات  من  أصبحت  والتي  الذهبية،  دبي 

باملنطقة ورابع أفضل بطوالت العالم في البولو، مؤكدا 

أن مثل هذه البطوالت تسهم في الترويج لدولة اإلمارات 

عامة ولدبي خاصة.

وأعرب سعيد حارب أمني عام مجلس دبي الرياضي عن 

سعادته بالتطور الذي وصلت إليه بطولة البولو، مؤكدًا 

مشاركة  خاصة  وواسعة  قوية،  مشاركات  تشهد  أنها 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو 

التي أعطت أهمية كبيرة لهذا احلدث الذي أصبح يقام 

سنويًا. وأضاف أن رياضة البولو يجب أن تأخذ حقها 

كبيرة  ولها شعبية  وأنها متميزة  االهتمام، خاصة  من 

في الفترة احلالية، وهو ما يؤكد أنها في طريقها لتحقيق 

التوفيق جلميع  مستوى أفضل من املشاركات، متمنيًا 

ضمن  من  وأنها  خاصة  اللعبة،  هذه  في  املشاركني 

رياضات اخليل. وأكد على ضرورة وجود احتاد وهيئة 

إلى  حتتاج  اللعبة  متارس  التي  الفرق  ألن  البولو  من 

للعبة  أنشطة  من  يحدث  ما  أن  خاصة  رسمية،  مظلة 

احتاد  تشكيل  يتم  أن  واألفضل  فردية،  اجتهادات  هو 

رسمي.

أما عن تفاصيل املباراة النهائية، فقد جاءت سريعة في 

شوطها األول الذي شهد 5 أهداف، حيث تقدم مهرة 

ورد اإلمارات سريعًا بهدفني إال أن مهرة تعادل بركلة 

بالتقدم  األول  الشوط  وينهي  اإلمارات  ويعود  جزاء، 

2-3، وفي الشوط الثاني تفوق اإلمارات بعدما ضغط 

مهرة  يرد  ولم  أهداف   3 تسجيل  في  وجنح  قوة  بكل 

بأية أهداف لينتهي الشوط الثاني 2-6، ويحاول مهرة 

حتريك املياه الراكدة ويسجل هدفني، إال أن اإلمارات 

رد بهدف ورفع النتيجة إلى 7-4.

ويشهد الشوط الرابع تألق سمو الشيخة ميثاء، ويتمكن 

فريق اإلمارات من تسجيل ثالثة أهداف متتالية ليتقدم 

4-10، قبل أن يسجل فريق مهرة هدفه اخلامس مع 

تعامل  واألخير  اخلامس  الشوط  وفي  الشوط،  نهاية 

ولعب  لصاحله  انتهى  أنه  على  اللقاء  مع  اإلمارات 

الوقت  أن  إال  أهداف   3 مهرة  ويسجل  املضمون  على 

املباراة  اإلمارات  للتعادل، ويحسم  للوصول  لم يسعفه 

.10-7

ميثاء بنت محمد: اتجاه لتشكيل 

لجنة تشرف على البولو

آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  كشفت 

مكتوم قائدة فريق اإلمارات، عن وجود اجتاه لتشكيل 

جلنة تشرف على اللعبة بالدولة، واألمور أخذت طريقها 

للنور من خالل تبادل األفكار واملقترحات مع أصحاب 

اليبهوني  مطر  منهم  اللعبة،  بحقل  والعاملني  اخلبرات 

عضو مجلس أبوظبي الرياضي ومحمد احلبتور لوضع 

الشيخة  سمو  أعربت  اللعبة.  ملستقبل  متكامل  تصور 

سعادتها  عن  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء 

الفوز  اهدي  وقالت:«  بالكأس،  اإلمارات  فريق  بفوز 

جلميع الفرق املشاركة في البطولة، ألن اجلميع سعى 

في  ذلك  وأسهم  اللقب،  على  للمنافسة  رياضية  بروح 

بالكأس.  والفوز  للنهائي  اإلمارات  فريق  وصول 

والالعبني  للبطولة  الفني  باملستوى  سموها  وأشادت 

سموها  ونوهت  فيها،  املشاركني  واحملترفني  املواطنني 

عن  للكشف  الفرصة  يتح  لم  املستوى  تقارب  أن  إلى 

ومذاقًا  نكهة  البطولة  أعطى  مما  مبكرًا  البطل  هوية 

خاصًا«. وأرجعت سموها الطفرة التي تشهدها اللعبة 

بالدولة للجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على اللعبة 

آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  مقدمتهم سمو  وفي  بالدولة، 

نهيان رئيس نادي غنتوت للبولو والفروسية، والشقيقان 

محمد وراشد احلبتور قائدا فريقي احلبتور ومهرة إلى 

جانب سعيد بن دري قائد فريق بن دري والعديد من 

جنوم اللعبة باإلمارات والالعبني السعوديني عمر زيدان 

وسلطان ادريس قائد فريقي بن زيدان وادريس والذين 

الفروسية  بأندية  اخلضراء  باملسطحات  اللعبة  اثروا 

والبولو على وجه التحديد بالدولة.

محمد الحبتور: مشاركة 9 فرق

 مكسب كبير للبطولة

لسلسلة  املنظمة  اللجنة  رئيس  احلبتور  محمد  أشاد 

الكرمية،  بالرعاية  للبولو  الذهبية  دبي  كأس  بطوالت 

واملستمرة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب حاكم دبي لرياضة البولو عامة ولكأس 

املنظمة  اللجنة  رئيس  ووجه  الذهبية،  باير  جوليوس 

راشد  بن  مكتوم  بن  محمد  الشيخ  سمو  إلى  الشكر 

الفائزين  وتتويج  اخلتام،  حفل  لتشريفه  مكتوم  آل 

بطل  اإلمارات  فريق  إلى  التهنئة  وجه  كما  بالبطولة، 

بنت  ميثاء  الشيخة  بالشكر سمو  العام احلالي وخص 

التي شكلت  الفريق،  قائدة  آل مكتوم  محمد بن راشد 

النجاحات، وأكد  بعدًا إضافيًا ضاعف من  مشاركتها 

احلبتور أن مشاركة تسعة فرق في البطولة التي حتمل 

باهرًا  كبيرًا وجناحًا  مكسبًا  يعد  18 جول  هانديكاب 

جوليوس  البطولة  رعاة  بأن  منوهًا  الذهبية،  للكأس 

باير، وبنتلي هم شركاء للنجاحات التي حتققت، والتي 

أثلجت الصدور وتعكس االهتمام الكبير من املؤسسات 

االقتصادية بالدولة برياضة البولو.
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حتت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب حاكم دبي، تّوج فريق مهرة بقيادة راشد 

احلبتور بطاًل ألول بطولة ألساتذة البولو، والتي أقيمت 

ومنتجع  نادي  مالعب  على  املوسم  هذا  األولى  للمرة 

احلبتور »سانت ريجيس«، بعد فوزه في املباراة النهائية 

بقيادة  السعودي  إدريس  فريق  القوي  منافسه  على 

ثالثة  مقابل  أهداف  سبعة  وبنتيجة  إدريس  سلطان 

بعض  تخللتها  أشواط  أربعة  من  مباراة  بعد  أهداف، 

اللمحات الفنية من الفريقني.

وأعرب محمد احلبتور مؤسس سلسلة دبي الذهبية للبولو 

عن سعادته البالغة مبا حققته النسخة األولى من بطولة 

أساتذة البولو 2016، مشيرًا إلى أنه راٍض كل الرضا 

عن املستوى الفني والتنافس، ما سيشجعه وزمالءه على 

تنظيم النسخة الثانية من البطولة واالستعداد لها من 

اآلن، وأن تكون ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية ليمتد 

املوسم حتى شهر مايو من كل عام.

تغّلب على فريق إدريس في النهائي

مهرة يتّوج بلقب النسخة األولى لـبطولة أساتذة البولو

وقال احلبتور إن مشاركة 7 فرق وبهانديكاب 14 جول 

يؤكد أن هناك فرقًا كثيرة لديها الرغبة في املشاركة، 

مالعب  على  املقبل  العام  في  الثانية  النسخة  وستقام 

املرافق  اكتمال  بعد  احلبتور، خصوصًا  ومنتجع  نادي 

واخلدمات.

وجاءت املباراة في مجموعها جيدة املستوى، واستحقت 

هذا  استحدثت  التي  للبطولة  ختام  مسك  تكون  أن 

املوسم لتفرض نفسها وتصبح أساسية من العام املقبل 

ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو. وقدم الفريقان 

بالتعادل  األول  شوطها  انتهى  مثيرة  ختامية  مباراة 

تباعًا  بهدفني  مهرة  تقدم  ثم  منهما،  لكل  واحد  بهدف 

منهيًا الشوط الثاني بتقدمه بثالثة أهداف مقابل هدف 

واحد. وفي الشوط الثالث أضاف فريق مهرة الهدفني 

الرابع واخلامس تباعًا في الوقت الذي سجل فيه فريق 

إدريس هدفًا ثانيًا، ومع نهاية الشوط ينجح فريق مهرة 

بإحراز هدف سادس ليزيد الفارق إلى أربعة أهداف. 

وفي الشوط الرابع واحلاسم جنح كل فريق منهما في 

كبير  بفوز  املباراة  لتنتهي  رصيده  إلى  هدف  إضافة 

ملهرة على حساب إدريس وبنتيجة سبعة أهداف مقابل 

ثالثة أهداف، ليعلن فوزه باملباراة وبكأس البطولة في 

نسختها األولى.

العب  دانيال  الالعب  بالبطولة  الفنية  اللجنة  واختارت 

فريق مهرة أفضل العب في البطولة، كما اختير اخليل 

»كونوال« لالعب أليخاندرو من فريق إدريس أفضل خيل.

وقام محمد احلبتور مؤسس البطولة عقب نهاية املباراة 

إدريس  وفريق  البطل  مهرة  فريق  بتتويج  النهائية 

السعودي الوصيف، ثم ُدعي احلضور إلى حفل عشاء 

من خمس جنوم.

راشد الحبتور: التكتيك المباغت أربك 

المنافس

عن سعادته  مهرة،  فريق  كابنت  احلبتور،  راشد  أعرب 

بالفوز بأول بطولة لألساتذة، مشيرًا إلى أنه أول فريق 

يفوز بالكأس الذهبية، وأول فريق يفوز بالكأس الفضية 

إدريس  فريق  إن  وقال  واحد.  رقم  القميص  ويرتدي 

فريق جيد، ولكن فريقنا باغته بتكتيك رائع فارتبك منذ 

البداية، وتسّيدنا املباراة من شوطها الثاني واستطعنا 

احلفاظ على التقدم حتى النهاية.

سلطان إدريس: لم نكن في يومنا

قال سلطان إدريس، كابنت فريق إدريس السعودي، إن 

فريقه لم يكن في حالته ولم يكن في يومه، وأرجع ذلك 

إلى احتساب حكم املباراة خطأين متتاليني في الشوط 

الثاني فارتبك الفريق، وتفككت أوصاله، وفقد تركيزه، 

اخلسارة.  جاءت  ثم  ومن  منافسه،  رقابة  يحسن  ولم 

إلى  والتهنئة  الشكر  ووّجه  بالتنظيم،  إدريس  وأشاد 

الفني  واملستوى  التنظيم  جناح  على  احلبتور  محمد 

وميتد  البطوالت  تزيد  أن  في  أمله  عن  معربًا  للبطولة، 

املوسم في العام املقبل.

بولو
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If Enigma (Jerome Wirth, Jeff Hall, 

Matias MacDonough and Carlucho 

Arellano) was the underdog going 

into game against Coca-Cola (Gillian 

Johnston, Sugar Erskine, Julio 

Arellano and Steve Krueger) in the 

Joe Barry Memorial Cup action at the 

International Polo Club Wednesday 

morning, someone forgot to tell 

Enigma.  Eleven first half goals had 

Jerome Wirth’s Enigma team on top 

by eight goals, 113- after the first half 

of play as they cruised to the 1712- 

victory.

Coca-Cola’s Julio Arellano scored the 

Enigma wins Joe Barry Memorial Cup

first goal of the game on a 40-yard 

penalty shot in the first minute of play, 

10-, but Enigma stormed right back 

into the game.  Argentine 8-goaler 

Matias MacDonough scored the tying 

goal from the field and then gave his 

team the lead on a 60-yard penalty 

conversion, 21-.  Carlucho Arellano 

(younger brother of Coca-Cola 

8-goaler Julio Arellano) scored his first 

goal of the game for a 31- Enigma 

advantage.  Sugar Erskine responded 

for Coca-Cola with a brilliant run 

down the field for the final goal of the 

chukker.  Enigma left the field with the 

early 32- lead.

The second period belonged to 

Enigma as they thwarted attack after 

attack from Coca-Cola while adding 

four goals of their own.  Carlucho 

Arellano scored in the first 30-seconds 

of the chukker, 42-.  Carlucho Arellano 

followed it up at the 4:40 mark with 

a brilliant shot on goal that fell short.  

MacDonough galloped over the 

top of the ball, leaving it to Jeff Hall 

who hammered it through for a 52- 

lead.  MacDonough and Carlucho 

Arellano scored the final two goals of 

the chukker while holding Coca-Cola 

scoreless, 72-.

The teamwork between Carlucho 

Arellano and MacDonough continued 

to pay off with MacDonough scoring 

on a pass from Carlucho Arellano 90 

seconds into the third period, 82-.  Hall 

converted a 40-yard penalty shot to 

make it 92- with Julio Arellano scoring 

a goal from the field with three minutes 

left in the period, 93-.  There was no 

letup from Enigma with MacDonough 

taking advantage of a Coca-Cola foul 

to convert a 30-yard penalty shot for 

a goal, 103-, and then adding a final 

goal with just 17 seconds on the clock 

for a commanding 113- halftime lead.

Carlucho Arellano opened the second 

half with his fourth goal of the day, 

123- when the Coca-Cola rally began 

to pick up momentum.  Fouls were 

costly to the Enigma team with Coca-

Cola scoring on four penalty shots in a 

row (three from Julio Arellano and one 

from Steve Krueger), cutting the lead 

down to five goals, 127-.  Carlucho 

Arellano added his fifth goal of the 

match with 1:12 on the clock and 

MacDonough drove the ball through 

the Coca-Cola goalposts in the final 23 

seconds for a seven goal, 147- lead.

Coca-Cola isn’t the kind of team to 

give up, proving t with an aggressive 

attack and the opening three goals 

of the fifth chukker.  An Enigma foul 

in the goalmouth gave Coca-Cola 

a penalty shot just feet away from 

the goal, resulting in a Julio Arellano 

penalty goal, 148-.  Gillian Johnston 

took advantage of a pass from Sugar 

Erskine to score her first goal of the 

game, 149-, and another penalty goal 

from Julio Arellano from 60-yards out 

had them within four goals of the lead, 

1410-.  Enigma sucked it up and went 

after the Coca-Cola defense with team 

captain Jerome Wirth scoring on a 

well-executed shot on goal from over 

35-yards out, 1510-.  Wirth followed it 

up with his second goal of the game a 

minute later to end the chukker on top 

by six goals, 1610-.Midway through 

the final chukker MacDonough gave 

Enigma a seven goal lead, 1710-, with 

his eighth goal of the game,  It was 

over two minutes later that Krueger 

scored on a 70-yard neck-shot, 1711-.  

Julio Arellano scored the final goal of 

the game with just 32 seconds left in 

regulation time in a 1712- Enigma win.

MacDonough’s eight goals (two 

on penalty conversions) led the 

Enigma attack.  Carlucho Arellano 

was credited with five goals with 

teammates Wirth and Hall adding two 

goals apiece.  Julio Arellano scored 

six of his team-high eight goals on 

penalty conversions.  Krueger added 

two goals and Johnston and Erskine 

scored single goals in the loss.

Polo



7475 74

اليفستايل

Grieb & Benzinger
 المتخصصة بالساعات النادرة االستثنائية

مدرسة أجيال الدولية تطلق بالتعاون مع  مؤسسة بن عمير للتعليم
برنامج أجيال زايد للمنح الدراسية 

آلة  تركيب  “مجرد”  من  أكثر  الساعات  صناعة  ُتعّد 

إذ  والدقائق،  الساعات  تسجيل  على  قادرة  صغيرة 

أصبحت صناعة الساعات امليكانيكية حاليًا شكاًل من 

أشكال الفن احلقيقية. وحرفة ميارسها الكثيرون، ولكن 

ال يتقنها إال القليلون.

 Grieb & Benzinger يتمّيز اثنان من تخصصات

ساعتان   – التخصصات  بقية  عن  نوعها  من  الفريدة 

من غير احملتمل أن يعاد إبداعهما من أي وقت مضى 

لصناعة  املتبقي  املستقبل  في  أو  الكامل  تاريخها  في 

 Blue Sensation هي  األولى  الساعة  الساعات. 

التي يؤّطر إطارها البالتيني بقطر 49 ملم وبوزنه البالغ 

صنعها  بالكامل  ومزخرفة  مجددة  حركة  غرامًا   135
فيليب باتيك لـ Tiffany في عام 1889. أجرى غريب 

تعدياًل على احلركة التاريخية الفريدة من نوعها لعرض 

الوقت كمنظم، مبعنى أنه مت عرض الساعات والدقائق 

والثواني في ثالثة عروض مختلفة ال مركزية. ُزخرفت 

التجارية  بالعالمة  يدويًا  للحركة  القاعدية  الصفيحة 

ومت  األزرق،  البالتني  وهي  للشركة  املتميزة  البوتيكية 

تسمح  كريستالية  قطعة  ليشمل  البرميل  زنبرك  تعديل 

بتوفير املزيد من إمكانية رؤية احلركات امليكانيكية. كما 

متت زخرفة اجلسور وصفائح التوازن أيضا، في حني 

ُصقلت البراغي املثبتة لها وُسقيت إلضفاء اللون األزرق 

عليها. واكتمل التشكيل والزخرفة الكالسيكيني اليدويني 

للقرص مع عقارب من الفوالذ األزرق التي تأخذ مظهر 

 .Bolz األصلي لـ Breguet تشطيب جليدي بأسلوب

الفريدة من  الساعات  الرائعة من  القطعة  وُتشّكل هذه 

نوعها التي متت بالتعاون بني رواد فن صناعة الساعات 

احلاليني والسابقني.

تسمية     Grieb & Benzinger ُأخرى   وواحدة 

Blue Merit على حتفتها الفنية األخرى من الساعات، 
وتضم حركتها عيار L902.0  املجدد واملعّدل بالكامل 

ساعة  أنشأت  التي   ،A. Lange & Söhne من 

Tourbillon Pour le Mé�  أطلقت عليها تسمية 

عامي  بني  املُصّنعة  الساعة حتديدًا  هذه  متتلك   .rite
1994 و 1998، والتي مت إصدارها بعدد محدود بلغ 
واحدة  كانت  ألنها  تاريخية؛  أهمية  فقط،  قطعة   200
ُعرضت  التي  احلديثة  املجموعة  في  مناذج  أربعة  من 

 A. Lange & لـ  الرسمي  التأسيس  إعادة  خالل 

أطلقت مدرسة أجيال الدولية بالتعاون مع مؤسسة 

بن عمير للتعليم برنامج أجيال زايد للمنح الدراسية 

الكاملة، لدعم الطلبة املتفوقني أكادمييًا من الصف 

السابع إلى الصف العاشر. وذلك متاشيًا مع رؤية 

مجلس أبوظبي للتعليم للعام 2030 وبرنامج االهتمام 

مبجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

)STEM( الذي أطلقهاملجلس مؤخرًا. ويهدف 

برنامج املنح الدراسية  من مؤسسة بن عمير التعليمية  

ملكافأة ودعم الطالب في سعيهم للحصول على وظائف 

في مجاالت الصناعة والعلوم والتكنولوجيا.

وقد صرح السيد ناصر محمد بن عمير، نائب رئيس 

مجلس مؤسسة بن عمير للتعليم ، مؤكدًا حرص املؤسسة 

على تطوير قوة عاملة ماهرة في إمارة أبوظبي، قادرة 

وذلك  والعشرين  احلادي  القرن  حتديات  مواجهة  على 

وأفضل  األمة  لتطوير  أساسي  عنصر  هو  التعليم  ألّن 

استثمار في شبابها، ومتاشيًا مع أجندة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة لعام 2021 والتي تهدف إلى رفع رتبة 

القراءة  العالم في  طالبنا لتصبح من بني األفضل في 

والرياضيات والعلوم وذلك إلثراء جوهر هويتنا«.

وتابع السيد ناصر محمد بن عمير حديثه قائاًل: » 

يهدف برنامج املنح الدراسية  مبدرسة أجيال الدولية 

إلى تشجيع ودعم الطالب في سعيهم للتميز، وتشجيع 

التنوع بني املتقدمني، وبناء الوعي بأهمية  وظائف 

مجال العلوم والتكنولوجيا. كما يهدف البرنامج إلى 

دعم الطالب ماديًا ومتكينهم من مواصلة تعليمهم، 

وكذلك تشجيعهم وحتفيزهم«. 

Söhne  – وهي العالمة التجارية األساسية الفاخرة 
من الساعات التي تتفاخر بتاريخ مستمر ميتد من عام 

للبالد. إال أن  1845 وحتى فترة االنقسام السياسي 
إعادة توحيد أملانيا سمحت بوالدة جديدة لهذه العالمة 

إلى  احلني،  ذلك  منذ  ارتقت،  التي  التاريخية  التجارية 

ذروة هرم الساعات الفاخرة.

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

إطالق سّيارة فيراري GTC4Lusso في معرض جنيف
سّيارة فريدة من نوعها تفتح أمامنا عالمًا جديدًا

واي  “إتش  شركة  في  الساعات  صناعة  خبراء  قام 

الهيدرولوجية،  امليكانيكا  مجال  في  واملختصني  تي”، 

ما  اجلمع  خالل  من  الواقع  أرض  على  اخليال  بتجسيد 

بني علم امليكانيك وعلم السوائل ضمن ساعة يد فريدة 

واستثنائية بكل معنى الكلمة. وعلى الرغم من انسياقنا 

إلى مفهوم احلداثة واحملدثني، إال أن هؤالء الكيميائيون 

التزموا بأدق قواعد صناعة الساعات الفاخرة، بل حتى 

متكنوا من التفوق عليها.

ساعة H2 Tradition بعبارة واحدة

الكالسيكية املعاصرة أو العراقة املستقبلية؟ وكما يوحي 

االسم، فإن ساعة H2 Tradition هي نقطة التقاء 

“إتش  شركة  من  ساعة  أول  أنها  كما  املصطلحني، 

تقنية  وفق  كالسيكية  نهائية  بلمسات  تتمتع  تي”  واي 

غيوتشيه. فضاًل عن كونها متثل أول تصميم من شركة 

“إتش واي تي” يحتوي على أقراص مصقولة ورقيقة، 

الغطاء  هذا  ظل  وفي  ذلك،  ومع  زرقاء.  ساعة  وبعقارب 

رسخت   H2 Tradition ساعة  بأن  جند  الضوئي، 

على  حافظت  فقد   .21 الـ  القرن  في  وبقوة  أقدامها 

اجلمالية اخلاصة للميكانيكا الهيدرولوجية، وذلك بفضل 

الشعيرة الرقيقة لتدفق السائل األزرق الذي يندفع نحو 

األمام مبرور الساعات.

إلى طرازات  فيراري عن طرح إضافة جديدة  أعلنت   

 4 سي  تي  »جي  سيارة  وهي  أال  الشهيرة،  فيراري 

بأربعة  جديدة  سّيارة  وهي   ،GTC4Lusso لوّسو« 

ملحوظ في مفهوم  تطّور  بروز  بظهورها  مقاعد تشّكل 

سّيارات السياحة الرياضية GT، وذلك عبر الدمج بني 

التوجيه بالعجلتني اخللفيتني وبني نظام الدفع الرباعي 

للمرة األولى.

ُصّممت هذه السيارة للعمالء الذين يريدون اختبار املتعة 

وكل  فيراري في كل مكان  قيادة سّيارة  التي متنحها 

زمان، سواء أأرادوا القيام برحالت قصيرة أم طويلة، 

أم للسير على الطرقات اجلبلية املكسوة بالثلوج أم في 

برفقة ثالثة  أو  أكانون وحدهم  املدينة، وسواء  شوارع 

ركاب. إنها بكل بساطة سيارة للسائقني الذين ينشدون 

مواصفات  على  باملساومة  يقبلون  ال  لكن  باهرة  قوة 

الراحة داخل السيارة، واألناقة الرياضية، والتفاصيل 

 GTC4Lusso املتقنة. من هذا املنطلق، يتمّيز طراز

بتعّدد غير مسبوق في املزايا، كطراز FF الذي اجتذب 

قاعدة عمالء جديدة أصغر سنًا، وهو جيل يستفيد أكثر 

من سّيارات فيراري، إذ تزيد املسافات التي يقطعونها 

في سياراتهم بنسبة %30 عن املتوّسط.

الطرازات  بعض  إلى   GTC4Lusso اسم  ويشير 

مثل  التاريخ،  مّر  على  فيراري  قدمتها  التي  الرائعة 

سّيارة GTC 330 أو طراز GT 330، وهو طراز 

 2+2 مبقصورة  يتمّيز  لكنه  السابق  بالطراز  شبيه 

خلفهما(.  صغيرين  مقعدين  مع  أماميان  )مقعدان 

وكانت هذه السيارة من الطرازات املفّضلة لدى مؤّسس 

 GT 250 العالمة إنزو فيراري. باإلضافة إلى سّيارة

Berlinetta Lusso، التي شّكلت مزيجًا باهرًا بني 

األناقة واألداء العالي. أّما الرقم 4، فيدّل على املقاعد 

األربعة املريحة داخل السيارة.

كما صرح السيد أدريان مايو، مدير مدرسة أجيال 

الدولية قائاًل:« ال شك أّن الطالب الذين أظهروا سلوكًا 

مثاليًا يحتذى به وأداء أكادميي متميز في جميع 

املواد يستحقون املكافأة على التزامهم والتشجيع 

على حتقيق افضل مستويات ممكنة. وقد مت تصميم 

برنامجنا هذا لتوفير الدعم املالي الالزم لهؤالء 

ومساعدتهم على حتقيق أحالمهم ».

MA، ATC، NPQH ،السيد أدريان مايو، مدير المدرسة - بكالوريوس مع مرتبة الشرف
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الحبتور للسيارات توّسع مجموعة ميتسوبيشي للسيارات الرياضية
إطالق سيارة مونتيرو سبورت الجديدة في اإلمارات

اليابانية،  السيارات  صانعي  رائدة  ميتسوبيشي،  تلبي 

باحليوية  املفعمة  والعائالت  املغامرين  من  كل  حاجات 

من خالل طرح سيارة رياضية جديدة متعددة األغراض 

سيارة  وهي  أال  فئتها،  ضمن  املوازين  تغير  أن  يتوقع 

أفضل  األسواق،  في  اآلن  اجلديدة.  سبورت  مونتيرو 
وكاملة  األغراض  متعددة  اليابانية  الرياضية  السيارات 

املواصفات.

الرسمي  الوكيل  للسيارات،  احلبتور  كشفت 

للميتسوبيشي في اإلمارات العربية املتحدة، عن سيارة 

له  وجهت  جمهور  أمام  اجلديدة،  الرياضية  مونتيرو 
دعوة خاصة، وذلك في منتجع محمية دبي الصحراوية 
على   سبورت  مونتيرو  قيادة  بتجربة  املدعوون  قام  حيث 

أرض صعبة التضاريس بغية اإلملام الكامل مبواصفات 

األغراض  املتعددة  الرياضية  السيارة  هذه  وخصائص 

اجلديدة والرائدة. 

جديدًا  جياًل  اجلديدة  سبورت  مونتيرو  سيارة  تعتبر 
متعددة  الرياضية  السيارات  فئة  في  احلجم  متوسط 

اليفستايل

“سيارة  مفهوم  إلى  وصواًل  تطويرها  مت  األغراض 

الوعرة”.  الطرق  على  للقيادة  ومريحة  عصرية  رياضية 

على  للقيادة  املواصفات  مكتملة  رياضية  سيارة  إنها 
وعالي  رشيق  خارجي  تصميم  ذات  الوعرة  الطرق 

اجلودة، وتتميز بأداء رفيع املستوى وجزء داخلي مريح 

إضافة إلى أداء صديق للبيئة منسجم مع أفضل ما هو 

معتمد ضمن فئتها، وسمات سالمة متطورة وشاملة. 
سبورت  مونتيرو  فإن  باملظهر،  األمر  يتعلق  وحينما 

قبل  من  مطّور  ديناميكي  حماية  درع  تعتمد  اجلديدة 

تصميم  في  اجلديد  للمفهوم  تلبيًة  ميتسوبيشي  شركة 
العالي  العصري  التصميم  يستخدم  األمامية.  الواجهة 

اجلودة عناصر رياضية وديناميكية على السواء لتميزها 

هذا  التقليدية.  الرياضية  السباقات  سيارات  باقي  عن 

على  الدقة  عالية  حتكم  لوحة  الداخلي  اجلزء  ويستخدم 

نحو يليق بسيارة رياضية أكبر حجمًا في حني تضفي 

الزينة الفضية املنقوشة بأسلوب رشيق واملقاعدة املتينة 
ملسة فارهة على السيارة. 

ومن خالل محركها MIVEC V6 القوي بسعة 3.0 

ليتر، تفخر مونتيرو سبورت بامتالكها ناقل حركة ثماني 
السرعات لقيادة أكثر سالسة ورفاهية وفعالية محسنة 

في استهالك الوقود. وتزداد الراحة في القيادة من خالل 

مثبت السرعة ودواسات تبديل السرعات الرياضية التي 

تتيح للسائق تغيير السرعات بالضغط دون حتريك اليد 

بعيدًا عن املقود. 
سالمة  مبواصفات  الرياضية  سبورت  مونتيرو  تتمتع 

السالمة  هيكل  تصميم  يوفر  كما  وكامنة.  ُمفّعلة  شاملة 
ميتسوبيشي  شركة  قبل  من  املصمم   RISE*3
السالمة  من  مزيدًا  السبعة   SRS الهوائية  والوسائد 

الكامنة والشاملة للركاب. 
تخفيف  نظام  الفاعلة  السالمة  خصائص  بني  ومن 

بوجود  اإلنذار  ونظام   ،)FCM( األمامي  االصطدام 

سيارات أخرى بالقرب من السيارة )وهو النظام األول 

من نوعه في أحد موديالت امليتسوبيشي(، ونظام فوق 

ذلك،  إلى  إضافة   .)UMS( السرعة  لتخفيف  صوتي 

تتمتع مونتيرو سبورت اجلديدة بالعديد من املواصفات 

املتقدمة التي تتجاوز إلى حد كبير ما ميكن مالحظته في 
الكهربائية )األولى  اليد  فرامل  مثل  الفئة  هذه  سيارات 

وجهاز  امليتسوبيشي(،  موديالت  أحد  في  نوعها  من 

كامل  أوتوماتيكي  ضبط  وجهاز  اجلهات  متعدد  مراقبة 
من  لكل  مختلفة  حرارة  درجات  بضبط  يسمح  للجو 

السائق وراكب املقعد األمامي.

نسخة   كليًا   اجلديدة  سبورت  مونتيرو  تستخدم  كما   
بشركة  اخلاص  الرباعي  الدفع  نظام  من  مطورة 

الطرق  وضعية  هذا  ويكمل  للسيارات.  امليتسوبيشي 

الوعرة )ألول مرة على موديل ميتسوبيشي( الذي يوفر 
ويضمن  التضاريس  أنواع   جميع  على  أداء  أفضل 

إلى  إضافة  الطريق،  سطح  حسب  السيارة  استقرار 

موديل  على  مرة  )ألول  املنحدرات  هبوط  في  التحكم 

في  التحكم  نظام  وضع  على  وبالضغط  ميتسوبيشي(. 

املكابح  تشغيل  تلقائيًا  يتم   HDC املنحدرات  هبوط 

للحفاظ على السرعة احلالية عند نزول املنحدرات بسرعة 

2 ~ 20 كم/ ساعة مما يتيح لك التركيز على القيادة 
احلاجة  دون  السالمة  من  قدر  بأكبر  املنحدرات  ونزول 

إلى التحكم يدويًا بالفرامل. 

على  ومستقرة  دقيقة  قيادة  السيارة  هذه  توفر  كما 
الطقس  حاالت  جميع  في  والوعرة،  املعبدة  الطرقات 

بالدفع  القيادة  وضعية  بفضل  وذلك  القيادة،  وظروف 

ووضعية    4WD الرباعي  2WDوالدفع  الثنائي 

في  الذكية  واملساعدة  الوعرة،  الطرق  على  القيادة 

الظروف صعبة، ونظام إيقاف متطور.

السائق  بوسع  القيادة،  وضعية  اختيار  وباستخدام 

 2H ( الثنائي)  بالدفع  القيادة  وضعية  بني  التغيير 
2WDوالدفع الرباعي  4WD  )4H, 4HLc( مع 

وضعية التعشيق على الطاير لغاية 100 كم/ الساعة.

القفل  استخدام  يجب  الطريق  وعورة  ازدياد  وعند 
في    4HLc إدخال  طريق  عن  املركزي  التفاضلي 

والطني  املنحدرات  في    4LLc أو  الوعرة  التضاريس 

والرمال.

التوازن  في  التحكم  خاصية  فإّن  ذلك،  على  وعالوة 

على  الكبح  قوة  مستقل  بشكل  تنّظم  اجلر  في  والتحكم 

على  احلفاظ  في  للمساعدة  االنعطاف  أثناء  العجالت 

ثبات السيارة عند احلاجة. كما أنها  حتسن اجلر ملنع 

قوة  في  التحكم  خالل  من  وذلك  الدوران  عزم  فقدان 

احملرك وتطبيق قوة الفرامل على العجالت.

إضافة إلى قدرتها على املناورة، تقدم مونتيرو سبورت 

صغيرة  تعد  والتي  م   5.6 قطرها  نصف  دائرة  حتول 

سهلة  يجعلها  مما  احلجم،  هذا  من  لسيارة  بالنسبة 

القيادة والصف.
املصابيح  فإّن  للسيارة  اخلارجي  للشكل  بالنسبة  أما 
متنحها  النهار  ومصابيح  املتطورة   LED األمامية 

مظهرًا جذابًا ومميزًا. أما املصابيح اخللفية الديناميكية 

بأّن  جرأة  بكل  للجميع  ُتعلن  فهي  سبورت  مونتيرو  في 

هذه  ليست سيارة SUV عادية.
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تويوتا RAV4 الجديدة تجّسد
برونق تصميمها الحيوي األناقة العصرية وروح االنطالق    

طرازات نيسان تحصل على تنويه
من مؤسسة التأمين للسالمة على الطرقات السريعة

بـ  تفوزان  مورانو  ونيسان   2016 ماكسيما  نيسان 

التأمني  مؤسسة  من  بلَس«  األعلى  السالمة  »تقييم 
أيضًا  قّدمت  التي  السريعة،  الطرقات  على  للسالمة 

»تقييم السالمة األعلى« لـ نيسان روغ 2016 ونيسان 
سنترا املزودتني بنظام الكبح األمامي الطارئ

 :2016 يناير   04  � املتحدة  العربية  اإلمارات  دبي، 

الطرقات  على  العامة  للسالمة  التأمني  مؤسسة  أعلنت 

بلس«  األعلى  السالمة  لـ »تقييم  تقدميها  عن  السريعة 

لعام   )TSP( األعلى«  السالمة  و«تقييم   )+TSP(
2016 الى أربعة من طرازات نيسان. ويؤكد هذا على 
إلتزام نيسان املستمر في مجال تطوير وحتسني سالمة 

الركاب في مجموعتها الكاملة من السيارات.

الطرقات  على  العامة  للسالمة  التأمني  مؤسسة  وكانت 

بلس«  األعلى  السالمة  »تقييم  قدمت  قد  السريعة 

)TSP+( الذي ُيعتبر من أعلى درجات التنويه اخلاصة 
نيسان  من   2016 العام  طراز  الى  العامة،  بالسالمة 

مورانو  نيسان  شقيقتها  الى  إنضمت  التي  ماكسيما 

2016 التي كانت قد حصلت بدورها على هذا التقييم 
في وقت سابق. وكانت ماكسيما قد حصلت على نتيجة 

»جيد« في إختبارات TSP+ اخلمسة للتصادم، فيما 

لسيارات  احلصري  املوزع  للسيارات،  الفطيم  أعلنت 

تويوتا في اإلمارات العربية املتحدة، عن إطالق سيارة 

نالت نسخها املزودة بجهاز الكبح األمامي الطارئ، على 

تقييم »متفوق« جلهة قدراتها على تفادي اإلصطدامات 
األمامية. وفي هذا السياق، قال بيار لوينغ، نائب رئيس 

قسم استراتيجية املنتجات والتخطيط في نيسان أميركا 

الشمالية )NNA(: “تفخر نيسان بسياراتها الرئيسية 

للسالمة  التأمني  مؤسسة  إنتباه  لفت  من  متكنت  التي 

مستويات  خالل  من  السريعة  الطرقات  على  العامة 

سالمتها املتفوقة. فقد وضعت ماكسيما اجلديدة وشأنها 

لـ مورانو، مقاييس جديدة في فئتها جلهة التصميم العام 
واألداء الرياضي والتطوير املكثف الذي نالته املقصورة. 

نيسان  إلتزام  على  فتوكدان  وروغ،  سنترا  نيسان  أما 
سعيدون  ونحن  القصوى  والسالمة  املتقدمة  باجلودة 

أيضًا ألن سيارتينا هاتني حصلتا على تنويه مهم جلهة 

تصميمهما املعاصر والفريد«.

اليفستايل

RAV4 اجلديدة املعاد تصميمها والتي تعتبر واحدة من 

العالم،  أكثر سيارات تويوتا الكروس أوفر شعبية في 

وتتميز بتصميمها اخلارجي اجلديد األنيق، ومقصورتها 

استهالك  في  كفاءتها  جانب  إلى  املتطورة،  الداخلية 

الوقود، وأدائها القوي، ومتعة قيادتها املفعمة باحليوية، 

بال  لالنطالق  املثالي  االختيار  منها  يجعل  الذي  األمر 

حدود حملبي املغامرة واألناقة العصرية. 

و   EX  – فئات  بأربع  اجلديدة   RAV4 تويوتا  تأتي 

VX  )دفع ثنائي(، باإلضافة إلى GXR و VXR )دفع 

رباعي دائم( – وجميعها مزودة مبحرك ذو أداء عال، 

ذو  لتر   2.5 الوقود سعة  استهالك  في  عالية  كفاءة  و 

دورة   6,000 عند  حصاًنا   177 بقوة  أسطوانات،   4

 4,100 عند  متر   – كغ   23.8 أقصى  وعزم  بالدقيقة، 

سرعات   6 حركة  ناقل  إلى  باإلضافة  بالدقيقة،  دورة 

أنواع  على جميع  ومستقرة  لقيادة سلسة  أوتوماتيكي 

الطرقات. 
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الفطيم للسيارات تتطلع نحو المستقبل مع طرح تويوتا بريوس في اإلمارات
المستقبل اآلن!

  »التمويل الدولية« تمنح  
كولم ماكلوكلين جائزة أفضل مدير تنفيذي للعام 

مجلس  لرئيس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كولم  فاز 
إدارة سوق دبي احلرة بجائزة أفضل مدير تنفيذي للعام 
 ،)IFM( خالل حفل توزيع جوائز مجلة التمويل الدولية

وذلك تقديرًا ملساهماته البارزة في قطاع صناعة جتزئة 

السفر.

ومتنح املجلة التي تتخذ من لندن مقرًا لها جوائزها إلى 

املؤسسات التي تعمل وفق أعلى املعايير في مجال عملها، 

وتهدف اجلائزة إلى تسليط الضوء على اإلجنازات التي 

تسهم في ارتقاء القطاع املالي و القطاعات األخرى مبا 

فيها التجزئة. 
التكرمي  بهذا  ماكلوكلني: »أتشرف  قال  املناسبة  وبهذه 
ذات  الدولية  التمويل  مجلة  قبل  من  به  حظيت  الذي 

هذه  أتلقى  أن  ويسعدني  الواسع،  العاملي  االنتشار 

اجلائزة التي حصلت عليها بفضل الدعم الذي أحاطني 

به سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس 
السوق  عمل  طاقم  دعم  وكذلك  احلرة،  دبي  سوق  إدارة 
املؤلف  من 6,000 شخص، والذين يقومون بعمل رائع 

في تسيير دفة العمل في مؤسستنا.« 

أقيم حفل توزيع اجلوائز في فندق ذا الند مارك في لندن، 
وقام بتسليم اجلوائز كل من بيتر ماير، املدير التنفيذي 
جلمعية الشرق األوسط )MEA(، ود. سيجدن كوغار، 
آدو،  وكوفي  لندن،  في  املركزي  تركيا  بنك  ممثلي  كبير 
لدولة  العليا  املفوضية  في  واالستثمار  التجارة  رئيس 

غانا، وتوماس مبون، رئيس اخلزانة والشؤون املالية في 
املفوضية العليا�غانا.

احلصري  املوزع  للسيارات،  الفطيم  رسميًا  طرحت 

لسيارات تويوتا بدولة اإلمارات العربية املتحدة، اجليل 

الهجينة  املركبة  بريوس،  تويوتا  سيارة  من  الرابع 

)هايبريد( األكثر شعبية في العالم. 

في  بريوس  سيارة  عن  مرة  ألول  الكشف  مت  قد  وكان 

في  للسيارات  الدولي  دبي  معرض  من   13 الـ  الدورة 

)تعمل  هجينة  سيارة  أول  بريوس  وتعد  املاضي.  العام 

نطاق  على  إنتاجها  يتم  الكهربائية(  والطاقة  بالوقود 

في  األولى  للمرة  طرحها  منذ  وذلك  العالم  في  واسع  

العام 1997، ومنذ ذلك الوقت مت بيع ما يزيد على 3.5 

مليون سيارة في جميع أنحاء العالم. 

ومنذ ما يقارب العقدين من الزمن، قدمت تويوتا بريوس 

بتصميم  ومتيزت  للبيئة،  صديقة  فائقة  أداء  مستويات 

جريء جديد، وجتربة فريدة في متعة القيادة. أما بريوس 

اجلديدة فتأتي كذلك مبزايا سالمة محّسنة ضمن هيكل 

أيروديناميكية  وكفاءة  أخف  بوزن  وتتسم  أكثر،  مدمج 

عاملية تساهم في حتسني توفير استهالك الوقود والذي 

يبلغ 26.1 كلم/ لتر. 

خالل حفل االطالق قال سعود عباسي، الرئيس التنفيذي 

لتويوتا في الفطيم للسيارات: »يعتبر طرح سيارة تويوتا 

بريوس في دولة اإلمارات خطوة هامة تساهم في دعم 

ومبا  استدامة.  أكثر  بيئة  حتقيق  إلى  الهادفة  املبادرات 

مستقبل  أجل  من  اإلماراتية  احلكومة  رؤية  مع  يتوافق 

اليفستايل

أناقة رياضة الفروسية خالل بطولة كأس رئيس دولة االمارات
لقفز الحواجز الذي تقدمه دار لونجين

على  للقفز  الدولية  االمارات  بطولة  على  االناقة  غلبت 

احلواجز وبخاصة ان لوجني وكعادتها تقّدم ما ُيعرف 

الرسمية،  الشريكة  وباعتبارها  الدولة«.  رئيس  »بكأس 

كان  الرسمية،  الرسمية وساعة احلدث  الوقت  ضابطة 

ال بّد من دار الساعات السويسرية ان تفرض أناقتها 

العني  نادي  في  أقيمت  التي  احلماسية  البطولة  خالل 

للفروسية والرماية اجلولف.

كونها  عبر  املميز  احلدث  هذ  بدعم  لوجنني  قامت 

باالضافة  الرسمية،  والساعة  الوقت  الشريكة، ضابطة 

النهائي  اليوم  في  الكبرى  اجلائزة  تقدميها سباق  الى 

التي كانت من نصيب  كرمي الزغبي. كما حصل هذا 

االخير على ساعة أنيقة من توقيع لوجنني.

Longines Mas�  اما ساعة احلث الرسمية فكانت

ter Collection التي جتّسد خبرة الدار السويسرية 

والتصاميم  اجلودة  ناحية  من  قرون  ثالة  مدى  على 

الفضي وعرض  الساعة مبينائها  تتميز هذه  املتوازنة. 

الفوالذ  من  علبة  الى  اضافة  القمر،  وألطوار  للتوقيت 

املقاوم للصدأ وظهر شفاف يكشف عن حركة ميكانيكية 

ذاتية التعبئة.

متمثلة  قيمًا  الفروسية  ورياضة  لوجنني  تتشارك 

باألناقة، األداء والتقاليد االمر الذي يعزز عالقة الدار 

من  أكثر  منذ  بدأت  التي  الفروسية  بعالم  السويسرية 

الناجحة في  لوجنني  برزت مشاركة  قرن. مرة أخرى، 

املستمر  التزامها  يؤكد  الذي  االمر  الفروسية  رياضة 

باالنضباط.

موجة  بقيادة  للسيارات  الفطيم  تفخر  للبيئة،  صديق 

التغيير اإليجابية مع هذه اإلضافة اجلديدة التي تنضم 

لعائلة تويوتا. هذه السيارة ال حتتاج إلى شحن خارجي 

املكابح  عن  الناجتة  احلركية  الطاقة  بتحويل  تقوم  اذ 

إلى طاقة كهربائية، وهذا ما يجعل منها احدى احللول 

في  متزايدًا  اهتمامًا  تشهد  التي  البيئة  لقضايا  الفورية 

املنطقة«.
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»أنا أشاهد اآلن« حملة تنويع وتحديث
في الشكل والمضمون على تلفزيون »اآلن«

أعلن »تلفزيون اآلن« عن إعادة إطالقه في حلّة مستحدثة 

بالكامل مع إطالق حملة جديدة بعنوان »اآلن« واملتمّثلة 

في إحداث تغيير نوعي من حيث الشكل واملضمون، وذلك 

في خطوة طموحة تتطلّع من خاللها القناة إلى مواكبة 

آخر التطّورات في عالم التلفزيون والوصول إلى شريحة 

ويصاحب  املنطقة.  أنحاء  كافة  في  اجلمهور  من  أكبر 

هذه النقلة النوعية إعتماد جدولة جديدة خلارطة واسعة 

سيتم  التي  الواقعية  والترفيهية  التثقيفية  البرامج  من 

عرضها بأسلوب أكثر حداثًة وتفاعاًل، مبا يجّسد إلتزام 

»تلفزيون اآلن« احلثيث بإيصال املعلومات عالية اجلودة 

في وقتها احلقيقي وفق أعلى معايير الشفافية واملرح 

وأذواق  إحتياجات  مختلف  مواكبة  لضمان  والترفيه 

القضايا  شتى  معاجلة  نفسه  الوقت  وفي  املشاهدين 

الراهنة بأسلوب خاص ومتمّيز.

ووفقًا للمسؤولني في القناة، تتمحور احللّة اجلديدة حول 

نشر الوعي بني أوساط املشاهدين عن أهمية العيش في 

العصر احلالي واغتنام الفرص املتاحة والسعي الدائم 

لتحقيق األفضل وإّتخاذ اخلطوات السّباقة للوصول إلى 

األهداف املرجوة. وتتضّمن حملة »اآلن«، القائمة على 

يعكس  جديد  شعار  إطالق  الغد«،  قبل  »اليوم  مفهوم 

مع  ويتماشى  للقناة  كليًا  واجلديدة  العصرية  اإلطاللة 

القيم اجلوهرية واألهداف اإلستراتيجية التي تصبو إلى 

حتقيقها. هذا باإلضافة إلى حتديث املوقع اإللكتروني 

وشموليًة،  ثراًء  أكثر  محتوى  ليضم  بالقناة  اخلاص 

املعلومات  تقدمي أحدث  القناة على  متاشيًا مع حرص 

منصة  ضمن  والقطاعات  املجاالت  مبختلف  املتعلّقة 

تفاعلية من شأنها أن تساهم في تفعيل قنوات التواصل 

املباشر مع املشاهدين في كافة أرجاء املنطقة.

مديرة  متسك،  بن  فرح  قالت  األمر،  على  وتعليقًا 

العالقات العامة والتسويق في »تلفزيون اآلن«: »نتطلّع 

قدماً لهذه احلملة اجلديدة التي تعكس إمياننا الراسخ 

بالعمل وفق مفهوم »اآلن قبل الغد« وتشجيع املشاهدين 

من خالل  اليومية  حياتهم  في  املفهوم  هذا  إّتباع  على 

في  واملعلومات  األخبار  آخر  على  حصولهم  ضمان 

بعنوان  احلملة  هذه  إطالق  ويأتي  احلقيقي.  وقتها 

تاريخ  في  نوعية  ونقلة  هامة  محطة  ليشّكل  »اآلن« 

القناة، جتسيدًا لرؤيتنا املستحدثة والرامية إلى تقدمي 

شبكة جديدة كليًا من البرامج املصّممة خصيصًا ملنح 

املشاهد جتربة اإلستمتاع بكل حلظة بلحظتها، وهو ما 

يؤّكد على أن »تلفزيون اآلن« هي بالفعل الوجهة املثلى 

للبرامج الواقعية واخليار األفضل للمشاهدين لإلطالع 

على آخر األخبار واملستجدات في الوقت احلقيقي«.

ميتسوبيشي باجيرو: المتربعة على عرش طرقات القيادة منذ 35 سنة
ُترضي أكثر من 100.000 عميل في دولة اإلمارات.

على مدار العقود الثالثة ونصف املاضية، شهدت سيارة 

وحيدة رواجًا متناميًا في قطاع املركبات اآللية والسيما 

األغراض  متعددة  الرياضية  السيارات  فئة  ضمن 

دخلت  باجيرو.  ميتسوبيشي  سيارة  وهي  أال   ،SUV
بالثقة  واجلديرة  والعصرية  املتينة  السيارة  باجيرو 

احلبتور  شركة  يد  على  املتحدة  العربية  اإلمارات  إلى 

للسيارات؛ الوكيل الرسمي لwمليتسوبيشي.

هذا وقد أزيح الستار عن أول موديل للباجيرو في معرض 

طوكيو للسيارات في شهر نوفمبر من عام 1973. تبعه 

بعد خمس سنوات الكشف عن موديل باجيرو II في 

تصميم  ميتسوبيشي  شركة  هدف  وكان   .1978 عام 

متعددة  رياضية  بسيارة  اللالكتفاء  للرفاهية  سيارة 

الظهور  ل  ُسجِّ  ،1983 يناير  وفي  فحسب.  األغراض 

وقد  داكار،  باريس  رالي  حلبة  على  للباجيرو  األول 

حصدت املركز األول في عام 1985. وتعتبر الباجيرو 

داكار  رالي  في  املركبات جناحًا  أكثر  هذا  يومنا  إلى 

حيث ظفرت بـ 7 سباقات من أصل 10 ضمن فئتها 

اخلاصة، و 15 سباقًا من إجمالي 32 سباق.

وحققت ميتسوبيشي باجيرو مركزًا متقدمًا على مسرح 

اليفستايل

سباق السيارات الدولي لسنوات عدة، سواء أكان ذلك 

الصحراء  حتدي  رالي  أو  اإليطالي،  باجا  رالي  في 

اإلماراتي، أو رالي تونس، أو رالي بور الس بامباس، 

أو رالي املغرب، أو رالي غرناطة - داكار. 

مبتابعة  حتظى  باجيرو  سيارات  أّن  بالذكر  واجلدير   

جمهور عريض وقد حققت جناحًا كبيرًا في اإلمارات 

في  وسجلها  املتألقة،  لصورتها  وكان  املتحدة.  العربية 

عالم السباقات، وكذلك ألدائها الفاعل، وتقنيات السالمة 

املتطورة الفاعلة والكامنة التي تتمتع بها أن جعلت منها 

الرباعي في منطقتنا.  الدفع  املفضلة من بني سيارات 

السيارات  أفضل  العقود  مر  على  الباجيرو  وأصبحت 

العائلة  وسيارة  األغراض  متعددة  اليابانية  الرياضية 

املفضلة في دولة اإلمارات العربية املتحدة. واليوم متثل 

هذه السيارة جتسيدًا للفخر واجلودة واملتانة والسالمة.

والقيادة  التكلفة  منخفضة  الصيانة  إلى  وباإلضافة 

السلسة، تفتخر باجيرو بتمتعها بأفضل »أسعار ما بعد 

رائعًا.  استثمارًا  يجعلها  ما  فئتها  االستخدام« ضمن 

لديها  الثقة،  من  ونصف  عقود  ثالثة  مرور  بعد  واليوم 

ما يزيد على 100.000 عميل في غاية الرضا داخل 

اإلمارات العربية املتحدة. 

وهيكل  الصدمات،  أمامي المتصاص  بهيكل  وبتمتعها 

لتشتيت  خلفية  وأداة  جانبية،  وعتبات  أمامي،  حماية 

الهواء، ومبرد كروم، ومقابض لألبواب، ومرايا، وزجاج 

إضافي مينح اخلصوصية، تسير باجيرو 2016 على 

عجالت 18 إنش متينة ذات هيكل مصنوع من خليط 

مكثفة  أمامية  مبصابيح  مزود  املوديل  وهذا  معدني. 

النهار  أثناء  لالستخدام   LED ومصابيح  اإلضاءة، 

بهدف املساعدة على حتسني الرؤية. 

 V6 األول  مبحركني:  مزودة   2016 باجيرو  تأتي 

أكبر   V6 والثاني  186 حصان  بقوة  ليتر   3.5 سعة 

سعة 3.8 ليتر ينطلق بقوة  246 حصان، ويفخر هذا 

الساعة.  200 كم في  بـ  تقدر  املوديل بسرعة قصوى 

 3.5 محرك  أبواب  الثالثة  ذات  الفئة  تضم  حني  وفي 

ليتر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات،  

تتضمن الفئة ذات اخلمسة أبواب نوعني من احملركات 

بناقل  منهما  كل  موصول  ليتر   3.8 ليترو   3.5 سعة 

حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات.

أفضل السيارات الرياضية متعددة األغراض مبيعًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة على اإلطالق!

شعار جديد، موقع إلكتروني متطّور، وشبكة برامجية واقعية وتثقيفية وترفيهية متنّوعة 

قائمة على أعلى معايير الشفافية والمصداقية
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المستشفى األمريكي دبي
يفتتح وحدة إعادة التأهيل المتقدم 

إعادة  وحدة خلدمات  دبي  األمريكي  املستشفى  افتتح 

التأهيل املتقدمة في مقره بدبي، تهدف إلى توفير الرعاية 

املتخصصة للمرضى الذي يحتاجون إلى الرعاية طويلة 

األمد جراء أمراض وحاالت خطيرة مثل السكتة القلبية 

وإصابات احلبل الشوكي. وتوفر الوحدة مزيجًا متوازنًا 

املتميزة  الطبية  والرعاية  املتطورة  التكنولوجيا  بني 

لتحقيق االستفادة املثلى من خبرات فريق العمل الطبي 

املتكامل  النهج  هذا  ويضمن  االختصاصات.  متعدد 

توفير الرعاية الالزمة للمرضى وعائالتهم، ومساعدتهم 

خالل فترة التعافي ليتمكنوا من العودة ملمارسة حياتهم 

وأعمالهم بأفضل شكل ممكن. 

برج  في  املتقدمة  التأهيل  إعادة  خدمات  وحدة  تقع 

وتوفر  خاصة،  غرفة   22 وتضم  اجلديد  املستشفى 

مكان  في  الشاملة  والرعاية  العالج  خدمات  للمرضى 

واحد. أما الفريق الطبي فيضم أكثر من 20 فردًا من 

بإصابات  مختص  طبيب  منهم  متعددة،  اختصاصات 

طبيعي  عالج  وأخصائي  الشوكي،  واحلبل  األعصاب 

اليفستايل

نطق،  عالج  وأخصائي  وظيفي  عالج  وأخصائي 

باإلضافة إلى فريق من املمرضني املتخصصني يعملون 

بدوام كامل. 

 يذكر أن خدمات إعادة التأهيل عادة ما تكون ضرورية 

مرضية  حاالت  بعد  للمريض  واملساعدة  الدعم  لتوفير 

اجلسم  يفقد  حيث  مثاًل،  القلبية  السكتة  مثل  خطيرة 

حوالي نصف وظائفه الطبيعية مما يؤثر سلبًا على قدرة 

احلركة والتنقل والكالم، أو يؤدي إلى تلف في الدماغ. 

وتهدف خدمات إعادة التأهيل إلى مساعدة املريض على 

العودة إلى حياته العائلية واملجتمعية، وممارسة احلياة 

اخلدمات  هذه  وتتضمن  اإلمكان.  قدر  طبيعي  بشكل 

املريض،  ومتطلبات  احتياجات  على  كبيرًا  تركيزًا 

باإلضافة إلى التعاون مع أفراد عائلته ومزودي الرعاية 

مع  التكّيف  على  األطراف  جميع  ملساعدة  اآلخرين، 

الوضع وتوفير الدعم للمريض. 

عيادة  مدير  حسني،  نزكات  د.  قال  الصدد  هذا  وفي 

»متثل  دبي:  األمريكي  املستشفى  في  التأهيل  إعادة 

ويوفرها  األجل،  طويل  التزامًا  التأهيل  إعادة  خدمات 

في املستشفى األمريكي دبي فريق عمل ميلك اخلبرات 

على  وعائالتهم  املرضى  ملساعدة  الالزمني  والشغف 

تغير  قد  التي  ومتطلباته  املرض  ظروف  مع  التكّيف 

في  التأهيل  إعادة  خدمات  تزال  ما  حياتهم.  أسلوب 

هذه  فإن  لذا  األوسط،  الشرق  منطقة  في  بداياتها 

دبي ستوفر  األمريكي  املستشفى  في  اجلديدة  الوحدة 

خدمة ضرورية ومطلوبة للمرضى في املنطقة. حيث لم 

تتوفر في السابق خدمات إعادة تأهيل مبعايير مرتفعة 

على املستوى احمللي، مما اضطر املرضى للسفر خارج 

باستقبال  دبي  األمريكي  املستشفى  بدأ  وقد  املنطقة. 

املنطقة  مستشفيات  من  حتويلهم  مت  الذين  املرضى 

وخارجها«.

بهدف تحسين جودة حياة المرضى خالل 
فترات التعافي طويل األمد من أمراض 

خطيرة
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