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جياد العالم تبحث عن المجد في دبي

ظلت أمسية كأس دبي العاملي، قبلة اخليول الباحثة عن املجد، كما ظلت جتتذب هذه البطولة 

التي تُعد األفخم أنظار العالم في نهاية شهر مارس من كل عام إلى مضمار »ميدان« العاملي 

مبدينة دبي، تبلغ القيمة اإلجمالية جلوائز البطولة التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 30 مليون 

دوالر أمريكي.

اخليول  من  اإلقبال  زيادة  بعد  خاصة،  أهمية  العاملي  دبي  لكأس   )22( النسخة  تكتسب 

العاملية، خصوصًا اخليول األمريكية التي قلّت مشاركاتها في الفترات املاضية، بعد أن مت 

إنشاء األرضية الرملية زادت نسبة تواجد خيول الشرق األدنى، خصوصًا اليابان وكوريا 

وهونغ كونغ وسنغافورة، أصبحت كأس دبي هدفًا رئيسًا لها.

أبرز اخليول التي تأكد حضورها للمشاركة في النسخة )22( النجم العاملي »أروغيت« الذي 

أعلن مدربه ترشيحه للمشاركة منذ وقت مبكر، مصنف رسميًا كأفضل خيول السباق في 

العالم لعام 2016، مت تتويجه بجائزة لوجنني في حفل أقيم أخيرًا في لندن.

الفروسية  أحداث  من  العديد  فهناك  الضخمة،  البطولة  هذه  على  مارس  شهر  يقتصر  ال 

تعتبر واحدة من  التي  العربي،  للجواد  الدولية  أبرزها بطولة دبي  الشهر،  تقام خالل هذا 

أهم البطوالت في املنطقة والعالم من حيث التصنيف وجودة اخليول املشاركة، إضافة إلى 

جوائزها املالية التي تبلغ 4 ماليني دوالر أمريكي، ويصاحب البطولة معرض دبي الدولي 

للخيل.

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

واألفراس،  للسيدات واإلسطبالت اخلاصة،  السلم، يتضمن سباقات  للقدرة بسيح  الدولية 

إضافة إلى سباق دولي.

أما في رياضة البولو فقد احتفظ فريق مهرة بكأس بطولة أساتذة البولو »املاسترز« للعام 

الثاني على التوالي، بعد فوزه على فريق احلبتور 4-8، في املباراة النهائية، كما أحرز مهرة 

كأس بنتلي اإلمارات للترضية، بعد فوزه على فريق الذئاب 8-11، وهو اللقاء الذي سبق 

نهائي بطولة دبي املفتوحة، وتّوج فريق زيدان السعودي، بالنسخة الثامنة لكأس جوليوس 

باير، بعد فوزه على فريق احلبتور 8-10، في املباراة النهائية، التي جرت بينهما بنادي 

احلبتور للفروسية والبولو.
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الكويت

: 5.000 ل.ل.
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: 20 ريال
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اململكة املتحدة
فرن�سـا
اأملانيا

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

�ســلطنة عمان
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: 1.5 دينار
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املغرب
�سوريا

: 10 جينية
: 15 درهم

: 500 ل.�س.
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م�سقط: الوكالة املتحدة لو�سائل الإعالم، 96892113295+

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

أفضل خيول العالم تبحث 
عن المجد في كأس دبي 

العالمي 

راشد المزروعي يتّوج بلقب 
كأس ملك البحرين للقدرة
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30 »جست إيه بيني« يتّوج 
بلقب الشوط الرئيس 

بمضمار جبل علي

نجاح كبير لبطولة أبوظبي 
الدولية لجمال الخيل

»لورا« تحّلق بكأس رئيس 
الدولة في مضمار أبوظبي

Abu Dhabi Khalifa St.: 02-6264261, Al Ain Khalifa St.: 02-7662314, Dubai Al Maktoom St.: 04-2281115, Emirates Mall: 04-3411661
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»ميدان« يكّرم الفائزين 
بجوائز محمد بن راشد للتميز 

كأس جوليوس باير للبولو 
فريق زيدان يتّوج باللقب

ميثاء بنت محمد تقود 
غنتوت إلى الفوز على 

الخيالة السلطانية
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النسخة الــ 22 لكأس دبي العالمي

أفضل خيول العالم تبحث عن المجد في األمسية األغلى

كأس دبي العالمي

اخلامس  أمسية  العاملي  ميدان  مبضمار  يشهد 

والعشرين من مارس فعاليات النسخة الثانية والعشرين 

صاحب  برعاية  تقام  والتي  العاملي،  دبي  كأس  من 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

القيمة  دبي، تصل  الوزراء حاكم  رئيس مجلس  الدولة 

العالم  مستوى  على  األغلى  البطولة  جلوائز  اإلجمالية 

كأس  لشوط  ماليني   10 منها  دوالر،  مليون   30 إلى 

دبي العاملي الرئيس في األمسية. مضمار ميدان أكمل 

أكملت  حيث  احلدث،  بهذا  اخلاصة  الترتيبات  جميع 

جميع اللجان املنظمة استعداداتها إلخراج هذه النسخة 

بصورة رائعة. ويتوقع أن تكون املنافسة هذا العام قوية 

في  والنوعية  الكمية  الوفرة  بسبب  اخليول  من  ومثيرة 

والسعودية  وأمريكا  اإلمارات  من  املشاركة  اخليول 

بلدان  من  وغيرها  إفريقيا،  وجنوب  واليابان  وأوروبا 

العالم، وقد وجهت الدعوة لكبار الشخصيات فى عالم 

اخليول والفروسية من أنحاء العالم ملتابعة هذا احلدث.

»أروغيت« أفضل مهر في العالم
يطمح بلقب كأس دبي

جتتذب النسخة احلادية والعشرين لكأس دبي العاملي 

أنحاء  مختلف  ميثلون  األبطال  من  األفضل   ،2017

الذي  »اروغيت«  العاملي  للنجم  االنظار  وتتجه  العالم. 

أعلن مدربه ترشيحه للمشاركة منذ وقت مبكر

السباق  »أروغيت« املصنف رسميًا أفضل خيول  املهر 

األفضل  أداءه  قدم  قد  كان   ،2016 للعام  العالم  في 

العاملي  دبي  كأس  بطل  على  تغلب  حينما  االن،  حتى 

2016 »كاليفورنيا كروم« بسباق بريدرس كب كالسيك 

العام املاضي، ومت على إثر ذلك تتويجه بجائزة لوجنني 

كأفضل خيول السباقات في العالم في حفل أقيم مؤخرا 

في لندن.

أربع سنوات  العمر  من  البالغ  اجلواد  ترشيح  مت  كما 

دبي  كأس  دوالر  ماليني  العشرة  لسباق  »دورمتند« 

الترشيح  فترة  خالل  اإلمارات  طيران  برعاية  العاملي 

سعود المعال وحمدان بن محمد وحمدان بن راشد أثناء تتويج بطل النسخة الماضية.

أروجيت بطل سباق كأس بيجاسوس العالمي.

كأس دبي العالمي يجتذب أفضل الخيول.
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كأس دبي العالمي

محمد بن راشد مع »كاليفورنيا كروم« بطل النسخة الماضية.
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كأس دبي العالمي

املجاني، وهذا اجلواد الذي يدربه آرت شيرمان، سبق 

بإشراف   2015 ديربي  أنيتا  سانتا  بسباق  الفوز  له 

مدربه السابق بوب بافرت.

ورشح املدرب بافرت اجلواد »هوبورتيونتي« الذي شغل 

املاضي،  العام  العاملي  دبي  كأس  في  الثالث  املركز 

والفائز بسباق جوكي كلوب غولد كب ستيكس )جروب 

1( في بيلمونت في الواليات املتحدة في أكتوبر 2016.

العمالقة  األمريكية  املهرة  أيضا  املشاركة  اخليول  من 

»سونغ بيرد« التي يدربها جيري هولندور، وهذه املهرة 

الفائزة في سبعة من سباقات الفئة األولى ولم تخسر 

في 11 مشاركة خرجت بخسارة مؤملة بفارق أنف من 

الفرس »بيهولدر« في سباق بريدرس كب ديستاف في 

نوفمبر/ تشرين الثاني.

 2016 العاملي  دبي  كأس  في  الثاني  املركز  صاحب 

بإشراف  اإلمارات  دولة  إلى  اآلن  عاد  الذي  »مبتهج« 

اجلنوب إفريقي مايك ديكوك مت ترشيحه مجددًا للسباق 

الكبير، وهذا اجلواد الذي يتمتع بأداء متماسك وسبق 

له الفوز بديربي اإلمارات في 2015.

»بوستبوند« يدافع عن لقبه
موانئ  برعاية  تيرف  دبي  لسباق  املرشحني  بني  من 

»تبني«،  يدربها مارك كاسي  التي  الفرس  العاملية  دبي 

من  ستة  في  الفائزة  أمريكا  في  املقيمة  الفرس  وهذه 

سباقات الفئة األولى سافرت إلى بريطانيا للمنافسة في 

مهرجان رويال آسكوت في الصيف املاضي، وجنحت 

ومت   ،)1 )جروب  ستيكس  آن  كوين  بسباق  الفوز  في 

البالغة  تيرف  للمشاركة في سباق دبي  اآلن تسجيلها 

اجلواد  ترشيح  ومت  دوالر.  ماليني  ستة  املالية  جائزته 

العام  في  والفائز  فاريان  روجر  بإشراف  »بوستبوند« 

املاضي بسباق دبي شيما كالسيك للدفاع عن لقبه.

في  الفائز  النجم  ترشيح  مت  السرعة  شريحة  وفي 

هنري  ذا  يدربه  الذي  »ليماتو«  األولى  الفئة  سباقات 

كاندي، والنجم الساطع حامل لواء سباقات هونغ كونغ 

»بنيافوبيا«، ومواطنه »الكي ببلس« للمنافسة في سباق 

القوز للسرعة والذي يقام اآلن على مسافة 1200 متر.

غولدن  دبي  لسباق  تسجيلها  مت  اخليول  من  مجموعة 

نيوز  غلف  برعاية  الرمل(  على  متر   1200( شاهني 

من بينها »مايند يور بيسكيت« الفائز في سباق ماليبو 

ستيكس )جروب 1(، وجود بوب بافرت »ديفرونغ« الذي 

كب  بريدرس  بسباق  والفائز  اخلسارة  طعم  يتذوق  لم 

سبرينت 2016 والقادم من الواليات املتحدة.

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 

األصيلة »دبي كحيلة كالسيك«، والذي مت ترفيع جائزته 

الى مليون دوالر، الذي يعتبر واحدًا من أرفع التحديات 

خليول الذيل الطويل في العالم، ويجمع نخبة من أفضل 

متر   1600 ملسافة  الثاني  السباق  وينطلق  اخليول. 

سباق  لقب  على  األصيلة  املهجنة  للخيول  املخصص 

جوائزه  إجمالي  البالغ  الثانية،  للفئة  مايل«  »جودلفني 

ملسافة  الثالث  الشوط  وخصص  دوالر،  مليون  املالية 

سباق  لقب  على  األصيلة  املهجنة  للخيول  متر   3200

»كأس دبي الذهبية« للفئة الثالثة »عشبي«. البالغ إجمالي 

الشوط  وخصص  برعاية،  دوالر  مليون  املالية  جوائزه 

الرابع ملسافة 1900 متر، للخيول املهجنة األصيلة في 

سن ثالث سنوات فقط على لقب »ديربي اإلمارات« للفئة 

الثانية على أرضية تابيتا، ويبلغ إجمالي جوائزه املالية 

النابودة.  برعاية مجموعة سعيد ومحمد  مليوني دوالر 

1200 متر فقد خصص  الشوط اخلامس ملسافة  أما 

للخيول املهجنة األصيلة على لقب »سباق القوز للسرعة« 

للفئة األولى على أرضية عشبية، البالغ إجمالي جوائزه 

املالية مليون دوالر برعاية. وخصص الشوط السادس 

ملسافة 1200 متر املخصص للخيول املهجنة األصيلة 

البالغ  األولى،  للفئة  شاهني  جولدن  دبي  لقب  على 

إجمالي جوائزه املالية مليوني دوالر برعاية، وخصص 

املهجنة  للخيول  متر   1800 ملسافة  السابع  الشوط 

األصيلة، البالغ إجمالي جوائزه املالية 6 ماليني دوالر، 

أما الشوط الثامن ملسافة 2410 أمتار، فقد خصص 

للخيول املهجنة األصيلة على لقب »سباق لوجنني شيماء 

كالسيك« للفئة األولى على أرضية عشبية، ويبلغ إجمالي 

جوائزه املالية 6 ماليني دوالر برعاية »لوجنني«. ويختتم 

عرس اخليول بالسباق الرئيس لكأس دبي العاملي للفئة 

البالغ  متر،   2000 امليل  وربع  امليل  ملسافة  األولى 

إجمالي جوائزه املالية 10 ماليني دوالر.

السجل الذهبي للخيول الفائزة
بكأس دبي العالمي

ظلت خيول اإلمارات واخليول األمريكية تتقاسم ألقاب 

ونالت   ،1996 عام  انطالقتها  منذ  العاملي  دبي  كأس 

املتحدة،  للواليات  أيضًا   9 ألقاب مقابل   10 اإلمارات 

وجاءت انتصارات اخليول اإلماراتية على هذا النحو:

سجل »سنغسبيل« العائد لصاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم  أول فوز خليول اإلمارات في النسخة 

الثانية للبطولة 1997، ثم فاز »املتوكل« لسمو الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم في النسخة الرابعة 1999، 

من  اخلامسة  النسخة  جلودلفني  ميلينيوم«  »دبي  ونال 

الكأس عام 2000، لتعود جودلفني مرة أخرى لتخطف 

لقب النسخة السابعة عبر »ستريت كراي« عام 2002، 

فوز  لتعزز   2003 التالي  العام  في  جودلفني  وتعود 

اإلمارات بواسطة »مون بلد«، ثم حتقق جودلفني اللقب 

السادس لإلمارات عبر »إلكتروكوشنست« في 2006، 

ثم ينال الكأس الثمني »انفاسور« العائد لسمو الشيخ 

»كاليفورنيا كروم« بطل النسخة الماضية.

مضمار ميدان يزدان سنويًا بهذه البطولة.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد وحمدان بن راشد وأحمد بن محمد خالل تتويج 2015.
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كأس دبي العالمي

حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 2007، واستعاد 

اإلماراتية  اخليول  هيبة  جلودلفني  »مونتروسو«  اجلواد 

للبطولة،  عشرة  السابعة  النسخة  بلقب  حلق  عندما 

بعد غياب استمر 4 سنوات، وسطر اجلواد »افريكان 

للتفوق اإلمارتي عندما  ستوري« جلودلفني قصة جيدة 

انتزع لقب النسخة التاسعة عشرة للبطولة األغلى في 

»برينس  اجلواد  وعزز   ،2014 املاضي  العام  العالم 

مكتوم  آل  محمد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  بيشوب« 

انتصارات اخليول اإلماراتية عندما انتزع لقب النسخة 

قبل املاضية 2015.

سجل متميز للخيول األمريكية
بكأس دبي العالمي

العاملي  دبي  املاضية من كأس  النسخة  بطل  استطاع 

اخليول  مينح  ان  كروم«  »كالفورنيا  اجلواد االمريكي 

وكان  الغالية،  البطولة  بهذه  التاسع  لقبها  االمريكي 

كينج  »انيمال  اجلواد  عبر  االمريكية  للخيول  فوز  آخر 

دبي  كأس  مسيرة  في  عشر  الثامن  اللقب  بطل  دوم« 

خيول  انتصارات  مع  حينها  لتتعادل   ،2013 العاملي 

استهلت  قد  األمريكية  اخليول  وكانت  اإلمارات. 

عن  العاملي  دبي  كأس  من  األولى  بالنسخة  إجنازاتها 

فيما   ،1996 عام  »سيجار«  األسطورة  اجلواد  طريق 

عام  »سيلفرشارم«  اجلواد  بتوقيع  الثاني  الفوز  جاء 

1998، عادت اخليول األمريكية في النسخة السادسة 

إنتزاع  في  »كابنت ستيف«  اجلواد  لينجح  السباق  من 

األمريكي  اإلجناز  يتعزز  أن  قبل  الفوزالثالث2001، 

باللقب الرابع عن طريق »بليزنتلي بيرفكت« في 2004، 

طريق  عن  اخلامس  فوزها  األمريكية  اخليول  وحققت 

املهر«روزيز إن ماي« في 2005 بطل الدورة العاشرة، 

وذلك قبل أن يهدي اجلواد »كيرالني« الواليات املتحدة 

الفوز السادس عام 2008، وانتزع اجلواد »ويل آرمد« 

اخليول  مهديًا  عشرة،  السادسة  النسخة  بلقب  الفوز 

الكأس  تخرج  األولى  وللمرة  السابع.  اللقب  األمريكية 

2010، بعد أن ذهبت  من اإلمارات وأمريكا في عام 

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 

تتويج أبطال 2016.»فيكتوريا بيزا« اللقب.

الحضور الرسمي أثناء النسخة الماضية.
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الجواد »شداد« يحّلق باللقب للعام الثاني على التوالي

محمد بن راشد يشهد فوز المهيري بكأس رئيس الدولة للقدرة

قدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباق  الله،  رعاه 

قرية  ميادين  على  أقيم  الذي  كم،   160 ملسافة  للقدرة 

بالوثبة، بحضور سمو الشيخ  للقدرة  العاملية  اإلمارات 

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

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 

مجلس  رئيس  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس 

إدارة نادي أبوظبي للفروسية.

كما حضر السباق، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 

رئيس املجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

للفروسية،  امللكي  الفريق  رئيس  البحرينية  األوملبية 

احتاد  رئيس  الريسي،  ناصر  أحمد  الدكتور  واللواء 

الشيخ منصور بن  الفروسية، وضيوف مهرجان سمو 

زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية.

وأهدى الفارس سعيد محمد خليفة املهيري على صهوة 

صاحب  كأس   )MRM( إسطبالت  »شداد«،  اجلواد 

على  الثالث  للعام  بالوثبة  للقدرة  الدولة  رئيس  السمو 

التوالي، والفوز الثاني على التوالي للجواد، ومتكن من 

 6:20:51 زمن  في  للسباق  اإلجمالية  املسافة  قطع 

ساعات، مبعدل سرعة بلغ 25.20 كلم في الساعة.

اجلهوري  علي  خليفة  الفارس  الثاني  املركز  في  وحل 

على صهوة »8 دقائق« إلسطبالت الوثبة، مسجاًل زمنًا 

 25.01 بلغ  6:23:49 ساعات، ومبعدل سرعة  قدره 

كلم في الساعة.

وحل في املركز الثالث الفارس سهيل علي الغيالني على 

قدره  زمنًا  مسجاًل  الوثبة،  إلسطبالت  »خليفة«  صهوة 

كلم   24.97 بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعات،   6:24:20

في الساعة. 

إلى حتدي سرعة  األخيرة  األمتار  في  السباق  وحتول 

بني الفرسان، وحبست تلك اللحظات أنفاس اجلماهير 

واملتابعني، وقدم كل املشاركني مستوى فنيًا جيدًا على 

مدار مراحل السباق.

تتويج الفائزين
ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  قام  الشوط،  ختام  عقب 

سلطان  وعدنان  الفروسية،  احتاد  رئيس  الريسي 

النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، والرا صوايا 

املدير التنفيذي ملهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهيان العاملي للخيول العربية، رئيسة االحتاد الدولي 

ألكادمييات سباقات اخليل »إيفهرا«، رئيسة السباقات 

النسائية والفرسان املتدربني باالحتاد الدولي لسباقات 

اخليل العربية »إفهار«، وعدد من ممثلي الرعاة بتتويج 

األبطال الفائزين.

تنافس مثير في جميع المراحل
متيزت املرحلة األولى ملسافة 40 كلم، التي مت ترسيمها 

منصور بن زايد خالل السباق بحضور أحمد الريسي.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد أثناء السباق.
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قدرة

إن  حيث  الفرسان،  قبل  من  بالهدوء  الزرقاء،  باألعالم 

تكتيك  إلى  حتتاج  كلم   160 البالغة  السباق  مسافة 

الوصول إلى خط  وتقسيم جلهد ولياقة احلصان حتى 

النهاية، دون تعرض اجلواد إلى أي إرهاق أو ضلع.

وتصّدر هذه املرحلة الفارس سعيد أحمد اخلتال على 

قاطعًا  العاصفة،  إلسطبالت  برونز«  أي  »إف  صهوة 

بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعة،   1:29:50 في  املسافة 

26.71 كلم في الساعة.

فيها  السرعة  متوسط  بلغ  التي  املرحلة،  هذه  وأكمل 

وفارسة  فارسًا   164 الساعة،  في  كلم   21 للفرسان 

عددهم  بلغ  الذي  املشاركني  جملة  من   80% بنسبة 

.2005

للسباق  الفارس سعيد أحمد اخلتال صدارته  وواصل 

ترسيمها  التي مت  كلم،   33 الثانية ملسافة  املرحلة  في 

باألعالم الصفراء، قاطعًا املسافة في 2:46:17 ساعة، 

تِزد املعدالت في هذه املرحلة، بل حافظ أصحاب  ولم 

قبل  اجلواد،  إرهاق  لعدم  سرعتهم  وتيرة  على  املقدمة 

الدخول إلى املرحلة الثالثة التي تقل فيها املسافة، وكان 

في  كلم   21 أيضًا  بلغ  قد  للفرسان  السرعة  متوسط 

الساعة.

الثالثة  املرحلة  اجلهوري  علي  خليفة  الفارس  وتصّدر 

احلمراء،  باألعالم  ترسيمها  مت  التي  كلم،   24 ملسافة 

دقائق،  أربع  بفارق  دقائق«،   8« الفرس  صهوة  على 

قاطعًا املسافة في 3:41:24 ساعات، مبعدل سرعة بلغ 

26.28 كلم في الساعة، وحافظ أصحاب الصدارة على 

معدالت سرعاتهم فوق الوسط، والتي بلغ متوسطها 24 

كلم في الساعة.

في  صدارته  على  اجلهوري  خليفة  الفارس  وحافظ 

ترسيمها  مت  التي  كلم،   23 ملسافة  الرابعة  املرحلة 

باألعالم اخلضراء.

وبدأت تظهر مالمح األبطال في املرحلة اخلامسة ملسافة 

20 كلم، التي مت ترسيمها باألعالم البنية، حيث حافظ 

على  دقائق«   8« على صهوة  اجلهوري  خليفة  الفارس 

سرعة  ومبعدل  ساعات،   5:31:57 مسجاًل  صدارته، 

بلغ 25.30 كلم في الساعة، لكنه وجد مطاردة قوية من 

الفارس سعيد محمد املهيري على صهوة »شداد«، الذي 

 5:32:46 في  املسافة  قاطعًا  الثاني  املركز  الى  تقدم 

ساعات، ومبعدل سرعة بلغ 25.24 كلم في الساعة.

المهيري »شداد« ثنائية نادرة
السمو  »كأس صاحب  بلقب  الثانية  للمرة  الفوز  يضع 

من  قلة  بني  املهيري،  سعيد  الفارس  الدولة«،  رئيس 

الشرف،  هذا  حتقيق  من  متكنوا  الذين  الفرسان 

القوي »شداد« استطاع وضع بصمته  وأيضًا اجلواد 

فقد  الغالي،  باللقب  التوالي  على  الثاني  الفوز  بتحقيق 

قاده الفارس الشيخ راشد بن دملوك آل مكتوم املوسم 

املاضي للفوز بهذا اللقب.

املهيري الذي يتميز بالهدوء والصبر ملع جنمه منذ بداية 

ظهوره مع إسطبالت )MRM(، يدين بالفضل في كل 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  إجنازاته 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

.)MRM( دبي، والراعي األول إلسطبالت

حقق إجنازات عديدة، خصوصًا مع اجلواد »نابي دي 

سباق  في  املوسم  هذا  الثالث  املركز  أبرزها  كاسو«، 

كأس جميرا للقدرة ملسافة 120 كيلومترًا، مبدينة دبي 

للقدرة، لكن املهيري ال ينسى املركز الثالث الذي حققه 

في النسخة قبل املاضية من سباق كأس صاحب السمو 

دبي  للقدرة مبدينة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

الدولية.

أهمها  كان  فقد  أخرى  بخيول  املهيري  إجنازات  أما   

الفوز بلقب النسخة قبل املاضية لكأس صاحب السمو 

رئيس الدولة بالوثبة على صهوة اجلواد »مرعب« الذي 

كم،  الـ160  في مسافة  القياسي  بالرقم  يحتفظ  جعله 

حيث قطع املسافة بزمن قدره 5:55:40 ساعات، وهذا 

الزمن مازال صامدًا حتى اآلن.

املهيري حاصل أيضًا على امليدالية الفضية في بطولة 

العالم للشباب الناشئني للقدرة، التي أقيمت في تشيلي 

للسباق،  الكلية  املسافة  قطع  أن  بعد   ،2015 عام 

»سيركو  اجلواد  صهوة  على  كيلومترًا،   120 والبالغة 

دي كومتي« بزمن قدره 5:47:09 ساعات.

تتويج الفائزين.
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فطيم بنت محمد تواصل تألقها الالفت وتتوج بلقب سباق السيدات

النسخة التاسعة من مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

قدرة

آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  بحضور سمو 

مكتوم ولي عهد دبي مبدينة دبي العاملية للقدرة سباق 

بلقبه  توجت  والذي  كلم،   90 ملسافة  للقدرة  السيدات 

الشيخة فطيم بنت محمد بن راشد آل مكتوم على صهوة 

اجلواد »رعود« إلسطبالت )ام 7(، وياتي السباق الذي 

سمو  مهرجان  التاسعة  النسخة  فعاليات  ضمن  أقيم 

ولي عهد دبي للقدرة الذي يستمر ملدة أسبوع ويتضمن 

كلم،   100 ملسافة  اخلاصة  اإلسطبالت  سباق  أيضا 

املهرجان  ويختتم  لألفراس  املخصص  اليمامة  وسباق 

بسباق سمو ولي عهد دبي ملسافة 120 كلم والذي يقام 

صباح السبت املقبل. 

وأقيم السباق بتنظيم من نادي دبي للفروسية بالتعاون 

مع احتاد اإلمارات للفروسية، وحتت اشراف االحتاد 

الدولي للفروسية، وبرعاية طيران اإلمارات، وخصصت 

املراكز  لصاحبات  عن سيارات  عبارة  عينية  له جوائز 

األولى فيما تنال كل من أكملت السباق مبلغ مالي.

وقطعت الفارسة سمو الشيخ فطيم بنت محمد بن راشد 

اجلواد  صهوة  على  للسباق  الكلية  املسافة  مكتوم  آل 

 3:01:32 قدره  بزمن   )M7( إسطبالت  من  »رعود« 

فيما  كلم/ساعة،   33.37 بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعة 

على  عبدالرضا  اية  الفارسة  الثاني  املركز  في  حلت 

 )F3( إسطبالت  من  ايفوري«  »فيمينج  اجلواد  صهوة 

بزمن قدره 3:01:34 ساعة، وحلت في املركز الثالث 

ميثاء محمد القبيسي على صهوة »جتاني دي كلوز« من 

إسطبالت البوادي بزمن قدره 3:01:35 ساعة

بنت  فطيم  الشيخة  تسلمت سمو  السباق  ختام  وعقب 

محمد بن راشد آل مكتوم كأس املركز األول من سعيد 

ميدان،  مجموعة  ادارة  مجلس  رئيس  الطاير  حميد 

عبد  اية  بتتويج  قام  والذي  العضب  عيسى  ومحمد 

الرضا صاحبة املركز الثاني، وميثاء القبيسي الثالثة. 

سرعة في البداية
شهدت املرحلة األولى التي مت ترسيمها باللون األصفر، 

إلى  وصلت  كبيرة  سرعة  كم،   40 مسافتها  وبلغت 

29.86 كم/ ساعة، ووضح خاللها اصرار الفارسات 

على حتقيق مراكز متقدمة منذ البداية واالستفادة من 

ثالث  من  مكون  السباق  أن  خاصة  الباردة،  األجواء 

مراحل.

هذه  باستونز  كاتلينا  االرجنتينية  الفارسة  وتصدرت 

إلسطبالت  »رجحان«  اجلواد  صهوة  على  املرحلة 

1:20:23 ساعة، ومتيزت  قدره  زمنًا  )M7( مسجلة 

هذه املرحلة بتقارب املراكز حيث لم يتجاوز الفارق بني 

املتصدرة وصاحبة املركز الـ35 اخلمس دقائق فقط.

فيما  املرحلة،  هذه  إكمال  في  فارسة   123 وجنحت 

أخفقت 41 أخريات بسبب عدم اجتياز خيولهن بوابات 

الفحص البيطري، وتعتبر نسبة اخلروج مقبولة مقارنة 

حتدث  التي  السيدات  سباقات  في  املرتفعة  بالنسب 

بسبب السرعة الزائدة.

وانخفضت قليال وتيرة السرعة في املرحلة الثانية التي 

كم،   32 وبلغت مسافتها  األحمر،  باللون  ترسيمها  مت 

لكنها لم تنزل عن حاجز الـ 28 كلم/ ساعة وهي تعتبر 

عالية في مثل هذه املرحلة.

وواصلت الفارسة األرجنتينية كاتلينا باستونز سيطرتها 

دقيقة عن  أكثر من  الى  الفارق  الصدارة موسعة  على 

صهوة  على  القبيسي  محمد  ميثاء  الفارسة  وصيفتها 

وصعدت  البوادي،  إسطبالت  من  كلوز«  دي  »جتاني 

آل  رأشد  بن  محمد  بنت  فطيم  الشيخ  سمو  الفارسة 

مكتوم الى املركز الثالث على صهوة اجلواد »رعود« من 

إسطبالت )M7( بعد ان كانت في املركز العاشر في 

املرحلة السابقة.

وشهدت هذه املرحلة خروج 31 فارسة من جملة 123 

هذه  إكمال  في  ومتكنت  األولى،  املرحلة  من  تأهلنا 

31 أخريات بسبب عدم اجتياز  فيما أخفقت  املرحلة، 

خيولهن بوابات الفحص البيطري.

ميثاء : سعيدة بالمركز الثالث
الثالث  املركز  القبيسي صاحبة  ميثاء  الفارسة  أعربت 

السيدات  للمنصة خالل سباق  بالصعود  عن سعادتها 

ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، مشيرة الى 

قوة  بسبب  مراحله  جميع  في  صعبا  كان  السباق  ان 

املراحل  في  عانت  انها  كما  الفارسات  بني  التنافس 

األولى بسبب توتر اجلواد.

وقالت ان هذه املرة الثانية التي تصعد فيها على منصات 

التتويج هذا املوسم معربة عن املها في مواصلة تفوقها 

خاصة  القدرة،  سباقات  في  األول  فوزها  تنجز  حتى 

وانها عاشقة لهذا الرياضة.

السمو  صاحب  إلى  بالشكر  »أتوجه  قائلة:  وأضافت 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم 

الالمحدود، كما أشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد آل 

مكتوم ولي عهد دبي على احلضور واملتابعة«.

السبوسي: توجيهات حمدان بن محمد 
قادت للفوز

إلى  اجلزيل  بالشكر  السبوسي  عبدالله  املدرب  توجه 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

سموه  وتوجيهات  دعم  إن  السبوسي  وقال  الله،  رعاه 

جعلت من إسطبالت  ) M7(  حيث استطاع فرسان 

وفارسات اإلسطبل من ضع بصمتهم من أول مشاركة 

لإلسطبل  خالل هذا املوسم.

السباق غالي ومهم ويحمل اسم  ان  السبوسي  وقال  

متوجها  قوية،  املنافسة  كانت  لذلك  عهد  اولي  سمو 

بالشكر الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتوم على حرصه عى املتابعة والتوجيه خالل السباق.

فطيم  الشيخة  سمو  البطلة  بأداء  السبوسي  وأشاد 

اللقب عن جدارة  انتزعت  التي  مكتوم،  آل  بنت محمد 

أكدت  ومهارة  بحنكة  »رعود«  اجلواد  قاد  انها  وقال   ،

انها متشبعة بحب بالفروسية التي نهلت من فيضها من 

والدها فارس العرب األول صاحب السمو الشيخ محمد 

رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 

الوزراء حاكم دبي.

سعيد الطاير:
محطة مهم لمختلف اإلسطبالت

االدارة  مجلس  رئيس  الطاير  حميد  بن  سعيد  أشاد 

الرئيس التنفيذي ملؤسسة ميدان نائب رئيس نادي دبي 

للفروسية، بالبداية املوفقة للنسخة التاسعة من مهرجان 

سمو ولي عهد دبي للقدرة، وقال إن احلدث يعتبر محطة 

مهمة ملختلف الفرسان في عالم رياضة القدرة والتحمل، 

حيث حقق الكرنفال العديد من النجاحات في السنوات 

بفضل  وذلك   .2009 عام  في  انطالقته  منذ  املاضية 

الشيخ  السمو  صاحب  من  الالمحدود  الكبير  الدعم 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

بصفة  الفروسية  لرياضة  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس 

عامة والقدرة والتحمل بصفة خاصة، واملتابعة احلثيثة 

من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 

ولي عهد دبي.

وتوجه الطاير بالتهنئة إلى الفارسة سمو الشيخة فطيم 

السيدات  بطلة سباق  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بنت 

الذي أقيم أمس، مؤكدًا أن البطلة متتلك سجاًل حافاًل 

من اإلجنازات في سباقات القدرة، مهنئًا في الوقت ذاته 

جميع الفارسات اللواتي شاركن في انطالقة مهرجان 

الفارسات  حماسة  على  مثنيًا  دبي،  عهد  ولي  سمو 

وحرصهن على بذل اجلهد وتقدمي األفضل خالل السباق 

االفتتاحي للمهرجان.
فطيم بنت محمد على خط النهاية مع الوصيفة.

فطيم بنت محمد مع الوصيفة اية وصاحبة المركز الثالث ميثاء.

حمدان بن محمد حرص على تهنئة فطيم بنت محمد بطلة السباق والوصيفة وصاحبة المركز الثالث.
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في إجناز جديد لفروسية اإلمارات، تويج الفارس راشد 

ذياب غامن املزروعي، بطاًل لكأس ملك البحرين للقدرة 

امللك حمد بن عيسى  120 كم. وشهد  الدولي ملسافة 

آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، السباق الذي 

أقيم في قرية البحرين للقدرة، كما حضره أيضًا وقام 

خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  الفائزين،  بتتويج 

الشباب  وشؤون  اخليرية  لألعمال  البحرين  ملك  ممثل 

رئيس املجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 

خليفة،  آل  حمد  بن  خالد  والشيخ  البحرينية،  األوملبية 

النائب األول لرئيس املجلس األعلى للشباب والرياضة 

رئيس االحتاد البحريني أللعاب القوى. وأحرز الفارس 

في  الثالث  املركز  الشامسي  أحمد  سعيد  اإلماراتي 

سباق ملك البحرين الدولي للناشئني ملسافة 120 كم، 

الذي تصدره الفارس البحريني حمد اجلناحي. وأقيم 

األمر  األرضية،  في  أثرت  ماطرة  أجواء  في  السباق 

كأس ملك البحرين للقدرة

اإلماراتي راشد المزروعي يتوج بلقب البطولة

الذي أخر انطالق املرحلة الثالثة ألكثر من 15 دقيقة، 

حيث رأت اللجنة املنظمة ضرورة تغيير مسار املرحلة 

لصعوبة احلركة عليه من قبل اخليل واألطقم املرافقة.

المزروعي يحرز فوزه
االول خارج اإلمارات

متكن الفارس راشد املزروعي من حتقيق لقب السباق 

الذي نظمه االحتاد امللكي للفروسية وسباقات القدرة، 

مبشاركة نخبة من فرسان الفريق امللكي واإلسطبالت 

اجلواد  صهوة  على  اإلمارات،  وفرسان  احمللية 

»كرانسي« من إسطبالت )M7( بعد أن قطع املسافة 

ساعات،   4:24:18 بلغ  زمن  مسجاًل  للسباق  الكلية 

أول  هذا  ويعد  كلم/  ساعة.   27.24 بلغ  مبعدل سرعة 

وجاء  العربي.  العالم  مستوى  على  للمزروعي  إجناز 

البحريني جعفر ميرزا على  الفارس  الثاني  املركز  في 

صهوة »تسمايل« من إسطبالت فيكتوريوس بزمن قدره 

4:25:40 ساعات، فيما حل في املركز الثالث فارسنا 

الفارسي على صهوة »الرزاك« من إسطبالت  منصور 

)MRM( بزمن قدره 4:29:25 ساعات، وكان املركز 

الرابع من نصيب فرسان اإلمارات أيضًا عبر الفارس 

أحمد سالم سلطان السبوسي على صهوة اجلواد »رو 

ساعات،   4:32:26 وقدره  زمنًا  مسجاًل  درمي«  داي 

الزايد  محمد  عبدالرحمن  البحريني  خامسًا  حل  فيما 

على صهوة »رمانس دي بيروس« بزمن قدره 4:39:44 

ساعات.

الجناحي يكسب الناشئين
والشامسي وصيفا

األول  املركز  اجلناحي  حمد  البحريـني  الفــارس  حقق 

في سباق ملك البحرين للناشئني ملسافة 120 كم بعد 

اجلواد  صهوة  على  للسباق  الكلية  املسافة  قطع  ان 

»انكا« من اسطبالت اخلالدية بزمن 4:38:33 ساعة، 

احمد  سعيد  اإلمارات  فارس  الثاني  املركز  في  وحل 

 4:51:06 بزمن   »21 »نك  صهوة  على  الشامسي 

ساعة، وجاءت في املركز الثالث الفارسة دانة البنغدير 

اسطبل  من  »ردجاني«  اجلواد  صهوة  على  الدوسري 

فيكتوريوس للفريق امللكي بزمن 4:56:56 ساعة. وجاء 

في  املزروعي  شاهني  يحي  شاهني  اإلماراتي  الفارس 

املركز السادس في السباق بعد ان قطع املسافة بزمن 

قدره 5:00:08 ساعة على صهوة اجلواد »وسيم«.

تكريم ناصر بن حمد
رئيس  نائب  خليفة  آل  عبدالله  بن  خالد  الشيخ  قدم 

العربية  املجموعة  رئيس  للفروسية  الدولي  االحتاد 

حمد  بن  ناصر  الشيخ  إلى  الدولي،  باالحتاد  السابعة 

آل خليفة، جائزة التميز من املجموعة العربية السابعة 

لالحتاد الدولي، وهي جائزة التميز ألفضل فارس عربي 

لعام 2016، وذلك عن فوز الشيخ ناصر باملركز الثالث 

لبطولة العالم للقدرة في سلوفاكيا، وأعرب الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره على هذه اجلائزة، 

متمنيًا لرئيس املجموعة العربية السابعة لالحتاد الدولي 

دوام التقدم واستمرار النجاح.

راشد المزروعي :
الفوز بالمركز األول فخر كبير

أعرب بطل السباق الفارس راشد املزروعي عن فخره 

دعم  أن  إلى  مشيرًا  األول،  املركز  بتحقيق  واعتزازه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

)رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  وسمو  الله(، 

حتقيق  في  األول  السبب  كان  دبي،  عهد  ولي  مكتوم، 

هذا اللقب، ومتابعة سموهما الدائمة للفرسان، مشيرًا 

إلى الدور البارز لطاقم اإلسطبل في حتقيق هذا اللقب.

ملك  كأس  سباق  لقب  املزروعي  راشد  البطل  وأهدى 

بن  خليفة  الشيخ  السمو  إلى صاحب  للقدرة  البحرين 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة )حفظه الله(، وإلى صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الله(،  )رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

ولي عهد دبي. 

جميع  بني  جدًا  قوية  جاءت  املنافسة  أن  إلى  وأشار 

الفرسان وفي كافة املراحل، خاصة في املرحلة األخيرة 

هو  حرص  الذي  ميرزا  جعفر  البحريني  الفارس  مع 

والتحدي  اإلصرار  مؤكدًا  القوية،  املنافسة  على  اآلخر 

به، مشيدًا  الغالي والفوز  اللقب  واحلرص على حتقيق 

في ذات الوقت بتعاون كافة أعضاء الفريق، األمر الذي 

مهد الطريق إلى حتقيق لقب أغلى الكؤوس.

منافسات شرسة امتدت حتى األمتار األخيرة.

ناصر بن حمد وخالد بن حمد يتّوجان أبطال السباق.
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توج »جست إيه بيني« ملالكه محمد خليفة البسطي بلقب 

في  أقيم  الذي  الصفوح«  في »سباق  الرئيسي  الشوط 

السباق  وشهد  سباقات،   6 ضمن  علي  جبل  مضمار 

جمهور كبير يقدر بنحو 11 ألف شخص، وجنح »جست 

إيه بيني« حتت إشراف املدرب دووغ واتسون وقيادة 

الفارس باتريك دوبس، من قطع مسافة الشوط البالغة 

1800 متر في زمن جيد قدره 1:49:42 دقيقة وبفارق 

كبير عن أقرب منافسيه وصل 4 أطوال ونصف الطول 

عن »توب كليرانس« لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل 

بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »مناصر«  جاء  فيما  مكتوم 

راشد آل مكتوم في املركز الثالث.

سمو  ملالكه  الثاني  الشوط  لقب  »ُمشاكس«  وأهدى 

قوية  منافسة  بعد  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

ملسافة 1400 متر شارك فيها 10 خيول برعاية بنك 

دبي التجاري، وجاء الفوز الغالي حتت إشراف املدرب 

سباق »الصفوح« بمضمار جبل علي

توج »جست إيه بيني« بطل الشوط الرئيسي

علي راشد الرايحي وقيادة الفارس دين أونيل.

زمن  في  النهاية  خلط  الوصول  في  »ُمشاكس«  وجنح 

بفارق  مثيرة  منافسة  بعد  دقيقة   1:25:24 قدره 

السلطانية  للخيالة  »انسايفر«  الطول عن  طول ونصف 

العمانية والذي حل وصيفًا فيما جاء »آرت ويف« حملمد 

البوصي الغفلي في املركز الثالث.

“زين إمباير« نجم االفتتاح 
 1400 ملسافة  األول  الشوط  بلقب  إمباير«  »زين  ظفر 

متر والذي أقيم مبشاركة 10 خيول ليهدي الفوز الغالي 

الفارس  قيادة  حتت  الشامسي  أحمد  ومدربه  ملالكه 

إسماعيل كايونكو بعد أن قطع املسافة في زمن قدره 

1:25:77 دقيقة بفارق طول واحد عن أقرب منافسيه 

»بيكتوجراف« ملالكه محمد علي الظاهري فيما حل في 

وقام  املتوحد،  البيت  لفريق  »جالسبرج«  الثالث  املركز 

ممثل الشركة الراعية بتتويج الفائز.

“تايدس رايس« نجم الرابع 
ملسافة  الرابع  الشوط  صدارة  رايس«  »تايدس  وحقق 

العربية  الشركة  برعاية  أقيم  والذي  متر   1800

االسكندنافية للتأمني مبشاركة 10 خيول، مهديًا مالكه 

احلارث حمد البادي الفوز حتت إشراف املدرب أحمد 

بن حرمش وقيادة الفارس كولم آودنهو قاطعًا املسافة 

في زمن قدره 1:50:96 دقيقة بفارق نصف رأس عن 

»دباشي« حملمد خليفة البسطي صاحب املركز الثاني.

فيما جاء »برنس سهيل« لفريق البيت املتوحد في املركز 

الثالث، وقام أحمد حمد السويدي بتتويج الفائز وتسلم 

اجلائزة نيابة عن املالك، محمد الظاهري كما مت تتويج 

املدرب بن حرمش والفارس آودنهو.

“شيلونج«  بطل الخامس 
خطف »شيلوجن« األضواء في الشوط اخلامس ملسافة 

خياًل،   16 مبشاركة  برعاية  أقيم  والذي  متر   1200

وجنح في الظفر ببطولة السباق مهديًا الفوز ملالكه عبد 

املدرب هالل  الغني حتت إشراف  عبد  الله  عبد  الغني 

العلوي وقيادة الفارس باتريك كوسجراف محققًا زمنًا 

لنقابة  »أنبار«  عن  رقبة  بفارق  دقيقة   1:12:66 قدره 

بورسلي للسباقات. فيما جاء »آركاريوس« ملالكه طارق 

أحمد بن جمعة في املركز الثالث، وقام شارلس أونيل 

إشراف  حتت  جنم  محمد  محمد  ملالكه  الفوز  مهديًا 

املدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن 

محققًا زمنًا قدره 59:7 ثانية بفارق طول وربع الطول 

جاء  فيما  الريس  القادر  عبد  ملصعب  »هايلني«  عن 

وقام ممثل  الثالث،  املركز  في  بورسلي  لنقابة  »أجود« 

الشركة الراعية بتتويج الفائز.

ممثل الشركة اإليرلندية الراعية بتتويج الفائز بحضور 

السفير اإليرلندي باتريك هنسي وتسلم اجلائزة املالك 

واملدرب والفارس.

“ريفلسكوب« نجم  الختام 
تصدر »ريفلسكوب« الشوط السادس واخلتامي  ملسافة 

9 خيول  آي إس« مبشاركة  برعاية »إس  متر   1000
تتويج الفائزين.
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بن  منصور  بنت  فاطمة  للشيخة  »لورا«  الفرس  توجت 

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  بكأس  نهيان،  آل  زايد 

للخيول العربية األصيلة، الذي أقيم ضمن حفل سباق 

انتزع  فيما  املوسم،  لهذا  احلادي عشر  أبوظبي  نادي 

اجلواد »أكيد شامبيون« آلفتي وشارنس ونيراف كابور، 

اف  »ايه  املهرة  ونالت  )قوائم(،  املهجنة  اخليول  لقب 

مرح« لقب سباق اإلمارات الكالسيك للمهرات )هيبة(. 

وتضمن احلفل الذي تألف من 6 أشواط، باإلضافة إلى 

الوثبة  مزرعة  كأس  سلسلة  من  عشر  احلادية  اجلولة 

املخصص خليول اإلسطبالت اخلاصة، برعاية مهرجان 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول 

العربية األصيلة، وبلغت القيمة اإلجمالية جلوائزه املالية 

3 ماليني و730 ألف درهم.

»لورا« تتألق 

ومتكنت البطلة »لورا« بإشراف جان دي رويال وبقيادة 

»أكيد شامبيون » يتوج بلقب المهجنة

»لورا« تحلق بكأس رئيس الدولة بمضمار أبوظبي

املخصص  الغالي  اللقب  حتقيق  من  مولن،  ريتشارد 

خليول الفئة األولى ملسافة 2200 متر والبالغ إجمالي 

جوائزه 3 ماليني درهم، بعد منافسة قوية في السباق 

الثالثي  منها  برز  اخليول  مشاركة ألفضل  الذي شهد 

االنطالقة،  اثناء  ملشاكل  تعرضت  التي  »محبوبة« 

وصيف  األبيض«  و«أبو  مونلو«  دو  والقوي«سنايبر 

السباق التحضيري، بجانب مجموعة من اخليول القوية 

تكتيكًا  حتتاج  التي  للسباق  الطويلة  املسافة  هذه  في 

خاصًا يناسب مجريات السباق.

وجاءت بداية السباق سريعة ملصلحة اجلواد »تورش«، 

السباق  مجريات  وظلت  باي«  »فيرساس  خلفه  ومن 

جتري على هذا املنوال حتى الوصول إلى اللفة األولى، 

وعند الوصول إلى اللفة األخيرة، بادر مولن على صهوة 

»لورا« إلى الصدارة بعد أن كانت تركض وسط اخليول.

أن  قبل  الصدارة  إلى  رائعة  بصورة  »لورا«  واندفعت 

تتلقي منافسة خطيرة من وصيفها »سنايبر دو مونلو« 

لعبد الغني عبد الله عبد الغني وبإشراف هالل العلوي 

وبقيادة رويستون فرنش.

من  محنكة  وبقيادة  »لورا«  متكنت  األمر،  نهاية  وفي 

بفارق عنق عن »سنايبر دو  التفوق  فارسها مولن من 

ثالثًا »أبو األبيض« لصاحب السمو  مونلو«، فيما جاء 

رئيس الدولة، بإشراف ايريك ليمارتنيل وبقيادة جيرالد 

وقدره  زمن  في  املسافة  البطلة  وقطعت  افرانش، 

2:24:81 دقيقة.

»أكيد شامبيون« بطل املهجنة

انتزع اجلواد »أكيد شامبيون« آلفتي وشارنس ونيراف 

ريتشارد  وبقيادة  سيمار  ساتيش  بإشراف  كابور، 

ملسافة  الدولة  رئيس  السمو  كأس صاحب  لقب  مولن، 

1400 متر )قوائم( املخصص للخيول املهجنة األصيلة 

والبالغ إجمالي جوائزه املالية 380 ألف درهم.

ومتكن »أكيد شامبيون« واملنحدر من نسل »دبوي« من 

قلب الطاولة على منافسيه في املراحل األخيرة ليتفوق 

النابودة،  بفارق 1.25 طول عن »كتابي« خلالد خليفة 

فيما  هارا،  فرناندو  وبقيادة  املهيري  مصبح  بإشراف 

الله  الثالث »أهاًل إماراتي« ألحمد عبد  جاء في املركز 

دي  ادري  وبقيادة  سيمار  ساتيدش  بإشراف  الشيخ، 

في  املسافة  قطع  من  »أكيد شامبيون«  ومتكن  فريز.  

زمن وقدره 1:21:39 دقيقة. 

» مرح« تكسب المهرات

النابودة،  خليفة  خلالد  مرح«  اف  »ايه  املهرة  توجت 

مولن،  ريتشارد  وبقيادة  اورتيل  ارنست  وبإشراف 

بطلة سباق اإلمارات الكالسيك للمهرات )هيبة( ملسافة 

1600 متر، في الشوط الثاني على لقب البالغ إجمالي 

جوائزه املالية 110 آالف درهم.

حتقيق  من  لها  مشاركة  رابع  خالل  »مرح«  وجنحت 

دو  جهان  »شله  عن  طول   6.5 بفارق  متفوقة  اللقب 

بإشراف  احلوسني،  بوهندي  إبراهيم  لعلي  رودمي« 

هالل العلوي وبقيادة رويستون فرنش، فيما جاءت ثالثة 

»الهدي« لصاحب السمو رئيس الدولة بإشراف ايريك 

ليمارتنيل، وبقيادة جيرالد افرانش.

ومتكنت »مرح« البالغة من العمر أربع سنوات واملنحدرة 

زمن  في  السباق  قطع مسافة  من  »الكسب«  نسل  من 

وقدره 1:43:58 دقيقة.

»مجانتس« بطل الوثبة

بإشراف  الطاهر،  خلالد  »مجانتس«  اجلواد  اتنزع 

صعبًا  فوزا  فريزو،  انطونيو  وبقيادة  اورتيل  ارنست 

في اجلولة احلادية عشر من كاس مزرعة الوثبة ملسافة 

ملالك  األصيلة  العربية  للخيول  املخصص  متر   1400

اإلسطبالت اخلاصة والبالغ إجمالي جوائزه املالية 70 

ألف درهم برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة.

ومتيز السباق بالقوة واإلثارة في املراحل النهائية حني 

ليتفوق  وحنكة  مبهارة  »مجانتس«  فريزو  الفارس  قاد 

بن  خليفة  ملنصور  تواق«  اتش  »ام  عن  عنق  بفارق 

حبتور، بإشراف اليس جيني وبقيادة تاغ اوشيه، فيما 

جاء ثالثًا »ايه اف األملع« خلالد خليفة النابودة، بإشراف 

إرنست اورتيل وبقيادة بات كورسجراف وسجل اجلواد 

الفائز  1:30:80 دقيقة.

»ثبور« نجم الختام

النابودة،  خليفة  خلالد  ثبور«  اف  »ايه  اجلواد  تألق 

في  مولن،  ريتشارد  وبقيادة  اورتيل،  ارنست  بإشراف 

متر   1200 ملسافة  السادس  الشوط  في  احلفل  ختام 

إجمالي  البالغ  للتكافؤ  املارية  جزيرة  سباق  لقب  على 

جوائزه املالية 90 ألف درهم.

ومتكن »ثبور« البالغ من العمر 6 سنوات، من صدارة 

قاطعا  النهاية  خط  الى  عليها  ليحافظ  مبكرا  السباق 

املسافة بزمن قدره 1:15:7دقيقة، متفوقًا بفارق 1.75 

خليفة  خلالد  أيضا  وهو  سايب«  اف  »ايه  عن  طول 

فرناندو  وبقيادة  املهيري  مصبح  بإشراف  النابودة، 

محمد  لسعيد  فاتك«  اس  »أي  ثالثًا  جاء  فيما  هارا، 

إبراهيم السويدي، بإشراف علي الرايحي وبقيادة تاغ 

اوشيه.

»سراب » يفوز في االفتتاح

العجبان،  إلسطبالت  الريف«  »سراب  اجلواد  حقق 

هارا،  فرناندو  وبقيادة  احلمادي  عبدالله  وبإشراف 

على  متر   1600 ملسافة  االفتتاحي  الشوط  في  الفوز 

لقب سباق )املرور( للتكافؤ البالغ إجمالي جوائزه املالية 

80 ألف درهم مسجاًل 1:43:62 دقيقة.

»اتش  عن  طول   1.75 بفارق  الريف«  سراب  وتفوق 

كيه حيزوم« لعبدالله الرحماني، بإشراف هالل العلوي 

اس  »أي  ثالثًا  جاء  فيما  فرينش،  رويستون  وبقياد 

ميدان« حملمد األعسر، بإشراف محمد رمضان وبقيادة 

كريستوفر هيس.

الفرس »لورا« بطلة كأس رئيس الدولة.
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 توجت الفرس »بشاير« لصاحب السمو الشيخ خليفة 

باشراف  الله،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 

إيريك ليمارتنيل وقيادة جيرالد آفرانش، بكأس الشوط 

األصيلة  العربية  واألفراس  للمهرات  املخصص  الرابع 

ملسافة 1600 متر تكافؤ، في تاسع سباقات مضمار 

نادي العني الذي أقيم، مبشاركة 11 خيال في املنافسة 

على جائزة مالية بلغت 75 ألف درهم.

 ومتكنت »بشاير« البالغة من العمر 5 سنوات واملنحدرة 

من نسل »كالني دي لوب« متكنت من العودة الى حلبة 

االنتصارات التي غادرتها ألكثر من عام بكأس سباق 

دقيقة   )1,52,89( وقدره  زمنا  ومسجلة  )القطارة(، 

وبفارق أنف أمام وصيفتها »إيه إف تثور« خلالد خليفة 

في السباق التاسع لمضمار العين

»بشاير« لرئيس الدولة تظفر بكأس القطارة

السمو  لصاحب  »جوري«  ثالثا  حلت  فيما  النابودة، 

رئيس الدولة. 

وتوج اجلواد »أصالن« لسمو الشيخ منصور بن زايد 

شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 

الرئاسة، باشراف هالل العلوي وقيادة ريتشارد مولن، 

للخيول  املخصص  الرئيسي  اخلامس  الشوط  بكأس 

العربية األصيلة ملسافة 1600 متر )هيبة(، ومبشاركة 

)بطولة  كأس  سباق  لقب  علي  املنافسة  في  خيال   12

العني للميل( وعلي جوائز مالية بلغت 250 ألف درهم، 

ومتكن »أصالن« البالغ من العمر 5 سنوات واملنحدر 

مسجال  املسافة  قطع  من  كارير«  دو  »بيبي  نسل  من 

الزمن )1,49,80( دقيقة وأنهى السباق بفارق 1.25 

لعبدالغني عبدالله  طول أمام وصيفه »آر بي جولياث« 

عبدالغني آل عبدالغني، وفيما حل ثالثا »آر بي ريتش 

سيربرايس« لصاحب السمو رئيس الدولة.

العني  نادي  مضمار  رعاه  الذي  التاسع  احلفل  تألف 

للسباق، وبلغ مجموع جوائزه املالية  675 ألف درهم، 

األصيلة  العربية  للخيول  خصصت  أشواط  سبعة  من 

املهجنة  للخيول  خصص  الذي  الثاني  الشوط  عدا 

األصيلة، وشمل السباق كأس مزرعة الوثبة املخصص 

ملالك خيول االسطبالت اخلاصة، برعاية مهرجان سمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية 

األصيلة، وسباق كأس )بطولة العني للميل( املخصص 

التاسع  )هيبة(، وشهد احلفل  العربية األصيلة  للخيول 

وعشاق  جماهير  من  متفرج  و200  آالف   7 نحو 

من  عدد  جانب  الى  العني،  نادي  مبضمار  الفروسية 

املالك ومحبي سباقات اخليول. 

»ثنائية« لخيول خالد خليفة النابودة

بثنائية  األضواء  النابودة،  خليفة  خالد  خيول  وخطفت 

الفتة حينما توج املهر »إيه إف محشوم« باشراف علي 

خيول  بكأس  املزروعي،  سعيد  وقيادة  الرايحي  راشد 

متر   2000 ملسافة  الثالث  الشوط  في  احمللي  اإلنتاج 

مبشاركة  املبتدئة،  األصيلة  العربية  للخيول  املخصص 

)اخلبيصي(  سباق  لقب  على  املنافسة  في  خيال   15

البالغ أجمالي جوائزه املالية 70 ألف درهم، وإستطاع 

إنتصاره  وتسجيل  املبتدئة  فئة  من  اخلروج  »محشوم« 

األول وقطع املسافة في زمن وقدره )2,21,25( دقيقة 

وبفارق 2.25 طول عن )إيه إف أباهي( خلالد خليفة 

النابودة، وفي املركز الثالث »شهرذاد دو رودمي« لعلي 

إبراهيم بوهندي عبدالله احلوسني.

»إيه إف ميقات« يكمل الثنائية  

النابودة،  الثنائية خليول  وأكمل املهر »إيه إف ميقات« 

باشراف إرنست أورتيل وقيادة ريتشارد مولن، عندما 

التاسعة،  لألمسية  اخلتامي  الشوط  في  جدارته  أثبت 

من  وعزز  املنافسة  تصدر  أن  بعد  مثيرا  فوزا  وسطر 

السرعة،  ملسافة  األخير  الفيرلوجن  عبوره  أثناء  سرعته 

)الهيلي(  لقب سباق  السابع على  الشوط  وتوج بكأس 

ملسافة  املبتدئة  األصيلة  العربية  للخيول  املخصص 

على  املنافسة  في  خيال   15 ومبشاركة  متر،   1000

جوائز مالية بلغت  70 الف درهم، و)إيه إف ميقات( 

أنهى  »مهب«  نسل  من  واملنحدر   4 العمر  من  البالغ 

السباق مسجال زمنا قدره )1,06,21( دقيقة وبفارق 

1.25 طول عن »يا سالم« حملمد فيصل عدنان حماد، 

فيما حلت ثالثا )بينة( لنقابة الرحومي للسباقات، كما 

منح الفوز الهاتريك للفارس ريتشارد مولن.

))دو بروجير(( يخطف لقب

الجولة التاسعة لكأس الوثبة

دو  »دوريس  اجلواد  خطف  احلفل  مستهل  وفي 

باشراف  املزروعي،  خلفان  سرحان  لعادل  بروجير« 

اجلولة  لقب  مولن،  ريتشارد  وقيادة  سيمار  ساتيش 

املخصص  الوثبة  مزرعة  كأس  سلسلة  من  التاسعة 

ملالك خيول اإلسطبالت اخلاصة مبضمار نادي العني، 

للخيول العربية األصيلة مبشاركة 10  والذي خصص 

والبالغ  تكافؤ،  متر   2000 ملسافة  املنافسة  في  خيول 

أجمالي جوائزه املالية 70 الف درهم برعاية مهرجان 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول 

 1.75 بفارق  بروجير«  »دو  وتفوق  األصيلة،  العربية 

بن  سلطان  خليفة  ملنصور  أريب«  إتش  »إم  عن  طول 

فيما  دقيقة،   )2,21,09( قدره  زمنا  ومسجال  حبتور، 

الرحماني يتوج جيرالد افرانش بكٔاس القطارة

)بشاير( ووصيفتها )ٕايه ٕاف تثور( بالقرب من خط النهاية
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جاء ثالثا »أتالنتيك امللس« حملمد عتيق املزروعي، وقدم 

جائزة الوثبة للفائزين كل من فيصل الرحماني وباتريك 

جوزيف بوكلي، وتسلم اجلائزة الفارس ريتشارد مولن 

نيابة عن املالك.

)ٔاصالن( بطل العين للميل ينفرد بالصدارة

»اليعبوب« يكسب المسعودي

متكن اجلواد »اليعبوب« حملمد مهران جمشير، باشراف 

كأس  إنتزاع  من  أفرانش،  جيرالد  وقيادة  جان  علي 

الشوط الثاني املخصص للخيول املهجنة األصيلة ملسافة 

2000 متر تكافؤ ومبشاركة 15 خيال في املنافسة على 

جوائز مالية بلغت 70 ألف درهم، و«اليعبوب« البالغ من 

العمر 4 سنوات واملنحدر من نسل »أركانو« ظل يركض 

في اخللف تاركا جياد الصدارة ترهق بعضها البعض، 

وعند مراحل احلسم األخيرة التي بدأ فيها راكضا بقوة 

بلقب  وتوج  بالصدارة  وإنفرد  اخلارجي،  املسار  في 

 )2,07,94( قدره  زمنا  ومسجال  )املسعودي(،  سباق 

دقيقة وبفارق 1.25 طول أمام وصيفه »أساطير« لسمو 

بينما  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  مكتوم  الشيخ 

ثالثا »سيكريت تريد« للشيخ عبدالعزيز بن حميد  جاء 

النعيمي والشيخ أحمد بن حميد النعيمي. 

»تي إم إيه سي – دي سي«

نجم السادس

سطر اجلواد »تي إم إيه سي – دي سي« حملمد عايش، 

فريز،  دي  أدري  وقيادة  غيالن  بن  يوسف  باشراف 

نصرا مثيرا بعد سلسلة من النتائج املتذبذبة، وإستطاع 

اإلستدارة حول  الصدارة عقب  لقيادة  تدريجيا  التقدم 

املنعطف األخير، ومتكن من العودة لسكة اإلنتصارات 

العربية  للخيول  املخصص  السادس  الشوط  بكأس 

سباق  لقب  وعلى  تكافؤ،  متر   1400 ملسافة  األصيلة 

على  املنافسة  في  خيال   15 ومبشاركة  )اجلاهلي( 

جوائز مالية بلغت 70 الف درهم، و)تي إم إيه( البالغ 

من العمر 8 سنوات واملنحدر من نسل )جندل( أنهى 

السباق مسجال زمنا قدره )1,37,24( دقيقة وبفارق 

3 اطوال أمام )حوافز( لصاحب السمو رئيس الدولة، 

فيما جاء ثالثا )حلاق( خللفان حمد القبيسي.

قام بتتويج وتسليم اجلوائز للفائزين فيصل الرحماني 

مستشار مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة 

املنظمة واملشرف العام على السباقات مبضمار نادي 

العني للفروسية والرماية واجلولف.

الرايحي: فوز مستحق

للجواد »محشوم« 

عبر املدرب اإلماراتي علي راشد الرايحي عن سعادته 

بالفوز الذي حققه املهر »إيه إف محشوم« في الشوط 

من  اخلروج  من  مكنه  فوزا مستحقا  أنه  وقال  الثالث، 

فئة املبتدئة، وأضاف بأن املهر »محشوم« يجيد الركض 

خيول  جدارة  أكد  الفوز  وبهذا  الرملية  األرضية  علي 

اإلنتاج احمللي، واليوم خاض تاسع جتربه له مبضمار 

وتعد  تناسبه  األرضية  بأن  خاللها  من  وأثبت  العني 

أكثر مالءمة له، وأشار الرايحي الى أن املهر »إيه إف 

محشوم« البالغ من العمر 4 سنوات واملنحدر من نسل 

)إيه إف البراق(، متكن من الفوز باملركز األول بعدما 

قاده الفارس اإلماراتي سعيد املزروعي.

بدخوله  منافسيه  فاجأ  »محشوم«  أن  الرايحي  ويؤكد 

ومضى  السباق  وتصدر  اخللفية  الصفوف  من  القوي 

سارية  قبل  األخيرة  متر   600 الـ  في  سهل  فوز  الى 

النهاية وحقق إنتصاره األول، كما أكد أن السباق ضم 

توليد  من  األصيلة  العربية  اخليول  من  قوية  مجموعة 

اإلنتاج احمللي.
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التي  اخليول،  جلمال  الدولية  أبوظبي  بطولة  حفلت 

أقيمت على ميدان قفز احلواجز العشبي بنادي أبوظبي 

للفروسية، مبنافسات مثيرة وحققت جناحًا كبيرًا على 

فعاليات  افتتاح  وحضر  والتنظيمي،  الفني  املستويني 

الشيخ  سمو  أيام،   5 مدى  على  أقيمت  التي  البطولة، 

عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس املجلس 

التنفيذي، فيما شهد حفل اخلتام سمو الشيخ منصور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن 

شؤون الرئاسة.

وحضر الفعاليات أيضًا الشيخ زايد بن حمد بن حمدان 

آل نهيان، نائب رئيس جمعية اإلمارات للخيول العربية، 

آل سعود،  عبدالعزيز  بن  أحمد  بن  عبدالعزيز  واألمير 

رئيس منظمة اجلواد العربي ومالك مربط عذبة، والشيخ 

مؤسسة  إدارة  مجلس  عضو  ثاني،  آل  علي  بن  حمد 

عبدالله،  وعصام  قطر،  بدولة  العربية  للخيول  الشقب 

ذهبيتان لمربطي دبي وعجمان

نجاح كبير لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل

مدير جمعية اإلمارات للخيول العربية، وعدد كبير من 

وجمهور  وخارجها،  الدولة  داخل  من  واملربني  املالك 

غفير من عشاق اخليل واجلمال استمتعوا باستعراض 

اخليول.

وبرزت خالل البطولة خيول كل من مربطي دبي وعجمان 

التي نالت كل منها ذهبيتني من ألقاب البطولة الستة، 

فيما نالت خيول كل من مربط البداير والهواجر ذهبية 

لكل منها.

ونظمت البطولة جمعية اإلمارات للخيول العربية، حتت 

نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  رعاية 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف 

رئيس  نائب  نهيان،  آل  حمد  بن  زايد  الشيخ  ومتابعة 

جمعية اإلمارات للخيول العربية، مبشاركة 454 خياًل 

والدول  اإلمارات  من  مالكًا  و145  مربطًا   135 متثل 

شوطًا،   23 على  البطولة  وتتوزع  واألجنبية،  العربية 

إضافة إلى البطوالت الست.

البطوالت الذهبيـة

الذهبي  اللقب  عجمان  ملربط  كافو«  ج  »ع  املهر  نال 

لألمهار صغيرة السن، فيما جاء في املركز الثاني ونال 

اللقب الفضي »إتش إل الغندور« ملربط هنايا، وحل في 

ملربط  شالل«  »دي  الفضي  اللقب  ونال  الثالث  املركز 

دبي.

للشيخ  البداير«  »رعود  لألمهار  الذهبي  اللقب  وأحرز 

محمد بن سعود القاسمي، تاله في املركز الثاني ونال 

اللقب الفضي »إس جي سعد« ملربط النخيل، ونال اللقب 

البرونزي »ع ج جبران« ملربط عجمان.

للدكتور  إيه«  إي  »إكسكليبور  الفحول  بذهبية  وتوشح 

إس  »إي  الفضية  ونال  وصيفًا  وحل  الهاجري،  غامن 

سراب« للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، فيما ذهبت 

هميلة  غامن  لعلي  اخلزنة«  »محارب  إلى  البرونزية 

املزروعي. 

املهرات  ذهبية  دبي  مربط  مميزة«  »دي  ومنحت 

الصغيرة، تلتها في املركز الثاني ونالت اللقب الفضي 

الثالث  املركز  نوراي« ملربط عجمان، وحلت في  »ع ج 

ونالت البرونزية »مروة البداير« للشيخ محمد بن سعود 

القاسمي.

وأكملت »إتش دي إم مريا ابال« الثنائية الذهبية ملربط 

اللقب  ونالت  املهرات،  بطولة  تصدرت  عندما  عجمان، 

اللقب  ذهب  فيما  دبي،  ملربط  جواهر«  »دي  الفضي 

بن  عبدالله  للشيخ  الزبير«  »سهيلة  للمهرة  البرونزي 

محمد آل ثاني.

وتوشحت »إلي فالمينكا« ملربط دبي بذهبية األفراس، 

اللقب  املزروعي  لعلي غامن هميلة  ليفا«  إيه  ونالت »بي 

الفضي، فيما ذهبت البرونزية للفرس »الصغيرة« ملربط 

عجمان.

تكريـم البطولة

عقب اخلتام مت تكرمي اللجان الفنية املختلفة العاملة في 

البطولة، ومت تكرمي عبدالله البرمكي كأفضل إعالمي في 

البطولة، ومركز »ديراب« من اململكة العربية السعودية 

بدير  سامح  الدكتور  تكرمي  مت  فيما  منظم،  كأفضل 

كأفضل بيطري في البطولة.

اخليالة  لفرقة  شيقة  عروضًا  اخلتامي  احلفل  وشهد 

على  عروضًا  الفرقة  قدمت  حيث  أبوظبي،  بشرطة 

صهوات اخليل في الساحة الرئيسة في فترة االستراحة 

بني املنافسات، ونالت تلك العروض إعجاب احلضور.

عصام عبدالله:

النجاح ثمرة دعم منصور بن زايد

للخيول  اإلمارات  جمعية  مدير  عبدالله،  عصام  قال 

زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  تشريف  إن  العربية، 

جمال الخيل

منصور بن زايد االمير عبد العزيز بن ٔاحمد ٓال سعود حمد بن علي ٓال ثاني.

منصور بن زايد و زايد بن حمد ال نهيان.

زايد بن حمد و عصام عبد الله.
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شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل 

الرئاسة، خلتام البطولة، يؤكد الدعم الكبير الذي يوليه 

األصيلة  العربية  اخليول  وملنافسات  عمومًا،  للفروسية 

على وجه اخلصوص. 

وأكد عصام عبدالله أن كل النجاحات التي ظلت حتققها 

الخيول العربية تتميز بالجمال .

اجلمعية عبر تنظيم منافسات اخليول العربية األصيلة 

ثمرة لهذا الدعم، مشيدًا أيضًا بجهود الشيخ زايد بن 

حمد آل نهيان، وبإشرافه ومتابعته احلثيثة لكل أنشطة 

اجلمعية.

بطولة  من  العام  هذا  نسخة  إن  عبدالله  عصام  وقال 

عالية  مستويات  شهدت  اخليل  جلمال  الدولية  أبوظبي 

النقاط  من  العالية  املعدالت  عبر  املشاركة  للخيول 

أيضًا  البطوالت  التأهيلية، كما شهدت  خالل األشواط 

القيم  ذات  اخليول  خاللها  متكنت  قوية  منافسات 

اجلمالية العالية من حتقيق األلقاب الذهبية.

من  وكل  املنظمة  اللجنة  بجهود  عبدالله  وأشاد عصام 

شارك في إبراز هذه البطولة بفعالياتها وفقراتها، وقال 

خالل  النجاحات  من  للمزيد  يدفعنا  املستوى  هذا  إن 

البطوالت واملنافسات املقبلة التي تنظمها اجلمعية.

الحربي: بطولة ناجحة

قال محمد احلربي، مدير البطولة، إن نسخة هذا العام 

جاءت ناجحة من كل النواحي الفنية والتنظيمية، على 

ذات  املشاركة  اخليول  من  الكبير  العدد  من  الرغم 

املستويات العالية من داخل الدولة وخارجها.

وأشاد احلربي بالدعم الالمحدود الذي ظل يقدمه سمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

وباملتابعة  للجمعية،  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء 

احلثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس 

اجلمعية.

بذلت  املختلفة  الفنية  اللجان  أن  احلربي  وأضاف 
تكريم احد خيول مربط دبي. الشيخ حمد بن علي ٓال ثاني.

تتويج احد خيول مربط عجمان.
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صورة  أجمل  في  البطولة  تخرج  حتى  كبيرة  جهودًا 

أبوظبي،  إمارة  تنظمها  التي  الفعاليات  تليق مبستوى 

اخليول  ومنافسات  الفروسية  مجال  في  خصوصًا 

العربية األصيلة.

وقدم احلربي التهاني ألصحاب اخليول الفائزة، مشيرًا 

إلى أن الكل يعتبر فائزًا في البطولة بفضل النظام الذي 

تتبعه اجلمعية في تكرمي الفائزين وتوزيع اجلوائز لغاية 

صاحب املركز العاشر.

التوحيدي: سعداء بإنجاز مربط دبي

أعرب املشرف واملدير العام ملربط دبي للخيول العربية، 

املهندس محمد التوحيدي، عن سعادته باإلجناز الذهبي 

التي حققها خالل بطولة  املتقدمة  وباملراكز  ملربط دبي 

استقطبت  التي  العربية،  اخليل  الدولية جلمال  أبوظبي 

من  املرابط  أقوى  من  األصيلة  العربية  اخليول  أجمل 

احد الخيول اثناء العروض.محمد الحربي.

خالد غانم.

اإلمارات ودول مجلس التعاون.

وأكد التوحيدي أن العصر الذهبي لإلنتاج احمللي في 

مربط دبي اليزال مستمرًا بفضل الله، والدعم الالمحدود 

العربية  اخليل  على  به  تنعم  وما  الرشيدة  القيادة  من 

باحملافظة  الكفيلة  الشروط  بكل  تتمتع  أصبحت  حتى 

عليها، وتطويرها بأعلى مستويات العناية في موطنها.

وقال التوحيدي: »مربط دبي يحتفل اليوم مبرور عشر 

لتقدمي  مناسبة  وهي  إنشائه،  منذ  النجاح  من  سنوات 

السمو  صاحب  سيدي  إلى  االمتنان  وعظيم  الشكر 

الدولة  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

عرفانًا  الله(،  )رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 

سمّوه  رؤية  رسمتها  إجنازات  من  حتقق  مبا  لسمّوه 

بعناية حكيمة«.
عبد العزيز المرازيق.
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قفز الحواجز

بطولة الشقب الدولية للفروسية 2017

منافسات مثيرة في البطولة »المغربي ودار يخطف األضواء«

مفاجأة من العيار الثقيل حققها الفارس العربي املغربي 

عبد الكبير ودار عندما متكن من حتقيق املركز األول في 

اجلولة االولى ملنافسات قفز احلواجز لفئة 5 جنوم من 

جولتني ضمن النسخة اخلامسة لبطولة الشقب الدولية 

للفروسية، وذلك في ظل مشاركة املصنف األول عامليًا 

دانييل دوسر في ذات اجلولة.

ومتكن ودار من حتقيق املركز األول على اجلواد كاردانو 

ستي والتي شكل معها ثنائي ال يقهر وفرض سيطرة 

احلواجز  جميع  قفز  من  ومتكن  املسلك  على  كامل 

ويحققان  الثانية  املرحلة  إلى  لينتقل  مثالية  بصورة 

رقما من الصعب أن يكسر بزمن 28.94 ثانية. وكان 

الفارس قد أنهى املرحلة االولى بزمن 38.55 ثانية. 

املصنف 56 عامليا، الفارس السويدي هنريك فون متكن 

ظهر  أن  بعد  املنافسات  في  الثاني  املركز  انتزاع  من 

مع جواده شكانوا مبستوى متميز وجدية واضحة من 

أجل حتقيق الفوز في املنافسة واحتالل مراكز متقدمة، 

ومتكن من اجتياز املرحلة األولى ليدخل املرحلة الثانية 

بكل عزم وتركيز محققا زمن وقدره 29.41 ثانية دون 

جاد  بشكل  استعد  الفارس  أن  يؤكد  ما  وهو  أخطاء 

لهذه البطولة. وكان الفارس قد خرج من اجلولة األولى 

محققا زمن 39.81 ثانية.

بدوره، أبى الفارس القطري باسم محمد اخلروج من 

جواده  على  اجلولة  ودخل  الوفاض  خالي  املنافسات 

املرحلة  ليتخطى  التتويج  منصة  نحو  وعيناه  أغليث 

الثانية  املرحلة  في  مسيرته  وتابع  اقتدار  بكل  األولى 

 30.31 متميز  رقم  تسجيل  من  أن متكن  إلى  بنجاح 

ثانية وضعته في املركز الثالث، وكان الفارس قد أنهى 

املرحلة األولى من اجلولة بزمن 39.24 ثانية.

دوسرالذي  دانييل  عامليًا  األول  املصنف  األملاني  وكان 

شارك في املنافسات على جواده فيرست كالس خرج 

االولى  املرحلة  أنهى  بعد  عشر  السابع  املركز  محتال 

بزمن 38.14 ثانية واملرحلة الثانية 39.82 ثانية.

الخرافي يحقق الفوز في الشوط الثاني 

الراقي واملتميز هو  لم تكن هي الصدفة ولكن األداء   

الفيصل، فقد حقق الفارس علي اخلرافي املركز األول 

تور  الدوحة   QNB من  الثاني  الشوط  منافسات  في 

لقفز احلواجز فئة 3 جنوم واملقامة ضمن بطولة الشقب 

الدولية للفروسية 2017، بارتفاع احلواجز 1.45 متر 

وعلى مرحلة واحدة عكس عقارب الساعة.

الفارس اخلرافي حقق في النسخة املاضية من بطولة 

يؤكد  الذي  األمر  ذاته،  اللقب   2016 الدولية  الشقب 

التي  التي يتمتع بها الفارس وخبرته  الكبيرة  القدرات 

اكتسبها جراء املشاركات في مختلف البطوالت وحتقيق 

النتائج املتميزة فيها.

وخطف اخلرافي الشوط الثاني بعد اجتيازه احلواجز 

قدم  أن  بعد  شيرلي  جواده  ظهر  على  عشر  األحد 

مع  توافًقا  وأظهر  املنافسة،  في  كبيرة  فنية  مستويات 

أخطاء  أي  يرتكب  أن  دون  احلواجز  قفز  عند  جواده 

بزمن  األول  باملركز  محتفاًل  التتويج  منصة  ليرتقي 

56.88 ثانية.

يوسف  مبارك  القطري  للفارس  الثاني  املركز  وذهب 

دخول  لغاية  للمنافسات  متصدًرا  ظل  الذي  الرميحي 

الفارس  رقم  كسر  من  متكن  الذي  اخلرافي  الفارس 

الرميحي.

املنافسة  في  واضح  بشكل  برز  قد  الرميحي  وكان   

وشكلت نتيجته ضغًطا كبيًرا على منافسيه حيث متكن 

من تخطي احلواجز بكل سالسة وخبرة دون أخطاء على 

صهوة جواده فيفالدي مسجاًل زمًنا قدره 57.60 ثانية، 

إال أن فارق التوقيت حسم اللقب لصالح اخلرافي.

الثالث كان قطريًا أيًضا، حيث متكن الفارس   املركز 

املنافسة  في  الثالث  املركز  حتقيق  من  الغزالي  ناصر 

وهو الذي كان حاضًرا أيًضا ذهنًيا وفنًيا للمنافسة على 

اللقب، وقدم مستويات كبيرة في تخطي احلواجز واحًدا 

 57.70 بزمن  ديلورين  جواده  على صهوة  اآلخر  تلو 

ثانية دون أخطاء.

بالجولة  ويفوز  األنظار  يخطف  العمادي 

الرابعة 

خطف الفارس القطري سلمان العمادي أنظار جمهور 

بطولة الشقب الدولية للفروسية، عندما برز بشكل ملفت 

 QNB ملنافسات  الرابعة  اجلولة  كسب  من  ومتكن 

عقارب  ضد  جنوم   3 فئة  احلواجز  لقفز  تور  الدوحة 

الساعة واملقامة ضمن بطولة الشقب الدولية للفروسية 

بارتفاع حواجز 1.45 متر.

املاضي  العام  حققه  الذي  لقبه  على  العمادي  وحافظ 

خبرته  بفضل  ومتكن  الشوط،  وذات  البطولة  ذات  في 

والتحكم  قدراته  في  والثقة  العالي  والتركيز  التراكمية 

الرائع بجواده زرور من القفز فوق 12 حاجز بنجاح 

 67.10 بزمن  منافسيه  على  رقم صعب  وتسجيل  تام 

ثانية من دون أخطاء.

يذكر أن الفارس سلمان العمادي قد حقق لقب اجلولة 

الرابعة في النسخة املاضية ممتطيا اجلواد ذاته »زورو«.

الدولية رمزي  الفارس السعودي صاحب اخلبرة  وحل 

الدهامي ثانيًا، وقدم مع جواده هاي كوليتي أداء فنيا 

راقيا وأظهر قدرة واضحة على جتاوز جميع احلواجز 

دون أخطاء بزمن 70.89 ثانية.

الفارس  نصيب  من  كان  اجلولة  في  الثالث  املركز 
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حيث  بيلوسيني  جواده  على  ديفيد  فردريك  الفرنسي 

متكن الفارس من تخطي جميع احلواجز دون أرتكاب 

أي مخالفة بزمن 70.89 ثانية.

السعودي الدهامي

يفوز بالجولة الخامسة 

أعاد  قطر،  دولة  على  هطلت  التي  اخلير  أمطار  وسط 

الفارس السعودي رمزي الدهامي الفرسان السعوديني 

إلى سكة االنتصارات بعد أن متكن من حتقيق الفوز 

لقفز  تور  الدوحة   QNB ملنافسات  اخلامسة  باجلولة 

احلواجز فئة 3 جنوم املقامة ضمن بطولة الشقب الدولية 

للفروسية، بعد أن جمع النقاط التراكمية باإلضافة إلى 

حاجز )اجلوكر( املرتفع.

ومتكن الدهامي صاحب اخلبرة العاملية الكبيرة، والذي 

أوملبية واحلاصل مع منتخب  شارك في خمس دورات 

بالده على امليدالية البرونزية في دورة األلعاب االوملبية 

هاي  جواده  على  اإلجناز  هذا  حتقيق  من   ،2012

كوليتي وقفز احلواجز كلها بنجاح تام مع حاجز اجلوكر 

ليسجل رقم 46.79 ثانية وبـ 65 نقطة.

آندريس  الكولومبي  الفارس  الثاني  املركز  في  وجاء 

 QNB من  االولى  اجلولة  لقب  حقق  الذي  بينالوسا 

الدوحة تور في انطالق منافسات اليوم االول للبطولة، 

ومثالي  رائع  مستوى  تينور  جواده  مع  الفارس  وقدم 

ومتكن من التنافس القوي على املركز األول واستطاع 

جتاوز كل احلواجز مبا فيها اجلوكر لكن فارق الثواني 

املنافسات،  في  الثاني  املركز  يحتل  جعلته  البسيطة 

مسجال زمن 47.51 ثانية وبـ 65 نقطة.

وأثبت الفرسان القطريون إمكاناتهم العالية في رياضة 

املري  راشد  جابر  الفارس  حقق  حيث  احلواجز،  قفز 

املركز الثالث في املنافسات على صهوة اجلواد كنافارو، 

بعد أن قدم هو األخر مستوى بارز في املسابقة وتخطى 

بنجاح  وجتاوزه  اجلوكر  الى  وأجته  اجلواجز  جميع 

مسجال 48.47 ثانية وبـ 65 نقطة.

 QNB من  اخلامسة  اجلولة  منافسات  في  شارك 

12 حاجز  قفز  على  تنافسوا  فارسا   44 تور  الدوحة 

وآخر جوكر، والذي مينح الفارس عند قفزه بنجاح 20 

نقطة ويسلبه 20 نقطة عند اسقاطه، األمر الذي جعل 

املنافسة أكثر إثارة.

تألق السويسري فوكس 

حسم الفارس السويسري مارتني فوكس صراع اجلولة 

الرابعة من منافسات قفز احلواجز لفئة 5 جنوم ضد 

منافسات  ضمن  متر   1.55 بارتفاع  الساعة  عقارب 

اليوم الثاني من بطولة الشقب الدولية للفروسية 2017 

لصاحلة بعد منافسة قوية مع 10 فرسان تأهلوا إلى 

املصنف  السويسري  الفارس  وظهر  التمايز.  جولة 

التي  األولى  اجلولة  عن  ومغاير  آخر  بوجه  عامليا   49

احلواجز بصورة  تخطي جميع  من  عنها ومتكن  تأهل 

كان  عالية  وبسرعة  شابلني  جواده  على صهوة  باهرة 

حتطيمها،  املتأهلني  الفرسان  بقية  على  الصعب  من 

أخطاء  دون  من  ثانية   36.91 قياسيا  زمنا  مسجال 

ليتوج باملركز األول. وكان الفارس السويسري قد تأهل 

إلى جولة التمايز بعد أن متكن من تسجيل رقم 69.62 

من دون أخطاء. املركز الثاني كان من نصيب الفارس 

البلجيكي نيليز بريونسليس واملصنف 27 حيث تخطى 

جميع احلواجز على صهوة اجلواد غانسيا  لينتقل إلى 

جولة التمايز ويتمكن من حتقيق نتيجة ايجابية جعلته 

في هذا املركز الثاني مسجال زمنا وقدره 37.47 ثانية 

من دون أن يسقط أي حاجز، علما بأن الفارس انتقل 

إلى التمايز بعد أن حقق زمن وقدره 71.16 ثانية بدون 

املركز  في  ديفوس  بيتر  الفارس  مواطنه  أخطاء. وحل 

جواده  ظهر  على  احلواجز  جميع  تخطى  حيث  الثالث 

أبارت ليدخل في جولة التمايز بكل اقتدار ويتنافس على 

مكتفيًا  رائع  ديفوس مبستوى  وظهر  املتقدمة.  املراكز 

قد  الفارس  وكان  ثانية.   37.64 بزمن  الثالث  باملركز 

تأهل إلى جولة التمايز بعد تسجيله زمن 70.57 ثانية.

ختام منافسات الترويض

لذوي االحتياجات الخاصة 

اخليل  ترويض  ملنافسات  اخلتامية  العروض   اتسمت 

لذوي االحتياجات اخلاصة ضمن بطولة الشقب الدولية 

للفروسية، باإلثارة واحلماس واإلبهار، إذ قدم الفرسان 

املشاركون ضمن املستويات اخلمسة أداًء رفيًعا وعرًضا 

املصنفة  حققت   ،)lV( منافسات  ففي  راقًيا.  رياضًيا 

في  األول  املركز  فويتس،  ساني  الهولندية  عامليا،   18

املسابقة على اجلواد دميانتر مبجموع نقاط وصل إلى 

الفارسة  الثاني  املائة، وحلت في املركز  75.458 في 

فيردي  اجلواد  على  جوانسون  فيليبا  أفريقية  اجلنوب 

مبجموع نقاط وصل إلى 68.583 في املائة، فني حني 

كارويسكا  كارولينا  البولندية  إلى  الثالث  املركز  ذهب 

على اجلواد اميول مبجموع نقاط 68.167 في املائة.

في منافسات الفئة )v(، فقد خلصت النتائج إلى فوز 

الفافيلني  جواده  مع  هوسمر  فرانك  الهولندي  الفارس 

احلكام  ومنحه  رائع  من  أكثر  أداء  بعد  األول  باملركز 

من  الثاني  املركز  كان  بينما  املائة،  في   77.000

كاسكا  البلجيكية  الفارسة  عامليا   12 املصنفة  نصيب 

فيرملني على جوادها روميو بعالمة 72.042 في املائة، 

صهوة  على  ديوسارت  آرثر  البلجيكي  متكن  حني  في 

الثالث  للمركز  الصعود  من  أنلميتيد  جوليوس  اجلواد 

في املنافسات بعالمة وصلت إلى 65.583 في املائة.

وأفرزت منافسات املستوى )l( عن احتالل املصنف 17 

كايبرس،  اجلواد  على  السي  جينس  النرويجي  عامليا، 

املركز األول بعد أن منحه احلكام درجة 73.833 في 

 7 املصنفة  االملانية،  املتألقة  الفارسة  وجاءت  املائة، 

الثاني على اجلواد فوريس  عامليا ألك فليب في املركز 

بعالمة 73.167 في املائة، في حني كان املركز الثالث 

من نصيب الفارسة البولندية ماغدلينا كيكا على اجلواد 

سيبيال بعالمة 64.389 في املائة.

في فئة )ll(، كانت املنافست محتدمة جدا وقوية نظرا 

إلرتفاع سقف طموحات الفرسان للظفر باملركز األول، 

وخلصت النتائج إلى تتويج املصنف 3 عامليا النمساوي 

بيبو بوج مع جواده فونتاينينوري باملركز األول بعد أن  

في  وجاء  املائة.  في   76.889 عالمة  احلكام  منحهم 

املركز الثاني املصنف 6 عامليا، الفارس البريطاني لي 

بيارسون على اجلواد ستيليتا بدرجة وصلت 76.000 

في املائة. فيما كان املركز الثالث من نصيب الفارسة 

على  دولك  دين  نيكولي  الهولندية  عامليا   11 املصنفة 

اجلواد فاوست برصيد نقاط 69.722  في املائة.

في فئة )lll(، توج املصنف 30 عامليا الفارس االملاني 

ستيفني زيبينغ على اجلواد فيل قود باملركز األول، بعد 

أن حصل على عالمة 71.333 في املائة. في حني حلت 

الهولندية ريكستت فان املصنفة 21 عامليا على اجلواد 

 69.667 الى  بعالمة وصلت  الثاني  املركز  في  أونيك 

في املائة بينما جاء في املركز الثالث الفارسة املصنفة 

46 عامليا الهولندية أنيماريكي رولنغ على اجلواد دي 

سكورفو مبجموع نقاط 68.000 في املائة.
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وزير  نهيان،  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  توج 

باجلوائز  الفائزات  الفارسات  املعرفة،  وتنمية  الثقافة 

الدولية  مبارك  بنت  فاطمة  كأس  بطولة  منافسات  في 

لقفز احلواجز في دورتها الرابعة، حيث حققت فارسات 

للبطولة،  الثاني  اليوم  في  عديدة  جناحات  اإلمارات 

اإلمارات  من  فارسات  التي ضمت  السيدات  فئة  ففي 

متر،   1.10 إلى  يصل  بارتفاع  حواجز  مع  وخارجها 

شهدت البطولة فوز كاليا موكت على صهوة »لينا زي« 

زمن  في  األول  باملركز  للفروسية  احلمراء  مركز  من 

38.98 ثانية.

الكبرى  اجلائزة  منافسة  خالل  فارسات،   6 ومتكنت 

لبطولة أكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز، 

من اجتياز كل صعوبات اجلولة الرئيسة ضمن الزمن 

جولة  في  التنافس  بينهن  وجتدد  ثانية،   80 املسموح 

للتمايز واألداء السليم، لتنال 3 فارسات األلقاب الثالثة 

األولى، وقدمت الفارسة ماريا فيكتوريا من بورتوريكو 

األفضل  األداء   »11 »كويتانا  الفرس  صهوة  على 

كأس فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

تألق فارسات اإلمارات وماريا فيكتوريا تتوج باللقب

واألسرع، بعد أن أكملت التمايز في زمن بلغ 36.43 

ثانية، وتّوجت بلقب وكأس بطولة أكادميية فاطمة بنت 

مبارك الدولية في نسختها الرابعة، والفارسة اإليطالية 

نعومي أوجيوني شاركت بالفرس »بيس هوتير« وأنهت 

التمايز في زمن بلغ 37.33 ثانية وتّوجت بجائزة املركز 

الثاني، وجائزة املركز الثالث نالتها الفارسة نادية ترمي 

متايز  جولة  معه  وأنهت  »كورتادو«،  باجلواد  وشاركت 

اجلائزة الكبرى في زمن بلغ 45.40 ثانية.

وبرغم األجواء املاطرة، استطاع أبناء اإلمارات، لليوم 

الثاني على التوالي، الفوز مبراكز متقدمة خالل جوالت 

رعاية  تقام حتت  التي  للكأس،  الثاني  اليوم  منافسات 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات(، رئيس 

االحتاد النسائي العام الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية 

والطفولة،  لألمومة  األعلى  املجلس  رئيس  األسرية 

وبحضور ودعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل 

نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكادميية فاطمة بنت مبارك، 

رئيسة نادي سيدات أبوظبي، بتنظيم أكادميية فاطمة 

بنت مبارك الدولية للرياضة النسائية.

 CSICH فئة  مع  مثيرة  منافسات  البطولة  وشهدت 

عامًا،   14  12- بني  أعمارهم  تراوح  الذين  لألطفال 

والذين ميثلون أربع دول، هي اإلمارات وكندا وبريطانيا 

1.15 متر،  يبلغ ارتفاعها  للقفز على حواجز  وبولندا، 

حيث أحرز الفارس عمر احلاج باجلواد »ستيال 514« 

املركز األول في هذه اجلولة بزمن 34.90 ثانية، وحّل 

الفارس اإلماراتي سيف عويضة باجلواد »سوليتو« في 

املركز الثاني، الذي أنهى اجلولة في زمن بلغ 40.17 

ثانية.

واحتل املراكز الثالثة األولى في منافسات الفئة الثانية 

CSIJ فرسان اإلمارات الذين تنافسوا على قفز حواجز 

بلغ ارتفاعها 1.30 متر، وجوائز يصل مجموعها إلى 

اإلماراتي  الفارس  وحجز  إماراتي،  درهم  ألف   30

محمد أسامي الزبيبي املركز األول على صهوة الفرس 

»بابريكا« في زمن بلغ 34.55 ثانية، بينما فاز سلطان 

فضل الكعبي على صهوة »إينكاز غيرل« في زمن بلغ 

.35.70

أمني  أحمد  الرحمن  عبد  اإلماراتي  الفارس  وأحرز 

 CSIY املركز األول على صهوة »كوراندو 11« في فئة

للفرسان والفارسات بعمر 16 حتى 21 سنة، بارتفاع 

حواجز يصل إلى 1.30 متر في زمن 34.84 ثانية، 

ليفوز بجائزة قدرها 8.400 درهم إماراتي.

نهيان بن مبارك خالل البطولة.
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مجموعة ميدان تعلن تكريم الفائزين

بالنسخة األولى من جوائز محمد بن راشد للتمّيز في السباقات 
جوائز  من  األولى  النسخة  في  الفائزين  تكرمي  سيتم 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتمّيز 

مارس   23 املوافق  اخلميس  يوم  اخليل،  سباقات  في 

العاملي  2017، أي قبل يومني من انطالق كأس دبي 

2017، وهي اجلوائز الفريدة من نوعها على مستوى 

بن  محمد  الشيخ  السمو  أطلقها صاحب  التي  العالم، 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي )رعاه الله(، والتي كشف عنها رسميًا سعيد 

بن حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميدان، 

 .2016 العاملي  دبي  كأس  قرعة  مراسم سحب  خالل 

ومت تصميم شعار أخاذ ومعّبر للجائزة، وحتديد فئاتها 

الست، وإمعانًا في توسيع نطاقها والتفاعل اجلماهيري 

الفئات  ستتضمن  السباقات،  ملتابعي  التقدير  وإبداء 

جائزة يحدد اجلمهور الفائز بها، وتعد بالتالي امتدادًا 

السمو  لصاحب  املدى  بعيدة  رؤية  من  آخر  فصاًل  أو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لسباقات اخليل في 

استهاللها  كان  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة  دبي 

بإطالق كأس دبي العاملي 1996، وال يكــاد عطـاؤهـــا 

أو نبعـهــا يتوقف بل يتحف العالم باجلديد واملفيد.

الطاير: نسعى لتكريم من أسهم

في نجاح كأس دبي العالمي

إدارة  مجلس  رئيس  الطاير،  حميد  بن  سعيد  أبدى 

والفخر  بالسعادة  ممزوجًا  شعورًا  ميدان،  مجموعة 

اآلن  »مّر  املناسبة:  بهذه  وقال  احلدث،  الستضافة 

وجتري  العاملي،  دبي  كأس  انطالقة  على  عامًا   21

22 من هذا احلدث  الدورة  لتنظيم  اآلن االستعدادات 

مرحلة  الستضافة  والفخر  بالسعادة  ونشعر  الشهير، 

جديدة من مراحل الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو 

الدولة  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«، وأضاف: »ومن خالل 

هذه اجلوائز القّيمة، سوف نسعى ملكافأة وتكرمي اخليول 

العاملي  دبي  كأس  جناح  في  أسهموا  الذين  واألفراد 

واألغنى  األشهر  احلدث  أضحى  حتى  عام،  بعد  عامًا 

واألغلى عامليًا، وميثِّل هذا احلدث ميدانًا يجمع عشاق 

لتعريف  الفرصة  ويتيح  وصوب،  حدٍب  كلِّ  من  اخليل 

ضيوفنا إلى تراث وعادات وتقاليد ومآثر دولتنا احلبيبة. 

وتكرميًا لضيوفنا فقد مت إطالق جوائز محمد بن راشد 

للتمّيز في رياضة سباقات اخليل لالحتفاء بإجنازاتهم 

نبيلة  رياضة  جلميل  وردًا  املاضية،  السنوات  مرِّ  على 

في  السنني  آالف  مدى  على  عميقًا  بجذورها  تضرب 

منطقتنا وعاملنا العربي.

تكريم الفائزين في 23 مارس

من  العام  طوال  األفضل  األداء  أصحاب  تكرمي  سيتم 

اخليول والفرسان واملالك واملدربني الذين شاركوا في 

فعاليات كأس دبي العاملي 2016، وسيتم توزيعها خالل 

حفل استقبال املشاركني في كأس دبي العاملي 2017، 

ويصادف  العاملي،  دبي  كأس  من  يومني  قبل  وحتديدًا 

هذا العام يوم اخلميس 23 مارس 2017، وهو توقيت 

ال شك اختير بعناية، الستثمار حضور اجلمهور العاملي 

يثري  ما  العاملي،  دبي  كأس  لفعاليات  اخليول  وأرباب 

فيه  يتعطش  الكأس في وقت  وفعاليات أسبوع  فقرات 

اإلعالم العاملي ملادة جديدة عن املناسبة، ويجسد ملسة 

يخوضون  أو  بانتظام  املشاركة  على  للمثابرين  وفاء 

الزمني  التوقيت  أن  كما  املشاركة.  ألجل  التحديات 

خلمس من فئات اجلوائز ميتد من يوم كأس دبي العاملي 

من  ساترداي  سوبر  سباق  وحتى  املاضي  العام  في 

العام الذي يليه، وبالتالي ميتد النطاق الزمني للنسخة 

األولى من اجلوائز من 26 مارس 2016 إلى 4 مارس 

2017، وبالتالي يقيم ربطًا وتكاماًل مثيرًا بني موسمني 

في آن واحد. 

ثالث جهات وست فئات

أعلن الطاير أن اختيار الفائزين بشرائح اجلائزة التي 

تشمل أربعًا من الفئات هي املدربون واملالك والفرسان 

واخليول في كل فئة، سيتم بناء على معلومات إحصائية 

يجمعها اجلوكي كلوب األميركي، وتقوم بتحليلها جلنة 

ــ  و»نيلسون«  ميدان،  من  كل  عن  ممثلني  من  مكونة 

وهي مؤسسة توفر معلومات حتليلية ونتائج في صناعة 

في  األداء  بدراسة  اللجنة  ستقوم  حيث  ــ  السباقات 

كأس  يوم  من  املمتدة  الفترة  خالل  الفئات  سباقات 

دبي العاملي 2016 حتى حفل سوبر ساترداي بتاريخ 

فئة  في  الفائزين  تكرمي  سيتم  كما   .2017 مارس   4

خامسة وهي جائزة اإلجناز على مدى احلياة وتقررها 

اللجنة، وسيتم الكشف عن تفاصيل هذه اجلوائز، مبا 

في ذلك الفئات واجلوائز وآلية االقتراع اإللكتروني في 

املستقبل القريب.

ومتتاز اجلائزة السادسة من بني جوائز صاحب السمو 

للتميز في سباقات  آل مكتوم  بن راشد  الشيخ محمد 

اخليل، بإثارة خاصة على مستوى العالم، لكونها متثل 

اختيار اجلمهور، ويتم من خاللها تكرمي اللحظة األروع 

بخيل  ممثلة  دولة  أي  في  أقيمت  التي  السباقات  في 

العاملي 2016، خالل  مشارك في سباقات كأس دبي 

 .2016 ديسمبر   31 إلى   2016 يناير   1 الفترة من 
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وستمّكن هذه اجلائزة جمهور السباقات من املشاركة 

في عملية اتخاذ القرار والتصويت للحظة املفضلة عن 

طريق شبكات التواصل االجتماعي أو من خالل املوقع 

الشيخ  السمو  صاحب  جلوائز  املخصص  اإللكتروني 

للتميز في سباقات اخليل،  محمد بن راشد آل مكتوم 

في  دائمًا  »نحرص  الطاير:  قال  اجلائزة  على  وتعليقًا 

دولة اإلمارات العربية املتحدة وإمارة دبي، على تقدير 

تطوير سباقات  في  اجلمهور  يلعبه  الذي  والدور  الُبعد 

اخليل، ونحن سعداء مبنح متابعي هذه الرياضة فرصًة 

اجلائزة  هذه  فئة  في  الفائز  عبر حتديد  الرأي،  إلبداء 

على  السباقات  جمهور  نشجع  فإننا  ولذلك  اخلاصة، 

املشاركة في عملّية االقتراع اإللكتروني.

ضمن البرنامج التعليمي للفروسية

يوم تثقيفي وترفيهي في »ميدان« لطلبة مدارس دبي

مبجموعة  والتعليمية  املجتمعية  اخلدمات  قسم  نظم 

في  املدارس  لطالب  وترفيهيًا  تثقيفيًا  يومًا  »ميدان«، 

إمارة دبي، بالتزامن مع األمسية السابعة عشر لسباقات 

مضمار »ميدان« خالل املوسم 2016 2017-.

وأكد محمد كرم ضابط اخلدمات املجتمعية والتعليمية، 

أن هذه الفعالية تأتي ضمن برنامج »ميدان« التعليمي 

الرئيس  الطاير  سعيد  من  بدعم  وتأتي  للفروسية، 

عضو  البسطي  ومليح  »ميدان«،  ملؤسسة  التنفيذي 

مجلس إدارة »ميدان« رئيس جلنة السباقات باملضمار، 

للبرنامج، بهدف ترسيخ ثقافة الفروسية  األب الروحي 

في نفوس الطالب، في جو من البهجة والسرور.

تقام  التي  الفعالية  تزامن  أن  كرم،  محمد  وأضاف 

»ميدان«،  أمسية سباق  التوالي، مع  الثالث على  للعام 

أعطى جميع املشاركني الفرصة لرؤية مدى قوة وإثارة 

لها،  العالم  أنظار  باتت تشد  والتي  سباقات »ميدان«، 

وأصبحت حديث كافة محبي ومتابعي رياضة الفروسية 

وسباقات اخليل، خاصة مع بداية العد التنازلي للسباق 

والذي  العاملي،  دبي  كأس  وهو  أال  العالم،  في  األغلى 

سيقام في شهر مارس املقبل.

وقال محمد كرم، إن 15 جنسية من 9 مدارس حكومية 

عبروا  الفعالية، حيث  في  الدولة، شاركت  في  وخاصة 

الدافع  يعطينا  ما  شاهدوه،  مبا  الكبير  إعجابهم  عن 

لتقدمي املزيد في املستقبل، ومواصلة مبادراتنا  األكبر 

االجتماعية والتعليمية، بكل جناح ومتيز.

أن  كرم،  محمد  أكد  العام،  هذا  فعالية  جديد  وعن 

الفعالية متيزت مبسابقة املواهب، حيث قامت املدارس 

والشعبية،  الفنية  العروض  من  عدد  بتقدمي  املشاركة 

ومسابقة أخرى ألفضل مدرسة تقدم أجمل لوحة فنية 

عن اخليول أو مضمار »ميدان« بشكل عام. وقال محمد 

كرم، إنهم بصدد إطالق برنامج جديد عقب نهاية كأس 

للفروسية،  اإلمارات  مركز  مع  بالتعاون  العاملي،  دبي 

املجاالت،  كافة  في  اخليل  ركوب  تعليم  منه  الهدف 

والقيام بزيارات ميدانية لإلسطبالت لكل مدارس دبي. 

اجلزيل  بالشكر  حديثه،  ختام  في  كرم،  محمد  وتقدم 

لهم  متمنيًا  الفعالية،  هذه  إجناح  في  من ساهم  لكافة 

املزيد من النجاح والتوفيق.

ضابط  املرزوقي  إبراهيم  ميمونة  أكدت  جانبها،  ومن 

»ميدان«،  مؤسسة  في  والتعليمية  املجتمعية  اخلدمات 

حرصهم الدائم على تثقيف الطالب والطالبات في كافة 

مدارس الدولة، برياضة الفروسية، عبر برنامج »ميدان« 

التعليمي للفروسية.

تفاعاًل  القت  الفعالية  أن  املرزوقي،  ميمونة  وأضافت 

بوجودهم  سعدوا  الذين  وأسرهم،  الطالب  لدى  كبيرًا 

بالفعاليات  كثيرًا  واستمتعوا  »ميدان«،  مضمار  في 

التي  السباق،  أشواط  متابعة  إلى  باإلضافة  املقامة، 

متيزت باإلثارة واحلماسة.

بإدخال  قمنا  العام  هذا  إن  املرزوقي،  ميمونة  وقالت 

عدد من الفعاليات اجلديدة املميزة، كمسابقة املواهب، 

قبل  من  النظير  منقطع  إقبااًل  نالت  والتي  والرسم، 

يدل  فإنه  على شيء،  دل  إن  وهذا  املشاركة،  املدارس 

على جناح البرنامج الذي نقدمه، مقدمة الشكر اجلزيل 

هذه  إجناح  في  ساهم  من  لكل  حديثها،  ختام  في 

الفعالية املتميزة.
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مدير التسويق الدولي بـ»لونجين«

كابيللي: نفخر بشراكتنا مع مجموعة ميدان ونتطلع إلى المزيد

تفتخر العالمة التجارية البارزة »لوجنني« بشراكتها مع 

عالم الفروسية في دولة اإلمارات، خصوصًا أنها ترعى 

الساعة  أنها  عن  فضاًل  املهمة،  الفعاليات  من  العديد 

الرسمية وضابط الوقت الرسمي لتلك الفعاليات، وبرزت 

العالمة السويسرية الشهيرة عبر رياضة الفروسية ليس 

في اإلمارات وحدها، فهي شريك رسمي لالحتاد الدولي 

للفروسية، وترعى ايضًا العديد من األحداث املهمة حول 

العالم. للحديث عن عالقة »لوجنني« برياضة الفروسية 

كابيللي،  كارلوس  بالسيد خوان  »البادية«  التقت مجلة 

التسويق  قسم  ورئيس  لوجنني  شركة  رئيس  نائب 

مختلف  حول  املجلة  أسئلة  جميع  عن  وأجاب  الدولي، 

املوضوعات. 

ارتبطت »لونجين« منذ زمن بعيد 
بالفروسية، وظلت على مدى السنين أحد 

اهم الرعاة لهذه الرياضة، حدثنا عن هذا 
االرتباط الوثيق؟

عام  في  الفروسّية  رياضة  مع  »لوجنني«  قّصة  بدأت 

السويسرية  املاركة  قامت  الوقت  ذلك  ففي   .1878
ساعة  وهي  رمزّية،  منتجاتها  أكثر  إحدى  بابتكار 

ُنقشت عليها صورة فارس ميتطي حصانه لتتيح قياس 

االبتكار ظهرت  هذا  وبفضل  بالثانية.  املتسابقني  وقت 

املتحدة  الواليات  في  الفروسية  ساحات  في  »لوجنني« 

األمريكية في نهاية القرن التاسع عشر، وكان لذلك دور 

كبير للشركة السويسرية لصناعة الساعات بالدخول في 

ارتباط  وأيضًا  شراكات مع مؤسسات عاملية مرموقة، 

القدرة حول  وسباقات  احلواجز  وقفز  اخليل  بسباقات 

العالم.

لديكم أيضًا ارتباط وثيق مع االتحاد 
الدولي للفروسية لرعاية أحداث وفعاليات 

االتحاد، حدثنا عن هذه العالقة واهم 
الفعاليات التي ترعاها الشركة؟

تفخر شركة الساعات السويسرية بأنها الشريك األول، 

للفروسية،  الدولي  لالحتاد  الرسمية  والساعة  واملوقت 

مرتبط  »لوجنني«  اسم  فإن  الشراكة  هذه  من  وكجزء 

قفز  لفرسان  للفروسية  الدولي  االحتاد  بتصنيف 

لوجنني(،  )تصنيف  اسمه  أصبح  والذي  احلواجز، 

و»لوجنني« أيضًا ضابط الوقت الرسمي لبطولة العالم 

لسلسلة  رسمي  شريك  وهي  احلواجز،  لقفز  للفروسية 

بطولة العالم لوجنني، الرابطة األوروبية، رابطة أمريكا 

»لوجنني«  ستقوم  كما  الصينية،  والرابطة  الشمالية، 

بالتوقيت في بطولة العالم للفروسية في عامي 2018 

و2022.

بدأت »لونجين« ارتباطها بالفروسية في 
اإلمارات بقفز الحواجز وسباقات السرعة، 

واآلن ترعى أهم سباقات القدرة، وهو 
كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، لماذا هذا االهتمام بالفروسية 
االماراتية؟

تشهد الفروسية تطورًا وتوسعًا كبيرين في جميع أنحاء 

العالم، ومينح هذا التطور فرصًا رائعة لعالمة لوجنني 

من  الكبيرة  األعداد  اهتمام  الجتذاب  اجلمالية  وقيمها 

اجلماهير حول العالم، أما في ما يتعلق بدولة اإلمارات 

بهذا اإلجناز،  فإن »لوجنني« في تطور مستمر وتفخر 

أحداث  لكل  الرسمي  الوقت  ضابط  »لوجنني«  وتعتبر 

ميدان،  مؤسسة  تنظمها  التي  الفروسية  وفعاليات 

وأيضًا  للفروسية،  اإلمارات  باحتاد  أيضًا  ترتبط  كما 

مثل  املرموقة،  الفعاليات  »لوجنني« شريك في عدد من 

الدولة لقفز احلواجز  العاملي، وكأس رئيس  كأس دبي 

)5 جنوم( ودوري اإلمارات لوجنني لقفز احلواجز.

حّدثنا عن تطور شراكتكم مع ميدان، وعن 
إطالق االسم الجديد »لونجين دبي شيما 

كالسيك«؟
من  قرن  منذ  السرعة  سباقات  مع  »لوجنني«  ارتبطت 

التجارية  العالمة  استمرت  احلني  ذلك  ومنذ  الزمان، 

»لوجنني« كشريك وضابط وقت وساعة رسمية لعدد من 

السباقات واملضامير حول العالم.

مع  »لوجنني«  تتعاون  االستراتيجية  تلك  من  وكجزء 

مجموعة ميدان منذ سنني عديدة، وتعتبر هذه الشراكة 

رياضة  مع  عالقتنا  لتعزيز  لعالمتنا  فريدة  فرصة 

بالفروسية وضبط الزمن في الرياضة، ونحن فخورون 

الشرق  في  الفروسية  مؤسسات  أهم  مع  بالتعاون 

ومجموعة  »لوجنني«  أعلنت   2017 عام  في  األوسط، 

ميدان استمرار شراكتهما التي تنص على أن »لوجنني« 

فعاليات  جلميع  الرسمية  والساعة  الوقت  ضابط  هي 

الفروسية التي تقيمها مجموعة ميدان، وكجزء من هذه 

سباق  عنوان  في  شريكًا  »لوجنني«  أصبحت  الشراكة 

)لوجنني دبي شيما كالسيك( الذي يقام في أمسية كأس 

دبي العاملي.

ذكرتم في المؤتمر الصحافي قبل 
 Longines Master البطولة أن ساعة

Collection هي الساعة الرسمية 
للبطولة هذا العام، ما مميزات هذه 

الساعة التي وقع اختياركم عليها؟
التجارية  العالمة  تقدم  للفروسية،  مجموعتها  ضمن 

لعمق  إجالاًل  الفروسية،  لعالم  أصياًل  منوذجًا  لوجنني 

املجموعة  وترتبط  النبيلة،  الرياضة  هذه  مع  الروابط 

هذه  بعالم  للفروسية  لوجنني  ساعات  من  املتنوعة 

الرياضة املتفرد، وتستمد األشكال واملواد إلهامها من 

النبيل  الفروسية، مثل الصدى  بيئة  عناصر رمزية من 

لعالم محبي اخليل.

ما مميزات ساعات لونجين، وما األسباب 
التي جعلتها تلتقي مع رياضة الفروسية؟

كل منهما، »لوجنني« ورياضة الفروسية، يتقاسمان قيم 

توافق مثالي بني  والتقليد وبراعة األداء،  وهو  األناقة 

االثنني.  

ما موديالت الساعات التي يتم التركيز 
عليها خالل رعايتكم للسباقات، خصوصًا 

كأس دبي العالمي؟
تنتج »لوجنني« الساعات الرياضية والساعات املتطورة 

الذين يفضلون أن  التي توفر حلواًل مثالية لألشخاص 

يعيشوا متعة التشويق وشغف السباقات دون املساومة 

أو التنازل عن عنصر األناقة.
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فارسات القافلة الوردية

حملة خيرية للتوعية ونشر أسلوب حياة صحي

برعاية كرمية من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم 

القاسمي،  محمد  بنت  جواهر  الشيخة  الشارقة، سمو 

السرطان،  مرضى  أصدقاء  جلمعية  املؤسس  الرئيس 

لإلعالن  السرطان  ملكافحة  الدولي  االحتاد  سفيرة 

في  الوردية  القافلة  فارسات  تؤكد  للسرطان،  العاملي 

نسختها السابعة، أن الفروسية والرياضة وجهان لعملة 

السرطان  ملرض  املبكرة  واملكافحة  التوعية  في  واحدة 

اخلير،  دولة  مظلة  شراكة حتت  وأنها  العضال،  الداء 

السرطان،  مرضى  أصدقاء  جمعية  من  ومببادرة 

بطوافها  اخلير،  عام  في  السابع  موسمها  تستشرف 

جميع إمارات اخلير.

املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  كرم  بن  رمي  وكشفت 

الوردية  القافلة  أن  الوردية،  القافلة  فرسان  ملسيرة 

مشروع تثقيفي توعوي ومتكامل، يشمل اجلانب الطبي 

بأسلوب حياة  إطار نشر وعي  الرياضي في  واجلانب 

خطوات  أول  وهو  اخلاطئة،  املمارسات  من  خالية 

ما  وهو  األمراض،  من  وغيره  الثدي  سرطان  محاربة 

الدولة،  إمارات  مختلف  في  الرياضية  الفعاليات  جعل 

جميع  توحد  إلى  مشيرة  الصحية،  القافلة  تواكب 

دعم  حتت  السابعة،  نسختها  في  القافلة  فعاليات 

القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم 

الشارقة، وتوجيهات قرينته سمو الشيخة جواهر بنت 

ثابتة  عيادات  سبع  تدشني  وسيتم  القاسمي،  محمد 

الطبية  فرقها  ستعمل  والتي  السبع،  اإلمارات  في 

وطرح  الفحوصات،  إجراء  في  الراغبني  استقبال  على 

طيلة  الثدي  سرطان  مرض  بخصوص  استفساراتهم 

أيام املسيرة.

الفعاليات  جلنة  رئيس  النقبي  عسكر  ندى  وأكدت 

مكافحة  في  الرياضة  دور  أهمية  الوردية،  القافلة  في 

ومحاربة األمراض، ونشر الوعي بأهمية الفحص املبكر 

للقضاء على سرطان الثدي، مشيرة إلى أن الفعاليات 

الرياضية مت تدشينها موخرا بحفل في نادي الشارقة 

تنظيم  احلالية،  النسخة  وتشهد  والسباق،  للفروسية 

مسيرة خاصة بالفرسان الصغار، متنح محبي اخليول 

املسيرة  في  املشاركة  فرصة  األطفال،  من  والفروسية 

بخيولهم اخلاصة.

والتي  الثابتة،  الفعاليات  من  أن  النقبي  وأضافت 

تنظم في اليوم الثاني في جزيرة النخلة دبي »مسيرة 

القوارب  أصحاب  خاللها  من  سيقوم  التي  القوارب«، 

من  الوردية،  القافلة  فرسان  مسيرة  إلى  باالنضمام 

خالل مسيرة القوارب، فضاًل عن فعالية رياضية ستقام 

حتت عنوان »خطوات وردية«، تنظم حول بحيرة خالد 

مترات،  كيلو   7 فيها  املشاركون  وسيقطع  بالشارقة، 

بجانب التوعية بالغذاء السليم عبر »لقمة وردية«، والتي 

من  كبيرة  أعدادًا  املاضيني  العامني  في  استقطبت 

مع  ينسجم  جديد،  بشكل  اجلمهور مبختلف شرائحه، 

انطالقتها،  على  سنوات  سبع  مبرور  املسيرة  احتفال 

سبعة  ومبشاركة  الفييت،  غاليري  مع  بالتعاون  وذلك 

إعداد  في  إلى جانب سبعة سفراء سيتعاونون  طهاة، 

خيري،  مزاد  في  ستعرض  إماراتية،  وردية  وجبة 

يخصص ريعه لدعم القافلة الوردية.

وصفت الفارسة هند اجلناحي، مشاركتها في النسخة 

السابعة، بالواجب الوطني، وهى تشارك للمرة اخلامسة 

على التوالي في القافلة، مؤكدة اكتسابها خبرات في كل 

نسخة عن نسخة، فضاًل عن الرضا النفسي باملساهمة 

في حتقيق أهداف القافلة، ووقاية مجتمع اإلمارات عبر 

الفرسان،  صديقة  اخليول  صهوة  وعلى  نبيلة،  رياضة 

عن  بحثًا  تنافسيًا  نشاطًا  تعد  لم  الرياضة  أن  مؤكدة 

امليداليات فقط، وتعدته إلى جوانب إنسانية كثيرة، وبات 

مشاهير وجنوم الرياضة سفراء في مختلف املبادرات 

املجتمعية.

مجموعة  مع  تعمل  أنها  التوعية  فارسة  وأضافت 

الفارسات والفرسان في القافلة للتوعية بأهمية ممارسة 

الرياضة، وخاصة ركوب اخليل، في منح السيدات حياة 

خالية من املتاعب، عبر اتباع لغة مشتركة، وتناغم مع 

اخليول إبان ممارسة الرياضة، بجانب التوعية الصحية 

والفحص املبكر للسيدات والرجال على حد سواء.

وأعربت الفارسة ندى بن غالب عن فخرها واعتزازها 

وهي  الوردية،  القافلة  عمل  فريق  ضمن  باملشاركة 

وستعمل  السابعة،  النسخة  ضمن  األولى  جتربتها 

التوعية  في  كفارسة  خبراتها  استثمار  على  جاهدة 

وجذب السيدات والرجال إلى عيادات الفحص، وشدهم 

إلى ركوب اخليل وممارسة النشاط البدني، ألن الرياضة 

خير وقاية، ووسيلة ناجحة ملكافحة األمراض.

فارسات »القافلة الوردية«.
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مهرة يفوز يكسب كأس بنتلي

فريق زيدان يتوج بكأس جوليوس باير للبولو

أحرز فريق زيدان السعودي كأس جوليوس باير للبولو 

احلبتور  فريق  على  فوزه  بعد  الثامنة،  نسختها  في 

8-10، في املباراة النهائية، التي جرت بينهما بنادي 

الباهر  والبولو، في احتفالية اخلتام  للفروسية  احلبتور 

لسلسلة بطولة دبي املفتوحة للبولو التي تقام حتت رعاية 

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

حاكم دبي، كما أحرز فريق مهرة، كأس بنتلي اإلمارات 

وهو   ،11-8 الذئاب  فريق  على  فوزه  بعد  للترضية، 

اللقاء الذي سبق النهائي.

عقب النهائي، قام خلف احلبتور رئيس مجموعة احلبتور 

وسعيد حارب األمني العام ملجلس دبي الرياضي ودانيل 

سفاري الرئيس اإلقليمي لبنك جوليوس باير في الشرق 

واملدير  الرئيس  كومينز  وديفيد  وأفريقيا  األوسط 

التنفيذي لشركة يو إس بي إيه العاملية للترخيص بتكرمي 

وتتويج الفرق في ختام البطولة.

للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئيس  احلبتور  محمد  وأعرب 

غير  والتنظيمي  الفني  بالنجاح  البالغة  سعادته  عن 

عنه  كاشفًا  الثامنة،  النسخة  في  الذي حتقق  املسبوق 

أن بطولة دبي املفتوحة، وخاصة كأس جوليوس بار في 

الفترة احلالية حتتل التصنيف األول في العالم متفوقة 

تور  وبطولة  الدومينكان«  »حتدي  أميركا  بطوالت  على 

األرجنتينية، والتي يشارك بها 5 فرق فقط، معربًا عن 

بجهود  مشيدًا  املنظمة،  للجنة  كرئيس  واعتزازه  فخره 

فريق الدعم اللوجستي الذي تفانى في اإلعداد والتجهيز 

طوال أيام البطولة.

وقدم احلبتور التهنئة فريق زيدان بطل الكأس، مؤكدًا 

أنه كان األكثر تنظيمًا واألفضل أداًء، كما وجه الشكر 

التي  والفرق  للبطولة  لرعايته  اإلمارات  طيران  إلى 

شاركت في إجناح البطولة وإلى اجلمهور الكبير الذي 

حرص على احلضور.

عودة للمباراة فقد لعب الفريقني بحذر شديد وأغلق كل 

فريق جميع املنافذ امام منافسه طول الدقائق اخلمس 

اهداف  اول  باحراز  زيدان  فريق  بادر  بعدها  االولى 

التعادل  احلبتور  فريق  يدرك  بدقيقة  وبعدها  املباراة 

Pictures credit: Gonzalo Etcheverry/DPGC 2017

خلف الحبتور على منصة التتويج.

فريق زيدان أثناء التتويج.
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منهيا الشوط االول بالتعادل االيجابي.

فلجأ كل منهما  بالتعادل  يقتنعا  لم  الفريقني  ان  ويبدو 

مما  الدفاعية  الطريقة  عن  وابتعدا  املفتوح  اللعب  الى 

للمرة  احلبتور  وتقدم  التهديف  فرصة  لالعبني  اتاح 

االولى بنتيجة 3 مقابل هدفني ثم واصل تقدمه بإضافة 

هدف رابع ثم أحرز زيدان هدفني متتاليني حتى وصلت 

بأربعة  التعادل  الى  الثاني  الشوط  نهاية  في  النتيجة 

أهداف لكل منهما.

وفي الشوط الثالث تعمد فريق زيدان الى اللعب بطريقة 

ترتيب  اعادة  في  الراحة  فترة  من  واستفاد  مغايرة 

وتقدم  احلبتور  فريق  على  لعبه  اسلوب  وفرض  اوراقه 

بهدف خامس وتبعه بهدف سادس ثم سابع تباعا ومع 

احراز  في  احلبتور  فريق  ينجح  الشوط  نهاية  صافرة 

هدفه اخلامس.

انيابه  عن  احلبتور  يكشر  الرابع  الشوط  بداية  ومع 

محرزا الهدف السادس ليرد عليه فريق زيدان بهدفيه 

الثامن والتاسع ليحافظ على الفارق وقبل نهاية الشوط 

اخلامس  الشوط  وفي  السابع  هدفه  احلبتور  يضيف 

الثامن  الهدف  باحراز  احلبتور  فريق  يبادر  واالخير 

ما  زيدان سرعان  فريق  ان  اال  الفارق هدف،  ليصبح 

اجلميع  أعصاب  ليريح  واالخير  العاشر  هدفه  يحرز 

وليتوج بطال للنسخة الثامنة.

مهرة يفوز بكأس بنتلي االمارات 

في  فوزه  بعد  االمارات  بنتلي  بكأس  مهرة  فريق  فاز 

هدفا   11 وبنتيجة  الذئاب  فريق  على  النهائية  املباراة 

مهرة  فريق  فيها  تسيد  مباراة  بعد  أهداف   8 مقابل 

واحدة  ملرة  التعادل  سوى  تشهد  ولم  فتراتها  معظم 

بثالثة أهداف لكل منهما.

خلف الحبتور: نجاحات البطولة تدفعنا 

المواصلة دعمها 

اشاد رجل االعمال خلف أحمد احلبتور رئيس مجموعة 

املفتوحة  دبي  بطولة  حققتها  التي  بالنجاحات  احلبتور 

على  احلبتور  مجموعة  حرص  مؤكدا   2017 للبولو 

إطار  في  والتنس  البولو  وخاصة  البطوالت  كافة  دعم 

حرصها على رعاية شبابنا وهو هدف سام تسعى اليه 

الى فريق زيدان  التهنئة  الغالية. ووجه احلبتور  دولتنا 

فريق  ومنافسه  بالكأس  الفوز  على  البطل  السعودي 

باملستوى  مشيدا  الوصيف  احلبتور«  بار«  جوليوس 

وصلت  ما  يعكس  والذي  الفريقان  قدمه  الذي  املتميز 

يدفع  وهذا  والعربية  اخلليجية  منطقتنا  في  اللعبة  اليه 

املجموعة الى مواصلة دعم البولو.

الفريقان  قدمه  الذي  باملستوى  سعادته  عن  وأعرب 

باملباراة اخلتامية والتي استمتع بها اجلمهور كما أعرب 

عن سعادته باحلضور اجلماهيري والذي سوف يسهم 

في نشر اللعبة بالدولة.

حارب: منتجع الحبتور صرح رياضي شامخ 

أعرب سعيد حارب االمني العام ملجلس دبي الرياضي 

عن سعادته مبا وصلت اليه رياضة البولو في االمارات 

منوها الى ان منتجع ونادي احلبتور للبولو يضاف الى 

الصروح الرياضية الشامخة التي تعزز البنية التحتية 

ان  الى  منوها  خاصة  ودبي  عامة  بالدولة  الرياضية 

هذه املالعب واالمكانيات التي يقدمها احلبتور لرياضة 

االمارات عامة ودبي خاصة تستحق االشادة والتهنئة.

اليوم مهارة  وقال حارب: ان الالعبني واخليل اظهروا 

فائقة في املباراة النهائية ومتيزاالداء التكتيكي مبستوى 

عالي خاصة في بداية املباراة.

زيدان البطل: فريق العمل وراء الفوز

توقع  انه  البطل  زيدان  فريق  كابنت  زيدان  عمرو  قال 

قبل املباراة فوز احلبتور ألنه فريق ممتاز وقوي ومنظم 

وصاحب االرض واجلمهور منوها الى ان فريقه تعمد 

ان يغلق املنافذ امام منافسه فحد من خطورته.

فريق  الى  اساسي  وبشكل  الفوز  زيدان  عمرو  وارجع 

رودلفو  بقيادة  والفني  مانويل  بقيادة  االداري  العمل 

الذي ظل طوال املوسم يبذل جهودا كبيرة ومقدرة حيث 

بدأنا خطوة خطوة ومن مباراة ألخرى يتطور مستوانا 

النهائية  املباراة  الى  وصلنا  حتى  ألخرى  بطولة  ومن 

وأحراز هذا اللقب الغالي.

Pictures credit: Gonzalo Etcheverry/DPGC 2017

فريق جوليوس باير الوصيف.
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فاز على »الحبتور« في النهائي 8 - 4
»مهرة« يحتفظ بكأس أساتذة البولو للمرة الثانية

البولو  أساتذة  بطولة  بكأس  مهرة  فريق  احتفظ 

على  فوزه  بعد  التوالي،  على  الثاني  للعام  »املاسترز« 

أقيمت  التي  النهائية  املباراة  في   ،8-4 احلبتور  فريق 

للبولو  احلبتور  ونادي  منتجع  في  الرئيس  بامللعب 

والفروسية، وفي مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع، 

فاز فريق بن دري على منافسه فريق الذئاب 9-6.

للبطولة،  املنظمة  اللجنة  رئيس  احلبتور  محمد  وقام 

وحميد بن دري، بتتويج الفريق الذهبي البطل »مهرة« 

دري  بن  وفريق  »احلبتور«  الوصيف  الفضي  والفريق 

البرونزي، كما مت تكرمي املهر كيني بجائزة أفضل خيل.

راشد  جنح  فقد  النهائية،  املباراة  تفاصيل  عن  أما 

احلبتور في قيادة فريق مهرة، ويتقدم بهدف مبكر ثم 

يتعادل الذئاب ويعود مهرة ليتقدم مرة ثانية، وقبل أن 

الثالث،  مهرة هدفه  فريق  األول يضيف  الشوط  ينتهي 

وفي الشوط الثاني يحرز الذئاب هدفه الثاني، لكن مهرة 

رد بكل قوة وسجل أربعة أهداف متتالية ليرتفع رصيد 

مهرة إلى 7 أهداف ويشهد الشوط الثالث هدفًا واحدًا 

فقط أضافه فريق مهرة إلى رصيده.

قد  مهرة  فريق  أن  يبدو  واألخير،  الرابع  الشوط  وفي 

من  كل  بني  مناصفة  أهداف  من  أحرزه  مبا  اكتفى 

جيرونيمو ديل كاريل وجان ريوز، حيث أحرز كل منهما 

4 أهداف، كما نفد الوقود عن تيتو، جنم املباراة، ما منح 

فريق احلبتور حرية احلركة وامتالك منطقة املناورات، 

الفريق  ورفع  أهداف،  إلى  الهجمات  ترجمة  ثم  ومن 

رصيده إلى أربعة أهداف وأضاع ضربات جزائية عدة، 

ولكن الوقت لم يسعف الفريق لتسجيل أهداف، وتنتهي 

املباراة بفوز مهرة على احلبتور بثمانية أهداف مقابل 

أربعة أهداف، ليكون الكأس لفريق »األساتذة«.

محمد الحبتور:

نجاحات فنية وتنظيمية للبطولة

لبطوالت  املنظمة  اللجنة  رئيس  احلبتور،  محمد  أعرب 

كأس دبي الذهبية للبولو، عن سعادته مبا حققته بطولة 

فنية  جناحات  من  للبولو  »املاسترز«  األساتذة  كأس 

متميزة  مستويات  من  الالعبون  قدمه  وما  وتنظيمية، 

وقال:  البطوالت،  بقية  في  األداء  على  تنعكس  سوف 

»البطولة جنحت بكل املقاييس، نهنئ فريق مهرة بالفوز 

قويًا،  بات  ومهرة  التوالي،  على  الثاني  للعام  بالكأس 

الذهبية،  بالكأس  للفوز  املرشحة  الفرق  أحد  وسيكون 

الفريق جيرونيمو ديل كاريل كان جنمًا وصنع  والعب 

محمد الحبتور يتّوج أحد العبي مهرة.

فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور على منصة التتويج.
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الفارق«.

املقبلة  والبطوالت  املنافسات  تشهد  أن  احلبتور  وتوقع 

التسعة  الفرق  جميع  استعدت  أن  بعد  مثيرًا،  تنافسًا 

خالل  من  اخليول  وتهيأت  جيدة،  بصورة  املشاركة 

البطوالت املاضية للدخول في صلب املنافسة. 

مؤسسي  وأحد  الرياضي  القطب  وّجه  جانبه،  من 

محمد  إلى  التهنئة  دري،  بن  حميد  بالدولة،  اللعبة 

احلبتور، رئيس اللجنة املنظمة، على ما حققته البطولة 

واتسم  رائعًا،  كان  التنظيم  أن  مؤكدًا  جناحات،  من 

وخص  مهرة،  فريق  إلى  التهنئة  وجه  كما  بالشفافية، 

»أسهم  وقال:  الفريق،  كابنت  احلبتور،  راشد  بالتهنئة 

منتجع ونادي احلبتور للبولو في تطوير اللعبة واالرتقاء 

ستسهم  التي  الرائعة  املالعب  هذه  ثمار  وجنني  بها، 

أيضًا في نشر اللعبة واتساع قاعدة املمارسني لها من 

الالعبني املواطنني«.

وقال راشد احلبتور، كابنت فريق مهرة: »توقعت الفوز 

رغم قوة فريق احلبتور، ألن فريقي لعب بطريق دائرية 

ولم يترك الفرصة لفريق احلبتور، وخطة فريقي اعتمدت 

على املراقبة اللصيقة )رجل لرجل( إلى أحمد احلبتور، 

وبالفعل جنحت  حركته،  لشل  فريقه،  في  اللعب  محور 

في ذلك أغلب أوقات املباراة، فارتبك منافسنا وجنحت 

خطتنا«.

الذهبية،  الكأس  في  أفضل  سيكون  فريقه  أن  وأكد 

ويدخل في منافسة قوية من أجل الفوز بالكأس.
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نجاح كبير لمهرجان »يوم األمل للبولو«

ميثاء بنت محمد تقود »غنتوت« للفوز على »الخيالة الُعمانية«

آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو   قادت 

فريق  على  للفوز  غنتوت  فريق  البولو،  فارسة  مكتوم، 

املباراة  في   ،1  -  6 بنتيجة  للبولو  السلطانية  اخليالة 

نادي  مبلعب  الفريقني  بني  جرت  التي  االستعراضية 

غنتوت الرئيس ضمن مهرجان »يوم األمل«، الذي نظمه 

مبادرة  مع  وجتاوبًا  السنوية،  مبادراته  ضمن  النادي 

»عام اخلير«، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبرعاية كرمية من سمو 

إدارة  مجلس  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ 

النادي، وخصص ريعها من التبرعات واملساهمات لدعم 

مركز العني لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة. 

حضر املهرجان الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن 

مكتوم،  آل  سهيل  بن  محمد  والشيخ  نهيان،  آل  خالد 

وسعيد بن حوفان املنصوري نائب رئيس النادي، وأحمد 

الشخصيات،  من  وعدد  للنادي،  العام  املدير  النعيمي 

والرياضيني  الدبلوماسي  السلك  ورجال  واملسؤولني 

من  رائعًا  جتاوبًا  املهرجان  وشهد  األمور.  وأولياء 

املشاعر  نور صدق  من  بأحرف  والذي سطر  اجلميع، 

باإلشارات  مشاعرها  عن  عبرت  التي  الفئة  تلك  جتاه 

النجوم  مع  التذكارية  الصور  والتقاط  واالبتسامات 

واملشاهير واخليالة وخيول البوني الصغير والدراجات 

رسمت  والتي  االحتفالية،  في  شاركت  التي  البخارية 

الفرحة في وجوه »مركز األمل«، والتي استمرت أكثر 

من أربع ساعات. وقام النادي بتوزيع الهدايا املجانية 

املرح  بفقرات  استمتعوا  الذين  الصغار  على  واحللوى 

في  غنتوت  نادي  وجنح  باأللوان،  والرسم  واالبتسامة 

التخطيط واإلعداد له بشكل نال رضا اجلميع. 

الفريقني،  بدخول  االستعراضية  املباراة  مراسم  بدأت 

تتقدمهم سيارات مازيراتي راعي السيارات احلصري 

ثم  اإلمارات،  لدولة  الوطني  النشيد  ثم  الفعالية،  لهذه 

املباراة  نتيجة  وأسفرت  العماني.  الوطني  السالم 

حيث   ،1  -  6 غنتوت  نادي  فريق  فوز  عن  االحتفالية 

ناصر  بهدفي  تقدم  بعدما  غنتوت  فريق  خبرة  رجحت 

الشامسي، فيما قلص الفارق جمال أحمد لعمان، وتقدم 

غنتوت 4 /  1 بهدفي ناصر الشامسي وسيف الغرير، 

ميثاء  الشيخة  سمو  اإلمارات  فارسة  اللقاء  وحسمت 

الشوطني  في  بهدفني  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بنت 

شعار  حملت  والتي  املباراة،  نهاية  في  والرابع  الثالث 

خالد  بن  خليفة  بن  محمد  الشيخ  وقام  للجميع.  الفوز 

آل نهيان والشيخ محمد بن سهيل آل مكتوم، يرافقهما 

سعيد بن حوفان املنصوري وأحمد النعيمي مدير عام 

السلطانية  اخليالة  فريق  منتخب  بعثة  بتكرمي  النادي، 

في  ملشاركتهم  تقديرًا  التذكارية،  بالدروع والهدايا 

الذهبي  غنتوت  فريق  التكرمي  وشمل  االحتفالية،  هذه 

راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  ضم  الذي 

الشامسي وسيف  اليبهوني وناصر  آل مكتوم وفارس 

الُعمانية،  البعثة  وهدايا  دروعًا  النادي  وتلقى  الغرير. 

وقدم النادي الدرع التذكارية ملركز العني لرعاية وتأهيل 

ذوي االحتياجات اخلاصة، وتبرعًا ماديًا بقيمة 50 ألف 

درهم.

ميثاء بنت محمد أثناء المباراة.
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11 مركزًا للتوحد شاركت في المهرجان

“سيكيوريتيز« يحرز كأس غنتوت الخيري للبولو

 أحرز فريق »أي دي إس سيكيوريتيز«، كأس مهرجان 

لسباق  غنتوت  نادي  نظمه  الذي  اخليري،  غنتوت  بولو 

اخليل والبولو، مبلعبه ، حتت رعاية سمو الشيخ فالح 

بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وخصص ريعه لدعم 

مراكز رعاية وتأهيل أطفال التوحد، جتاوبًا مع مبادرات 

»عام اخلير« التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واستجابة 

لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

رعاه الله.  جاء فوز »أي دي إس سيكيوريتيز«، بالكأس 

بعدما تغلب على فريق غنتوت 4-6، في ختام املهرجان 

الذي شارك فيها 11 مركزًا للتوحد على مستوى الدولة، 

وشارك  والعائالت،  اجلمهور  من  كبير  عدد  وحضره 

االستمتاع  بجانب  الترفيهية  الفقرات  في  األطفال 

بفقرات املهرجان، وقدمت فرق الفنون الشعبية التراثية 

احمللية واألردنية واألفريقية رقصات من التراث، بجانب 

األلوان  ومرسم  األطفال  قرية  بفقرات  االستمتاع 

واستعراضات اخليول الصغيرة والصقور، فيما قدمت 

فرقة الكالب البوليسية »كي 9«، التابعة للقيادة العامة 

لشرطة أبوظبي عرضًا ممتعًا. 

شهد املهرجان مسيرة الدراجات النارية التي شاركت 

املشاركة  وجسدت  اخلير،  عام  طواف  في  مؤخرًا 

وجوه  على  ظهرت  التي  اإلنسانية  معاني  من  الكثير 

وسرورهم  غبطتهم  عن  عبروا  الذين  املراكز  طالب 

تفاصيل  عن  أما  النبيلة.  اإلنسانية  املشاركة  بهذه 

إس  دي  »أي  فريق  بدأها  فقد  االستعراضية،  املباراة 

سيكيوريتيز«، الذي يشارك ألول مرة في نشاط النادي 

بولو  األول عن طريق جنم  الشوط  في  نظيفني  بهدفني 

اإلمارات عبدالله بن دسمال، إال أن صاحب األرض يرد 

فيليب،  واحملترف  املري  علي  بهدفي  بالتعادل،  بسرعة 

في الشوط الثاني. 

الهدف  املري  علي  يسجل  الثالث،  الشوط  بداية  ومع 

الثالث لفريق غنتوت، ويتعادل فارس اليبهوني سريعًا، 

وينتظر  لغنتوت،  الرابع  الهدف  القبيسي  فهد  ويسجل 

أهداف   3 ليسجل  الرابع  الشوط  إلى  الضيف  الفريق 

متتالية، عن طريق فارس اليبهوني، وناصر الشامسي، 

واحملترف زافالتا، ليفوز باملباراة بنتيجة 6-4. 

يرافقه سعيد  مكتوم  آل  بن سهيل  الشيخ محمد  وقام 

نادي  إدارة  نائب رئيس مجلس  املنصوري  بن حوفان 

وممثلو  النادي،  عام  مدير  النعيمي  وأحمد  غنتوت، 

الشركات الراعية، بتسليم ممثل مراكز مرضى التوحد 

نادي غنتوت  إدارة  بالدولة مكرمة سمو رئيس مجلس 

ألف   100 مببلغ  شيك  بجانب  والبولو،  اخليل  لسباق 

درهم تبرعًا من شركة »أي دي إس سيكيوريتيز« قدمه 

غنتوت،  نادي  تبرع  بجانب  الشركة،  ماتيو غامن ممثل 

فيما مت تتويج الفريقني بالكؤوس والدروع التذكارية. 

وأشاد سعيد بن حوفان املنصوري مببادرة سمو الشيخ 

النادي  إدارة  مجلس  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  فالح 

اخليرية اإلنسانية واملجتمعية التي يحرص عليها النادي 

خالل مسيرته الرياضية املجتمعية منذ تسعينيات القرن 

املاضي ليسهم بدوره في دعم مراكز تلك الفئة املتميزة. 

ورعاية  توجيهات  على  بناء  جاء  »املهرجان  وأضاف: 

نهيان،  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  سمو  ومتابعة  ودعم 

إميانًا من سموه وتفاعله مع مختلف املناسبات الوطنية 

التي  النادي  لرسالة  وتأكيدًا  والرياضية،  واملجتمعية 

النادي  التي يعيشها  أشهر من أجلها في ظل الطفرة 

أكسبه  مما  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  دعم  بفضل 

اللعبة  وعشاق  والالعبات  الالعبني  من  عريضة  قاعدة 

الذين ظلوا على ارتباط بالنادي، وهو يسهم في حتقيق 

رسالته التي أشهر من أجلها”.

لسباق  غنتوت  نادي  عام  مدير  النعيمي  أحمد  ووجه 

اخليل والبولو الشكر إلى جميع الشركات واملؤسسات 

الذي  الكبير  اخليري  املهرجان  إلجناح  تسابقت  التي 

يحرص النادي على تنظيمه سنويًا كمسؤولية مجتمعية 

ورسالة إنسانية وفكرة تربوية، والتي تزامنت مع انطالقة 

عام اخلير 2017، وقال: »إدارة النادي حرصت على 

تأتي في ختام  أن تكون فقرات املهرجان مميزة ألنها 

نشاط النادي احمللي لهذا املوسم الذي شهد العديد من 

املنافسات الرسمية والودية الدولية”.
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interview

Exclusive Interview with
Anna White

“One of the main barriers 
to the success of people 

with autism in the 
workplace is people’s 

preconceived notions of 
their abilities,” said Mr 
Griffin, an occupational 
therapist and vocational 

educator.

In a recent interview with AL-Badia 

Anna White, Occupational Therapist 

and Director of the A.S.P.I.R.E Vocational 

Program at Stepping Stones Center, 

shed light on the services and prospects 

available for teenagers and young adults 

with disabilities in Dubai. The programme 

was set up to fill a gap in services 

for teenagers and young adults with 

disabilities, which is a problem around 

the world.

We hear a lot about the services 
available for children with disabilities 
here in Dubai but are there sufficient 
services out there for teenagers and 
adults? 
There are services but unfortunately 

not enough to meet the demand of 

individuals requiring these services. There 

is a huge emphasis on early intervention 

here in Dubai and I feel that services 

available for teenagers and adults are 

only emerging. Most centers here in 

Dubai only provide for individuals under 

18’s as, once they reach adulthood, they 

are no longer eligible for such services.  

These individuals must be transitioned 

into further services/pathways such as 

further education, intervention, life-skill 

development or employment. However, 

fortunately, there are some centers do 

offer such programs for these older age 

groups, within the region. 

Can you tell us a little about the focus 
of the A.S.P.I.R.E program in Stepping 
Stones?
The foundations of the program falling 

under the umbrella of Occupational 

Therapy.  The main focus of the program 

lies in promoting students’ life skills and 

independence, which range from 1225- 

years of age. The program caters to two 

levels of students (vocational and pre-

vocational), based on their needs and 

abilities.

Do you think there is potential for 
employment of these individuals in 
the community?
Yes, of course. Developing new skills or 

upgrading existing ones is the key to 

unlocking the employment opportunities 

for these individuals. Exploring interests 

and different career choices is of 

importance. Hence, employment skills 

should be a major focus throughout the 

year for such individuals. For example, 

this can be done through setting up work 

placements in different settings so that 

such students may practice their gained 

skills in a more formalized environment, 

so as to gain practical knowledge of the 

work environment. Such skills that can 

be targeted may include resume writing, 

interviewing, and finding and keeping 

a job. They should also receive on-site 

training and supervision from a job 

coach. 

Did you find it difficult to find 
companies here in Dubai to 
collaborate in providing these work 
placements?
Being Irish, I reached out the Irish 

community here in Dubai and I was 

amazed at the response. I found it easy to 

build an established working relationship 

with a few reputable companies. These 

companies are transitioning beyond 

fulfilling their CSR responsibilities which 

is associated with sympathy/charity and 

looking at the benefits of having 

diverse teams within the workplace as 

diverse teams have proven to be more 

creative, motivated and more successful 

at problem solving. Society needs to 

move away from the ‘medical model’ that 

Anna White
Director of Vocational

and Transitioning Services

disability is viewed as a health problem to 

a social model that views the individual 

from a holistic point of view.

Going forward, what advice do 
you have for teenagers/adults with 
disabilities here in Dubai?
Don’t give up! Dubai is ever evolving and 

the services and opportunities available 

here are endless.  However, we need 

these individuals to drive this forward. 

People with disabilities themselves 

are incredible self-advocates. They can 

demonstrate how lack of accessibility/

opportunity affects them, and speak 

eloquently about their experiences.  Both 

individuals with disabilities and those 

working beside them must truly believe 

in making their visions reality. Finding 

their own success will bring friendship, 

growth, power and recognition.

Passion, Patience and dedication comes 

easily when you love what you do.

For further information, please 

contact the Director of Vocational and 

Transitioning Services, Anna White at 

awhite@steppingstonesca.com or call 

043635433-.
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اليفستايل

إيمانويل بوشيه تكشف عن إصدار البوتيك
»أحمد صديقي وأوالده كومبليكيشن ون«

إنفينيتي من العربية للسيارات 
تبرم عالقة شراكة مع »مارفل لينك« للنقل الفاخر

»فريدريك كونستانت«
تطـــــرح ســـــــاعـة ذكـيــــة راقــيـــــة 

كشفت شركة إميانويل بوشيه، عن مجموعتها الرائعة 

وأوالده  صديقي  »أحمد  اخلاص  البوتيك  وإصدارها 

أسبوع  فعاليات  خالل  وذلك  ون«،  كومبليكيشن 

سيبرياني سوسياليستا.  دبي ضمن صالة  الساعات، 

متاجر  افتتاح  مع  اخلاص  اإلصدار  هذا  ويتزامن 

املشتركة  وأوالده  صديقي  وأحمد  بوشيه  إميانويل 

إصدار  ويحتضن  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في 

العديد  هذا  اخلاص  ون«  »كومبليكيشن  البوتيك 

نوعه  من  الفريد  الغطاء  فيها  مبا  الرائعة،  املزايا  من 

املصقول،  الرمادي  والقرص  التيتانيوم،  من  املصنوع 

للصناعة  وقاعدة االرتكاز اخلضراء املصقولة واملميزة 

التي  والوحيدة  نوعها  من  األولى  وهي  السويسرية، 

تصممها شركة إميانويل بوشيه بشكل حصري لصالح 

متاجر أحمد صديقي وأوالده.

ويرمز اللون األخضر إلى الطبيعة، واحلياة، والصحة، 

العربية  اإلمارات  بدولة  وترتبط  فريدة  مفاهيم  وهي 

املتحدة ومنطقة الشرق األوسط. وبعد مرور أعوام من 

البحث والتطوير، أبصرت مجموعة »كومبليكيشن ون« 

من إميانويل بوشيه النور، وهي تضم التصاميم األولى 

 ،EB-1963 نوع  من  باملعاير  املدعومة  نوعها،  من 

الذي يعمل بحركة يدوية وميكانيكية، ويتألف من 485 

ويتم  الساعة،  هذه  أجل  من  خصيصًا  صممت  جزءًا 

تصنيعها بالكامل في سويسرا.

وتعكس الساعة غطاًء أنيقًا ومعاصرًا بقطر 44 مم، أما 

مركز احلركة امليكانيكية للساعة فإنه يحتل موقعًا بارزًا 

ويتوضع  أجزاء.  عدة  من  املؤلف  الساعة  قرص  على 

في مركز القرص ترس مزدوج ذو أسنان داخلية إلى 

جانب املرساة، ضمن تصميم معاد صياغته، ما يقدم 

إشارة واضحة وقوية ملرور الوقت. أما ميزان الساعة 

في إصدار مجموعة »كومبليكيشن ون« فإنه ال يستخدم 

فقط من أجل ضبط الزمن فحسب، لكنه يقوم وبشكل 

مباشر بتأمني عرض قوي للوقت. فهي تتم دورة كاملة 

كل خمس عشرة ثانية، وبشاعرية تعمل على إبطاء مرور 

الوقت، ما يتيح ملرتدي الساعة مشاهدة القوة من خالل 

احلركة. عالوًة على ذلك، تتميز مجموعة »كومبليكيشن 

الـ  الساعة  موضع  عند  يقفز  ساعات  بعقرب  ون« 

8:00، وبعقرب دقائق يقفز، وآخر يقفز بعركة عكسية 
للوراء كل عشرة دقائق عند موضع الساعة الـ 4:00. 

والنهار.  الليل  ومؤشر  الثواني،  عقرب  الساعة  وتضم 

اآللية  احلركة  مجال  في  للريادة  حقيقي  جتسيد  فهو 

والوظيفية.

 يتوفر إصدار البوتيك اخلاص »أحمد صديقي وأوالده 

كومبليكيشن ون« من إميانويل بوشيه حصريًا في متجر 

وذلك  مول،  دبي  الواقع ضمن  وأوالده  أحمد صديقي 

بسعر 120,000 دوالر.

عطر جديد من
مجموعة محمد رسول خوري وأوالده

قاعدة  إلى  إنفينيتي  سيارات  توفر  األحدث  الشراكة 

واسعة من اجلمهور في اإلمارات 

الرئيسية  السيارات  شركة  للسيارات،  العربية  أعلنت 

في مجموعة عبد الواحد الرستماني، واملوزع احلصري 

لعالمة إنفينيتي في دبي والشارقة واإلمارات الشمالية، 

عن دخولها في شراكة مع مارفل لينك الشركة الشهيرة 

املتخصصة في مجال النقل الفاخر مع السائق بجودة 

عالية وبأسعار معقولة.

قطاع  في  إنفينيتي  توسع  اجلديدة  الشراكة  وتبرز 

من  إدراًكا  اإلمارات،  في  الفاخرة  الليموزين  سيارة 

الفخمة  السيارات  توفير  ألهمية  للسيارات  العربية 

االتفاقية،  هذه  ومبوجب  واسعة.  جماهيرية  لقاعدة 

سيارات  باستخدام  الفور  على  لينك  مارفل  ستقوم 

بشراء  قامت  حيث  أسطولها،  في  حصرًيا  إنفينيتي 

18 سيارة من طراز Q70 وثالث سيارات من طراز 
QX60. وعن طريق اجلمع بني السمعة املتميزة للعربية 
للسيارات، وتركيز مارفل لينك على تقدمي خدمات النقل 

عالية اجلودة، ستعمل هذه الشراكة على توفير أسطول 

جديد من السيارات الفاخرة للمقيمني في جميع أنحاء 

الشهيرة   Q70 السيدان  سيارة  وجتمع  اإلمارات. 

القوية والفخامة، في حني  الرائع بني السمات  بأدائها 

توفر سيارة الدفع الرباعي QX60 مبقاعدها السبعة 

التوازن املثالي بني الوظائف العملية والشكل اجلميل. 

التفاصيل،  كل  في  املتناهية  بالدقة  السيارتان  ومتتاز 

وأحدث  الذكية  والتقنيات  الوفيرة  املساحة  وتوفران 

خدمات  من  االستفادة  وميكن  السالمة.  مواصفات 

تقدم  التي  لينك  مارفل  خالل  من  إنفينيتي  أسطول 

املريح  للسفر  جديدة  وسيلة  اإلمارات  في  للمقيمني 

والراقي عند احلاجة.

ومتثل شراكة العربية للسيارات مع مارفل لينك عالمة 

حياة  إثراء  إلى  الهادفة  رسالتها  في  أخرى  بارزة 

عمالئها، إلى جانب إرساء معايير جديدة للثقة والرضا 

لهم في قطاع السيارات بدولة اإلمارات.

»فريدريك  املستقلة  السويسرية  الساعات  دار  كشفت 

في  وذلك  راقية  ذكية  ساعة  عن  مؤخرًا  كونستانت« 

موزع  أكبر  وأوالده«،  صّديقي  »أحمد  مع  شراكة 

للساعات السويسرية في منطقة الشرق األوسط.

فطور  مأدبة  خالل  املميزة  الذكية  الساعة  إطالق  ومت 

أقيمت في «فورتنوم آند ماسون »حضرها سيباستيان 

كونستانت«  »فريدريك  لدى  التنفيذي  املدير  كريتيني، 

رئيس  نائب  أحمد صّديقي،  وعبداحلميد  آسيا،  ملنطقة 

وأوالده«، ومحمد  »أحمد صّديقي  لدى  اإلدارة  مجلس 

التجاري  للقسم  التنفيذي  الرئيس  عبداملجيد صّديقي، 

من  عدد  جانب  إلى  وأوالده«  صّديقي  أحمد   « لدى 

الصحفيني واإلعالميني املدعوين لتغطية احلدث. 

وخالل اللقاء، قال سيباستيان كريتيني، املدير التنفيذي 

لدى »فريدريك كونستانت« ملنطقة آسيا: »نحن سعداء 

الذكية  الساعات  من  املقبل  اجليل  عن  اللثام  بإماطة 

صّديقي  أحمد  مع  شراكة  في  واألنيقة  والعصرية 

وأوالده. لقد أخذت فريدريك كونستانت بزمام املبادرة 

بني ُدور الساعات السويسرية الشهيرة في إطالق هذه 

أبرز  ومن  التقنية،  فائقة  الذكية  الساعات  من  الفئة 

واللياقة  والعافية  بالصحة  املتعلقة  الوظائف  سماتها 

املليئة  العصرية  احلياة  أمناط  مع  ينسجم  مبا  البدنية 

باحلركة. والشك أن دولة اإلمارات العربية املتحدة من 

فيها  القاطنني  عن  ُيعرف  ملا  املنطقة  في  أسواقنا  أهّم 

من ذوق رفيع وشغف باقتناء الساعات التي جتمع بني 

التصاميم الكالسيكية والتقنية الذكية، لذا نحن واثقون 

كونستانت  فريدريك  من  اجلديدة  الذكية  الساعة  أن 

ستناُل إعجاب الكثيرين في الدولة«.

الرئيس  صّديقي،  عبداملجيد  محمد  قال  جانبه،  من 

صّديقي  أحمد   « لدى  التجاري  للقسم  التنفيذي 

وأوالده«: »يسرنا أن نكشف النقاب عن الساعة الذكية 

كونستانت  فريدريك  من  واألخاذة  اجلديدة  الراقية 

بحضور صحفيني من اإلمارات وبلدان املنطقة، ونتطلع 

لطرح التحفة اجلديدة لعمالئنا. وجتسد الساعة الذكية 

اليوم االبتكار بكل  اللثام عنها  ُأميط  التي  السويسرية 

ونحن  الراقية.  الساعات  صناعة  في  وجتلياته  معانيه 

عمالئنا  أنظار  الذكية ستشّد  الساعة  هذه  أن  واثقون 

راق مبا  وتصميم  مبدعة  تقنية  براعة  من  به  تنفرد  ملا 

في  والعافية  باللياقة  واالهتمام  العصرية  احلياة  يالئم 

وقتنا احلاضر«.

عطر MRK  قامت شركة محمد رسول خوري وأوالده 

مجموعه  بإبتكارات    MRK عطر  بإطالق  للعطور  

عطور فرنسيه وشرقيه جديدة كليا وفريدة من نوعها. 

MY OUD   اكتشف سحر العود مبكّوناته النادرة 
يحّدها  ال  بنية  إلبداع  عصرّية  استخالص  وتقنّيات 

الزمن. إنه عطر ذهبي مستوحى من العود والصنوبر 

والفانيليا والورود .

املسك  برائحة  ولها.  له  الشرقي  العطر  انه   MUSK
التيوب  وزهرة  والفانيليا  العنبر  من  املتناغم  واملزيج 

والياسمني واليانسون وماء الورد.

الفخر  الذي ميثل  الشرقي اجلديد  العطر   SAFWA
العربي بكل ما يحمله من عظمة وتألق.

فاخر  عطر  الفخامة  يعني  اسم   - اوبرا   OPERA

يأسر احلواس.

عن  يكشف  عذب،  رومانسي  عطر   H-TULIP
إحساس جديد لألنوثة واجلاذبية.

بنفحات  يتميز  نوعه،  من  فريد  عطري    ISLAND
من  ملسات  مع  املنعش  واملندرين  اإليطالي  البرغموت 

الياسمني و الصندل والفانيليا.

SAFFRON للمرأة العصرية التي متيزها تناقضات 
شخصيتها.

HE  يتميز العطر بقوته و نفاذ رائحته التي تناسب 
الرجال األقوياء.

وتقليدية  خشبيه  عطريه  ذو رائحه  عطر   WOOD
مزيج من بعض املكونات الفريده. 

واألسرار  واجلاذبيه  السحر  عطر   SECRETO

بخور  العربي  البخور  من  مجموعة  وأيضا  نهايه،  بال 

»شفاف« »نشوان« »غناة« املتميـــز , من أجمل وأروع 

ينشر  فهو  خاصة،  واخلليجي  الشرقي  البخور  أنواع 

والتي  بثوان  املكان  أرجاء  في  والقوية  الزكية  الرائحة 

واحد  آن  في  والسعادة  االسترخاء  من  جوًا  تضفي 

واحملفوظ داخل عبوة خاصة.
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اليفستايل

كارل ف. بوكيرير في هوليود 
فيلم سفير العالمة التجارية تشاد ستاهيلسكي بعنوان جون ويك

حصريا في باريس غاليري
إطالق مجموعة ساعات سوسبيرو

يكمل املخرج وسفير العالمة التجارية تشاد ستاهيلسكي 

صعوده الناجح في عالم اإلخراج مع اجلزء الثاني من 

بارزة  إطاللة  مع  ريفز  كيانو  بطولة  ويك  جون  فيلمه 

لساعات كارل ف. بوكيرير الفاخرة.

وسط ظهور حاشد من جنوم هوليود، ُقّدم العرض األول 

حضر  اليت.  آرك  قاعة  في  انتظاره  طال  الذي  للفيلم 

السويسري  الساعات  صانع  استضافة  الذي  العرض 

النجوم.  أشهر  من  نخبٌة  بوكيرير  ف.  كارل  الشهير 

وظهر النجوم على السجادة احلمراء ومن بينهم كيانو 

ريفز الذي كان يرتدي ساعة كارل ف. بوكيرير باترافي 

ترافيل تيك اثنني املصنوعة من احلديد مع لوحة أرقام 

تشاد  التجارية  العالمة  وسفير  املخرج  أما  سوداء. 

ترافيل  باترافي  ساعة  يرتدي  فكان  ستاهيلسكي 

الفيلم  أبطال  إليهما  وانضم  الزهري.  الذهب  من  تيك 

وجون  وميناهان  وبريدجيت  مكشاين  وإيام  روز  روبي 

مانيرو  بساعة  وكومون  فيشبرورن  ولورينس  ليجيزاما 

بوير ريزيرف.

ف.  لكارل  التنفيذي  الرئيس  مويري،  ساشا  وظهر 

بوكيرير على السجادة احلمراء برفقة املمثل السويسري 

دانيل  العالمة  وسفير  الكبيرة  املجازفات  وصاحب 

برنهارد وبصحبة صوفيا ميلوس وضيف الشرف جو 

مانتيجا يرتدي باترافي ترافيل تيك بالك.

Delirium  حقيقية
كونكورد تخوض تحٍد جديد ألنحف ساعة في العالم

خالل عرض دليل ميشالن 2017
إبرهارد آند كو تطلق االحتفاالت بعيدها الـ 130 وتقدم الجائزة

بتاريخ  وتتمتع  قرن  من  أكثر  منذ  كونكورد  تأسست 

الساعات.  تصنيع  في  احلديثة  اإلبداعات  من  حافل 

عالية اجلودة لصانعي  آليات حركة  توريد  ذلك  تضمن 

اجلواهر املرموقني إلى جانب شهرتها كمبدع أولي في 

الرائعة  اإلجنازات  هذه  ومن  احلائط.  تصميم ساعات 

ساعة حائط Concord Ring الشهيرة التي قدمها 

الرئيس ترومان إلى رؤساء الدول في مؤمتر بوتسدام 

للسالم، حيث أصبح توقع املوضة بنفس أهمية الوظيفة، 

ولذلك صممت الشركة السوار املغطي للنساء في فترة 

اخلمسينات من القرن املاضي. 

وفي 1979، حني أصبحت النحافة من املعايير الهامة، 

قدمت كونكورد أنحف ساعة في العالم، وأطلقت عليها 

اسم Delirium. كان طولها أقل من 2 مللم، حيث 

حتتوي  التي  النحيفة  كوارتز  تقومي  ساعة  طرح  مت 

آند كو في  تيفاني  للبيع مباشرة في  على عقرب ثوان 

الثوري شهرة كبيرة حول  املوديل  نيويورك. حقق هذا 

العالم. وفي ذلك العام عرض معرض بازل ورلد تشكيلة 

 1,500 من  يقرب  مبا  مرصعة  كاملة   Delirium
من  وأقل  أنحف  موديل  أشهر من  ماسة، عقب بضعة 

Concord De� 1.50 مللم. وفي عام 1980 مثلت
في  يد  ساعة  أول  كونها  التالي  اجليل   lirium IV
من ساعات  لتصبح  مللم،   1 الـ  حاجز  تكسر  التاريخ 

هواة اقتناء الساعات ذات القيمة الفريدة. 

حلظة متجددة لطفرة مطلقة 

تأتي  أشقائها،   إنتاج ألحدث  من  عقب عشر سنوات 

الذهب  من  مصنوعة   Delirium Lady  2016
بدون ماسات  أو  قيراط، مع   18 عيار  الالمع  الوردي 

رائعة حتيط بعلبتها املستطيلة الكالسيكية والتي تشع 

مزيدا من التطور. 

ذهبية  عصا  عقارب  باختيار  اللون  فضية  ميناء  تتألق 

األسود  بحزامها  رائع  بشكل  أنيقة  ورومانية  متباينة 

التمساح. تعمل هذه الساعة األيقونية  األنيق من جلد 

بعيار حركة كوارتز ETA وميكنها مقاومة تسرب املياه 

حتى 30 مترا. 

Con�  2016 تظهر تقبل اجلدل،   وكميزة إضافة ال 

أنيقة  مكررة  نسخة  في   cord Delirium Lady
كل  في  النساء  ترافق  والتي  مللم   3.3 قطرها  وأقوى 

األنشطة الترفيهية التي تفضلها. 

دليل  بتقدمي  كو  آند  إبرهارد  الساعات  دار  قامت 

ميشالن للعام املقبل 2017، حيث قدمت دار الساعات 

السويسرية، التي تأسست عام 1887 وحتتفل بعيدها 

الـ 130 العام القادم، اجلائزة اخلاصة “جودة ميشالن 

 Qualità nel Tempo( ”2017 للتوقيت إيطاليا

مرة  ألول  قدمت  كما   )”Michelin Italia 2017
الدليل بشعار الذكرى السنوي. 

وقد مت الكشف عن أحدث اإلصدارات، الـ 62، مؤخرا 

ألول مرة في براما، في قلب »وادي الطعام« في إميليا، 

 343 إجمالي  وكافأت  اإليطالي  ريجيو  تياترو  في 

اإلداري  املدير  بسريكو،  ماريو  وقال  إيطاليا.  مطعما 

كو  آند  إبرهارد  في  حرصنا   « كو:  آند  إبرهارد  في 

إطار  في  وذلك  الهام  احلدث  هذا  في  املشاركة  على 

دليل  مع  التعاون  على   130 الـ  بالعيد  احتفاالتنا  بدء 

لتطوير  الرئيسي  املقياس  دائما  كانت  التي  ميشالن 

جودة املطاعم والفنادق، سواء على املستوى القومي أو 

الوطني. املهارة وبراعة الصنعة من العناصر املشتركة 

في  السر  هو  وهذا  والطهي.  الساعات  تصنيع  بني 

اختيار شركتنا، التي تتمثل فلسفتها في احلفاظ على 

معايير جودة عالية مع االهتمام الدائم بالتفاصيل«. 

على مدى أكثر من مائة عام، وبشكل مستمر وسلس، 

تاريخ  على  شاهدا  كو  آند  إبرهارد  ساعات  كانت 

البشرية، من اإلطالق السحيق ألول كرونوغراف جيب، 

على  قائم  تاريخ  مستقل،  بنجاح  زاخر  طويل  تاريخ 

العالمة  اسم  أصبح  الزمن  مبرور  والتقاليد.  اإلبداع 

مرادفا للدقة، االهتمام بالتفاصيل واالمتياز. 

أعلن متجر باريس غاليري للمنتجات الفاخرة الرائد في 

مجاله باملشاركة مع  )موريالتو( للساعات واملجوهرات 

عن إطالق مجموعة ساعات )سوسبيرو( الفاخرة خالل 

تاون  داون  باالس  )ذا  فندق  في  ُعقد  استثنائي  حفل 

ومشاهير  اإلعالميني  نخبة  احلضور  وتضّمن  دبي(. 

شهدوا  حيث  املجتمع،  في  مؤثرة  هامة  وشخصيات 

اإلصدار األول واحلصري للمجموعة بحضور ماسيمو 

كارارو، الرئيس التنفيذي ملجموعة )موريالتو( اإليطالية، 

واالكسسوارات  الساعات  قسم  مدير  بدران  وشادي 

والنظارات لدى باريس غاليري.

أطلقت سوسبيرو املاركة الشهيرة في صناعة العطور 

السويسرية  الساعات  من  مجموعاتها  أولى  الفاخرة، 

الرجالية والنسائية االنيقة، عبر متاجر باريس غاليري 

حصريًا في االمارات.

االلهام  مصادر  التشكيالت  هذه  أسماء  وتستدعي 

اإليطالية: آريا، ماركيزا، مينوتو، ريجينا، بورو، نوفوال، 

والثقافة  الفن  تستدعي سحر  التي  وتيفوني،  أمبيريو، 

اإليطاليني، وحتديدًا موسيقاها الكالسيكية واألوبرا.
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لقد حان الوقت لبلوغ أولى درجات الوصول للقمة!
ساعة Tissot T-Race MotoGPTM األتوماتيكية

Heritage مجموعة
Pilot Extra Special Chronograph ساعة

علبة برونزّية فخمة، تاج عريض محّزز يسهل ضبطه، 

 El Primero أرقام كبيرة مضيئة في الظالم، وآلّية

عالية التردد: ساعة Pilot اجلديدة من ِزنيت تستعرض 

بفخر هوّية مجموعة من ساعات الطّيار املبتكرة.     

هذه،  الشهيرة  الطّيار  ساعة  جتّسد   ،2017 عام 

إصدار  خالل  من  املبتكر  أسلوبها  املمّيز،  بتصميمها 

بالرمل،  املسفوع  األسود  بقرصها  كرونوغراف. 

تّتخذ  الكاكي،  باللون  املزّيت  النبوك  وحزامها من جلد 

روح  حتّركه  الطراز  حديًثا-قدمي  مظهًرا  الساعة  هذه 

رافقتهم  الذين  الطيران  رّواد  كروح  متاًما  املغامرة، 

الدار منذ األيام األولى.

 Pilot ساعة  فإّن  املعّتق،  وطابعها  الفخم  بشكلها 

اجلديدة   Extra Special Chronograph

هذا  احمللّقني.  لألبطال  العائد  الشجاعة  بتراث  غنية 

الطائرات  ألجهزة  الطبيعيني  الورثة  من  الكرونوغراف 

التي طّورتها ِزنيت في السنوات األولى للمالحة اجلوّية، 

واملعروفة بدّقتها ومتانتها ووضوحها الفائق. ومن خالل 

 El Primero الّرجولّية، و”محّرك”  البرونزّية  العلبة 

عالي الترّدد، والقرص األسود الذي يحمل أرقاًما عربية 

معّبأة مبادة SLN، مضيئة باللون األخضر، يّتسم هذا 

الكرونوغراف بالقّوة املمّيزة لساعات الطّيارين الشهيرة 

هذه.

يشهد العام 2017 على اعتماد روجيه دوبوي الدرب 

في  األولى  هي  رائعة  إلصدارات  طرحه  مع  السريع 

إصدار محدود من 8 قطع مصممة بإدخاالت مطاطية من إطارات بيريّلي
روجيه دوبوي تتألق من خالل إصدار أكسكاليبور سبايدر

العالم، باإلضافة إلى الكشف عن شراكته اجلديدة مع 

األصعدة  كافة  على  متامًا  موائمة  ُتعتبر  التي  بيريلّي 

الرئيسية وروحًا إيجابية في توفير جتارب فريدة. كّل 

ذلك يجّسد ما ميكن حدوثه عندما يلتقي مهندسون ذوو 

رؤية سّباقة بصانعي ساعات ممّيزين.

عن  سنويا  الكشف  على  هواَتها  دوبوي  روجيه  عّودت 

العالم ناجمة عن نشاطاتها  إصدارات هي األولى في 

الثمرة الشبه “عضوية”  العديدة، مّما ميّثل  االبتكارية 

األبحاث  مجال  في  املتواصلة  املصنع  الستثمارات 

والتطوير.  ال يشّكل العام 2017 استثناًء لهذه القاعدة 

التمّيز”  على  “اجلرأة  مفهومه  يقّدم  املصنع  أن  حيث 

وعزمه  الساعات  لصناعة  اجلريء  نهجه  يلّخص  الذي 

على اعتماد اجتاهات غير تقليدية. يتجلّى هذا املوقف 

السّباق من خالل مزيج من “التعقيدات التقّدمية واملواد 

أعمالها  تتمحور  صناعات  من  املستوحاة  االبتكارية” 

بشكل  األساسية  املبادئ  هذه  وتتلّخص  األداء.  على 

“بيريلّي”  أكسكاليبور  متطّوَرين من  قوّي في طراَزين 

مّت تطويرهما بالتعاون مع شركة بيريلّي وفي زوٍج من 

االبتكارات هو األول في العالم. كما تفخر الدار أيضًا 

بتقدمي إصدارات جديدة لطرازات وجَدت مكانتها من 

التقنية  واألساليب  التصاميم  محّبي  معاصم  على  قبل 

الفريدة حول العالم.

الطراز الفائز
 Tissot T-Race MotoGPTM ساعة  تأتي 

األتوماتيكية ذات اإلصدار احملدود لعام 2017 مبثابة 

Mo� تيسو  بني  فيما  الناجحة  الشراكة  عن  وتعبير 

toGP من خالل ساعة تتمتع مبوقف رابح. فقد حازت 
على املرتبة األولى على عرش القمة بعلبتها املطلية بتقنية 

PVD بلون الذهب الوردي. كما أن خصائصها الذهبية 
تؤكد على بعض املزايا األيقونية للدراجة املوجودة في 

ساعة اليد مثل؛ لوحة العدادات على القرص الذي يعتبر 

وذراع  األرجل  مساند  وكباسات  األصل  طبق  نسخة 

بالعلبة.  السوار  وصلة  على  املوضح  اخللفي  التعليق 

اليد  الديناميكية والسرعة املستوحاة منهما ساعة  أما 

فينعكسان في السوار الذي يحمل خطوط اإلطارات.

محرك قوي
احلركة  إلى  تصل  فهي  مهملة.  تفاصيل  توجد  ال 

األوتوماتيكية واملرئية من خالل العلبة اخللفية الشفافة 

من  املكابح  لقرص  عما  وعالوة  اإلطار.  تشبه  التي 

مكان على قرص الساعة، فإنه مصور كذلك على الكتلة 

املتأرجحة مع اخلطوط التي تبرز خطوط اإلطار بصورة 

ملنع  التوقف  من  الكثير  إلى  سيحتاج  األمر  إن  أكبر. 

هذه القطعة من حتقيق الفوز. إنها لساعة يد استثنائية 

ال تضاهيها سوى 2017 قطعة. تأتي هذه الساعة في 

علبة مميزة تتخذ شكل اخلوذة نظًرا لكونها من القطع 

الوقت  حان  لقد  املجموعات.  هواة  عليها  يتهافت  التي 

إلبراز موقفك الرابح لكسب هذه الساعة! 

أوريس تدعم موسيقى الجاز
بإصدار جديد يجمع بين أناقة التصميم والكفاءة العالية

تعود شركة أوريس إلى عهد موسيقى اجلاز وذلك من 

خالل إصدار محدود مستوحى من عازف الساكسفون 

“ديكستر جوردن”. يعود ارتباط أوريس بعالم موسيقى 
اجلاز إلى سنوات عديدة خلت، ولقد أصبحت  إصدارات 

عالم  من  املستوحاة  الساعات  من  احملدودة  الشركة 

اجلاز من أفضل القطع التي يحتفظ بها مقتنوها. وفي 

هذا العام يسر شركة أوريس اإلعالن عن ساعة ُصنعت 

لتخلّد واحدا من أعظم عازفي اجلاز في القرن العشرين 

أال وهو “ديكستر جوردن”. 

بلغة  ينتقل  موسيقي  أول  ديكستر  يعد  بعيد  حد  وإلى 

اجلاز احلديث التي تعود إلى منتصف القرن العشرين 

– التي ابتكرها أمثال شارلي باركر ودايزي جيليسبي 
واملعروفة باسم “بيبوب” – إلى موسيقى الساكسفون 

التسجيالت والعروض،  بالعديد من  الصادح. فقد قام 

لكبار موسيقيي اجلاز،  أو كمرافق  كرائد عزف  سواء 

كول  كينغ  ونات  أرومستروجن،  لويس  ذلك  في  مبا 

من  الحق  وقت  وفي  ديكستر،  اجته  هانكوك.  وهيربي 

لنيل جائزة األوسكار عن  لُيرشح  التمثيل،  حياته، إلى 

دوره في الفيلم الصادر عام 1986 “راوند ميدنايت”. 

ُتوفي ديكستر جوردن عام 1990. 

هي  احملدود  اإلصدار  جوردن  ديكستر  أوريس  ساعة 

الساعة السابعة عشر ضمن سلسلة ساعات اجلاز من 

أوريس. ومتاشيا مع ساعات اجلاز السابقة، تتميز هذه 

بإطاللة  تتمتع  حيث  العميقة،  واألناقة  بالعتاقة  القطعة 

االجتماعية  ديكستر  تعكس شخصية  ومتناسقة  هادئة 

الدافئة التي اشتهر بها األخير.
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لونجين ترعى بأناقتها المعهودة بطولة
كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز المقّدم من لونجين

حّققت لوجنني، مّرة جديدة، حضورًا ناجحًا في مسابقة 

القفز الدولية الرسمية ذات تصنيف CSIO 5* ضمن 

بطولة«كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز احلواجز 

الفرسان  من  نخبة  تنافس  حيث  لوجنني«  من  املقّدم 

عن  الدار  عّبرت  وقد  األولى.  باملرتبة  للفوز  املوهوبني 

دعمها بكّل أناقة باعتبارها الشريك الرسمي، امليقاتي 

في  أقيمت  التي  للفعالية  الرسمية  والساعة  الرسمي، 

نادي العني للفروسية والرماية واجلولف. 

والساعة  وامليقاتي،  الشريك،  كونها  إلى  باإلضافة 

الراقية واملهّمة، قّدمت لوجنني أيضًا  للفعالية  الرسمية 

اجلائزة الكبرى في اليوم األخير. وقد فاز باولو بايني 

من ايطاليا باجلائزة الكبرى وُقّدمت إليه بالتالي ساعة 

أنيقة من لوجنني. 

أّما الساعة الرسمية للفعالية فكانت موديل من مجموعة 

فهذا   .Longines Equestrian Collection
إلى  ينتمي  القوس،  يحاكي  الذي  شكله  مع  االصدار 

تشكيلة مستوحاة من العناصر الرمزية لعالم الفروسية، 

الفروسية  برياضات  القدمي  لوجنني  بشغف  كإشادة 

والرابط القويّ الذي يجمعها بعميالتها..

الراقية  السويسرية  الساعات  عالمة  انخراط  يعود   

مّت  عندما   ،1878 العام  إلى  الفروسية  رياضات  في 

فارس  صورة  عليها  ُنقشت  كرونوغراف  ساعة  إنتاج 

ميتطي صهوة خيله. وقد أصبح هذا املوديل يستخدم 

في مضامير السباق مع مطلع العام 1881، حاصدًا 

رواجًا في أوساط الفرسان وعّشاق-اخليول، إذ سمح 

تعاونت  ذلك،  إلى  إضافة  بالثانية.  األداء  وقت  بقياس 

الدار للمّرة األولى مع مسابقة دولية لقفز احلواجز في 

البرتغال  عام 1912. 

واليوم، يشمل انخراط لوجنني في رياضات الفروسية 

سباقات اخليل، قفز احلواجز، سباقات القدرة، سباقات 

عربات اخليل، والترويض. في هذا اإلطار، تشّكل ترعى 

لوجنني مؤّسسات، وفعاليات، وسباقات وبطوالت عاملية 

أّما  الرسمية.  والساعة  وامليقاتي  الشريك  باعتبارها 

لونحني  تتشاركها  قيم  فهي  والتقليد،  واألداء،  األناقة، 

مع رياضات الفروسية، ما يعّزز الروابط الوثيقة التي 

عملت العالمة على تنميتها وتوطيدها ألكثر من قرن.

قطاع  في  الرائدة  الشركة  للسيارات،  الفطيم  أعلنت 

لسيارات  احلصري  واملوزع  املستدام  النقل  وسائل 

إطالق  عن  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  تويوتا 

هذا  ويأتي  اجلديدة.   2017 أفالون  تويوتا  سيارة 

الطراز معزًزا مبختلف وسائل الراحة والترفيه، إضافة 

الفطيم للسيارات
تطلق تويوتا أفالون 2017 الفاخرة

إلى الكثير من ميزات السالمة، مبا يضمن تقدمي جتربة 

فاخرة وأداًء يقترن بشكل مثالي مع اسم أفالون.

وقد مت جتهيز تويوتا أفالون 2017 مبحرك سعة 3.5 

لتر مكون من 6 اسطوانات على شكل حرف V، وينتج 

عنه قوة تبلغ 273 حصانًا، وناقل حركة أوتوماتيكي من 

اليفستايل

ست سرعات لتقدم جتربة قيادة سلسة، مع احلفاظ على 

ممتازة  بدرجة  الوقود  استهالك  في  وانخفاض  كفاءة 

تصل إلى 12 كيلومترًا للتر الواحد.

في  لتويوتا  العامة  االدارة  مدير  عباسي  سعود  وقال 

الفطيم للسيارات: »تعتبر تويوتا أفالون اخليار األمثل 

للعمالء الذين يرغبون في مستويات عالية من الرفاهية 

مع  مقترنة   تأتي  التي  تويوتا،  من  املعتادة  واجلودة 

اعلى  لتوفر  متطور  وتكنولوجيا  رحبة  مساحةداخلية 

مستويات الراحة .

وأضاف: »لقد حافظت أفالون 2017 على كفاءتها رفيعة 

املستوى بفضل احملرك وناقل السرعة  اللذين يوفران 

جتربة قيادة سلسة مع ضمان اقتصاد استسثنائي في 

الطرق  على  أو  املدينة  داخل  سواء  الوقود،  استهالك 

سيارة  إلى  بأفالون  اإلرتقاء  في  يساهم  ما  السريعة، 

مثالية للعائالت ورجال األعمال على حد سواء«.
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BENTLEY الجديدة من CONTINENTAL SUPERSPORTS

أسرع سيارة رباعية المقاعد في العالم
واألقوى  اإلنتاج األسرع  Bentley عن طراز  أعلنت 

 Continental سيارة  وهو  أال  التاريخ،  هذا  حتى 

.Bentley اجلديدة من Supersports
كلم/  336 تبلغ  التي  القصوى  سرعتها  وبفضل 

 100 إلى   0 من  وتسارعها  ميل/س(   209( الساعة 

ميل/س   60-0( ثانية   3.7 غضون  في  كلم/الساعة 

Continental Su� أصبحت  ثانية(،   3.5  خالل

persports اجلديدة أسرع وأقوى سيارة فاخرة من 
أربعة مقاعد في العالم. 

Continental Super� شقيقتها فإن   باملثل، 

هي  القماشي  بسقفها   sports Convertible
أسرع سيارة مكشوفة رباعية املقاعد في العالم، حيث 

كلم/الساعة   100 إلى سرعة  تنطلق من سرعة صفر 

خالل 3.9 ثانية )0-60 ميل/س خالل 3.7 ثانية( في 

طريقها لبلوغ سرعتها القصوى التي تصل إلى 330 

كلم/الساعة 205 ميل/س(.

الذي   ،Bentley من  القوي   W12 محّرك  ويسهم 

 Supersports طراز  أجل  من  تطويره  إعادة  متت 

جديدة  محّرك  وجتهيزات  توربينية  شواحن  باستخدام 

عالية األداء، إضافة إلى نظام توجيه العزم، في جعل 

بالرشاقة  تتمّتع   Continental Supersports
مالمح  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  قّوتها.  متاثل  التي 

هذا  متنح  وخارجها  السيارة  داخل  الفريدة  التصميم 

الكامنة  القّوة  ُيبِرز  رياضيًا  مظهرًا  اجلديد  الطراز 

ألدائها.

فائقة  سيارة  لسرعة  الطراز  هذا  توفير  إلى  وإضافة 

يأِت  لم  ذلك  فإن  التركيز،  عالية  قيادة  وجتربة  األداء 

في سيارة  الركوب  النقّية جلودة  الطبيعة  على حساب 

 .Continental
وهذا املزيج من املّيزات التي ال نظير لها في الفخامة 

التكرار   Supersports سيارة  من  يجعل  واألداء 

السيارات  تعريف مفهوم  ليعيد  برز  لطراز  االستثنائي 

السياحية الفاخرة ويهيمن عليه.

طاقة وعزم جّبارين؛

أداء متمّيز منقطع النظير
يضم  والذي  السيارة  لهذه  املطّور  الدفع  نظام  يجمع 

والعزم  القّوة  بني  ما   ،Bentley من   W12 محّرك 

األقصى ليمنح أداء مثيرًا جدًا. 

أقصى مستويات التماسك

والفخامة الراقية
Su�  يقترن هذا األداء مع التماسك الرياضي. فسيارة

خّصيصًا  معايرته  متت  بإصدار  تتمّتع   persports
من نظام توجيه العزم باملكابح الذي ظهر ألّول مرة في 

.Continental GT3-R طراز

تصميم حسب الطلب

ُيبرز الخواص عالية األداء
اجلديدة   Continental Supersports تتمّيز 

التي  الفريدة  والداخلي  اخلارجي  التصميم  مبالمح 

السيارة  هذه  أداء  قدرة  في  الكبير  الرقي  تعكس 

السياحية الفاخرة االستثنائية.

التصميم  تفاصيل  من  باقة  فتعّزز  الداخل،  في  أما 

املُخّصصة جتربة الفخامة البريطانية املعاصرة. 

ثالثة  باستخدام  فريدة  ألوان  تقسيمة  إبداع  مت  فقد 

ثالثية  األولى  الداخلية  املقصورة  تشّكل  وهي  ألوان، 

.Continental GT األلوان في هذا اجليل من

أما بالنسبة لعمالء Supersports الذين يرغبون في 

إضفاء ملسات شخصية إضافية على سيارتهم، فهناك 

باقة مواصفات X )X Specification(التي تتألّف 

من ثماني معاجلات فريدة ثنائية األلوان للطالء، ومرايا 

أبواب وألواح عتبات من ألياف الكربون. وقد مت إدراج 

األمر  هو  مثلما  أيضًا،  التيتانيوم  عادم  نظام  خيار 

بالنسبة للمسة النهائية بألياف الكربون لأللواح اجلانبية 

الكربون  ألياف  من  املصنوع  احملّرك  وغطاء  الداخلية 

والطالء باللون األسود الالمع للعجالت املصقولة مقاس 

21 بوصة.
وكما هو احلال في جميع سيارات Bentley، ميكن 

املَهرة  لفنيي التصنيع   Supersports تسليم سيارة

واحملترفني في ’مولّينير‘ )Mulliner(، القسم الرائد 

الطلب،  حسب  السيارات  لتصنيع   Bentley لدى 

والذين سيستجيبون للطلبات احملّددة لدى العمالء.
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