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الـكـل فــائـز فـي دبــــي

كل عام يؤكد كأس دبي العاملي املكانة املتميزة التي يتمتع بها على خريطة السباقات العاملية، 

ما جعله العرس األغلى في العالم، واألكثر متيزًا من حيث نوعية اخليول املشاركة، وارتفاع 

حدة املنافسات التي يشهدها بني اخليول األفضل في العالم.

صانع هذا احلدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي حرص على تهنئة اجلواد األميركي »كاليفورنيا 

كروم« بطل النسخة 21، أكد أن اجلميع كانوا فائزين في هذا احلدث العاملي الكبير.  

الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في توفير كل التسهيالت 

مع اجلوائز القّيمة، أسهمت في تزايد رغبة مالك اخليول في العالم باملشاركة في كأس دبي 

العاملي.

تتجه  اإلمارات  لسباقات  املوسم  ختام  مسك  يشكل  الذي  العاملي  دبي  كأس  انتهاء  عقب 

األنظار للموسم األوروبي، وكانت ضربة البداية في السباقات الكالسيكية اإلجنليزية، والتي 

حمدان  الشيخ  لسمو  »ماسات«  أبرزها حصول  جيدة،  نتائج  اإلمارات  خيول  فيها  حققت 

بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، على املركز الثاني في سباق الـ2000 

جينيز اإلجنليزي، كما نال »بيالردو« جلودلفني لقب سباق لوكينج ستيكس )فئة1-( مبضمار 

نيوبري. 

سيف  الفارس  نال  حيث  العاملية،  القدرة  سباقات  على  هيمنتهم  اإلمارات  فرسان  واصل 

املزروعي لقب سباق ويندسور الذي يقام ضمن مهرجان ويندسور امللكي العريق، وتقوم ملكة 

بريطانيا إليزابيث الثانية بتتويج أبطال السباقات املختلفة.

الشيخ  سمو  مهرجان  من  الثامنة  النسخة  فعاليات  انطالقة  أيضًا  املاضية  األيام  شهدت 

حيث  العاملية،  املضامير  في  األصيلة،  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 

كانت البداية من أمريكا عبر جوائز »أم اإلمارات« دارلي أوورد وسباقات اخليل في فرنسا 

واملغرب والسويد.

موسم البولو احمللي شهد تطورات مهمة قامت باضافتها عائلة احلبتور لهذه اللعبة، وتتمثل 

في منتجع احلبتور للبولو بدبي الند الذي استضاف جانبا من فعاليات بطولة دبي املفتوحة 

للبولو، واإلجناز الثاني كان اضافة بطولة جديدة لرزنامة البولو هي بطولة حتدي دبي، اما 

االمر الثالث فكان قيام فريق الذئاب الذي ميثل اجليل الثاني من عائلة احلبتور والذي قدم 

مستويات رائعة على الرغم من حداثته.

تلك النجاحات تضافرت لها عدة عوامل كان أبرزها الديناميكية التي حتلى بها محمد احلبتور 

مؤسس هذه البطوالت التي بلغت مستويات عالية جعلتها في قمة بطوالت البولو العاملية.

ختام موسم البولو شهد تتويج فريق زيدان السعودي بكأس ولقب بطولة دبي للبولو، أما 

فعاليات النسخة األولى من كأس بطولة حتدي دبي للبولو 2016، فقد جاءت مليئة باإلثارة 

اللقب، بعد فوزه على فريق احلبتور في املباراة  واملتعة، ومتكن فريق بن دري من إحراز 

إدريس  فريق  على  فوزه  بعد  بنتلي،  كأس  أحرز  الذي  الذئاب  فريق  تفوق  فيما   النهائية، 

السعودي.
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قدرة

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بحضور 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، وصاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى 

الشيخ  الشقيقة، وسمو  البحرين  ملك مملكة  آل خليفة 

آل مكتوم ولي عهد دبي،  حمدان بن محمد بن راشد 

ودول  بريطانيا  ملكة  الثانية  إليزابيث  امللكة  وجاللة 

بطاًل  املزروعي  أحمد  سيف  الفارس  توج  الكومنولث، 

منطقة  في  أقيم  والذي  للقدرة  امللكي  ويندسور  لسباق 

كيلومترًا   120 ملسافة  بإجنلترا  التاريخية  ويندسور 

سيف المزروعي يهدي اإلمارات لقب سباق »ويندسور« للقدرة

بحضور محمد بن راشد وحمدان بن محمد

برعاية الفريق امللكي البحريني للقدرة.

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي قد تابع وإلى جانبه سمو ولي عهد 

دبي، مجريات السباق الذي تضمن أربع مراحل، وشهد 

مشاركة ما يقارب من 60 فارسا وفارسة ميثلون 10 

دول، يعتبرون نخبة فرسان دولهم املميزين.

حضر السباق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد 

آل مكتوم،  بن راشد  رئيس مؤسسة محمد  آل مكتوم 

والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس املجلس األعلى 

البحرينية،  األوملبية  اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب 

املجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  والشيخ 

من  وعدد  البحرين،  في  والرياضة  للشباب  األعلى 

الشيوخ واملسؤولني الرياضيني.

 تتويج الفائزين

آل  عيسى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  حضور صاحب  في 

جاللة  توجت  الشقيقة،  البحرين  مملكة  ملك  خليفة 

امللكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث، 

الفارس اإلماراتي سيف أحمد املزروعي بكأس سباق 

ويندسور امللكي للقدرة ، وتوجت ملكة بريطانيا اليزابيث 

قامت  كما  القدرة،  سباق  في  األوائل  العشرة  الثانية، 

احلواجز  قفز  منافسات  في  الفائزين  بتتويج  أيضًا 

الديولية التي تقام ضمن املهرجان.

فرسان اإلمارات يواصلون التألق

أكد فرسان اإلمارات علو كعبهم في قمة القدرة العاملية 

احملافل،  جميع  في  القوي  واصلوا حضورهم  أن  بعد 

في  األوائل  العشرة  ضمن  مراكز   5 احتلوا  أن  بعد 

سباق ويندسور امللكي للقدرة الذي شارك فيه نخبة من 

أفضل فرسان العالم.

األول  املركز  املزروعي  املوهوب سيف  الفارس  وانتزع 

الشيخ  الفارس  فيما حل  »رماح«،  على صهوة اجلواد 

محمد بن راشد وحمدان بن محمد أثناء السباق.

ملكة بريطانيا تتّوج المزروعي بطل السباق بحضور الطاير والعضب.
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راشد بن دملوك آل مكتوم في املركز الثالث على صهوة 

الوصيف  عن  واحدة  ثانية  بفارق  »انتصار«  اجلواد 

الفارس  وجاء  الصمد،  عبد  محمد  البحريني  الفارس 

اخلامس  املركز  في  مكتوم  آل  دملوك  بن  حمد  الشيخ 

الفارس  »يونيك دو كوملبير«، وحل  على صهوة اجلواد 

السادس على صهوة  املركز  املهيري في  سعيد محمد 

»غناتي«، فيما جاء سعيد سلطان شمس املعمري في 

املركز السابع على صهوة اجلواد »تينكا ال ماجوري«.

وجاءت بقية املراكز ضمن العشرة األوائل على النحو 

املركز  في  التركماني  فايز  السعودي  الفارس  التالي: 

الثامن على صهوة اجلواد »لوس تورديلوس« بزمن قدره 

5:27:25 ساعة، وجاءت في املركز التاسع اإلسبانية 

»خوان  اجلواد  صهوة  على  فرنانديس  فيا  دي  روز 

كارلوس« بزمن قدره 5:57:07 ساعة، فيما جاءت في 

املركز العاشر الفرنسية بيجاز توكو التيتيتا على صهوة 

»تاسر دي كروس كاو« بزمن قدره 5:57:08 ساعة.

والزم سوء الطالع كل من الفرسان عبدالله غامن املري 

على  احلربي  جابر  أحمد  وسعيد  »زولو«،  على صهوة 

صهوة »فيدل دي الساني«، وغامن سعيد العويسي على 

صهوة »توم جونز تي«، إذ لم يتمكنوا من إكمال السباق 

وخرجوا خالل مراحله املختلفة، وأوشك الفارس عبدالله 

غامن املري على إحراز نتيجة جيدة ضمن األوائل، لكن 

جواده أخفق في املرور من البوابة البيطرية في املرحلة 

األخيرة.

محمد بن راشد وحمد بن عيسى وإليزابيث الثانية.

المزروعي يحمل علم اإلمارات بعد اجتياز خط النهاية.
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»كاليفورنيا كروم« يتّوج بكأس دبي العالمي 2016

محمد بن راشد: الجميع فائزون في هذا الحدث العالمي الكبير

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  حرص 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، تهنئته إلى اجلواد األميركي »كاليفورنيا 

العاملي  دبي  لكأس   21 النسخة  بلقب  لفوزه  كروم« 

كانوا  اجلميع  أن  سموه  مؤكدًا  ميدان،  في  للخيول 

صاحب  وقال  الكبير،  العاملي  احلدث  هذا  في  فائزين 

الرسمي على موقع  له على حسابه  السمو في تغريدة 

لـ(كاليفورنيا  »نبارك  »تويتر«:  االجتماعي  التواصل 

كروم) فوزه بأهم كأس عاملي، وكلنا فائز بهذا احلدث 

الذي جمع السرعة والقوة واخليل في ليل دبي«.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة أن أكثر من 60 

ألف متفرج استمتعوا بأهم كأس عاملي للخيول في هذا 

احلدث الكبير، وقال في تغريدة له: »استمتعنا مع 60 

ألف متفرج بأهم كأس عاملي للخيول.. أفضل اخليول.. 

والفرسان.. واملالك في مكان واحد«.

وتّوج اجلواد »كاليفورنيا كروم« وبإشراف املدرب ارت 

 21 للنسخة  بطاًل  فيكتور سبينوزا،  وبقيادة  شيرمان، 

 10 املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ  متر   2000 ملسافة 

ماليني دوالر، برعاية »طيران اإلمارات«، مبشاركة 12 

خياًل.

عقب ختام الشوط، قام صاحب السمو الشيخ راشد بن 

القيوين،  أم  سعود املعال، عضو املجلس األعلى حاكم 

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 

آل مكتوم،  الشيخ حمدان بن راشد  عهد دبي، وسمو 

نائب حاكم دبي وزير املالية، بتقدمي اجلوائز للفائزين.

وأعاد »كاليفورنيا كروم«، البالغ من العمر 5 سنوات، 

واملنحدر من نسل الفحل »لكي بولبيت«، املجد ألميركا، 

مانحًا الفوز الثامن في تاريخ املنافسة للخيول األميركية 

التي بدأها »سيجار« في االنطالقة األولى عام 1996.

تفوق  حني  ترشيحه  حسن  كروم«  »كاليفورنيا  وأكد 

»مبتهج«  اإلماراتي  اجلواد  عن  أطوال   3,75 بفارق 

مايك  وبإشراف  مكتوم،  آل  خليفة  بن  محمد  للشيخ 

حل  الذي  سوميلون،  كريستوف  وبقيادة  كوك،  دي 

اجلواد  الثالث  املركز  في  جاء  فيما  الثاني،  املركز  في 

األميركي »هوبرتيونتي« ملايكل بيجرام وكارل واتسون 

في  جاء  فيما  بافيرت،  بوب  وبإشراف  ويتمان،  وبوب 

املركز الرابع اجلواد اإلماراتي »سبيشال فايتر« لسمو 

الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف 

مصبح املهيري، وبقيادة فرناندو هارا.

إضافة إلى الفوز بأغلى سباق في العالم ونيله اجلائزة 

املالية األولى البالغة 6 ماليني دوالر، متكن »كاليفورنيا 

زمنًا جديدًا  القياسي مسجاًل  الزمن  كروم« من نسف 

سباق

القياسي السابق  الزمن  قدره 2:01:83 دقيقة، وكان 

مسجاًل باسم سبيشال فايتر، وقدره 2:03:09 دقيقة.

املتحدي  ملصلحة  املقدمة  جاءت  االنطالقة،  بداية  في 

ومن  ديتوري،  فرانكي  بقيادة  »مشاوش«،  القطري 

ثم  ومن  هارا،  فرناندو  بقيادة  فايتر«  »سبيشال  خلفه 

»كاليفورنيا كروم« الذي حرص فارسه فيكتور سبينوزا 

على االنطالق بصورة سريعة من البوابات لتفادي بعد 

احلارة )11( من السياج الداخلي.

وجنح »كاليفورنيا كروم« في مبتغاه في احتالل املركز 

الثالث خلف خيول املقدمة، فيما كان »مبتهج«، بقيادة 

من  بالقرب  الرابع  املركز  في  سوميلون،  كريستوف 

بيت«،  »جن  كونغ  هونغ  ممثل  يليه  الداخلي،  السياج 

بقيادة جوا موريرا، في املركز اخلامس، أما »فروستيد« 

فكان يحتل املركز السادس، ولكن خلف خيول الصدارة 

السباق  مجريات  طوال  املنوال  هذا  واستمر  مباشرة. 

عمق  إلى  الوصول  حتى  متر،   2000 طوله  البالغ 

املستقيم، وهنا تقدم »مبتهج« بقوة إلى الصدارة، ولكن 

»كاليفورنيا كروم« لم ميهله طوياًل بعد أن سجل انطالقة 

كروم«  »كاليفورنيا  واصل  األثناء  هذه  وفي  جيدة. 

تقدمه احلثيث نحو الصدارة، وأخذ يبتعد تدريجيًا عن 

منافسيه ليصل أواًل، فيما ترك املركز الثاني في صراع 

بني اخليول األخرى الذي حسمه »مبتهج«.

سبينوزا: %10 من الجائزة

لمرضى السرطان

في  الرهان  سبينوزا  فيكتور  الشهير  الفارس  كسب 

الفوز  يحقق  وهو  العاملي،  دبي  بكأس  الرئيس  الشوط 

باللقب الغالي مع »كاليفورنيا كروم«، بعد منافسة قوية 

وشرسة تؤكد قيمة الكفاءة الكبيرة التي يتمتع بها هذا 

الفارس، وهو يتحدى جميع املنافسني في السباق على 

باللقب  الفوز  في  القوية  الرغبة  بسبب  حدث،  ما  نحو 

العاملي، ليعيد نفسه إلى مرحلة جديدة من التحدي، بعد 

أن حتدث قبل السباق عن نيته الفوز باللقب العاملي رغم 

كل الظروف الصعبة التي حتيط باملنافسة.

حرصه  سبينوزا  فيكتور  الفارس  عن  مراقبون  ونقل 

في  ورغبته  املجتمعية  املبادرات  مع  التجاوب  على 

الواليات  في  السرطان  ملرضى  املالية  املساعدة  تقدمي 

املتحدة األميركية، إذ يقوم بتخصيص %10 من نسبة 

اجلوائز املالية التي يحصل عليها في سباقات اخليول 

شخصية  يعكس  الذي  النبيل  اإلنساني  الغرض  لهذا 

هذا الفارس الشجاع الذي ميزج التحدي مع اجلانب 

اإلنساني في شخصيته الرائعة.

بتقنية الليزر..

األلعاب النارية ترسم لوحات رائعة

الثالث  الشوط  بعد  الرسمية  االحتفالية  مراسم  أقيمت 

من  بداية  األشواط  بقية  بعدها  انطلقت  ثم  مباشرة، 

انطالق  قبل  مبهر  حفل  وأقيم  اإلمارات.  ديربي  شوط 

املبهرة  الليزر  أضواء  فيه  استخدمت  السابع  الشوط 

لوحات  رسم  في  بينها  املزج  ومت  النارية،  واأللعاب 

بني  للمزج  كخلفية  السماء  فيها  استخدمت  جمالية 

املكانة  لتجسيد  اخليول،  سباقات  في  والواقع  اخليال 

العاملي  دبي  كأس  بطولة  إليها  وصلت  التي  املتميزة 

للخيول في نسختها احلادية والعشرين.

كما استخدمت مالمح من صحراء دبي لتجسيد أصالة 

ومكانة اخليول العربية املشاركة في األشواط املختلفة، 

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

راشد المعال وحمدان بن محمد وحمدان بن راشد يتّوجون بطل كأس دبي العالمي.
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حيث طغى عليها مالمح القوة واألصالة والعراقة، وهي 

كلها لوحات رائعة أبهرت آالف احلاضرين في مدرجات 

مضمار ميدان، ونالت استحسانهم.

سباق األناقة الرجالية 

جنح السوداني نادر تيراب في الفوز مبسابقة جاكوار 

جلنة  واختارته  رجالي،  زي  ألفضل  ستيكس  ستايل 

التحكيم من بني 60 مشاركًا في املسابقة التي اجتذبت 

اجلنس اخلشن إلى املنصة من أجل عرض إطاللته التي 

في  حتّدتها  بل  األنثوية،  التصاميم  صيحاتها  نافست 

عقر دارها بقدرات هائلة في دقة التفصيل، وشغف يغلفه 

التحدي والرغبة في اقتناص اجلائزة، حيث لفتت انتباه 

وألوانها  العالية  تقنياتها  إلى  نظرًا  اجلمهور احلاضر، 

التي  العاملية  املوضة  املستقاة من عواصم  »العصرية« 

الرسمي  اإلجنليزي  األسلوب  كبير،  حد  إلى  جتسد، 

الذي يتميز ببدالت مكونة من ثالث قطع وما تتطلبه من 

إكسسوارات. وفي موسمها السادس، مازالت مسابقة 

النغمات،  هذه  على  ترقص  ستيكس«  ستايل  »جاكوار 

بل زادت من تألقها وحضورها الباهي بحضور األزياء 

الرجالية بذكاء عن طريق مزج إيقاعاتها األرستقراطية 

باالبتكار واحلداثة.

مسابقات األزياء والقّبعات 

حشد  في  ستيكس«  ستايل  »جاكوار  مسابقة  جنحت 

كأس  بطولة  خالل  ومتسابقة  متسابق   300 من  أكثر 

متّيزت  كرنفالية  بأزياء  تألقوا  حيث  العاملي،  دبي 

طغت  التي  وطبعتها  خاماتها  وتناغم  وقوتها،  بتنوعها 

عليها طبعات الزهور، إلى جانب الرسوم الظلية واملواد 

تطريزات  تظهر  حيث  معقدة،  بزخارف  املستخدمة 

الناعمة  البتالت  من  عديدة  طبقات  بشكل  األورغانزا 

حتتفي مبوسم سباقات اخليول حول العالم انطالقًا من 

دبي.

وجنحت بعض القبعات متفاوتة األحجام إلى الغرائبية، 

وأناقتهن  الرفيعة  أذواقهن  احلاضرات  واستعرضت 

وحتى  وتصاميمها  ألوانها  تنّوعت  التي  قبعاتهن،  عبر 

القطع  برزت  كما  املألوف،  عن  خروجها  درجات 

في  تتجول  األبعاد كصيحة  ثالثية  والبروشات  مفصلة 

لتواكب  بعناية  منسوجة  أزياء  ترافقها  امليدان،  أروقة 

احلدث، وحتمل بني طياتها الكثير من االبتكار واخليال 

هذا  أن  شك  وال  عليه،  املتعارف  تكسير  في  والرغبة 

التي  املثيرة  نكهته  اليوم  املزيج واالختالف يعطي هذا 

ال تصيب بامللل.

»مثمون« يكسب »كحيلة كالسيك«

تّوج اجلواد »إيه أف مثمون« لسمو الشيخ حمدان بن 

راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، وبإشراف 

املدرب مصبح املهيري، وقيادة الفارس دين أونيل، بطاًل 

للشوط األول ملسافة 2000 متر على لقب سباق بطولة 

دبي كحيلة كالسيك للفئة األولى، البالغ إجمالي جوائزه 

املالية مليون دوالر برعاية »آيبيك«.

سنوات،  خمس  العمر  من  البالغ  »مثمون«،  ومتكن 

واملنحدر من نسل »إيه أف البحر«، من التفوق بفارق 

1,5 طول عن املتحدي القطري »تي إم ثندر ستراك« 

للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وبإشراف البان دي 

البطل  وسجل  بيلييه.  الفرنسي  الفارس  وقيادة  ميول، 

زمنًا قدره 2:15:45 دقيقة.

»ون مان باند« يسجل زمنًا قياسيًا

بن  الشيخ سعيد  لسمو  باند«  مان  »ون  اجلواد  سجل 

محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف دووج واتسون، 

جديدًا  قياسيًا  زمنًا  هتشكوت،  سام  الفارس  وقيادة 

ملسافة امليل محطمًا الزمن الذي كان مسجاًل باسمه. 

وتوج »ون مان باند« بطاًل للشوط الثاني ملسافة 1600 

إجمالي  البالغ  مايل،  جودلفني  سباق  لقب  على  متر 

شوبا«،  »ميدان  برعاية  دوالر  مليون  املالية  جوائزه 

متفوقًا بفارق 4,75 أطوال عن رفيق إسطبله »فولكنر«، 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  أحمد  الشيخ  لسمو 

وبإشراف دووج واتسون، وبقيادة دون أونيل، فيما جاء 

ثالثًا »كول كابوي« لزاور سكريكوف، وبإشراف دووج 

واتسون، وبقيادة باتريك دوبس. وجاء السباق سريعًا 

بعد أن تصدر »ون مان باند« السباق بفارق مريح، وظل 

متمسكًا باملقدمة من دون أن يتنازل شبرًا واحدًا قبل 

أن يقطع خط النهاية ليتوج باللقب. عقب ختام الشوط 

جانيت جاكسون أحيت حفل الختام.

الجواد »كاليفورنيا كروم« بطل كأس دبي العالمي.
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تسلم جون فيرجسون الرئيس التنفيذي جلودلفني جائزة 

الفوز من ممثل »ميدان شوبا«.

»الني« بطل ديربي اإلمارات

وبإشراف  مايدا،  ليوكو  »الني«  الرمادي  املهر  انتزع 

يوتاكا  املخضرم  الفارس  وبقيادة  ماتسوماجا،  ميكيو 

تيكي، فوزًا صعبًا في الشوط الرابع ملسافة 1900 متر 

متر،   1900 ملسافة  اإلمارات  ديربي  سباق  لقب  على 

برعاية  دوالر،  مليوني  املالية  جوائزه  إجمالي  والبالغ 

مجموعة سعيد ومحمد النابودة.

املركز  وصاحبة  وصيفته  آمال  »الني«  اجلواد  وحطم 

الثاني املهرة غير املهزومة »بالر ريفر« لفالنتني بختياروف 

ويفجيني كابوشيف، وبإشراف دوج واتسون، وبقيادة 

الذكور  على  للتفوق  تسعى  كانت  التي  دوبس،  باتريك 

وتسجيل فوزها اخلامس على التوالي.

»يو  اآلخر  الياباني  اجلواد  الثالث  املركز  في  وحل 

موري،  هايدوكي  وبإشراف  آينتيوس،  لكيه  تشينج« 

وسجل البطل 1:58:41 دقيقة.

»بفرينج« نجم السرعة

روبرت  بإشراف  »بفرينج«  األسترالي  اجلواد  خطف 

هانكوت، وبقيادة داميان براون، الذي أقيم في الشوط 

القوز  بطولة  لقب  على  متر   1000 ملسافة  اخلامس 

دوالر،  مليون  املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ  للسرعة، 

برعاية »ميدان للفنادق والضيافة«.

وجاء فوز اجلواد األسترالي، البالغ من العمر 8 سنوات، 

واملنحدر من نسل »موسمان«، بفارق 0,75 طول عن 

مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »ارجتال« 

بول هاجنان،  وبقيادة  الرايحي،  وبإشراف علي راشد 

لهواجن  »بينيافوبيا«  كونغ  هونغ  ممثل  ثالثًا  جاء  فيما 

كاي وين، وبإشراف توني كروز، وبقيادة جوا موريرا.

»معرب« يكمل الثنائية خليول حمدان بن راشد

حقق اجلواد »معرب« الثنائية خليول سمو الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم، وللمدرب مصبح املهيري، بعد فوزه 

لقب سباق  1200 متر على  السادس ملسافة  بالشوط 

بطولة دبي جولدن شاهني، البالغ إجمالي جوائزه املالية 

مليوني دوالر برعاية »جلف نيوز«.

وتفوق »معرب«، البالغ من العمر 7 سنوات، واملنحدر 

متحديه  عن  عنق  بفارق  درمي«،  »أواسيس  نسل  من 

لروكينج  جيت«  واي  »إكس  األول  واملرشح  األميركي 

هام رانش، مزرعة جلفنستني، وبإشراف جورج نافارو، 

فيما جاء ثالثًا »مرواغ« لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل 

مكتوم، وبإشراف دروبا سلفرتنام، وبقيادة كريستوفر 

هايس.

»ريال ستيل« يفوز بلقب »دبي تيرف«

لشركة  ستيل«  »ريال  القوي  الياباني  اجلواد  خطف 

صنداي للسباقات، وبإشراف يوشيتو ياهاجي، وبقيادة 

للفئة  الفارس ريان مور، لقب سباق بطولة دبي تيرف 

دوالر  ماليني   6 املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ  األولى، 

الشوط  في  أقيم  والذي  العاملية  دبي  موانئ  برعاية 

السابع ملسافة 1800 متر.

كالسيكي  وبأسلوب  ببراعة  ستيل«  »ريال  فوز  وجاء 

طول  نصف  بفارق  متفوقًا  السباق  مراحل  آخر  وفي 

عن »يورو شارلني« لتيم فالور، وبإشراف ماركو بوتي 

»ترايستر«  ثالثًا  جاء  فيما  ديتوري،  فرانكي  وبقيادة 

ويليام  وبقيادة  ابيلباي،  شارلي  بإشراف  جلودلفني، 

بيوك، وسجل البطل 1:47:13 دقيقة.

»بوست بوند« يتّوج بلقب

شيماء كالسيك«

عبيد  بن  محمد  للشيخ  بوند«  »بوست  اجلواد  أضاف 

الرابع خليول اإلمارات في األمسية،  الفوز  آل مكتوم، 

في  كالسيك«  شيماء  »دبي  بطولة  لقب  على  بحصوله 

ماليني   6 اإلجمالية  جائزته  البالغة  الثامن،  الشوط 

دوالر.

 2:26:97 بلغ  جديد  قياسي  زمن  في  املسافة  وقطع 

دقيقة، محطمًا الرقم السابق الذي كان مسجاًل باسم 

»جنتيلدونا«، وهو 2:27:25 دقيقة، ليتفوق عليه »بوست 

بوند« بفارق ثانية تقريبًا، وجاء فوز »بوست بوند« حتت 

قيادة املدرب البريطاني روجر فاريان، والفارس أندريا 

الياباني  »ديورامنت«  الثاني  املركز  في  وحل  اتزني. 

اململوك لشركة صنداي للسباقات، فيما جاء في املركز 

الثالث »الست إمباكت« من اليابان أيضًا، وهو مملوك 

لشركة سيلك للسباقات.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد مع ممثلي رعاة كأس دبي العالمي.

حمدان بن محمد وسعيد بن حمدان أثناء تتويج الجواد »بوستد بوند«.



2627 26

اجلينيز  سباق  في  تألّقها  اإلمارات  خيول  واصلت   

العريق  »نيوماركت«  مبضمار  أقيم  الذي  اإلجنليزي 

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  حرص  وقد  بإجنلترا، 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حضور هذا احلدث 

العريق، كما شهد الفعاليات أيضًا سمو الشيخ حمدان 

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

دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

وزير املالية.

وتّوج املهر »جاليليو جولد« للشقب للسباقات، بإشراف 

الـ  سباق  بلقب  ديتوري،  فرانكي  وقيادة  باملر  هوجو 

2000 جينيز اإلجنليزي الكالسيكي ملسافة 1600 متر 

املخصص لألمهار واملهرات في سن الثالث السنوات، 

البالغ إجمالي جوائزه املالية 491 ألف جنيه إسترليني، 

وجاءت في املركز الثاني »ماسات« لسمو الشيخ حمدان 

تأّلق خيول اإلمارات بمضمار »نيوماركت«

محمد بن راشد يشهد سباق الجينيز اإلنجليزي للخيول

بن راشد آل مكتوم، بإشراف أون بوروز، وبقيادة بول 

جودلفني  ممثل  الثالث  املركز  في  حل  فيما  هاجنان، 

»ريب شيستر«، بإشراف ريتشارد فاهي بقيادة وليام 

املسافة  قاطعًا  طول   1.5 بفارق  البطل  وتفوق  بيوك، 

بزمن قدره 1:35:91 دقيقة.

تأّلق خيول جودلفين

وجنحت خيول جودلفني في حتقيق ثنائية عبر الشوطني 

بيل«،  »هوك  اجلواد  انتزع  حيث  والسابع،  السادس 

لقبًا  بيوك،  ويليام  وبقيادة  أبلبي  شارلي  بإشراف 

امليل  وربع  امليل  ملسافة  السادس  للشوط  خصص 

على  فقط،  سنوات  ثالث  في سن  للخيول  متر   2000

لقب سباق هافانا جولد نيوماركت ستيكس )قوائم(.

القوية،  انطالقته  مواصلة  بيل«  »هوك  النجم  ومتكن 

محققًا فوزه الرابع على التوالي، قاطعًا املسافة بزمن 

عن  طولني  بفارق  متفوقًا  دقيقة،   2:04:82 قدره 

»سكاي كينج دوم«، بإشراف ويليام هاجز، وبقيادة بات 

سوميون.

ومنح »فلوكسوود« خيول جودلفني الثنائية عندما كسب 

لقب الشوط السابع واخلتامي ملسافة امليل 1600 متر 

سباق  لقب  على  فقط،  سنوات  ثالث  سن  في  للخيول 

كيبيكو سبورتس ريسنج ويلفير للتكافؤ.

قدره  بزمن  املسافة  قاطعًا  الفوز  حتقيق  من  ومتكن 

عن  طول   2.75 بفارق  ومتفوقًا  دقيقة،   1:37:15

»دولفني فيسا« بإشراف ريتشارد فاهي، وبقيادة فرانكي 

»ذودياكوس«،  الثالث  املركز  في  جاء  فيما  ديتوري، 

بإشراف هوجو باملر، وبقيادة أندريا اتزيني.

ثنائية لخيول اإلمارات 

وواصلت خيول اإلمارات تألقها في اليوم الثاني للحدث، 

حني تفوقت املهرة »عشرتي« جلودلفني، بإشراف املدرب 

على  بارزلونا،  مايكل  وقيادة  فابر،  أندريه  الفرنسي 

للفئة  ستيكس  داهليا  سباق  في  القويات  منافساتها 

أربع  سن  في  واألفراس  للمهرات  املخصص  الثانية 

سنوات فما فوق ملسافة 1800 متر.

سنوات  أربع  العمر  من  البالغة  »عشرتي«،  فوز  وجاء 

واملنحدرة من نسل الفحل »شمردل«، ناجزًا، بفارق طول 

سيلفستر  بقيادة  كوين«  »أريبيان  القوية  املرشحة  عن 

ديسوزا، فيما جاءت في املركز الثالث »اميزجن ماريا« 

البطلة من قطع املسافة  بقيادة جيمس دويل، ومتكنت 

في زمن قدره 1:51:06 دقيقة.

وتسلم جائزة الفوز باملركز األول سمو الشيخ حمدان 

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

لسباقات  العاشقة  الغفيرة  اجلماهير  من  عام  ترحيب 

املضمار، التي حضرت لالستمتاع بأجواء هذا العرس 

الرياضي احلافل باملشاركة الواسعة واملتميزة لنخبة من 

أقوى اخليول على مستوى القارة األوروبية. 

وحقق املهر »تقدير« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم، وبإشراف جون جوسدن، وبقيادة بول هاجنان، 

الشوط  لقب  انتزع  حني  األمسية،  في  اخلتام  مسك 

السابع ملسافة امليل وربع امليل )2000 متر( على لقب 

سباق قطر ريسنج للتكافؤ، بعد مجهود وافر، على الرغم 

من أنه فقد االنطالقة، وخسر بعض الوقت واألطوال في 

البداية، ولكن عّدل موقعه في آخر 200 متر.

الثالثة  املراكز  حتقيق  من  اإلمارات  خيول  ومتكنت 

جلودلفني،  موني«  »برايز  اجلواد  حل  حيث  األولى، 

في  دويل،  وبقيادة جيمس  بن سرور،  بإشراف سعيد 

املركز  فيما حل في  بفارق نصف طول،  الثاني  املركز 

الثالث »نيوكاليدونيا« لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

وبقيادة  مارك جونستون،  وبإشراف  مكتوم،  آل  راشد 

وليام بيوك.

ومتكن »تقدير«، البالغ من العمر ثالث سنوات، واملنحدر 

السباق  مسافة  قطع  من  كامبوني«،  »فاست  نسل  من 

الشوط،  ختام  عقب  دقيقة.   2:03:54 قدره  زمن  في 

يتوجه  سوف  »تقدير«  إن  جوسدن  جون  املدرب  قال 

سباق

محمد بن راشد وحمدان بن محمد يتابعان السباق.

حمدان بن راشد مع المدرب والفارس قبل انطالقة السباق.
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سباق

امليل  مبسافة  اسكوت  رويال  سباقات  في  للمشاركة 

سنوات.  ثالث  سن  في  للخيول  املخصص  امليل  وربع 

وعن عدم إشراكه في اجلينيز اإلجنليزي، قال جوسدن 

إن اجلواد قليل اخلبرة ولم يشارك كثيرًا في السباقات، 

حيث شارك على املضمار الرملي مرة، ولم يشارك في 

السباق  ذلك  إلغاء  بسبب  للجينيز  التحضيري  السباق 

لألحوال اجلوية.

»مايدنج« تتّوج بلقب الـ 1000 جينيز

في الشوط الرئيس على لقب النسخة 203 من سباق 

في  للمهرات  املخصص  اإلجنليزي  جينيز   1000 الـ 

سن ثالث سنوات فقط، تّوجت املهرة »مايدجن« لديريك 

وبإشراف  تيبور،  ومايكل  ماجنير  جون  ومسز  سميث 

للسباق  بطلة  مور،  ريان  وبقيادة  أوبراين،  آيدن 

التفوق بفارق 3,5  الكالسيكي. ومتكنت »مايدجن« من 

أطوال عن »باليدويل«، بقيادة سيموس هيفرنان، فيما 

فيما  أدنهو،  كولم  بقيادة  »أليس سبرجن«،  ثالثة  جاءت 

الشيخ  لسمو  جلو«،  »فاير  الرابع  املركز  في  جاءت 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة جيمس 

من  نخبة  السبعة  السباق  أشواط  في  وشارك  دويل. 

أشهر  يحرص  حيث  األوروبية،  اخليول  وأقوى  أفضل 

لوضع  سنويًا،  والوجود  املنافسة  على  اخليول  مالك 

بصمة لهم في سباق 1000 جينيز الكالسيكي، التي 

تعود انطالقته األولى إلى عام 1814.
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»مهيمن« لحمدان بن راشد رابعًا

»نايكويست« بطل النسخة 142 لديربي كنتاكي

توج اجلواد »نايكويست« لريدام ريسنج، بإشراف دوج 

أونيل وقيادة ماريو كوتريز، بطاًل للنسخة الـ 142 من 

األصيلة  املهجنة  للخيول  املخصص  كنتاكي«  »ديربي 

املالية  جوائزه  إجمالي  والبالغ  ثالث سنوات،  في سن 

داونز  تشرشل  مبضمار  أقيم  والذي  دوالر،  مليوني 

العريق في أميركا، وحظي باهتمام عاملي الفت، ويعد 

من بني األقدم في العالم، واألعرق في الواليات املتحدة، 

وشهد السباق حضورًا جماهيريًا غفيرًا يعد ثاني أكبر 

متفرج،   167,227 وبلغ  السباق،  تاريخ  في  حضور 

بحضور   2015 في  سجل  قد  القياسي  الرقم  وكان 

170,513 متفرج.
ويعد السباق املرحلة األولى من »التاج الثالثي«، وسباق 

األميركي  اجلنوب  في  سباق  أول  هو  كنتاكي  ديربي 

بريكنيس  بسباق  الثانية  اجلولة  ثم   ،1875 عام  وبدأ 

ستيكس، واجلولة الثالثة بسباق بيلمونت ستيكس.

وانطلق »نايكويست« املنحدر من نسل الفحل »انكل مو« 

كاألبطال من اخلانة )13(، وكان ضمن خيول الصدارة 

مبكرًا، ليستقر خلف »دانزجن كاندي« الذي كان يتقدم 

 22.58 وقدرها  زمنية  شرائح  وسجل  اخليول،  ركب 

ثانية في أول 400 متر و1:10:40 دقيقة خالل 1200 

في  سجيته  على  يسترسل  »نايكويست«  وكان  متر. 

إلى  رنر«  »جن  تقدم  أن  بعد  ثالثًا،  ثم  الثاني،  املركز 

األخير  املنعطف  في  كاندي«  »دانزجن  ملنافسة  الداخل 

قبل الوصول إلى عمق املستقيم.

عمق  اجتاه  في  كوتريز  ماريو  الفارس  صبر  ودفع 

»نايكويست«  تقدم  حيث  اخلطة،  إلجناح  املستقيم 

انفجارية،  انطالقة  يسجل  أن  قبل  رنر«  »جن  ليتجاوز 

للجواد  املتأخرة  االنطالقة  قبل  ملصلحته  األمور  ليجير 

عن  طول   1,25 بفارق  ثانيًا  حل  الذي  »اجزاجريتر« 

عن  رأس  بفارق  رنر«  »جن  ثالثًا  وحل  »نايكويست«. 

بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »ميهمن«  اإلماراتي  املتحدي 

الذي  املالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد 

البطل من قطع مسافة السباق في  حل رابعًا، ومتكن 

سباق

بأنه  وصف  الذي  الرملي  باملضمار  دقيقة   2:01:31
سريع. وقال الفارس الفائز كوتريز: »لقد كانت مجريات 

السباق مذهلة، لقد انطلقنا بصورة جيدة من البوابات، 

وكانت هناك ضغوط، حيث إن اجلواد غير مهزوم في 7 

سباقات، إضافة إلى أن هذا ديربي كنتاكي، وهناك 19 

خياًل كانت حتاول أن تصل إلى خط النهاية أواًل، ولكني 

كنت واثقًا من »نايكويست«.

ومنح التفوق كاًل من املدرب دوج أونيل، والفارس ماريو 

بديربي  الثاني  فوزهم  ريسنج  ريدام  واملالك  جوتريز، 

كنتاكي بعد فوز »آي ويل هاف انذر« في عام 2012.

اجلدير بالذكر أن أسرع زمن حتقق في الديربي كان 

عام 1973، وهو دقيقة وتسع وخمسون ثانية وأربعون 

جزءًا من الثانية بواسطة »سكرتيريات« الذي حطم الرقم 

السابق املسجل باسم »نورذن دانسر« عام 1946. كما 

يعتبر أول حصان يفوز بالتاج الثالثي، ويكتسح اجلميع 

خالل ربع قرن، وهو أسطورة السباقات األمريكية على 

اإلطالق.

»كاثرين صوفيا« تستعيد بريقها

استعادت املهرة »كاثرين صوفيا« توازنها بعد حلولها 

ثالثة في سباق اشالند ستيكس للفئة األولى، بفوز مثير 

في سباق أوكس كنتاكي للفئة األولى، الذي أقيم أمس 

األول مبضمار تشرشل داونز في أميركا، وقاد املهرة 

املدرب  بإشراف  كاستيالنو«  »خافيير  الفارس  البطلة 

جون سيرفس.

وكانت املهرة البالغة من العمر ثالث سنوات، واملنحدرة 

من نسل »ستريت بوس« والفرس »شييف«، تركض في 

املركز الرابع حتي الوصول إلى اللفة األخيرة في عمق 

وتتفوق  إلى الصدارة،  بالتقدم  تقوم  املستقيم، قبل أن 

مدربها  لتمنح  طول،   2,75 بفارق  األمر  نهاية  في 

سيرفس وفراسها كاستيالنو أول فوز باألوكس.

اخللفية  الصفوف  من  سي«  أوفر  »الند  وانطلقت 

باي«،  »لويس  عن  عنق  بفارق  الثاني  املركز  لتخطف 

فيما جاءت في املركز الرابع »جو ماجي جو«، وقطعت 

 30 مببلغ  التي مت شراؤها  »كاثرين صوفيا«،  البطلة 

1800 متر في زمن  البالغة  املسافة  فقط،  ألف دوالر 

قدره 1:50:53 دقيقة. يشار إلى أن »أميركان فيرو«، 

املنحدر من نسل الفحل »بايونير أوف ذا نايل« ألحمد 

زيات، بإشراف بوب بافيرت نزيل مقصورة الشهرة في 

السباقات األميركية، متكن من اقتناص الطليعة بسهولة 

سجل  حيث  املاضي،  العام  كنتاكي  ديربي  سباق  في 

زمنًا قدره 2:03:02 دقيقة في مسافة امليل وربع امليل.

التاج  بسباقات  »افيرميد«  فوز  من  عامًا   37 وبعد 

»أميركان  املهر  متكن   ،1978 عام  األميركي  الثالثي 

فيرو« أو »الفرعون األميركي« من حتقيق احللم ومعادلة 

ذلك اإلجناز منهيًا حقبة من الزمن في إخفاقات اخليول، 

حني نال لقب سباقات اجلولة األولى من ديربي كنتاكي 

واجلولة  بريكنيس ستيكس،  من سباق  الثانية  واجلولة 

ستيكس  بيلمونت  لقب  على  الثالثي  التاج  من  الثالثة 

مبضمار بيلمونت بارك في نيويورك في العام املاضي.

»نايكوست« بطل ديربي كنتاكي.
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سباق دبي الدولي للخيول العربية في روما ينال اعتراف »إيفار«

برعاية حمدان بن راشد

أصبح جنم اخليالة السلطانية العمانية اجلواد »فولكني 

بأول سباق  الفوز  ينال شرف  دو كلوس« أول حصان 

دولي للخيول العربية يقام في إيطاليا حتت مظلة املنظمة 

بعد  »إيفار«،  األصيلة  العربية  اخليل  لسباقات  العاملية 

دبي  برمييو  بسباق  عريضًا  انتصارًا  وسطر  تألق  أن 

إنترناشونال ستيكس »ليستد« على مسافة 1900 متر. 

وحصل السباق على اعتراف االحتاد الدولي لسباقات 

اخليول العربية »إيفار«.

لسباقات  اإلمارات  يوم  فعاليات  ضمن  السباق  جاء 

اخليل في روما برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد 

وعلى شرف  املالية،  وزير  دبي  نائب حاكم  مكتوم،  آل 

مشروع التوأمة والشراكة االستراتيجية بني مضماري 

سباق

العائدة  شادويل  إسطبالت  وبدعم  وروما  علي  جبل 

في  الدولة  وسفارة  اإلمارات  وطيران  السباق،  لراعي 

العاصمة اإليطالية.

وفرنسا  إيطاليا  من  خياًل   15 السباقات  في  شارك 

وهولندا، وشهد تنافسًا قويًا في مختلف مراحله، حتى 

الفحل  ابن  كلوس«  دو  »فولكني  القوي  اجلواد  جنح 

»مسيو املوري« في جتاوز منافسيه الواحد تلو اآلخر، 

بفارق  اللقب  ويكسب  األخير،  امليل  ربع  في  ليتصدر 

بإشراف  سول«  ديل  »أثليت  وصيفه  عن  أطول  سبعة 

كارين فان دين بوس، ومن خلفهما »تورنادوبايزوكيل« 

في املركز الثالث.

وبهذه النتيجة تصبح هذه اخليول الثالثة مؤهلة للمنافسة 

على املراكز الثالثة األولى في عدد من سباقات يوم دبي 

في  نيوبري  مبضمار  األصيلة  العربية  للخيول  الدولي 

إجنلترا، يوم األحد 24 يوليو املقبل.

واشتمل احلفل على تسعة أشواط تضمنت كأس رئيس 

والذي  األصيلة،  املهجنة  للخيول  اإليطالية  اجلمهورية 

فاز به اجلواد األملاني »ديبلومات«، متفوقًا على حساب 

»كاسبر  والثالث  كورتور«  »سيركس  القوي  املرشح 

رعاية  خارج  يقع  السباق  هذا  بأن  علمًا  سكاي«، 

شادويل.

عاصمة  في  انطلقت  العربية  السباقات  أن  إلى  يشار 

إيطاليا للمرة األولى قبل خمس سنوات، مببادرة ودعم 

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بهدف تطوير 

ببقية  أسوة  العربية،  السباقات  في  اإليطالية  التجربة 

السباقات  تلك  مكانة  وترسخت  العجوز.  القارة  دول 

للمرة  »إيفار«  اعتراف  العام  هذا  نالت  حتى  سريعًا، 

إيطاليا، بوجه  العربية في  السباقات  تاريخ  األولى في 

عام.

بداية عربية 
كأس  خالل  من  بامتياز  عربية  احلفل  انطالقة  جاءت 

متر،   1500 ملسافة  األصيلة،  العربية  للجياد  شادويل 

املهر  نصيب  من  به  الفوز  وكان  خيال،   11 مبشاركة 

بوتي،  ستيفانو  ملدربه  اململوك  غالورا«  دو  »إيرجي 

طريقه  املهر  هذا  شق  فيوشي  كارلو  الفارس  وبقيادة 

بسباق  مهمًا  فوزًا  ليحقق  اخلتامية،  املراحل  في  بقوة 

وصيفه  عن  الطول  وربع  أطوال  ثالثة  بفارق  دولي 

»ترياد«، ومن خلفهما »أوروسال« في املركز الثالث.

وفي ثاني أشواط احلفل وأسرعها ملسافة 1200 متر، 

كوين«  »إليوسف  السنتني  ذات  الناشئة  املهرة  كشفت 

عن موهبتها وسرعتها اخلارقة، وطارت إلى فوز مثير 

بن  حمدان  الشيخ  سمو  السباق  راعي  جائزة  بسباق 

راشد آل مكتوم، بفارق 6 أطوال عن وصيفتها »إنتو 

مدربها  جعل  دانسنج«، مما  »جراي  والثالثة  ويلد«  ذا 

املقبلة  مشاركتها  في  بها  االرتقاء  يقرر  جيورجي  آت 

إلى فئة القوائم بسباق برمييو بيرون على ذات املضمار 

واملسافة الشهر املقبل.

تتش«  »أوري  املهر  سطر  الرفيع  الطراز  من  وبأداء 

برمييو  سباق  اخلامس،  الشوط  في  بارعًا  انتصارًا 

الفوز  1600 متر، وهو  )ليستد( على مسافة  تادولينا 

األول له هذا املوسم، حيث تكفل مبنافسيه في ربع امليل 

األخير، ليتخطى اجلميع، ويعبر خط النهاية بفارق طول 

باملركز  قنع  الذي  »لورنزيتا«  عن  الطول  أرباع  وثالثة 

الثالث  املركز  في  بولو«  إن  »ريسيت  فيما حل  الثاني، 

بفارق طول واحد.

عشرة  الثانية  االنطالقة  أيضًا  الكبير  احلفل  شهد 

للشراكة االستراتيجية والتوأمة بني مضماري جبل علي 

وكبانيللي روما، حيث يتبادل الطرفان رعاية السباقات 

في كل عام، وحتظى هذه الشراكة باهتمام ودعم سمو 

الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وفتحت نافذة مهمة 

أتاحت  فيما  العالم،  على  األصفر  املضمار  منها  يطل 

اإلماراتية  بالساحة  عالقاته  لتطوير  لكبانيللي  الفرصة 

ذات الريادة العاملية في سباقات اخليل، حيث يحرض 

املضمار على رعاية السباقات بجبل علي في كل عام، 

وكان آخرها في مارس املاضي.

تتويج الفائزين
الريسي،  ناصر  صقر  الفائزين  وتوج  السباق  حضر 

مكتب  مدير  الصايغ،  وميرزا  روما،  في  الدولة  سفير 

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة 

املنظمة، واملهندس شريف احللواني، نائب املدير العام 

مدير  مكتوم،  آل  راشد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  ملكتب 

مضمار جبل علي، وعبد الرحمن أمني، مدير قناة دبي 

ريسنج، وعبد الله األنصاري، ومسعود صالح، وتوفيق 

جانب  إلى  للسباق،  املنظمة  اللجنة  أعضاء  الداعوق، 

السفراء العرب وسفراء الدول الصديقة.

الريسي: السباق يعكس صورة

مشرفة عن اإلمارات
أشاد صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى اجلمهورية 

اإليطالية، بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

لفعاليات يوم اإلمارات لسباق اخليل في روما، مشيرا 

إلى أن احلفل يقدم صورة مشرقة عن تطور اإلمارات 

مكونات  إحدى  تعتبر  التي  بالفروسية  قادتها  واهتمام 

نكون  بأن  حقا  نتشرف  وقال:  للدولة.  الوطني  التراث 

جزءًا من تنظيم هذا احلدث الكبير الذي يحظى بأهمية 

خاصة في أوساط املجتمع الروماني العاشق للفروسية 

إتاحة  على  املنظمة  اللجنة  ونشكر  اخليل،  وسباقات 

الفرصة للسفارة لتقوم برعاية أحد األشواط واملشاركة 

في الفعاليات كافة. وشدد الريسي على أهمية التوسع 

أعتقد  قائال:  الفعاليات  هذه  مثل  وإقامة  تنظيم  في 

ُيكسب  ألنه  للغاية  مهم  األحداث  هذه  مثل  تنظيم  أن 

العالقات بني الدول بعدًا شعبيًا وجماهيريًا يساعد في 

اإلمارات  أن  الى  الفتا  الشعوب  بني  العالقات  توطيد 

ترتبط بعالقات راسخة ومتينة مع إيطاليا تغطي كافة 

والتعاون  املتبادل  واالحترام  بالثقة  ومتتاز  املجاالت، 

املثمر.

»شيكسيا« تكتسح كأس التوأمة
في أحد أهم أشواط احلفل، وهو سباق التكافؤ الرفيع 

وكبانيللي  علي  جبل  مضمار  بني  التوأمة  كأس  على 

روما، جنحت الفرس ذات اخلمس سنوات »شيكسيا« 

طريقها  وشقت  االنتصارات،  من  رصيدها  تعزيز  في 

بقوة إلى خط النهاية متفوقة على 12 خيال لتحرز املركز 

األول بفارق مريح، وتتوج بطلة لكأس التوأمة.

التكافؤ  سباقات  في  املتمرسة  الفرس  هذه  جتد  ولم 

صعوبة تذكر في حسم السباق لصاحلها حيث تغلبت 

بفارق طولني على »باردون« الذي حل وصيفا لها، بعد 

أن كان مرشحا للفوز، فيما اكتفى »أوني فور ريفينج« 

باملركز الثالث بفارق طول وربع الطول.

»بورتو بالنكو« يحلق بلقب »السابع«
إثارة  إيرالين  إمريتس  برمييو  السابع  الشوط  شهد 

سنوات  أربع  عمر  للخيول  فيرلوجن   7 ملسافة  كبيرة، 

اجلواد  فاجأ  حيث  اإلمارات،  طيران  برعاية  فأكثر 

املسار  في  حاسم  باندفاع  منافسيه  بالنكو«  »بورتو 

كاملني  طولني  بفارق  ويتفوق  تدريجيا  ليتقدم  املستقيم 

املرشحني  أبرز  أحد  على  متقدما  النهاية،  خط  عند 

»سوجناندو ال كوميتا« الذي تفوق بدوره بفارق نصف 

طول على »كلوك وايندر« الذي رضي باملركز الثالث.

صقر الريسي وميرزا الصايغ وعبد الله األنصاري أثناء تتويج الفائزين بمضمار كابنيللي.

ميرزا الصايغ و شريف الحلواني أثناء التتويج.
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جوائز دارلي أوورد التقديرية لـ »أم اإلمارات« في هوليوود

المهرة »مبروكة« تفوز بلقب أفضل مهرة لفئة 3 سنوات

شهد مسرح دولبي الشهير بهوليوود في لوس أجنلوس 

توزيع  حفل  فعاليات  األميركية،  املتحدة  بالواليات 

فاطمة  الشيخة  لسمو  التقديرية  أوورد  دارلي  جوائز 

بنت مبارك، في فئاتها الـ 15 التي شملتها في مجال 

الفروسية املتعلقة باخليول العربية، بالتزامن مع جوائز 

»دارلي أوورد األميركية« للمتميزين في مجال الفروسية 

في الفئات الـ 11.

وأقيم احلفل حتت رعاية مهرجان سمو الشيخ منصور 

األصيلة،  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  آل  زايد  بن 

وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة االحتاد 

النسائي العام الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية 

رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة.

كما أقيم على هامش توزيع اجلوائز سباق سمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك دارلي أوورد ستيكس، للفئة األولى 

ملسافة 1600 متر، على مضمار سانت أنيتا األميركي.

وتّوجت املهرة »مبروكة« لسمو الشيخ منصور بن زايد 

شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل 

الرئاسة، احلائزة على العديد من األلقاب متضمنة الفوز 

بخمسة سباقات من إجمالي ست مشاركات هذا العام، 

حفل  في  وذلك  سنوات،   3 لسن  مهرة  أفضل  بجائزة 

لسمو  التقديرية  أوورد  دارلي  بجوائز  الفائزات  تكرمي 

الشيخة فاطمة بنت مبارك. 

وفازت »طراف« للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني بلقب 

أفضل فرس، فيما فازت املهرة »سلفيني املوري« بجائزة 

أفضل مهرة في عمر أربع سنوات. وكّرم مهرجان سمو 

إنسانية،  بادرة  نهيان في  آل  زايد  بن  الشيخ منصور 

وقف لها مجتمع اخليول في العالم بأسره، الصحافية 

مجتمع  خدمة  في  عملت  التي  اسكانو  مونيكا  الراحلة 

العربي  اخليل  نشر  في  إسهامات  لها  وكانت  اخليول، 

في أوروبا.

وشهد احلفل عبدالله السبوسي القنصل العام لسفارة 

رئيس  البوعينني  وسامي  أجنلوس،  لوس  في  الدولة 

والسفير  العربية،  اخليول  لسباقات  الدولي  االحتاد 

باألعمال  القائم  السديري  عبدالعزيز  بن  فيصل 

حمدان  والشيخ  أجنلوس،  بلوس  السعودية  بالقنصلية 

التنفيذي  للرئيس  أول  مستشار  الشرقي  سرور  بن 

األمني  العواني  وعارف  لالستثمار،  أبوظبي  بشركة 

املدير  صوايا  والرا  الرياضي،  أبوظبي  ملجلس  العام 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  ملهرجان  التنفيذي 

الدولي  االحتاد  رئيسة  العربية  للخيول  العاملي  نهيان 

النسائية  السباقات  رئيسة  اخليل  ألكادمييات سباقات 

اخليل،  لسباقات  الدولي  باالحتاد  املتدربني  والفرسان 

وعدنان سلطان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية، 

ومبارك النعيمي ممثل هيئة أبوظبي للسياحة، والدكتور 

صالح اجلنيدي ممثاًل لدائرة القضاء، وخالد آل حسني 

احلمادي ممثل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، 

املرأة  ملنظمة  العامة  املديرة  بدران  ودودة  والدكتورة 

رايت  وكنيسمان  العوضي،  لولوه  واحملامية  العربية، 

مدير جائزة الدارلي أوورد، ودينيس جوليت من منظمة 

رعاة  من  عدد  إلى  إضافة  كاب،  ريسينج  أريبيان 

املهرجان، وجمع غفير من املهتمني باخليول العربية من 

مربني ومالك ومدربني وفرسان وفارسات.

وأسفرت نتائج توزيع جوائز دارلي أوورد لسمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك عن فوز البرازيلية كارول لوريرو بلقب 

أفضل مصورة فوتوغرافية، وفازت الفرنسية ريني لورا 

بجائزة أفضل مربية، فيما فازت بجائزة أفضل مالكة 

األميركية ديبورا كيرشينر، ونالت مواطنتها لني أشبي 

هيجان  دينا  النرويجية  وحصلت  مدربة،  أفضل  لقب 

فني  السويدية  وفازت  هاوية،  فارسة  أفضل  لقب  على 

فيما  مبتدئة،  محترفة  فارسة  أفضل  بجائزة  السون 

فازت البريطانية كيلسي بروسيا بجائزة أفضل فارسة 

أفضل  بجائزة  كينج  لورا  البريطانية  وفازت  محترفة، 

األسترالية  صحافية  أفضل  بجائزة  وفازت  مذيعة، 

بجائزة  الفاريز  ماريا  اإلسبانية  فازت  فيما  فيكتوريا، 

أفضل فارسة لسباقات القدرة.

وفي جوائز الدارلي أوورد األميركية في الفئات الـ11 

جواد  وأفضل  العام  حصان  بلقب  فاز  شملتها،  التي 

اجلوهرة  بطل  داي«  »باديز  سنوات  أربع  سن  في 

بلقب  مان«  »ايستم  اجلواد  وفاز  زايد،  لكأس  الثالثية 

عمر  املهرات  فئة  وفي  ثالث سنوات،  عمر  اخليول  فئة 

ثالث سنوات فازت باللقب »جويل.أ.أ«، وفي فئة املهرات 

فئة  وفي  بيرل«،  »درمي  باللقب  فازت  سنوات   4 عمر 

اخليول املعمرة فاز باللقب اجلواد »بيج إز بيتر«، وفي 

وفي  وليس سوجن«،  »ديسي  باللقب  فازت  املهرات  فئة 

ونال  يورسيل،  كلسي  باللقب  فاز  فارس  أفضل  فئة 

جيسب بيتي لقب فئة أفضل مولد، وفازت بلقب أفضل 

مدرب لني أشبي، وفي فئة أفضل مالك فاز باللقب جاي 

نيفنس.

»أويسوم« بطاًل لسباق

»أم اإلمارات« دارلي أوورد

صهوة  على  ويلس،  ترفيس  األميركي  الفارس  تّوج 

 6 العمر  من  البالغ  أويسوم«،  إس  »زيس  اجلواد 

سنوات، والعائدة ملكيته لكري رين، ويدربه لني أشامي 

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  لسباق  بطاًل  ويلس، 

 1600 ملسافة  األولى  للفئة  ستيكس،  أوورد  دارلي 

ألف دوالر.   100 املالية  والبالغ إجمالي جوائزه  متر، 

وأقيم السباق حتت مظلة النسخة الثامنة من مهرجان 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول 

العربية األصيلة، والذي أقيم على مضمار سانت أنيتا 

األميركي.

وحقق املهرجان العاملي لسمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهيان للخيول العربية، إجنازًا عامليًا جديدًا، يتمثل 

في إقامة السباق مبضمار سانتا أنيتا العريق في لوس 

أجنلوس.

جميع  من  وفارسة  فارسًا   11 السباق  في  وشارك 

قارات العالم ملسافة 1600 متر، تنافسوا على جوائز 

مالية إجماليها 100 ألف دوالر.

ومتيز السباق باإلثارة والتشويق في املراحل األخيرة، 

خطف  من  ويلس  ترفيس  الفارس  استطاع  أن  بعد 

زمن  في  املسافة  قطع  حيث  وصيفه،  من  الصدارة 

قدره 1:54:75 دقيقة، وبفارق طول عن املرشح األول 

وبإشراف  رانش،  مون  لكوارتر  داي«  »باديز  للسباق 

املدرب سكوت باول، وبقيادة كيلسي بورسيل، فيما جاء 

في املركز الثالث، الفارس إيدين مالدونالد على صهوة 

اخليل »إيسترن مان«، علمًا بأن مالك ومدرب »ذي آس 

أويسوم«، قد فازا قبل يوم واحد بجائزة دارلي أوورد 

الشيخة فاطمة بنت مبارك.

محبي  من  كبير  جماهيري  بحضور  السباق  وحظي 

مساحات  العاملية  الصحف  له  وأفردت  السباقات، 

جائزة  هامش  على  األولى  للمرة  يقام  كونه  واسعة، 

دارلي أوورد، التي تقام للمرة الرابعة بلوس أجنلوس.

سباق

حضور كبير خالل حفل جوائز »أم اإلمارات« بمسرح دولبي الشهير.
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النسخة الـ 13 من دولية دبي للجواد العربي

حمدان بن راشد يشهد البطولة ويتّوج الفائزين

بن  حمدان  الشيخ  سمو  تّوج  كبيرة  احتفالية  خالل 

راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، أصحاب 

بطولة  الفحول، في ختام  منافسات  األولى في  املراكز 

الثالثة عشرة  للجواد العربي في نسختها  الدولية  دبي 

التي أقيمت فعالياتها في مركز دبي التجاري العاملي.

الفحول  بطولة  في  الذهبية  امليدالية  على  وحصل 

»شنغهاي أي أي« ملربط عجمان، اململوك لسمو الشيخ 

في  وجاء  عجمان،  عهد  ولي  النعيمي،  حميد  بن  عمار 

بن  خالد  لألمير  »بانديروس«  الفحل  الثاني  املركز 

سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ونال امليدالية الفضية 

ملربط  »أ.س.حرير«  البرونزية  امليدالية  على  وحصل 

الصقران للخيول العربية.

حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  اخلتام،  حفل  وشهد 

النعيمي، ولي عهد عجمان، ومعالي محمد بن عبدالله 

القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء واملستقبل.

وسيطرت خيول مربط عجمان على املراكز األولى في 

البطوالت الرئيسة، حيث حصل املربط على 6 ميداليات، 

منها 3 ذهبيات، وفضيتان، وبرونزية واحدة.

سنة،  عمر  املهرات  بفئة  األخير  اليوم  مسابقات  بدأت 

دبي  ملربط  عجايب«  »دي  الذهبية  بامليدالية  وفازت 

»إتش  الفضية  امليدالية  على  العربية، وحصلت  للخيول 

دي إم ماريا أبال« ملربط عجمان اململوك لسمو الشيخ 

عمار بن حميد النعيمي، وحصلت »دي جواهر« ملربط 

دبي للخيول العربية على امليدالية البرونزية.

على  العربية  للخيول  دبي  ملربط  سراج«  »دي  وحصل 

الذهبية في فئة األمهار، عمر سنة، وجاء في  امليدالية 

املركز الثاني »ع ج جبران« ملربط عجمان وحصل على 

واملركز  البرونزية  امليدالية  نال  فيما  الفضية،  امليدالية 

الثالث »نوماس اخلالدية«، لألمير خالد بن سلطان بن 

عبدالعزيز آل سعود.

في الفئة الثالثة املخصصة لبطولة املهرات، حصل »ع 

وامليدالية  األول  املركز  على  ملربط عجمان  ج سواري« 

الذهبية، وجاء »إلى فالمنكا« ملربط دبي للخيول العربية 

وحصل  الفضية،  امليدالية  ونال  الثاني  املركز  في 

على  السعودي  املعود  ملربط  اململوك  شريفة«  »برهاني 

الشيخ  البرونزية، وتسلم سمو  وامليدالية  الثالث  املركز 

عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جائزة املركز 

األول.

وفي الفئة الرابعة املخصصة لبطولة املهور، فاز بامليدالية 

املركز  ملربط عجمان، وجاء في  الذهبية، »ع ج عزام« 

الثاني »دي خطف« ملربط دبي للخيول العربية، وحصل 

»زاهر  الثالث  املركز  في  وجاء  البرونزية  امليدالية  على 

املعود« لألمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، 

وحضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد 

عجمان، مراسم التتويج وتسليم امليدالية الذهبية.
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وفي الفئة اخلامسة واملخصصة لبطولة األفراس، حقق 

امليدالية الذهبية واملركز األول، »دونا مولتا بيال سرا« 

املركز  في  وجاءت  العربية،  للخيول  الصقران  ملربط 

الثاني »جندة الزبير« للشيخ عبدالله بن محمد علي آل 

ثاني، ونالت امليدالية الفضية، فيما حصلت على املركز 

الثالث وامليدالية البرونزية »بدوية.أ.أ« ملربط عجمان.

أبوالشوارب: 

البطولة بدأت قوية والتزال قوية

العليا  اللجنة  عضو  أبوالشوارب  عبدالرحمن  أعرب 

النائب  العربي،  للجواد  الدولية  دبي  لبطولة  املنظمة 

األول لرئيس مركز دبي التجاري العاملي، عن سعادته 

مستوى  على  وأثنى  املنافسة،  وقوة  البطولة  مبستوى 

األيام  مدار  على  البطولة  في  أقيمت  التي  املنافسات 

الثالثة، مؤكدًا أنها كانت قوية للغاية وبني أفضل وأجود 

أنواع اخليول على مستوى العالم.

وأكد أبوالشوارب أن البطولة بدأت قوية والتزال قوية، 

فئتها  في  واألهم  األغلى  تعتبر  ألنها  كذلك  وستستمر 

صاحب  بتوجيهات  دبي  في  إقامتها  أن  كما  عامليًا، 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرعاية سمو 

دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

وزير املالية، تؤكد أنها ذات مكانة وقيمة خاصة، مشيرًا 

على  العام،  هذا  البطولة  في  املشاركة  اخليول  أن  إلى 

الرغم من قلة عددها، إال أنها تعتبر خيول النخبة، وذلك 

ألن العبرة ليست بعدد املشاركات، لكن بجودة اخليول 

ونوعيتها.

العام  هذا  شهد  للبطولة  املصاحب  املعرض  أن  وأكد 

أيضًا مزادًا قويًا، وصلت قيمته ألكثر من سبعة ماليني 

أقيمت  التي  األخرى  العروض  إلى  باإلضافة  درهم، 

على هامش املعرض، والتي اجتذبت اآلالف من الزوار 

املعرض في كل  أن  الثالثة، موضحًا  األيام  على مدار 

نسخة يعمل على إضافة املزيد من العروض من أجل 

زيادة احلضور، وتأكيد أهميته ليكون مصاحبًا كل عام 

للبطولة األغلى على مستوى العالم.

7 ماليين و500 ألف درهم حصيلة 

المزاد األهم للخيل

شهد مزاد اخليول الذي أقيم في مركز دبي التجاري 

العاملي على هامش بطولة دبي للجواد العربي، اإلثارة 

ومحبوه حلظات  اخليل  والتشويق، حيث قضى عشاق 

حظي  الذي  املزاد  كبير  بحماس  يتابعون  وهم  رائعة 

بإقبال واسع ومشاركة خليجية ضمت مالكًا من سلطنة 

عمان ودولة الكويت واململكة العربية السعودية، إضافة 

إلى مالك اخليل من اإلمارات، وذلك في املزاد األكبر من 

نوعه الذي أقيم في مركز دبي التجاري العاملي ضمن 

فعاليات معرض دبي الدولي للخيل الـ12 بالتزامن مع 

النسخة الـ13 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي.

450 ألف درهم ألغلى ُمهر 

فيصل  بإدارة  اخليل«،  ملزادات  »اإلمارات  حققت 

الرحماني، جناحًا كبيرًا في تنظيم املزاد الذي مت فيه بيع 

115 حصانًا بقيمة إجمالية جتاوزت 7 ماليني و500 

ألف درهم، وبلغ سعر أغلى األفراس املباعة 570 ألف 

درهم و560 ألف درهم على الترتيب، وراوحت أعمارها 

بني 5 و7 سنوات من خيول مربط دبي، وكانت مفاجأة 

العام، والتي تعد سابقة لم حتدث من قبل  املزاد هذا 

هي بيع املهر »الرشيم«، البالغ من العمر سنة واحدة، 

مببلغ 450 ألف درهم، وهو أغلى مهر يتم بيعه حتى 

اآلن في تاريخ املزادات التي أقيمت على مستوى الدولة 

عمار النعيمي يتسلم جائزة فوز أحد خيوله.

عمار النعيمي وحمدان بن راشد خالل البطولة.
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واملنطقة، ويتميز املهر بجماله الواضح، ومن املتوقع له 

أن يكون أحد أهم اخليول على منصات التتويج خالل 

السنوات املقبلة.

 المزاد اجتذب أهم المشترين

وقال فيصل الرحماني مدير »اإلمارات ملزادات اخليل«: 

»كانت املفاجأة الكبرى في مزاد هذا العام هي بيع املهر 

)الرشيم( مببلغ 450 ألف درهم، وهو أغلى سعر يبلغه 

مهر في عالم املزادات باملنطقة، ما يؤكد جناح املزاد في 

اجتذاب أهم املشترين وأصحاب اخليول واإلسطبالت 

وأضاف  العربية«،  املنطقة  أنحاء  جميع  من  والتجار 

ومديري  املالك  كبار  حضور  املزاد  »شهد  الرحماني: 

اإلمارات  في  الكبرى  واإلسطبالت  واملرابط  املزارع 

ودول مجلس التعاون اخلليجي، وتنوعت اخليول املباعة 

بني اخليول املعدة لإلنتاج واخلاصة بالسباقات السريعة 

وسباقات القدرة أو مبسابقات جمال اخليل«.

الكبير  اإلقبال  واخلليجيون  احملليون  املالك  وأرجع 

باعتبار  أهميته،  إلى  املزاد  لنجاح  املرتفع  واملستوى 

ذات  معروفة  سالالت  من  تنحدر  املعروضة  اخليل 

من  املرجوة  األهداف  يحقق  ما  وهو  جيدة،  إجنازات 

املرابط  في  باإلنتاج  اخليل  دماء  بتجديد  املزادات 

وتطويرها.

مشاركة دولية واسعة في معرض الخيل

مستلزمات  معرض  من  عشرة  الثانية  الدورة  شهدت 

للجواد  الدولية  دبي  بطولة  شرف  على  املقام  اخليل 

العربي، مشاركة واسعة قوامها أكثر من 200 شركة 

من  دولة   20 من  أكثر  متثل  وعاملية  وإقليمية  محلية 

وتشمل  اإلمارات،  دولة  تتقدمها  العالم  أنحاء  مختلف 

إيرلندا،  بريطانيا،  كندا،  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

سلوفينيا،  روسيا،  إيطاليا،  إسبانيا،  فرنسا،  أملانيا، 

جنوب إفريقيا، تايوان، مصر، مملكة البحرين، سلطنة 

قيرغيزستان  إلى  باإلضافة  باكستان،  الهند،  عمان، 

وآيسالندا في أول مشاركة لهما باملعرض.

مساحة  )ربع  بالوفرة  الوطنية  املشاركة  اتسمت  وقد 

جميع  وتغطية  والتنوع،  واجلودة  تقريبًا(  املعرض 

واخليل،  الفروسية  قطاع  واحتياجات  مستلزمات 

احتياجات  جيدًا  تعي  احمللية  الشركات  أن  خصوصًا 

السوق احمللية، وتوفر لها أجود وأفضل ما يتوافر من 

منتجات.

معرض متكامل

قال حسن مسافر مدير معرض دبي للخيل إن الدورة 

حيث  بالشمول،  اتسمت  عشرة،  الثانية  وهي  احلالية، 

حرصنا على تقدمي منتجات وخدمات متكاملة مبشاركة 

األطراف املؤثرة في صناعة اخليل من أهل االختصاص 

مشاركة  إلى  باإلضافة  وجتار،  وموردين  منتجني  من 

البيطرية  واملستشفيات  واملرابط  الفروسية  أندية 

ومصانع العلف واألدوية البيطرية، وغيرها.

للفعاليات  وأكد أن املعرض بات يولي اهتمامًا خاصًا 

الترفيهية بهدف الترويح عن رواد املعرض وتشجيعهم 

لتحقيق  املعرض  داخل  ممكنة  فترة  أطول  قضاء  على 

أن  إلى  وللعارضني، مشيرًا  لهم  الفائدة  أكبر قدر من 

املعرض اشتمل أيضًا على عروض حية للبولو ورياضة 

املثيرة،  القفز فوق احلواجز وعروض اخليل اإلسبانية 

فضاًل عن ركوب اخليل، السيما لألطفال.

حمدان بن راشد يتفقد المعرض 

في  شاملة  بجولة  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  قام 

ووقف  األجنحة،  مختلف  خاللها  تفقد  املعرض  أرجاء 

وقد  جديدة.  ومبتكرات  منتجات  من  تعرضه  ما  على 

املزارع  ميثل  الذي  شادويل  جناح  في  سموه  توقف 

الرئيسة الثالث التي أسسها سموه في أوروبا والواليات 

املتحدة األمريكية، وتشمل شادويل ستيت في بريطانيا، 

شادويل فارم في أمريكا، وديرنزتاون في إيرلندا، في 

جناح واحد. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى 

جناح شادويل، ميرزا الصايغ الذي قدم لسموه شرحًا 

تطوير  في  شادويل  إسطبالت  تلعبه  الذي  الدور  عن 

صناعة اخليل محليًا وعامليًا.

في  شادويل  إسطبالت  وجود  أن  أكد  الصايغ  ميرزا 

هذه  توليه  الذي  اإلهتمام  يعكس  الكبير  املعرض  هذا 

والتزامها  احمللية،  للساحة  عامليًا  الرائدة  اإلسطبالت 

دولة  في  اخليل  وسباقات  الفروسية  وتطوير  بدعم 

اإلمارات عماًل بتوجيهات سموه. وقال إن شادويل التي 

فروع  ولها  األطراف،  مترامية  إمبراطورية  أصبحت 

باخليول  خاصًا  اهتمامًا  تولي  عدة،  دول  في  ومقار 

العربية األصيلة التي يوفر اجلناح معلومات كافية عنها 

لكل الراغبني، كما يتم تعريفهم أيضًا بفحول شادويل 

العربية واملهجنة األصيلة، وعلى رأسها الفحل اجلديد 

موسمه  في  املالك  كبار  باهتمام  حظي  الذي  »محرر« 

األول في حتسني النسل بشادويل.

جناح المضمار األصفر

أيضًا في جناح مضمار جبل علي،  كما توقف سموه 

نائب  احللواني  شريف  املهندس  سموه  استقبل  حيث 

آل  راشد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  ملكتب  العام  املدير 

مكتوم، مدير املضمار، ورحب بسموه وشكره على زيارة 

اجلناح وعلى مواقفه اإليجابية جتاه املضمار األصفر. 

وقدم احللواني هدية تذكارية تقديرًا ملقدم سموه وزيارته 

للمعرض والتوقف عند جناح املضمار األصفر. 

احللواني أثنى على النجاح الكبير الذي يحققه املعرض 

في كل عام، وقال في تصريح خاص: »نحن فخورون 

الذي  املهم  الدولي  املعرض  هذا  في  باملشاركة  حقًا 

مستلزمات  صناعة  بلغته  الذي  الكبير  التطور  يعكس 

إن  وقال  وعامليًا«.  محليًا  الفروسية  وأنشطة  اخليل 

واملؤسسات  للشركات  رائعة  فرصة  يوفر  املعرض 

مستلزمات  من  منتجاتها  لعرض  والعاملية  احمللية 

املستهلكني،  من  كبير  قطاع  على  واخليل  الفروسية 

مشيرًا إلى أن دولة اإلمارات تعتبر من أفضل األسواق 

اإلقليمية في هذا املجال.

تصميم رائع لجناح كتاب »تجارب«

من  »جتارب..  كتاب  جلناح  الرائع  التصميم  خطف 

مسيرة فارسة عربية« ملؤلفته سمو الشيخة حصة بنت 

حمدان آل مكتوم، أنظار زوار املعرض الذين توافدوا 

املعرض  محتويات  على  االطالع  ألجل  اجلناح  على 

العربية  باللغتني  الكتاب  من  فاخرة  نسخة  يضم  الذي 

واإلجنليزية، ومع نسخة شعبية ذات غالف ورقي خفيف.

وقد اتسم اجلناح بتصميم عصري أشرفت عليه الشيخة 

مفتوح، هو  كتاب  حصة شخصيًا، وهو مستوحى من 

مبقدمته  الوالء  باب  وحتديدًا  نفسه،  »جتارب«  كتاب 

الرشيقة التي كتبت بخط بارز على مجسم من اخلشب 

والعربية  اإلجنليزية  النسخ  اجلناح  ويحتوي  الفاخر. 

من الكتاب، والتي مت عرضها بأسلوب مبتكر يسترعي 

لقاَء  تلفزيونية تعرض  االنتباه، باإلضافة إلى شاشات 

الشيخ  سمو  واخليل  الفروسية  خبير  لوالدها  مسجاًل 

حمدان بن راشد آل مكتوم، يتحدث فيه حديث العارف 

اخلبير عن طبيعة اخليول وسباقاتها وأنواعها، ما لفت 

األنظار إلى اجلناح وأسهم في استقطاب الزوار إليه. 

بتوقيع  ممهورة  الكتب  من  مجموعة  اجلناح  ويعرض 

آل  حمدان  بنت  حصة  الشيخة  سمو  الكتاب  مؤلفة 

ويذهب  رمزي  بسعر  يباع  الكتاب  بأن  علمًا   ، مكتوم 

ريعه لصالح األعمال اخليرية. 
عمار النعيمي مع أحد خيوله الفائزة.



4041 40

جمال الخيل

البطولة الوطنية لجمعية اإلمارات للخيول العربية

ذهبيتان لمربط دبي وتألق خيول اإلنتاج المحلي
جلمعية  الوطنية  للبطولة  اخلتامية  العروض  متيزت 

اإلمارات للخيول العربية جلمال اخليل، باإلثارة واملتعة 

والتشويق، وشهدت البطولة بروز املرابط احمللية بأفضل 

انتاجها في خامتة مسابقات جمال اخليل في الدولة.

االخاذ  بجمالها  األضواء  دبي  مربط  خيول  وخطفت 

أقيمت  التي  البطولة  القاب  من  اثنني  على  واستحوذت 

بتوجيهات  للفروسية،  أبوظبي  بنادي  يومني  مدى  على 

من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

الرئاسة، ونظمتها جمعية  الوزراء وزير شؤون  مجلس 

من  خيال   172 مبشاركة  العربية  للخيول  اإلمارات 

مختلف املرابط الوطنية واإلنتاج احمللي.

وتقاسمت بقية البطوالت الذهبية خيول كل من الشيخة 

مرمي بنت سلطان بن أحمد القاسمي، وقصي عبيدالله، 

كل  ونالت  بوشهاب،  عيسى  ومحمد  فضلي،  ويوسف 

منها لقبا ذهبيا، ونالت املهرة الناشئة »دي اناهيد« لقب 

كأس املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 

بهذا  الثالثة  للمرة  الفوز  دبي  مربط  لتمنح  نهيان،  آل 

اللقب خالل املوسم.

“دي مسره« بطلة المهرات

بامليدالية  عبيدالله،  لقصي  مسره«  »دي  املهرة  توجت 

فواصل  قدمت  ان  بعد  املهرات،  بطولة  في  الذهبية 

أعلى  قد حققت  وكانت  فيها محاسنها،  اظهرت  رائعة 

النقاط خالل التصفيات، وجاءت في املركز الثاني »دي 

الفضي،  اللقب  والتي حصلت على  اناهيد« ملربط دبي 

فيما نالت املركز الثالث واللقب البرونزي »ايه تي روز« 

ملربط الطيار.

املهرات  بطولة  لقب  دبي  ملربط  ماسة«  »دي  وأحرزت 

الناشئة، مؤكدة على القوة الضاربة ملربط دبي، ونالت 

البطولة الذهبية، وكانت هذه املهرة قد نالت 91 نقطة 

خالل التصفيات املؤهلة، وجاءت في املركز الثاني ونالت 

البطولة الفضية املهرة »ع ج رحابه« ملربط عجمان، فيما 

ذهب املركز الثالث الى »دي غره« ملربط دبي ايضا.

“دي خاطر« يتج بلقب االمهار

منح املهر الرائع »دي خاطر« مربط دبي اللقب الثاني 

خالل فعاليات املسابقة الوطنية جلمال اخليل، ونال ثقة 

احلكام بعد ان حصل على املركز األول والبطولة الذهبية 

لألمهار، تاله في املركز الثاني والبطولة الفضية املهر 

الثالث  »ع ج سردال« ملربط عجمان، وجاء في املركز 

سليماني«  ج  »ع  املهر  البرونزي  اللقب  على  وحصل 

ملربط مهذب.

وفي بطولة األمهار فاز بامليدالية الذهبية »مراد الزبير« 

الفضية  امليدالية  أما  فضلي،  عبدالله  يوسف  للمالك 

فكانت من نصيب »أم.دي. أس السولعي« لقصي عبيد 

بوشهاب  عيسى  حملمد  بدران«  ج  »ع.  وحصل  الله، 

السويدي على البرونزية.

“بنت لولو« تنال ذهب األفراس

توشحت الفرس »بنت لولو« للشيخة مرمي بنت سلطان 

بن أحمد القاسمي، بذهبية بطولة األفراس بعد ان نالت 

املركز األول لهذه الفئة، وسط منافسة قوية، وكانت قد 

تأهلت بعد أن نالت 90.5 نقطة خالل التصفيات، تلتها 

اللقب الفضي »ع ج مراحل«  الثاني ونالت  في املركز 

السطبالت  الينة«  »األريام  حلت  فيما  عجمان،  ملربط 

األريام العربية في املركز الثالث ونالت اللقب البرونزي.

بوشهاب  عيسى  محمد  مالكه  »بيلي«  الفحل  وأهدى 

السويدي، اللقب الذهبي لبطولة الفحول بعد أن أحرز 

املركز األول، وتاله في املركز الثاني ونال اللقب الفضي 

اللقب  ذهب  فيما  الكويتي،  أحمد  حلميد  جبل«  »دي 

البرونزي الى »حليم الزبير”.

أشواط  بدايتها  في  قد شهدت  اخلتام  فعاليات  وكانت 

سنتني  عمر  األمهار  شوط  وتصدر  والفحول،  االمهار 

القسم )أ( املهر »براق اجلوهرة« جلاسم محمد النقبي 

القسم )ب(  89 نقطة، وأحرز املركز األول في  وحقق 

على  وحصل  عبيدالله  لقصي  السولعي«  اس  دي  »ام 

)ج(  القسم  في  األول  املركز  نال  فيما  نقطة،   90.3

 92.3 برصيد  فضلي  عبدالله  ليوسف  الزبير«  »مراد 

نقطة.

 3 عمر  األمهار  شوط  في  األول  املركز  على  وحصل 

وحقق  العبدولي  عبيد  لبسام  الزبير«  »صياح  سنوات 

عمر  الفحول  شوط  األول  املركز  وأحرز  نقطة،   90.3

محققا  عبدالله  خامت  ألحمد  الزبير«  »حليم  سنوات   4

90 نقطة، وتصدر »بيلي« حملمد عيسى بوشهاب شوط 

الفحول عمر 5 سنوات وما فوق برصيد 90.3 نقطة.

“دي اناهيد« تحرز كأس زايد بن سلطان

توج عصام عبدالله مدير جمعية اإلمارت للخيول ورئيس 

بكأس  دبي  ملربط  اناهيد«  »دي  املهرة  املنظمة  اللجنة 

املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، والذي يقام برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور 

األصيلة.  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  آل  زايد  بن 

وكانت املهرة الرائعة »دي اناهيد« قد تصدرت منافسات 

القسم )ب( من شوط املهرات بعمر سنة وحققت 91.2 

نقطة، والتي أقيمت في اليوم االول للبطولة. وبهذا الفوز 

متتالية  3 مرات  اللقب  يكون مربط دبي قد حقق هذا 

في  باللقب  فاز  املربط  ان  الى  باالضافة  املوسم  هذا 

عام 2009.

عصام عبدالله: بطولة ناجحة

من كل النواحي

للخيول  اإلمارات  جمعية  مدير  عبدالله  عصام  قال 

العربية رئيس اللجنة املنظمة أن البطولة الوطنية جاءت 

ناجحة بكل املقاييس سواء املشاركة الكبيرة أو جودة 

خيول االنتاج احمللي.

للخيول  اإلمارات  جمعية  أن  عبدالله  عصام  وأضاف 

ووفقا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تهدف 

للدخول  املواطنني  وتشجيع  الوطنية  باملرابط  لالهتمام 

في مجال تربية وانتاج خيول اجلمال.

أضافت  العربية  للخيول  اإلمارات  جمعية  أن  وأضاف 

هذه البطولة وبطولة الفجيرة الجندة مسابقات عروض 

املالك  من  كبيرا  ترحيبا  األمر  ذلك  ووجد  اجلمال، 

مالك  خلدمة  تسعى  اجلمعية  ان  الى  مشيرا  واملربني، 

خيول اجلمال من اجل احلفاظ على هوية اخليول العربية 

ضمن  بها  يليق  الذي  املكان  في  ووضعها  األصيلة 

منظومة منافسات الفروسية املختلفة.

وتابع عصام عبدالله أن تطوير وحتسني سالالت االنتاج 

احمللي هو احد أهداف اجلمعية، مشيرا الى أن اجلمعية 

كبير  لعدد  الفرصة  يتيح  لتوزيع جوائز  نظاما  وضعت 

من املشاركني احلصول عليها، األمر الذي يشجع املالك 

واملربي على زيادة وحتسني انتاجه.

الحربي: تفوق مرابط المواطنين

أشاد محمد أحمد احلربي مدير البطولة بالنجاح الكبير 

للخيول  اإلمارات  الوطنية جلمعية  البطولة  الذي حققته 

العربية جلمال اخليل، والتي كانت مسك ختام املوسم، 

حيث حرص عدد كبير من املالك واملربني على املشاركة.

بفضل  توسعت  الدولة  في  اجلمال  مسابقات  أن  وقال 

لزيادة  باالضافة  اجلدد  املالك  من  الكبيرة  الزيادة 

مرابط  خيول  أن  مضيفا  املختلفة،  للمرابط  االنتاج 

املواطنني استطاعت في الفترة االخيرة ان حتقق نتائج 

طيبة تؤكد جناح جهود جمعية اإلمارات للخيول العربية 

بزيادة املسابقات والتغييرات في نظام توزيع اجلوائز.

وأختتم احلربي حديثه متوجها بالشكر لكل املرابط في 

الدولة على حرصها على املشاركة، وكذلك اللجان الفنية 

الفائزة  للمرابط  بالتهنئة  تقدم  كما  للبطولة،  املختلفة 

متمنيا لهم دوام التوفيق.

المرازيق: سعادتنا بلغت منتهاها

بنيل كأس الشيخ زايد

التنفيذي ملربط دبي،  أعرب عبدالعزيز املرازيق، املدير 

عن سعادته بنيل املربط كأس الشيخ زايد املقدمة من 

مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية للمرة الثالثة 

خالل املوسم باإلضافة إلى تصدر املرابط املشاركة في 

خاطر«  »دي  السنة  بعمر  باملهر  ذهبية  ثنائية  حتقيق 

واملهرة بعمر السنة »دي ماسة« وفضية املهرات باملهرة 

»دي أناهيد« وبرونزية املهرات »دي غرة”.

وقال املرازيق: البطولة كانت جيدة وشهدت تنافسا قويا 

بني املرابط الوطنية. إنها مبادرة رائعة لتشجيع اإلنتاج 

منحت  فقد  والتقدير،  الشكر  وتستحق  الوطني  احمللي 

اجلميع الفرصة السانحة لتتويج كوكبة من اخليول التي 

لم تنل فرصتها خالل موسم مزدحم بصفوة من اخليول 

ذات اجلودة العالية. وقال : نحن مرتاحون لألداء الرائع 

إلنتاجنا احمللي من اخليل التي أكدت أن لديها إمكانيات 

ستعبر عنها في البطوالت املقبلة، لقد كان ختاما ختم 

باملسك سلسلة من اإلجنازات الطيبة إلنتاجنا احمللي.

اليماحي أول عارض إماراتي

قال املالك واملدرب والعارض خليول اجلمال أحمد محمد 

سليمان اليماحي أن عشقه للخيل قاده للدخول الى هذه 

الرياضة وحتديدا عرض جماليات اخليول العربية أبراز 

مفاتنها ومميزاتها التي حباها بها الله.

إماراتي  مواطن  أول  يعتبر  الذي  اليماحي  واضاف 

صعبة  اخليول  عرض  عملية  أن  الرياضة  هذه  يقتحم 

ومعقدة وحتتاج الى فهم عميق لنفسيات واحوال اخليول 

احتياجاتها  وادراك  معهما  التجاوب  الى  باالضافة 

من  االحجام  وسبب  املهمة  هذه  متطلبات  اهم  وعن   .

هذه  مثل  في  العمل  أن  اليماحي  قال  عنها  املواطنني 

املألوف،  عن  واخلروج  اجلرأة  الى  يحتاج  الرياضات 

كما انها حتتاج الرادة قوية ملواجهة التحديات والعقبات 

التي تعترضها. وأضاف ان أولى هذه العقبات أن عالم 

كواليس العارضني عالم صعب الدخول اليه، مؤكدا انه 

بذل مجهودا جبارا حتى يتعلم اسرار املهنة وكلفه ذلك 

الكثير من الوقت واملال.

وتوجه اليماحي في ختام حديثه بالشكر والتقدير الى 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدعمه الالمحدود للفروسية 

الدعم  هذا  ان  وقال  األصيلة،  العربية  وللخيول  عموما 

قدم خدمة جليلة للخيول العربية في جميع املجاالت.

تتويج مربط دبي.
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جمال الخيل

حصد 48 ميدالية ملونة

مربط دبي يتصدر موسم بطوالت جمال الخيل

بحصيلة  املوسم  هذا  العربية  للخيول  دبي  مربط  أنهى 

رائعة من األلقاب، ومتكن من تصدر املرابط اإلماراتية 

بحصيلة وافرة من التتويجات الذهبية واأللقاب النوعية، 

العربية  للخيول  احمللي  اإلنتاج  دفة  قيادته  تؤكد  التي 

األصيلة، حيث نال املربط 48 ميدالية، نصفها ذهبية، 

إضافة إلى حصوله على 3 من 4 كؤوس لـ»كأس الشيخ 

زايد« أغلى املنافسات.

وكان أهم ما ميز مربط دبي للخيول العربية في موسمه 

للمربط،  املتميز، إطالق جيل جديد من اإلنتاج احمللي 

إشاراته،  أبرز  كانت  مذهاًل  إنتاجًا  بحق  كان  والذي 

البطوالت، احلصول  من  العددية  إلى احلصيلة  إضافة 

وكانت  نقطة،   94.25 املوسم  في  معدل  أعلى  على 

ابن »إف إي أل  البطل »دي سراج«  املهر  من نصيب 

رشيم«. كما حقق مزاد مربط دبي للخيل رقمًا قياسيًا 

على مستوى  الصغيرة  املهور  بيع  أسعار  في  تاريخيًا 

درهم،  ألف   450 بيع مببلغ  واملنطقة، حيث  اإلمارات 

مهر بعمر سنة واسمه »رشيم«.

بدأت االنطالقة من محطة عربية متميزة، ببطولة اجلديدة 

في املغرب، حيث سيطر مربط دبي على بطولة املهرات 

عمر سنة عندما نالت »دي ميامة« املركز األول وامليدالية 

الذهبية، وحصلت »دي مليكة« على الوصيف والفضية. 

للتألق من جديد خالل بطولة األمهار  وعاد مربط دبي 

عمر سنة، حيث نال »دي ساري« املركز األول والذهبية، 

وجاء وصيفًا زميله »دي قشورة« ونال الفضية.

دبي  ملربط  احمللي  اإلنتاج  جدد  اإلمارات،  إلى  وعودة 

كان  كما  القيادية  مبكانته  االحتفاظ  العربية  للخيول 

منتظرًا في مهرجان الشارقة للجواد العربي -الساللة 

املصرية في دورته التاسعة، وذلك بإحرازه ذهبية وثالثة 

من مراكز الوصافة، باإلضافة إلى برونزية، ليؤكد علو 

قامته التي تربعت على قمة اإلنتاج احمللي من الساللة 

املصرية خالل السنوات األخيرة.

إيه أل  الفحل »إف  لتفوق جيل  وكانت اإلشارة األولى 

»دي  الواحدة  السنة  بعمر  الكميت  املهرة  مع  رشيم« 

األشقر  وصافة  إلى  إضافة  ذهبية،  خالل  من  يارا«، 

»دي خطاف« ابن الفحل »رويال كالرز« والفرس »دي 

جوان«، والذي كان مرشحًا لذهبية املهور، وبرونزيتني 

لكل من املهر األشهب »دي عاصف« ابن الفحل »مراج« 

والفرس »لوميار« بنت »بالزاك« والفرس الشهباء »دي 

ثريا« ابنة الفحل »رويال كالرز« والفرس »رومانتيكا تي 

جي إس»«.

تألق الخيول الناشئة

استطاعت أغلب اخليول الصغيرة ملربط دبي في بطولة 

عجمان جلمال اخليل العربي، أن حتتل في أول مشاركة 

لها مراكز متقدمة بني صفوة املهور واملهرات املتنافسة، 

التتويج  ميداليات  أولى  حصد  من  منها  ثالثة  ومتكن 

اجلمالي )ذهبيتان وفضية(.

ومثلما أشرقت أولى شموس اإلنتاج احمللي من الفحل 

ألغراض  اختفى  أنه  تبني  الذي  الرشيم«،  أف  »إل 

الرائعة  املهرة  بإطاللة  فحولته  ريعان  في  وهو  اإلنتاج 

»دي يارا«، عاد مربط دبي ليسجل أبهى صورة ذهبية 

ألمير واعد من الفحل الرشيم واألم »ليدي فيرونيكا«، 

املهر »دي سراج«.

واعتبرت أوساط جمال اخليل املهر »دي سراج« مفاجأة 

كبرى جلودة اإلنتاج احمللي، وأيقونة جديدة ملربط دبي، 

ومهرًا واعدًا باإلجنازات العاملية.

كأس الشيخ زايد

 ،2016 العربية  اخليل  جلمال  اإلمارات  بطولة  وفي 

متكن وللمرة الثانية من نيل أسمى وسام في البطولة، 

زايد  الشيخ  الذهب، وكأس  عندما أحرز »دي سراج« 

في البطولة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد 

للخيول العربية، كما متكن من إحراز فضيتني ثمينتني 

احمللي  لإلنتاج  الشارقة  بطولة  لقب  صاحبة  بجمال 

الفاتنة  املهرة  بجمال  وكذا  يارا«،  »دي  املهرة  األخيرة 

»دي سفانا«.

كما ملع بريق اإلنتاج احمللي ملربط دبي للخيول العربية 

في بطولة أبوظبي الدولية جلمال اخليول العربية، وسطع 

الذهبي  املركز  الواعد »دي سراج«، محققًا  املهر  جنم 

األول مع أعلى نقطة في البطولة مبعدل 94.25 نقطة.

العربية  اخليول  جلمال  الدولية  أبوظبي  بطولة  وفي 

بنيل  املطلقة  جدارته  تأكيد  دبي  مربط  أكد   ،2016

عجايب«،  و»دي  سراج«  »دي  بذهبيتي  األول  املركز 

وبرونزية املهر »دي عاصف« مع أعلى املعدالت وأسمى 

الكؤوس كأس الشيخ زايد.

في  الذهبي  تألقه  العربية  للخيول  دبي  مربط  ضاعف 

بطولة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للمربني 

املربط  العربية األصيلة، حيث استطاع  للخيول  العرب 

ابنة  جواهر«  »دي  بوساطة  ذهبيتني  مبيداليتني  الفوز 

واملهر  نور«  »دي  والفرس  الرشيم«  آي  »أف  الفحل 

»دي  والفرس  الشقب«  »غزال  الفحل  ابن  كرار«  »دي 

نور«، باإلضافة إلى ميدالية برونزية لـ »روية البستان«، 

محرزًا املركز األول من حصيلة امليداليات بني املشاركني 

في البطولة.

كما تصدرت خمسة من سبعة من أجمل اخليول العربية 

بوساطة  األولى  اخلمسة  املراكز  إنتاجه  من  األصيلة 

والفرس  آر مارك«  »كيو  الفحل  بنت  ملياء«  املهرة »دي 

»لومير بنت بلزك« في املنافسات التأهيلية التي متيزت 

باإلثارة وثقل وزن املشاركة احمللية والعربية.

أكدت  العربي  للجواد  الشارقة  مهرجان  دولية  وفي 

خيول مربط دبي سيطرتها على منافسات املوسم مبا 

حققته من إجنازات جعلته في القمة بأعلى معدل، فضاًل 

عن أكبر حصيلة من امليداليات وأكثر تصنيف خليوله 

اجلديدة.

بعد  األعلى  أنه  ليؤكد  للمربط  اإلنتاج احمللي  عاد  كما 

أن أحرز ثالثية ذهبية، متكنت املهرة »دي جواهر« من 

بطولة  في  الذهبية  السلسلة  من  األولى  احللقة  افتتاح 

الفحل  ابن  خطاف«  »دي  وأضاف  الدولية.  الشارقة 

العاملي »رويال كالرز« والفرس »دي جوان«، بعمر ثالث 

المهندس محمد التوحيدي

التوحيدي والمرازيق يلّوحان بجائزة فوز أحد خيول مربط دبي.

عبدالعزيز المرازيق
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الرائعة »إلي  الثانية. وأضافت املهرة  سنوات، الذهبية 

فالمينكا« الذهبية الثالثة، إضافة إلى الفضية بواسطة 

الفحل العاملي »دي مراكش«.

بصمة ذهبية في الفجيرة

اخليل  جلمال  الفجيرة  لبطولة  األولى  النسخة  في 

العربي، التي أقيمت في املنطقة املقابلة لقلعة الفجيرة 

للبطولة  العمالق  النجاح  دبي  مربط  واكب  التاريخية، 

الذي  بالذهب،  دبي  اسم  ملع  عندما  تاريخية،  ببصمة 

مؤرخًا  النخيل،  مربط  وشقيقه  دبي،  مربط  به  توشح 

اإلنتاج  من  عربية أصيلة  بخيول  ثالثية  سطوة جمالية 

احمللي بني املرابط املتنافسة.

حيث متكنت املهرة »إس جي مودة« ملربط النخيل من 

إحراز املركز األول، ونالت امليدالية الذهبية، تلتها في 

املركز الثاني وامليدالية الفضية »أميرة البستان« ملربط 

البستان الشقيق لدبي. وفي بطولة األفراس حققت »دي 

رمي« ملربط دبي، امليدالية الذهبية الثانية في البطولة.

التوحيدي: إهداء الحصيلة الذهبية ألهل 

الفضل على الخيل العربي

املهندس  العربية،  للخيول  دبي  مربط  عام  مدير  أعرب 

محمد التوحيدي، عن ارتياحه وسعادته البالغة بالنتائج 

اجليدة، التي حققها مربط دبي في املوسم، الذي اعتبره 

ثالث  بنيل  الكبير  التألق  مع  السيما  بامتياز،  ذهبيًا 

كؤوس من جائزة الشيخ زايد من بني أربع تضمنتها 

للخيول  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  مهرجان  جوائز 

العربية خالل املوسم، وهو ما يشير إلى املكانة السامية 

لإلنتاج احمللي ملربط دبي الذي يحمل اسم مدينة ذهبية 

معانقة  في  عامليًا  رمزًا  الرشيدة  القيادة  منها  جعلت 

وموطنًا  املجاالت،  كل  في  األولى  املراكز  ونيل  الذهب 

لالبتكار واإلبداع واملجد.

يفخر  العربية  للخيول  دبي  »مربط  التوحيدي:  وأضاف 

العالم، وفي  بأن يحمل اسم أسعد مدينة في  باعتزاز 

حاكمها  مدينة  ميثل  أن  يفخر  العالم،  في  بلد  أسعد 

واجلمال  القوة  فروسية  تقود  دولة  وفي  العرب،  فارس 

جمال  ميثل  بأن  يفخر  العالم،  في  واإلنسانية  واخلير 

ال  مطلقة  قيمة  اجلمال  مدينة جعلت من  في  الفروسية 

تتوقف حيويتها، وهي تتجلى في اخليل واخلير والبناء 

وحيث  واالبتكار،  الذكية  والريادة  احلضاري  والتميز 

بكل  خاص  بتكرمي  خاصة  عناية  العربية  الهوية  جتد 

مكوناتها األصيلة، ومنها اخليل العربية األصيلة«.

المرازيق: سنواصل السعي للريادة

املرازيق،  عبدالعزيز  دبي،  ملربط  التنفيذي  املدير  عّبر 

عن سعادته مبا حققه اإلنتاج احمللي للمربط من نتائج 

جيدة جدًا، وقال: »نحن مرتاحون لألداء الرائع إلنتاجنا 

أغلى  بثالثية  جدارتها  أكدت  التي  اخليل،  من  احمللي 

الكؤوس، وأكثر األلقاب الذهبية، والفضية في بطوالت 

لتحقيق  املبذولة  اجلهود  مع  ينسجم  ناجح،  موسم 

املربط،  بها  يتمتع  التي  اإلمكانات  ظل  في  األفضل 

الرشيدة  القيادة  من  به  يحظى  الذي  السامي  والكرم 

والسخية«.

جمال الخيل

Explore the pleasures of life

For more information, please contact: Tel: +971 4 361 8111 | Email: info@poloclubdubai.com | Visit www.poloclubdubai.com

surrounded by true luxury.

Discover the Dubai Polo & Equestrian Club, a unique destination where polo players and fans can 
gather together in a world-class venue, designed to showcase the finest the sport has to offer. 
The Club is an ideal venue for private parties, special events and corporate sponsorships. Ideally 
situated opposite the Arabian Ranches, the Dubai Polo & Equestrian Club presents the ultimate 
lifestyle destination, whether it’s for horse riding, relaxing or social events.

•	 68 acres of majestic desert landscape 
•	 357 stables and international standard polo fields 
•	 Show jumping and dressage arenas 
•	 Swimming pool, gym, fitness classes and a spa
•	 Exceptional restaurants and lounges
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قفز الحواجز

النسخة  فعاليات  ختام  للفروسية  الشارقة  نادي  شهد 

اخلامسة لدوري اإلمارات لقفز احلواجز برعاية لوجنني، 

وإشراف احتاد الفروسية، في ختام موسم قفز احلواجز 

باإلمارات )2015/    2016(.

الفائزين  الفرسان  بتتويج  وقام  اخلتام  حفل  وشهد 

بن  شخبوط  الشيخ  الفئات،  كل  في  الدوري  بألقاب 

نهيان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة احتاد الفروسية، 

قفز  رئيس جلنة  املالي  املدير  الهاجري  غامن  والدكتور 

العام  األمني  املرزوقي  وسلطان  والترويض،  احلواجز 

العام  املدير  اليحيائي  املساعد، وسلطان محمد خليفة 

لنادي الشارقة للفروسية، وباتريك عون املدير اإلقليمي 

لشركة لوجنني بالشرق األوسط راعية الدوري.

 تضمنت منافسات أسبوع ختام املوسم، شوطًا للفرق 

من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها )130( سم، 

وشاركت فيها 9 فرق، كل واحد منها يتألف من ثالثة 

واجلونيورز(،  الكبرى  )الوسطى،  الفئات  من  فرسان 

الفرسان  من  املكون  الفريق  الصدارة  بكأس  وفاز 

فرهاجن صادقي باجلواد »جافا ماجيك« من نادي جبل 

علي للفروسية، والفارس علي محمد املرزوقي بالفرس 

»تنكا بيل« من نادي تراث اإلمارات، والفارس الشيخ 

علي القاسمي يكسب شوط األساتذة

شخبوط بن نهيان يتّوج الفائزين في ختام قفز الحواجز

علي بن عبدالله القاسمي بالفرس »ساجا دو ال روج« 

من نادي الشارقة للفروسية، واملركز الثاني فاز بجائزته 

القفز بنادي الشارقة سالم  الفريق املكون من فرسان 

خميس السويدي بالفرس »فيلني إس«، والفارس حمد 

الشيخ  والفارس  »أوكسمال«،  باجلواد  الكربي  علي 

املركز  جائزة  ذهبت  حني  في  القاسمي،  أحمد  صقر 

باجلواد  العويس  أحمد  محمد  الفرسان  إلى  الثالث 

الفارس  وزميله  الصافنات،  إسطبالت  من  »باستيان« 

والفارس  بول«،  »كانون  باجلواد  الزاحم  فيصل  طالل 

محمد حسن مساوي باجلواد »ديترويت دبليو في« من 

نادي تراث اإلمارات.

وفي منافستي األساتذة للفئتني الوسطى والكبرى على 

حواجز راوح ارتفاعها بني )130 - 135( سم، األولى 

 46 فيها  وشارك  واحدة،  جولة  من  املشاركة  مفتوحة 

علي  الشيخ  الفارس  بصدارتها  فاز  وفارسة،  فارسًا 

دو ال روج« من  بالفرس »ساجا  القاسمي  عبدالله  بن 

بلغ  زمن  في  اجلولة  وأنهى  للفروسية،  الشارقة  نادي 

والفارس خالد هالل اخلاطري حقق  ثانية،   )48:17(

املركزين الثاني بالفرس »سييرا«، والثالث مع »أوول بي 

دي إف« من نادي تراث اإلمارات.

وفي املنافسة الثانية، التي جاءت مبواصفات املرحلتني 

وشارك فيها 23 فارسًا وفارسة، 11 أكملوا املرحلتني 

نظام  هادي  الفارس  بصدارتها  وفاز  خطأ،  دون  من 

باجلواد »كواكسي« من نادي الشارقة للفروسية، وأنهى 

واملركز  ثانية،   )29:15( بلغ  زمن  في  الثانية  املرحلة 

الثاني ناله زميله بالنادي الفارس الشيخ علي بن عبدالله 

القاسمي بالفرس »ساغا«، واملركز الثالث ناله الفارس 

خالد هالل اخلاطري بالفرس »سييرا« من نادي تراث 

اإلمارات.

صادقي يتصدر الشوط الثالث

الشوط الثالث أقيم من جولة واحدة على حواجز راوح 

 10 فيه  وشارك  سم،   )120  -  115( بني  ارتفاعها 

من  اجلولة  أكملوا  منهم   6 األساتذة،  فئة  من  فرسان 

دون أخطاء، ونال جائزة املركز األول الفارس فرهاجن 

علي  جبل  نادي  من  ماجيك«  »جافا  باجلواد  صادقي 

 )54:52( بلغ  زمن  في  اجلولة  وأكمل  للفروسية، 

من  »ويسينو«  باجلواد  غريب  شادي  والفارس  ثانية، 

وجائزة  الثاني،  املركز  أحرز  للفروسية  الشارقة  نادي 

راشد  بن  حسن  الشيخ  الفارس  نالها  الثالث  املركز 

اجلزء  وفي  فانسي«،  آر  بي  »إتش  باجلواد  خليفة  آل 

اآلخر منها لفرسان الفئة الصغرى فازت الفارسة إميا 

فيني باجلواد »كاليسو« من إسطبالت الوثبة، والفارس 

هشام غريب باجلواد »دماسكاس سكاي« من إسطبالت 

من  سلطاني  وسامي  الثاني،  املركز  على  حاز  الغيث 

جائزة  واجلولف كسب  والرماية  للفروسية  العني  نادي 

وفي  هارفي«،  كرنفال  »بالينوي  باجلواد  الثالث  املركز 

ولكن  ذاته  االرتفاع  على  الثاني  الصغرى  الفئة  شوط 

 6 وفارسة،  فارسًا   38 شارك  املرحلتني  مبواصفات 

وتصدرهم  أخطاء،  دون  من  املرحلتني  أكملوا  منهم 

مونتسيك«  دو  »أوالك  باجلواد  غريب  هشام  الفارس 

زمن  في  الثانية  املرحلة  وأكمل  الغيث،  إسطبالت  من 

باجلواد  بيتزنر  تاليا  والفارسة  ثانية،   )29:16( بلغ 

»كاستلينو« من نادي الشارقة للفروسية أحرزت املركز 

الثاني، ونال زميلها بالنادي الفارس سعيد محمد املازم 

باجلواد »شموخ« املركز الثالث.

أوائل الفئات في دوري القفز

في ختام منافسات األسبوع األخير لدوري القفز جرى 

الفئات  كل  في  باأللقاب  الفائزين  أسماء  عن  اإلعالن 

في  مشاركتهم  بعد  عليها  التي حصلوا  النقاط  حسب 

بلقب  وفاز  القفز،  دوري  تضمنها  أسبوعيًا  حفاًل   18

الوحدات  من  اجلنيبي  خالد  الفارس  الكبرى  الفئة 

املساندة، والفئة الوسطى فاز بها الفارس الشيخ علي 

بن عبدالله القاسمي، والفارس شادي غريب من نادي 

الفارس  ناله  الصغرى  الفئة  لقب  للفروسية،  الشارقة 

ولقب  تراث اإلمارات،  نادي  محمد حسن مساوي من 

فئة الفرسان اجلونيورز ذهب إلى الفارس محمد عبدالله 

الشامسي من نادي الشارقة للفروسية، وفئة املبتدئني 

للفروسية،  ترمبورو من مركز احلمرا  أبيجيل  الفارسة 

فئة الفرسان األطفال الفارسة كرستينا ماري شيستر 

من نادي الشارقة للفروسية، ولقب فئة اخليول الصغيرة 

عمر )4 ـ 5( سنوات ناله الفارس سالم أحمد السويدي 

 )6 ـ   5( عمر  واخليول  للفروسية،  الشارقة  نادي  من 

سنوات أحرز لقبها الفارس فرهاجن صادقي من نادي 

جبل علي للفروسية، كما جرى خالل حفل ختام املوسم 

تكرمي ألفضل أطقم السياس العاملني مع فرسان قفز 

احلواجز.

شخبوط بن نهيان أثناء تتويج الفائزين.

شخبوط بن نهيان وغانم الهاجري يتّوجان إحدى الفائزات.

باتريك عون مع احد الفائزين.



5051 50

قفز الحواجز

من  بي«  »ويندي  بالفرس  لوند  تينا  الفارسة  أحرزت 

نادي الشارقة للفروسية جائزة املركز األول في شوط 

ختام منافسات األسبوع الـ16 لدوري اإلمارات لوجنني 

لقفز احلواجز، والذي تألف من ستة أشواط أقيمت على 

برعاية  والبولو  للسباق  بنادي غنتوت  العشبية  امليادين 

»لوجنني« وإشراف إحتاد االمارات للفروسية، وشارك 

فيها عدد مقدر من الفرسان والفارسات املنتسبني إلى 

من  عدد  آثر  أن  بعد  بالدولة،  الفروسية  ومراكز  أندية 

فرسان وفارسات قفز احلواجز من دولة اإلمارات إراحة 

لقفز  بها في بطولة اإلمارات )18(  للمشاركة  خيولهم 

برعاية »لونجين« وإشراف اتحاد الفروسية..

تينا لوند في صدارة منافسات القفز في نادي غنتوت

وفي   ، للفروسية  الشارقة  نادي  ميدان  على  احلواجز 

استكمال  بدواعي  بعضهم  مشاركة  جاءت  ذاته  الوقت 

في  بصحبتها  للمشاركة  خيولهم  جاهزية  من  جانب 

البطولة. قام بتتويج الفائزين وأصحاب املراكز املتقدمة 

خالد املرزوقي من نادي غنتوت للسباق والبولو.

اختتمت منافسات األسبوع الـ16 لدوري القفز بشوط 

مفتوح املشاركة، وجاء مبواصفات اجلولة الواحدة مع 

ارتفاعها  راوح  بحواجز  مساره  وصمم  للتمايز،  جولة 

فارسًا   34 فيه  وشارك  سم،   )140 ـ   130( بني 

وفارسة من الفئات الصغرى والوسطى والكبرى، جنح 

8 فرسان في إكمال اجلولة الرئيسة من دون خطأ، و4 

منهم أمتوا جولة التمايز نظيفة من دون خطأ، وتقدمتهم 

على منصة التتويج الفارسة تينا لوند بالفرس »ويندي 

في  جناحها  بعد  للفروسية،  الشارقة  نادي  من  بي« 

استغالل ميزة املشاركة املتأخرة وإكمالها جولة التمايز 

الفارس  ثانية.   )35.91( بلغ  زمن  في  دون خطأ  من 

عارف أحمد األهلي شارك باجلواد »سايني« من مركز 

اإلمارات للفروسية بدبي وأكمل التمايز من دون خطأ 

في زمن سريع بلغ )37.73( ثانية حقق به الصدارة 

وقبوله  لوند  املتصدرة  عنها  تزيحه  أن  قبل  املؤقتة، 

التي  أقوى االستعراضات  الثاني. ومن  املركز  بجائزة 

قدمها املشاركون في شوط اخلتام، استعراض الفارس 

خالد هالل اخلاطري بصحبة الفرس »سييرا« من نادي 

تراث اإلمارات، وأنهى مهمته من دون خطأ في زمن بلغ 

)38.30( ثانية كاد أن يهدد به زمن الصدارة املؤقتة، 

واستقر به في املركز الثالث في ختام املطاف. املركز 

بالفرس  السويدي  خميس  سالم  الفارس  حققه  الرابع 

»ساغا دو ال روش« )10 سنوات( من نادي الشارقة 

للفروسية، وبالرغم من حداثة عهدها مع السويدي إال 

معني  خير  ستكون  جيدة  نتائج  معه  بدأت حتقق  أنها 

له مستقباًل إلى جانب الفرس »فيلني إس« والتي حقق 

معها املركز اخلامس في شوط اخلتام. من فرسان الفئة 

الصغرى شارك الفارس حمد مجيد فخراوي بالفرس 

وعبر  اإلمارات،  تراث  نادي  من  بوكاش«  دو  »سابا 

اجلولة الرئيسة، ليشارك في جولة التمايز وينال جائزة 

املركز الثامن. 

3 فئات في شوط االفتتاح

األسبوع  منافسات  أولى  انطلقت  الثاني  امليدان  على 

ثالث  ومبشاركة  واحدة  جولة  من  القفز  لدوري  الـ16 

فئات من الفرسان، فئة الفرسان األطفال على حواجز 

وجنح  فرسان،   7 فيها  وشارك  سم   )95( ارتفاعها 

فارسان في إكمال اجلولة من دون أخطاء، واعتبرتهم 

على  املبتدئني  الفرسان  ولفئة  فائزين،  التحكيم  جلنة 

حواجز )105( سم مبشاركة 23 منهم، جنح 5 منهم 

الفرسان  ولفئة  أخطاء،  دون  من  اجلولة  إكمال  في 

5( سنوات  ـ   4( الصغيرة عمر  القفز  أصحاب خيول 

إلى  الوصول  في  فرسان   3 جنح  فرسان،   5 شارك 

احلاجز األخير من دون أخطاء واعتبروا فائزين.

الشوط الثاني من جولة واحدة

من  الثاني  الشوط  وقائع  جرت  الرئيس  امليدان  وعلى 

على  الفرسان  من  فئات  ثالث  ملشاركة  واحدة  جولة 

فئة  120( سم،  ـ   110( ارتفاعها بني  تراوح  حواجز 

ـ   5( عمر  الصغيرة  القفز  خيول  أصحاب  الفرسان 

الفارس  تقدمهم  فرسان   5 منهم  وشارك  سنوات   )6

من  إس«  إف  إم  جونيور  »دون  باجلواد  ماريا  جواو 

في  اجلولة  وأنهى  احلواجز،  لقفز  األصايل  إسطبالت 

الثاني ناله الفارس  زمن بلغ )64.72( ثانية، واملركز 

فرهاجن صادقي باجلواد »إكسيكاليبور« من نادي جبل 

 )65.09( بلغ  زمن  في  اجلولة  وأنهى  للفروسية،  علي 

ثانية، والفارسة تينا لوند شاركت بالفرس »بيليس« من 

نادي الشارقة للفروسية، وأحرزت املركز الثالث منهية 

اجلولة في زمن بلغ )65.82( ثانية. ومن فرسان الفئة 

أكملوا  منهم   5 وفارسة،  فارسًا   20 الصغرى شارك 

اجلولة من دون أخطاء وحاز املركز األول الفارس هشام 

إسطبالت  من  مونتسيك«  دو  »أوالك  باجلواد  غريب 

ثانية،   )58.62( بلغ  زمن  في  اجلولة  وأكمل  الغيث، 

واملركز الثاني ناله الفارس علي محمد املرزوقي بالفرس 

»الياسي« من نادي تراث اإلمارات، وأكمل اجلولة في 

زمن بلغ )62.00( ثانية، واملركز الثالث أحرزه الفارس 

حميد راشد اجلتبي، والزمن بلغ )64.63( ثانية. من 

وفارسان  فرسان،   5 شارك  اجلونيورز  الفرسان  فئة 

أكمال اجلولة من دون أخطاء، الفارس أسامة الزبيبي 

وأنهى  للفروسية،  مندرة  نادي  من  »إمباير«  باجلواد 

اجلولة في زمن بلغ )66.56( ثانية، ونال أيضًا جائزة 

املركز الثالث باجلواد »سافير دو فالون«، ولكن برصيد 

4 نقاط جزاء، والفارس عمر عبدالله العويس باجلواد 

في  اجلولة  وأنهى  الصافنات،  إسطبالت  من  »أوراج« 

زمن بلغ )72.56( ثانية وتّوج باملركز الثاني.

زبيبي ولوند وتبادل المراكز المفتوحة

ختام منافسات اليوم األول جاء بشوط مفتوح املشاركة 

تراوح  بحواجز  مساره  وصمم  واحدة،  جولة  من 

الصغرى  للفئات  سم   )135 ـ   125( بني  ارتفاعها 

وفارسة،  فارسًا   42 فيه  وشارك  والكبرى،  والوسطى 

وتصدرهم  فرسان،   8 أخطاء  دون  من  اجلولة  وأكمل 

الفارس محمد فادي زبيبي بالفرس »ليدي بلو« من نادي 

مندرة للفروسية، وأكمل اجلولة في زمن بلغ )61.28( 

»كالفارا«  بالفرس  الثالث  املركز  جائزة  ونال  ثانية، 

التي أكمل معها اجلولة في زمن بلغ )63.03( ثانية، 

»بيج  باجلواد  لوند  تينا  الفارسة  نالته  الثاني  واملركز 

في  اجلولة  وأنهت  للفروسية،  الشارقة  نادي  من  ريد« 

زمن )62.22( ثانية، وعادت لوند لتحتل املركز الرابع 

بالفرس »ويندي بي«، وأنهت معها اجلولة في زمن بلغ 

)63.59( ثانية.

3 فئات في المرحلتين الخاصة
منافسات اليوم الثاني بدأت بالشوط الرابع مبواصفات 

ومبتدئون  )أطفال  الثالث  للفئات  اخلاصة  املرحلتني 

وخيول صغيرة 4 ـ 5 سنوات(، وعلى االرتفاع اخلاص 

بكل فئة، وشارك فيها 8 فرسان من األطفال، جنح 4 

وتصدرتهم  خطأ،  دون  من  اجلولتني  إكمال  في  منهم 

نادي  من  »سيلني«  بالفرس  ماري  كريستينا  الفارسة 

شارك  املبتدئني  الفرسان  ومن  للفروسية،  الشارقة 

خطأ  دون  من  املرحلتني  وأكمل  وفارسة،  فارسًا   21

عمر  الفارس  األول  املركز  جائزة  وحاز  فرسان،   7

ٔاحمد النعيمي

خالد المرزوقي يتوج احدى الفارسات
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قفز الحواجز

إسطبالت  من  »كارا«  باجلواد  املرزوقي  عبدالعزيز 

الشراع، ومن فئة الفرسان أصحاب اخليول الصغيرة 

عمر )4 ـ 5( سنوات شارك 5 فرسان، 3 منهم أكملوا 

املرحلتني من دون خطأ، وتصدرهم الفارس سالم أحمد 

الشارقة  نادي  من  جاك«  »سناب  باجلواد  السويدي 

للفروسية.

تمايز الشوط الخامس

للتمايز،  جولة  مع  واحدة  جولة  من  اخلامس  الشوط 

وأقيم على امليدان األول، وصمم مساره بحواجز راوح 

أصحاب  فئة  من  سم،   )120 ـ   110( بني  ارتفاعها 

اخليول الصغيرة عمر )5ـ  6( سنوات شارك 6 فرسان، 

خطأ،  دون  من  الرئيسة  اجلولة  أكمال  فقط  وفارسان 

الفارسة تينا لوند بالفرس »بيليس« من نادي الشارقة 

 )43.26( بلغ  زمن  في  التمايز  وأكملت  للفروسية، 

فنالت  جزاء  بنقطتي  املسموح  الزمن  وجتاوزت  ثانية، 

جائزة املركز األول، والفارس جواو ماريا باجلواد »دون 

جونيور« من إسطبالت األصايل لقفز احلواجز، وأكمل 

جولة التمايز في زمن بلغ )37.26( ثانية، ولكن برصيد 

8 نقاط جزاء فنال جائزة املركز الثاني.

وشارك 22 فارسًا وفارسة من الفئة الصغرى، وأكمل 

منهم  و6  أخطاء،  دون  من  فرسان   7 الرئيسة  اجلولة 

جولة  في  خطأ  دون  من  النظيف  األداء  على  حافظوا 

التمايز، وتقدمهم الفارس علي محمد املرزوقي بالفرس 

»تنكا بيل« من نادي تراث اإلمارات، وأكمل التمايز في 

نالها  الثاني  املركز  ثانية، وجائزة   )30.91( بلغ  زمن 

مونتسيك«  دو  »أوالك  باجلواد  غريب  هشام  الفارس 

بلغ  زمن  في  التمايز  وأكمل  الغيث،  إسطبالت  من 

)31.25( ثانية. كما حاز جائزة املركز الثالث باجلواد 

في  التمايز  جولة  أنهى  أن  بعد  سكاي«،  »دماسكوس 

فئة  من  فرسان   3 جملة  ومن  ثانية.   )34.89( زمن 

اجلونيورز أكمل اجلولة الرئيسة من دون خطأ فارسان 

الزبيبي  أسامة  الفارس  األول،  املركز  جائزة  واقتسما 

باجلواد »إمباير« من نادي مندرة للفروسية، والفارسة 

تامينا كيرمنشاهشي من مركز احلمرا للفروسية.

النعيمي: دعم أنشطة الفروسية بالنادي 

قال أحمد علي النعيمي  مدير عام نادي غنتوت للسباق 

والبولو: »يسعدنا في البداية أن أنقل لكم حتيات سمو 

الشيخ فالح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، والشكر 

الستضافة  معنا  للتنسيق  للفروسية  اإلمارات  الحتاد 

املوسم  ختام  في  احلواجز  لقفز  احمللية  غنتوت  بطولة 

الرياضي 2015/2016«.

وأضاف النعيمي أن »استضافة النادي للمنافسات تأتي 

ضمن توجيهات سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان، 

املوسم«،  خالل  بالنادي  الفروسية  أنشطة  دعم  بهدف 

على  جانبها  من  حترص  النادي  »إدارة  أن  وأوضح 

مساندة ودعم فروسية القفز وفرسانها، وأن استضافة 

بالنادي  املوسم  برنامج  مستهل  في  القفز  منافسات 

تأتي ضمن هذا اإلطار«، مؤكدًا أن إدارة النادي ترحب 

بتعاونها مع جميع املشاركني، والعمل معهم في سبيل 

االرتقاء برياضة قفز احلواجز في الدولة.
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أخبار

إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفروسية برئاسة األميرة هيا

بتوجيهات محمد بن راشد

اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

الله  رعاه  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

بصفته حاكما إلمارة دبي القرار رقم »3« لسنة 2016 

بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفروسية.

حرم  برئاسة  املجلس  يشكل  أن  على  القرار  ونص 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

سمو  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

األميرة هيا بنت احلسني.

بن  سعيد  من  كال  للقرار  وفقا  اإلدارة  مجلس  ويضم 

حميد مطر الطاير نائبا للرئيس واألعضاء مليح الحج 

وحمد  الشحي  عبدالعزيز  بن  أحمد  ومحمد  البسطي 

قابلة  سنوات  ثالث  ملدة  وذلك  بوعميم  محمد  مبارك 

للتجديد.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه 

الله، بصفته حاكمًا إلمارة دبي، القرار رقم )4( لسنة 

2016، بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباق اخليل، 

برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير.

األميرة هيا بنت الحسين

سعيد بن حميد مطر الطاير

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

ويضم مجلس اإلدارة وفقًا للقرار كاًل من: مليح الحج 

بن  أحمد  محمد   : واألعضاء  للرئيس،  نائبًا  البسطي 

بوعميم،  مبارك محمــــد  الشحي، وحمـــد  العزيز  عبد 

وعبد الواحد محمد الفهيم، وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة 

للتجديد.

وُيعمل بهذا القرار من تاريخ 18 أبريل 2016، وُينشر 

في اجلريدة الرسمية.

النادي الملكي للفروسية ينظم دورة علمية مكثفة لساسة الخيل

بمشاركة كبيرة من المهتمين بالفروسيةالخيل

نظم النادي امللكي للفروسية، مبقره في منطقة اخلوانيج 

مدى  على  اخليل  لساسة  مفتوحة  علمية  دورة  بدبي، 

ثالثة أيام، مبشاركة كبيرة بلغت أكثر من 45 شخصًا 

من املهتمني باخليول من اإلمارات والسعودية وسلطنة 

عمان، ومت خاللها تقدمي محاضرات قّيمة تناولت كل ما 

الدورة عدد  بتربية وتدريب اخليول، وشارك في  يتعلق 

من خبراء رياضة الفروسية، وأثروا الدورة باملعلومات 

املدرب  وهم  واألجداد،  اآلباء  رياضة  تستهدف  التي 

السعودية، ومصطفى علي عمشان،  الهندي من  جهاد 

والدكتور  للفروسية،  امللكي  للنادي  التنفيذي  الرئيس 

هارميكا  واملدربة  بيطري،  وجراح  طبيب  خوري،  جي 

وسترفيلد، وهي متخصصة في معاجلة مشكالت سلوك 

اخليول.

باخليل  االهتمام  أساسيات  احملاضرات  وتناولت 

وأنظمة  للخيول،  األولية  واإلسعافات  واإلسطبالت، 

في  السيئة  املمارسات  ومعاجلة  الدولية،  اإلسطبالت 

وتهيئتها.  اخليول  عسف  ومهارات  اخليول،  معاملة 

وتناولت احملاضرات أيضًا شرح بعض األمراض املهمة 

ومعرفة تشخيصها، وشرح اإلسعافات األولية للخيول، 

وموضوعات  لإلسطبالت،  الوقائية  العناية  وطرق 

مختلفة، منها رعاية اخليول وتغذيتها، وشرح اخلطوات 

التي يتبعها السائس للتجهيز ما قبل السباقات، وشرح 

أخالقيات السائس مع اخليول.

الدارسني،  على  الشهادات  توزيع  مت  اخلتام  وفي 

وألقى عبدالعزيز العبري من سلطنة عمان، كلمة نيابًة 

النادي  ملا قدمه  امتنانهم  فيها عن  عّبر  عن املشاركني 

امللكي للفروسية من دورات علمية أثرت معلوماتهم في 

مشيرًا  اخلاطئة،  املفاهيم  بعض  وصححت  الفروسية 

إلى أنهم تعلموا من احملاضرين علومًا نافعة.

النادي وجهودهم احلثيثة  للقائمني على  بالشكر  وتقدم 

العطاء،  من  للكثير  وبذلهم  الفروسية  علوم  نشر  في 

في  إيجابًا  أثر  ما  الدورة،  في  للمشاركني  وإكرامهم 

فاق  ومحتواها  الدورة  عن  انطباعهم  وأن  نفوسهم، 

توقعاتهم.

من جانبه، قال مصطفى علي بن أحمد عمشان، الرئيس 

إطار  في  جاءت  الفعالية  هذه  إن  للنادي،  التنفيذي 

حرص النادي على نشر علوم الفروسية وبذلها للجميع، 

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الذكر  طّيب  لنهج  ترجمة 

نهيان، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، باالهتمام برياضة الفروسية، وكذلك 

حثه أبناء اإلمارات على االبتكار واإلبداع.

على  للفروسية حرص  امللكي  النادي  إن  وقال عمشان 

ومن  للجميع  ومفتوحة  مجانية،  الدورة  هذه  تكون  أن 

محاور  تناولت  احملاضرات  أن  إلى  مشيرًا  اجلنسني، 

عديدة تهم كل املتعاملني مع اخليول.

في  للكتاب  معرضًا  أقام  النادي  إن  عمشان  وقال 

الفروسية، والذي أقيم بالتزامن مع هذه الفعالية، وقد 

احتوى على عدد من كتب الفروسية والتدريب على اخليل 

وأصول اخليل، وقصص وروايات لألطفال والناشئة.

واختتم عمشان بأن النادي سيستمر بتقدمي املزيد وكل 

الفروسية، وسيقدم في األشهر  ما هو جديد في عالم 

وشّيقة،  مختلفة  موضوعات  في  أخرى  دورات  املقبلة 

تنفيذًا لسياسة النادي واملبدأ الذي أقيم من أجله، وهو 

نشر العلم.

مصطفى عمشان يقدم محاضرته أثناء الدورة العلمية.
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شبه مؤكد سلوكا غير مرغوب فيه.

 ويبدو أن العديد من اخليول املستأنسة لديها مشاكل 

غير  السلوكيات  هذه  تكون  ما  عادة  ولكن  سلوكية، 

ملكافحة  أو  التأقلم  نتيجة  ببساطة  هي  فيها  املرغوب 

االحتفاظ  يتم  بها.  اقتناؤها  يتم  التي  الطريقة  اخليل 

أسهل  احلياة  جتعل  ظروف  في  اخليول  من  بالعديد 

في  احلصان  إبقاء  املثال  سبيل  على  للمالك،  بالنسبة 

الركوب  لعملية  ونظيفا  مستعدا  يكون  بحيث  اإلسطبل 

وغير مغطى بالوحل. ومع ذلك فإن إبقائه في اإلسطبل 

الطبيعية  احلياة  منط  ليس  الزمن  من  طويلة  لفترات 

السابقة. احلصان  الوحدات  ناقشنا في  للحصان كما 

أساسا  يتكون  غذائيا  نظاما  ويتبع  حصره  يتم  الذي 

من  فترة قصيرة  في غضون  تؤكل  التي  املركزات  من 

الزمن ليس قادرا على قضاء جزء كبير من وقته باملضغ 

تطور  إلى  يؤدي  قد  هذا  البرية.  في  ليفعله  كان  الذي 

أو  املهد  مثل عض  املضغ،  على  تنطوي  التي  املشاكل 

مضغ وتدمير البسط.

 قبل أن نتمكن من البدء في معاجلة املشكالت السلوكية 

لدى اخليل، فنحن نحتاج قبل كل شيء إلى حتديد ما 

هو السلوك غير السوي في الواقع. قد يعتقد املالكون 

سوي”.  “غير  سلوكا  يظهرون  خيولهم  أن  أحيانا 

لدى  عادي متاما  السلوك هو سلوك  أن هذا  في حني 

احلصان  يقوم  أن  املثال ميكن  سبيل  فعلى  احلصان. 

بسلوك عدواني في استجابة لأللم، أو ألنه قد تعلم أن 

كونه عدوانيا يعطي نتيجة في احلصول على الطعام أو 

جتنب العمل. هذه السلوكيات ليست غير سوية، حتى لو 

كانت غير مرغوب بها من قبل املالك، وتسبب املشاكل 

لدى التعامل اليومي أو الركوب.

من أجل تصنيف سلوك كسلوك غير سوي، فإنه يجب 

يكون  أن  ميكن  ما  عن  مختلفا  شيئا  يكون  أن  عليه 

كان  فإذا  ولذلك  بالذات.  النوع  لذلك  العادي  السلوك 

احليوان يستخدم العدوانية لتجنب األلم أو عدم الراحة، 

فإن ذلك ال يعتبر عادة سلوكا غير سوي.

ما يتم تصنيفه كسلوك عادي قد يختلف بني األنواع. 

خطوات ضرورية للعناية بالحصان بعد كل تمرينالسلوك غير الّسوي لدى الخيل

فعلى سبيل املثال اإلنسان الذي يعاني من ألم شديد 

من احملتمل أن يبكي أو يصرخ، وهذا لن ينظر إليه على 

أنه سلوك غير عادي أو غير سوي. لكن اخليل، كونها 

عالمات  إخفاء  إلى  متيل  ما  فغالبا  تفترس،  حيوانات 

لن  وهي  دائما،  واضحة  االستغاثة  إظهار  وعدم  األلم 

تبكي أو تصرخ كاإلنسان. هذا ميكن أن يجعل حتديد 

سبب السلوك أكثر صعوبة، حيث أن احلصان قد يظهر 

أنه يعاني من األلم عن طريق إظهار سلوك عدواني بدال 

من ذلك، أو رمبا عن طريق مخالفة األوامر أو اجلموح 

سلوكا  يكون  أن  شأنه  من  وهذا  امتطاؤه.  يتم  عندما 

عاديا لدى احلصان.

هو  وما  العادي  السلوك  هو  ما  حتديد  عند   ولذلك 

استخدام  األفضل  من  رمبا  السوي  غير  السلوك 

إذا  ذلك.  من  بدال  فيه”  مرغوب  غير  “سلوك  مصطلح 

كان احلصان يخالف راكبه في كل مرة يتم امتطاؤه بها 

ألنه يعاني األلم بسبب سرج غير مناسب، عندها رغم 

أن هذا لن يكون سلوكا غير سوي، فإنه يظهر بشكل 
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من  االنتهاء  بعد  احلصان  مع  الفارس  دور  ينتهي  ال 

بعد  اتخاذ  الضروري  فمن  القفز.  أو  العدو  متارين 

أي  من  يعاني  ال  أنه  من  والتأكد  به  للعناية  اخلطوات 

إصابات من الطريق أو السرج أو غيرها.

احلصان  جسم  حرارة  تكون  التمرين،  انتهاء  وعند 

تدريجيًا،  التمرين  حدة  بإبطاء  ينصح  لذا،  مرتفعة. 

واملشي في الربع ساعة األخيرة من التمرين، حتى يبرد 

جسم احلصان. وفي فترة املشي هذه، أرِخ اللجام حتى 

يتمكن احلصان من متديد رقبته وظهره بحرية.

وفيما يلي تتعرفون على 10 خطوات يجب 
أن يقوم بها الفارس بعد انقضاء التمارين:

وقدم  االسطبل،  إلى  الوصول  بعد  للحصان  املاء  قدم 

املاء له مرة كل نصف ساعة بعد التمرين.

أرِخ حزام السرج.

إرفع الركبان وال تتركها متدلية على جانبي احلصان.

انزع اللجام واستبدله بالرسن. وال تستعمل اللجام أبدًا 

لربط احلصان.

بعد ربط احلصان بشكل آمن، فّك حزام السرج وأزل 

السرج واحلشوة العازلة.

قد  باملاء،  واألوساخ  العرق  من  احلصان  ظهر  نظف 

حتتاج لرش ساقيه وبطنه باملاء البارد إلزال األوساخ 

وتبريد جسمه.

السرج  سببها  خدوش  أو  جروح  أي  وجود  من  تأكد 

عن  ابحث  احلصان.  ظهر  على  اللجام  أو  احلزام  أو 

أي خدوش على سيقانه، وتفحص وضع حوافره. دع 

احلصان يقف دون حركة، وانتبه إذا كان يستند على 

أطراف معينة أكثر من أخرى، فهذه إشارة إلى شعوره 

باأللم في بعض من حوافره.

بعد أن يبرد جسم احلصان، وقبل أن تعيده إلى مربطه، 

أعطه مجااًل كي يتحرك قلياًل ويشرب املزيد إذا كان ما 

يزال يشعر بالعطش، أو يرعى العشب قلياًل، أو يتحرك 

إذا رغب بالركض دون وجود ثقل على ظهره. مراقبة 

احلصان  كان  إذا  ما  ملالحظة  مجااًل  حركته ستعطيك 

يعاني من العرج أو املغص.

احلصان  إطعام  قبل  كاملة  لساعة  باالنتظار  ينصح 

أنت  تعاني  أن  الطبيعي  من  تدريبه.  من  االنتهاء  بعد 

وحصانك من التشنجات العضلية بعد يوم من التدريب، 

معني  مكان  في  ربطه  بدل  ليتحرك  احلصان  وترك 

سيخفف من آثار هذه التشنجات.
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رغم أن حجم اخليول ووزنها يتراوح بني حصان وآخر، 

إال أن معاناتها من الوزن الزائد، أو النحالة الشديدة، 

تؤثر على صحتها، وأدائها في احللبة

وُيوجد مقياس يتراوح بني 1 و9، ملعرفة حالة احلصان 

الصحية. وإذا حدد املقياس درجة 3 أو أقل للحصان، 

فإن ذلك يعني هبوطًا حادًا في الوزن، فيما احلصول 

إلى  فتشير   ،9 و   8 درجتي  بني  تتراوح  نتيجة  على 

معاناة احلصان من الوزن الزائد. 

كيف يعمل هذا المقياس؟
أضالع  رؤية  على  قادرًا  كنت  إذا  النظر:  اختبار 

احلصان  أن  يعني  فهذا  إليه،  النظر  مبجرد  احلصان 

شديد النحالة، ما قد يعني بحسب املقياس حصوله على 

درجة أقل من 5.

اختبار اللمس: وتعتمد النتيجة على اختبار يدوي يقوم به 

الفارس بالضغط على مناطق معينة في جسم احلصان 

وأعلى  الرقبة،  مناطق  مثل  عادة،  الدهون  فيها  تتراكم 

كاهل احلصان )احلارك(، وكتفي احلصان، واألضالع، 

واملنطقة الواقعة فوق ذيل احلصان، وخاصرة احلصان.

ما هو رقم حصانك؟
رقم 1: إذا كان الهيكل العظمي للحصان بارزًا بوضوح 
دون أن تغطيه أي طبقة من الدهون، فهذا يعني أن احلالة 

الصحية للحصان تبلغ أول درجة. وتعاني األحصنة في 

هذه احلالة من نقص في اخلصوبة وتراجع في األداء.

إذا كانت  للحصان  العظمي  الهيكل  بروز  يقّل   :2 رقم 

حالته الصحية تساوي الدرجة رقم 2، إذ ستغطي طبقة 

قليلة من الدهون عموده الفقري وأضالعه.

رقم 3: تغطي الدهون أضالع احلصان إذا كانت حالته 

بارزة  تبقى  لكنها   ،3 رقم  الدرجة  تساوي  الصحية 

الرقبة  منطقة  في  نحيفًا  احلصان  وسيبدو  بوضوح. 

والكتفني وأعلى منطقة الذيل.

رقم 4: إذا كانت حالة احلصان تساوي الدرجة رقم 4، 

رؤية  وميكن  باعتدال،  نحيف  احلصان  أن  ذلك  فيعني 

أضالعه بسهولة. وهذه هي احلالة املثالية لألحصنة التي 

تشارك في مسابقات القدرة.

رقم 5: إذا كانت حالة احلصان تساوي الدرجة رقم 5، 

فيعني ذلك أن احلصان في حالة صحية مثالية.

رقم 6: إذا كانت حالة احلصان تساوي الدرجة رقم 6، 

املذكورة أعاله،  املناطق  الدهون في  تراكم  فيعني ذلك 

وخصوصًا على األضالع.

رقم 7: إذا كانت حالة احلصان تساوي الدرجة رقم 7، 

فيعني ذلك تراكم الدهون بشكل أكبر، ما يؤدي إلى عدم 

القدرة على التفريق بني ضلع وآخر من خالل اللمس.

رقم 8: ُيعتبر احلصان في هذه احلالة بدينًا، مع رقبة 

غليظة، وامتالء ناتئ في أعلى كاهل الفرس.

رقم  الدرجة  تساوي  كانت حالة احلصان  إذا   :9 رقم 

9، فيعني ذلك تراكم كمية كبيرة من الدهون في مناطق 
الرقبة، وأعلى كاهل احلصان، والكتفني، باإلضافة إلى 

ظهور طبقة من الدهون فوق أضالعه.

تعليم الفروسية ـ خاص البادية

هل حصانك في وزنه المثالي؟
هكذا تحسب حالة الحصان الجسدية
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بولو

زيدان السعودي يتّوج بلقب كأس تحدي دبي للبولو
فريق الحبتور يحرز المركز الثاني

ولقب بطولة حتدي  السعودي بكأس  تّوج فريق زيدان 

دبي للبولو الثانية واخلتامية للموسم الرياضي احلالي 

بن  مكتوم  الشيخ  سمو  رعاية  حتت  واملقامة   ،2016

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، على مالعب 

ومنتجع احلبتور للبولو بدبي الند.

جاء الفوز بفارق هدف على فريق احلبتور )7/8(، بعد 

احلالي  الرياضي  للموسم  اخلتام  مسك  مباراة شكلت 

للبولو، ومتيزت باإلثارة والندية، ولم حتسم نتيجتها إال 

الرابع واملباراة، وتّوج فريق  نهاية الشوط  مع صافرة 

مهرة بكأس بطولة الترضية بعد فوزه على فريق »فور 

زد« بنتيجة )3/7,5( سبعة أهداف ونصف مقابل 3 

مهرة  فريق  العبو  عليها  سيطر  مباراة  بعد  أهداف، 

باقتدار من البداية إلى النهاية.

ختام  مبثابة  البولو  لتحدي  الثانية  النسخة  وتعتبر 

التصنيف  ذات  الذهبية  دبي  كأس  بطوالت  لسلسلة 

العالي بالهاندكاب )18( جول، رابعة البطوالت العاملية 

وأميركا،  وإجنلترا  األرجنتني  بطوالت  بعد  باللعبة، 

واألولى باملنطقة والشرق األوسط.

وأقيم اللقاء اخلتامي للبطولة بحضور جماهيري غفير 

من محبي رياضة امللوك، ورسمي بتواجد سعيد حارب 

الكمالي،  وراشد  الرياضي،  دبي  ملجلس  العام  األمني 

محمد  إلى  إضافة  دري،  بن  حميد  الرياضي  والقطب 

احلبتور املنظم لسلسلة بطوالت كأس دبي الذهبي.

مهرة يكسب كأس »الترضية«

راشد  خلف  الشاب  بقيادة  للبولو  مهرة  فريق  جنح 

في  زد«  »فور  فريق  أمام  خلسارته  الثأر  في  احلبتور 

ختام الدور األول للبطولة بفوز كبير، وذلك بتغلبه عليهم 

مباراة  بعد   ،)3/7,5( ونصف  أهداف  أربعة  بفارق 

سيطر عليها فريق مهرة باقتدار وحقق من خاللها كأس 

»الترضية« بجدارة، وجنح العبوه في فرض سيطرتهم 

وذلك  النهاية،  إلى  البداية  من  املباراة  مجريات  على 

بفضل اخليول التي لعبت دورها في تفوق العبي مهرة 

فريق  لصالح  خاللها  األشواط  نتائج  وكانت  باللقاء، 

األول  الشوط  التالي:  النحو  على  جاءت  وقد  مهرة، 

)0/3,5(، والشوط الثاني )1/4,5(، والشوط الثالث 

الفريقان  تبادل  واألخير  الرابع  وبالشوط   ،)2/6,5(

الرابع  الشوط  لينتهي  منهما،  لكل  بهدف  التسجيل 

واملباراة بفوز فريق مهرة بفارق أربعة أهداف ونصف 

.)7,5/3(

زيدان يخطف الفوز والكأس

فريقي  بني  التي جمعت  للبطولة  اخلتامية  املباراة  وفي 

احلبتور بقيادة حبتور محمد احلبتور، وزيدان السعودي 

ومتكافئة،  مثيرة  جاءت  فقد  زيدان،  بن  عمرو  بقيادة 

وبأداء سريع، وشهدت  مفتوح  بشكل  الفريقان  ولعبها 

ندية ومنافسة قوية بني الفريقني في سبيل الفوز باللقاء 

الرياضي  للموسم  اخلتامية  البطولة  بكأس  والتتويج 

احلالي للبولو 2016، والذي بالفعل كان مسك اخلتام 

للبطولة، نظرًا للمستوى الفني العالي الذي قّدم من قبل 

باللقاء وسط تشجيع اجلماهير احملبة  الفريقني  العبي 

لرياضة اخليول عامة والبولو خاصة.

وكان الشوط األول قد شهد بداية هجومية من الفريقني، 

السبق،  هدف  تسجيل  في  زيدان  العبو  جنح  حيث 

ومتكن من إضافة هدفه الثاني مبنتصف الشوط ليتقدم 

ويشكلوا  قوية  هجمات  احلبتور  العبو  ليشن   ،)0/2(

هدفهم  ليسجلوا  زيدان  العبي  على  هجوميًا  ضغطًا 

احلبتور  فريق  يسجل  الشوط  زمن  نهاية  وقبل  األول، 

هدف التعادل )2/2(.

وبالشوط الثاني يبادر فريق احلبتور للهجوم وتسجيل 

على  فرصة  من  أكثر  ضياع  ووسط  الثالث،  هدفه 

الفريقني ينجح فريق زيدان في تسجيل الهدف الثالث 

فريق  يسجلها  جزاء  ضربة  ومن   ،)3/3( والتعادل 

زيدان، ليتقدم بنهاية الشوط )3/4(.

التعادل  احلبتور  يدرك  الثالث  الشوط  انطالقة  ومع 

)4:/4( ليرد زيدان سريعًا للحبتور سددها سانتياجو، 

فريق  ويتقدم   )5/5( التعادل  هدف  منها  ليسجل 

الفارق  ليوسع  آخر  هدفًا  ويضيف   ،)5/6( احلبتور 

لهدفني )5/7( لينتهي الشوط بتقدم فريق احلبتور.

وفي الشوط الرابع واألخير يتبادل الفريقان الهجمات 

زيدان،  لفريق  فرصة  دري  بن  راشد  ويهدر  السريعة، 

 ،)6/7( هدف  خطف  في  زيدان  العب  بالزا  وينجح 

العب  كاندارو  ويتقدم  والتحدي  اإلثارة  وتيرة  وتزداد 

وبخبراته  احلبتور،  العبي  بالكرة وسط حراسة  زيدان 

ميرر الكرة مقشرة لراشد بن دري لينجح في تسجيل 

عمرو  يقتنص  النهاية  صافرة  وقبل   ،)7/7( التعادل 

باملباراة  األغلى  الهدف  زيدان فرصة جوهرية مسجاًل 

والبطولة )7/8( وسط دهشة احلضور والعبي احلبتور. 

ومثل الفريق البطل كل من عمرو بن زيدان وراشد بن 

دري ومارتني كاندارو ومانويل بالزا.

 تتويج األبطال

يرافقه  حارب  سعيد  قام  اخلتامية  املباراة  ختام  عقب 

محمد احلبتور منظم البطولة، وحميد بن دري، بتتويج 

احلبتور  راشد  وتسلم  الترضية،  بكأس  الفائزة  الفرق 

احلبتور  فريق  العبي  تكرمي  مت  وبعدها  البطولة،  كأس 

بالكؤوس التذكارية كوصيف للبطولة اخلتامية، فيما نال 

العبو زيدان هدايا املركز األول.

وسط  الذهبية  البطولة  كأس  زيدان  بن  عمرو  وتسلم 

فرحة العبي فريق زيدان وجماهيره، ونال الالعب بالزا 

فيما  بالبطولة،  العب  أفضل  جائزة  زيدان  فريق  من 

العب  بانلي  لالعب  »دكتور«  األرجنتيني  احلصان  نال 

احلبتور جائزة أفضل حصان بالبطولة.

محمد الحبتور يشيد بالختام

أشاد محمد احلبتور، املنظم لسلسلة بطوالت كأس دبي 

الثانية  دبي  حتدي  ببطولة  اخلتام  مبباراتي  الذهبية، 

خامتة سلسلة بطوالت دبي للبولو 2016، والتي شهدت 

املباراتني  كال  ومتيزت  بها،  املواطنني  الالعبني  تألق 

من  الفنية  واللمحات  املفتوح  واللعب  السريع  باألداء 

املواطنني  الالعبني  أداء  تطور  أكد  ما  وهو  الالعبني، 

على  أقيمت  التي  اللقاءات  من  واستفادتهم  بالبطولة، 

مدار املوسم الرياضي احلالي الذي اختتم، مساء أول 

البطولة اإلضافية اجلديدة  من أمس، بختام منافسات 

التي أضيفت لسلسلة بطوالت كأس دبي الذهبية، والتي 

حظيت برعاية كرمية من سمو الشيخ مكتوم بن محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إضافة إلى تواجد 

الرياضي، وشهدها مجمع  دبي  املسؤولني عن مجلس 

إضافة  شكل  والذي  البولو،  لرياضة  احلبتور  ومنتجع 

قوية  إضافة  وسيشكل  لها،  التحتية  بالبنية  للعبة  قوية 

فرق  وإيجاد  عدد ممارسيها  بزيادة  املقبل  املوسم  في 

مهرة  لفريقي  واملباركة  التهنئة  مقدمًا  بالدولة،  جديدة 

للبولو وزيدان السعودي للبولو لفوزهما بكأس الترضية 

املوسم  ملباريات  اخلتام  مسك  في  اخلتامية  والبطولة 

الرياضي للعبة بالدولة.

عمرو بن زيدان سعيد بلقب الختام

أعرب عمرو بن زيدان، قائد فريق بن زيدان السعودي 

للبولو، عن سعادته وفرحته بالفوز بلقب وكأس البطولة 

وتسجيله  بدبي،  للبولو  الرياضي  للموسم  اخلتامية 

املباراة  عمر  من  األخيرة  بالثانية  الغالي  الفوز  هدف 

التي جاءت قوية ومتكافئة بني العبي الفريقني، وحفلت 

بالعطاء من الالعبني واخليول خالل أشواطها األربعة، 

للعبة،  الرياضي  للموسم  اخلتام  مسك  بالفعل  وكانت 

الفريقني،  لدى العبي  والتحدي  بروح اإلصرار  مشيدًا 

مؤكدًا بالفعل انحياز احلظ لفريقه بالهجمة األخيرة التي 

أحرز من خاللها هدف الفوز باملباراة وكأس البطولة، 

والتي كانت في طريقها للشوط اإلضافي.

برئاسة  للبطولة  املنظمة  للجنة  بالشكر  زيدان  وتوجه 

لسلسلة  والتنظيم  اإلعداد  حسن  على  احلبتور  محمد 

بطوالت كأس دبي الذهبية للبولو، مشيدًا باملالعب في 

ويسهم  أسهم  والذي  للبولو،  احلبتور  ومنتجع  مجمع 

بشكل كبير في تطور اللعبة.

منتجع الحبتور للبولو اضافة كبيرة 

والتي  الذهبية،  دبي  كأس  بطوالت  منافسات  متيزت 

تعتبر رابع أهم البطوالت العاملية باللعبة، باقامة جانبا 

منها مبنتجع احلبتور للبولو بدبي الند، االمر الذي يشير 

الى أن املوسم القادم سيشهد املزيد من البطوالت في 

احلبتور  مشروع  من  جزء  تعتبر  التي  املالعب  هذه 

الضخم والذي يقع في دبي مبحاذاة شارع اإلمارات 

وطريق دبي- العني،. ويتمّتع مبيزة إضافية مستمّدة من 

وسائل الترفيه التي توفرها دبي الند، ومنها مدينة سبعة 

عوالم تشمل متنزهات ومالعب رياضية وسياحة بيئية 

احلبتور  منتجع  ويتضمن  ومنتجعات صحية.  ومنشآت 

أيضًا أربعة مالعب بولو عاملية الطراز، ما يساعد على 

العالم،  مستوى  على  البولو  لعبة  في  دبي  دور  تعزيز 

الفروسية من  البولو حملبي رياضة  تتيح أكادميية  كما 

أنواع مختلفة من  واملؤهالت ممارسة  األعمار  مختلف 

الرياضات، مثل ركوب اخليل والقفز االستعراضي.

العبو فريق زيدان يرفعون كأس البطولة.
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بحضور خلف الحبتور الذئاب يحرز كأس بنتلي

بن دري يتّوج بلقب النسخة األولى لكأس تحّدي دبي للبولو

بولو

النسخة األولى من كأس بطولة حتدي  جاءت فعاليات 

وشهدت  واملتعة،  باإلثارة  مليئة   ،2016 للبولو  دبي 

ومتكن  كبيرتني،  وندية  إثارة  البطولة  مباريات  جميع 

للبولو من إحراز اللقب، بعد فوزه على  فريق بن دري 

فريق احلبتور 8 - 7 في املباراة النهائية التي أقيمت 

على مالعب ومنتجع احلبتور للبولو.

أقيمت البطولة حتت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد 

دبي، ضمن سلسلة  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 

العالي  التصنيف  ذات  الذهبية  دبي  كأس  بطوالت 

بعد  العاملية،  البطوالت  رابعة  جول   )18( بالهاندكاب 

هي  والبطولة  وأميركا،  وإجنلترا  األرجنتني  بطوالت 

األولى في املنطقة والشرق األوسط.

فريق  على  فوزه  بعد  بنتلي  كأس  الذئاب  فريق  حقق 

حفلت  رائعة  مباراة  في   7  -  8 السعودي  إدريس 

من ضربة  الذهبي  بالهدف  وحسمت  والندية،  باإلثارة 

جزائية سجلها ديجو ايرار، بعد متديد األشواط عقب 

انتهاء الشوط الرابع بالتعادل 7 - 7.

قدم العبو بن دري واحلبتور مستوى مميزًا في املباراة 

طقس  وسط  أقيمت  التي  دبي،  لبطولة حتدي  النهائية 

التنفيذي  الرئيس  احلبتور  خلف  بحضور  رائع  ممطر 

ملجموعة احلبتور التجارية، وحميد بن دري، إلى جانب 

عدد من القناصل والرعاة وجمهور غفير.

وشهد الشوط األول ضغطًا هجوميًا من العبي بن دري 

تقدموا من خالله بهدفني دون رد، وأصيب العب احلبتور 

كاتينو بشق في الوجه باحلاجب األيسر إثر كرة مرتدة، 

وسقط مغشيًا عليه، وتوقف اللعب لعالجه، وقبل نهاية 

الشوط سجل احلبتور أول أهدافه لينتهي الشوط األول 

.1 - 2

الدقيقة  التعادل في  الثاني أدرك احلبتور  الشوط  وفي 

وتعادل   ،2  -  3 تقدم  ثم  الثاني،  الشوط  من  الرابعة 

دري  بن  وتقدم   ،4  - 4 الثالث  الشوط  في  الفريقان 

في الرابع 7 - 6، وحسم اللقاء في الشوط اخلامس 

.7 - 8

ونال  األلقاب،  من  األسد  نصيب  دري  بن  فريق  ونال 

تكرمي  ومت  العب،  أفضل  لقب  باتيستا  راؤول  العبه 

احلصان ميلي )7 سنوات( بجائزة أفضل خيل، وهي 

مشاركته األولى في بطوالت دبي للبولو.

خلف الحبتور يهّنئ الفائزين

قام خلف احلبتور، راعي حفل اخلتام، يرافقه حميد بن 

دري، وعدد من املسؤولني، بتتويج فريق بن دري بقيادة 

بكأس  احلبتور  وفريق  البطولة،  بكأس  دري  بن  سعيد 

املركز الثاني، كما مت تسليم فريق الذئاب كأس »بنتلي« 

للترضية، وفاز فريق إدريس السعودي بكأس الوصيف.

للبولو بفوزه بكأس  وهنأ خلف احلبتور فريق بن دري 

األولى،  بنسختها   2016 للبولو  دبي  حتدي  بطولة 

دعمه  وأكد  النهائية،  املباراة  في  الفريق  بأداء  مشيدًا 

املستمر لرياضة البولو.

البولو  في  درهم  مليار  من  أكثر  يستثمر  أنه  وأوضح 

على  اجلميع  وتشجيع  لنشرها  امللوك«  »رياضة 

أقوى  »ُنعد  وقال:  الفتيات،  خصوصًا  ممارستها، 

الداعمني للعبة ليس في اإلمارات فقط، بل في املنطقة 

لكل  الداعمني  أنني من  العربية والشرق األوسط، كما 

والتنس  والسلة  القدم  كرة  مثل  األخرى،  الرياضات 

والفروسية، وغيرها من الرياضات الفردية واجلماعية«.

وأكد خلف احلبتور أن مشاركتهم باللعبة تأتي من خالل 

3 فرق، هي فريق مهرة بقيادة راشد احلبتور، وفريق 

وقال:  الذئاب،  وفريق  احلبتور،  محمد  بقيادة  احلبتور 

خلف الحبتور و حميد بن دري يتوجان الفريق الفائز بكأس البطولة.

خلف الحبتور مع فريق الذئاب.

خلف الحبتور، حميد بن دري، راشد و محمد الحبتور مع الفرق المشاركة.
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بولو

والفوز  املنافسة  إلى  تهدف  البطوالت  في  »مشاركتنا 

وليس مجرد املشاركة«.

سعيد بن دري: أروع موسم

أعرب سعيد بن دري، قائد فريق بن دري، عن سعادته 

بالفوز بلقب وكأس بطولة حتدي البولو بدبي بنسختها 

للفريق، حيث  ليكون املوسم احلالي هو األروع  األولى 

لنهائي  وتأهل  للبولو،  الدولة  رئيس  كأس  لقب  أحرز 

املوسم،  بثنائية  ليحلق  بلقبني  وفاز  وصيفًا،  بطولتني 

التي تعد مسك ختام املوسم. وأكد أن الفوز باللقب جاء 

الذي  فريق احلبتور،  أمام  قوية  مباراة  وبعد  بصعوبة، 

قدم العبوه مباراة رائعة.

حتقيق  على  ساعدتنا  واخليول  حالفنا،  »احلظ  وقال: 

بالشوط  هبط  الفريق  مستوى  أن  ورغم  االنتصار، 

الثاني، لكنه سرعان ما استعاد تركيزه وحسم اللقاء«. 

وأكد بن دري أن النهائي كان مسك ختام للموسم، في 

ظل احلضور اجلماهيري والطقس املمطر الذي ساعد 

الالعبني  عطاء  جانب  إلى  بحرية،  األداء  على  اخليول 

الذين قدموا كل ما لديهم حتى حتقق الفوز.

وتوجه سعيد بن دري بالشكر إلى رجل األعمال خلف 

املالعب  توفير  جانب  إلى  الفائزين،  لتتويجه  احلبتور 

والالعبني  األداء  على  اخليول  ساعدت  التي  املمتازة 

إلبراز مواهبهم بفنون اللعبة.

محمد الحبتور: سوء الطالع الزمنا

تقدم محمد احلبتور، قائد فريق احلبتور للبولو، بالتهنئة 

إلى سعيد بن دري وفريقه لفوزهم بكأس بطولة حتدي 

دبي، وقال: »املباراة كانت قوية ومتكافئة وحفلت باإلثارة 

محمد  وأشاد  دري«.  بن  فريق  احلظ  وساند  والندية، 

كاتنيو  الالعب  خصوصًا  فريقه،  العبي  بأداء  احلبتور 

الذي أصيب بجرح غائر باحلاجب األيسر وحتامل على 

نفسه وأكمل اللقاء.

إدريس  فريق  قائد  إدريس،  سلطان  أشاد  جانبه،  من 

في  فريقه  ملشوار  اخلتامية  باملباراة  للبولو،  السعودي 

البطولة واملوسم، وقال: »قدمنا أداء قويًا أمام منافسنا 

فريق الذئاب، وحسم اللقاء بالهدف الذهبي من ضربة 

جزاء ال نعلم سببها«.

لساحات  العودة  ونأمل  رائعًا،  كان  »املوسم  وأضاف: 

بنادي  املقبل  ديسمبر  خالل  مجددًا  بالدولة  اللعبة 

غنتوت، لتكون بداية عودتنا للمشاركة ببطوالت املوسم 

اجلديدة  اخليول  من  العديد  بإحضار  وسنقوم  املقبل، 

في  بها  للمشاركة  املقبل  نوفمبر  خالل  األرجنتني  من 

املوسم املقبل«.
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جديدًا  وإجنازًا  فوزَا  اإلماراتية  البولو  رياضة  سجلت 

إليها  ولفتت  امللوك،  رياضة  قمة  دبي  اعتلت  عندما 

خالل  وذلك  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  األنظار 

جلمعية  الذهبي  الكأس  لبطولة  اخلتامية  الفعاليات 

اخليول والبولو األمريكية التي شهدها، أخيرًا، شاطئ 

فلوريدا.  والية  في   IPC للبولو  الدولي  النخيل  نادي 

واستطاع فريق دبي بحضور ودعم رجل األعمال علي 

من  البولو  والعب  بالم  ديزرت  منتجع  مالك  البواردي، 

الرعيل األول، أن يشق طريقه نحو املباراة النهائية على 

حساب فريق كوكاكوال ملقارعة أحد أقوى الفرق العاملية 

األمريكية  اخليول  جلمعية  الذهبي  الكأس  وانتزاع 

املصنفة بـ 26 هدفًا هانديكاب ضمن البطوالت األعلى 

تصنيفًا في العالم وحتتكرها دول ثالث، هي األرجنتني 

وأمريكا وإجنلترا.

إحلاق  من  البواردي  راشد  بقيادة  دبي  فريق  ومتكن 

ومثيرة  قوية  مباراة  في  أودي  اللقب  بحامل  الهزمية 

الذهبي  بالكأس  ليتّوج   11 مقابل  هدفًا  بـ12  انتهت 

العاملي أمام اجلماهير  محققًا بريقًا يناسب اسم دبي 

األمريكية الغفيرة من عشاق الفروسية ورياضة البولو.

العب  أفضل  بلقب  سوال  فاكوندو  الالعب  توشح  وقد 

أدولفا  الالعب  فرس  توشحت  كما  كفاءة،  واألكثر 

مباراة  في  خيل  كأفضل  فالينتي،  ملالكها  كامبياسو، 

الكأس الذهبي.

ترجمت  مثيرة  تنافسية  أجواء  في  املباراة  وجرت 

واجلماعية  الفردية  املهارات  ميزتها  التي  العروض 

بقيادة راشد البواردي

»دبي« ينتزع الكأس الذهبي لجمعية الخيول األمريكية 2016

لكل من فريق أودي وفريق دبي الذي ضم بني صفوفه 

الالعب العربي والعاملي راشد البواردي.

وعلى الرغم من حتقيق العب فريق أودي جونزالو بييرس 

أهداف،  ثمانية  مبجموع  املباراة  في  األعلى  النقاط 

له في األشواط  التي أتيحت  مستفيدًا من كل الفرص 

رباطة جأش  أمام  كافيًا  يكن  لم  ذلك  أن  إال  اخلمسة، 

الفوز في  فريق دبي الذي احتفظ بإقدامه وعزمه على 

جميع مراحل املباراة حتى النهاية في الشوط السادس، 

والذي  الفريقني،  أداء  في  الشديد  التقارب  مع  السيما 

عبر عنه تبادل أدوار قيادة املباراة ونتائج األشواط مع 

امتياز في التقدم لفريق دبي.

 فقد حافظ فريق أودي على الصدارة ثالث مرات، بينما 

مختلفة،  مرات  ست  صدارتها  على  دبي  فريق  حافظ 

دقيقتني  آخر  حتى  الغالب  الطابع  كان  التكافؤ  لكن 

الفوز  من الشوط السادس الذي حسم فيه فريق دبي 

لصاحله.

االنتصار  يكن حتقيق  لم  األخير  الشوط  حدود  وحتى 

سهاًل، حيث استطاع فريق أودي تسجيل ثالثة أهداف 

الشوط  لينتهي  دبي،  فريق  انتفاضة  على  ردًا  متتالية 

اخلامس تعاداًل بـ10 أهداف لكال الفريقني. وفي الشوط 

السادس واألخير أحرز كامبياسو هدفه الرابع وهدف 

التفوق لفريق دبي، قبل أن يرد فريق أودي بهدف من 

مانيكس أعاد املباراة إلى مربع التعادل. 

لكن الهدف احلاسم كان لهداف البطولة بسبعة أهداف، 

الالعب سوال، ليحقق فريق دبي الفوز باملباراة والبطولة 

الكأس  بلقب  والتتويج  هدفًا،   11 مقابل   12 بنتيجة 

الذهبي جلمعية اخليول والبولو األمريكية في منافسات 

2016 املثيرة.

فقد  الفريقني،  العبي  واستماتة  كفاءة  إلى  وإضافة 

كانت قوة اخليل عاماًل أساسيًا في املباراة، السيما في 

الشوط السادس الذي شهد توترًا في األداء والتنافس، 

وهو أمر طبيعي مع اقتراب موعد حسم النتيجة التي 

ركوب  العبيه  من  اثنان  فضل  الذي  دبي  لفريق  دانت 

حيث  األخير،  الشوط  في  األفراس  من  بداًل  الفحول 

امتطى كامبياسو خيله املفضل »دولفينا بوينج« عاقدًا 

عليه آمااًل في شوط وصف باملعركة. كما امتطى اليجو 

تارانكو الفحل ميالون ملالكه  فيالنتي، وهو خيل جيد 

ملساندة  يحتاجه  ما  تارانكو  منح  ومندفع  وقوي  جدًا 

بوينج«.  »دولفينا  خيله  مع  كامبياسو  الساحر  النجم 

وكان ذلك ما يحتاجه فريق دبي حلسم نتيجة املباراة، 

وأقوى  أعرق  إلحدى  الذهبي  بالكأس  التتويج  وتأمني 

املتحدة  الواليات  تشهدها  التي  العالم  بطوالت  وأعلى 

األمريكية.

تارانكو: إتقان التكتيك مّكننا
من حسم النتيجة

من جهته، قال الالعب املتميز تارانكو: »النتيجة ارتدت 

ذهابًا وإيابًا خالل النصف األول، منتهية بالتعادل سبعة 

الثاني من  النصف  انقضاء  بعد  أهداف مقابل سبعة، 

أثمرت  جديدة  بخطة  امليدان  إلى  عادت  دبي  املباراة. 

على الفور بتسجيل 3 أهداف على التوالي«. 

في  جيدًا  نلعب  نكن  »لم  موضحًا:  تارانكو  وأضاف 

تغيير  قررنا  الحقًا  ولكن  املباراة،  من  األول  النصف 

أمور عديدة، خصوصًا الرميات اإلضافية. وقمنا بتغيير 

الدفاعي، وهو ما مكننا من  املراكز مع تعزيز الوضع 

وبالتالي سمح ألدولفا  أكثر في اخللف،  تنظيم  حتقيق 

من  أودي  فريق  يتمكن  فلم  بالكرة،  باجلري  كمبياسو 

تدارك الوضع أمام إتقان التكتيك الذي اعتمدناه«.

البواردي: دبي تستحق أن تكون
في القمة العالمية

الكأس  بطل  للبولو  دبي  فريق  راعي  أعرب  جهته،  من 

سعادته  عن  البواردي،  علي  األعمال  رجل  الذهبي، 

عاملي  تصنيف  أعلى  في  عاملي  لقب  بتحقيق  البالغة 

الواليات  حتتضنها  التي  العاملية  البطوالت  وأقوى 

»شعور  البواردي:  وقال  عقود.  منذ  األمريكية  املتحدة 

البطوالت  أقوى  في  يتألأل  دبي  اسم  نرى  أن  رائع 

العاملية. لقد كانت بطولة قوية بكل املقاييس، واستطاع 

العبونا القيام بأدوارهم على الوجه األكمل، وعبروا عن 

كفاءتهم ومهارتهم خالل التغيير التكتيكي واجلمع بني 

مع  املرتدة،  بالهجومات  واملبادرة  الدفاعي  التحصني 

تركيز عاٍل في حتقيق األهداف. العمل اجلماعي املنظم 

يحمل  الذي  فريقنا  أداء  ميز  ما  أهم  والعزم  واإلقدام 

اسم دبي مدينة. واسم دبي العاملي يستحق أن يكون 

في قمة أقوى بطوالت العالم، وأن يتّوج بالكأس الذهبي 

في أعلى تصنيف عاملي«.

جوالت البطولة

العاملي  البولو  لنادي  النخيل  شاطئ  بطولة  أن  يذكر 

لبطولة  لتكون بشرى خير  قد انطلقت في عام 1974 

البولو  نادي  في  للبولو  املفتوحة  املتحدة  الواليات 

البولو  جلمعية  الذهبي  الكأس  إلينوي.  بأوكبروك 

من  للبولو    Milwaukee نادي  حازه  األمريكية 

1975 إلى 1978, ثم انتقل إلى فلوريدا عام 1979 

ليصبح اجلائزة الكبرى في موسم الشتاء وفي ذروته. 

وقد كان للكأس الذهبي جلمعية اخليول األمريكية دور 

املزيد  سنوات  خالل  حصد  حيث  البطولة،  جناح  في 

املتحدة  الواليات  بطولة  على  أكثر  متفوقاً  اإلقبال  من 

املفتوحة للبولو.

وعلى امتداد الـ17 عامًا في نادي البولو لشاطئ النخيل 

احمللي، شق الكأس الذهبي جلمعية البولو األمريكية في 

النخيل  نادي  في  راتون  بوكا  إلى  طريقه   1996 عام 

البطولة  توجهت   2002 وفي  والرياضة.  للبولو  امللكي 

عائدة نحو الشمال إلى نادي جرينتش للبولو، واستمرت 

األشواط حتى عام  2004.

الذهبي  الكأس  كارولينا،  شمال  آيكن،  واستضافت 

ومنذ  التوالي.  على  لعامني  األمريكية  البولو  جلمعية 

األمريكية  البولو  جلمعية  الذهبي  الكأس  ظلت   2007

تقام حصرًا في شاطئ نخيل النادي الدولي للبولو.

بولو

علي البواردي.
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In a game that wasn’t decided until 

the last seconds of play, Dubai (Rashid 

Albwardy, Alejo Taranco, Facundo Sola 

and Adolfo Cambiaso) scored the final 

goal of the game to salvage a 1211- 

win over the defending championship 

Audi polo team (Marc Ganzi, Rodrigo 

Andrade, Gonzalito Pieres and Freddie 

Mannix) at the International Polo Club.

Facundo Sola scored the first goal 

of the game in the opening fifteen 

seconds of play for the 10- Dubai lead.  

Adolfo Cambiaso made it 20- at the 

4:10 mark when the Audi team rallied.  

Gonzalito Pieres converted a 30-yard 

penalty shot for Audi’s first goal of the 

game, 21-, with 3:25 left in the chukker, 

and added a tying goal, 22-, from the 

field less than a minute later.   A 60-

yard penalty conversion from Pieres 

ended the scoring in the chukker and 

had Audi in front, 32-.

The pace of the game was quick and 

the stickwork skilled as some of the 

game’s top ponies raced up and down 

the field.  Cambiaso tied the game at 

Dubai wins 2016 USPA Gold Cup
White Birch takes home the Tesoro Cup

33- with a goal from the field a minute-

and-a-half into the second period.  

Sola converted a 30-yard penalty shot 

a minute later that had Dubai on top 

of a 43- score.  Cambiaso’s third goal 

of the game stretched the Dubai lead 

to two goals, 53-.  Audi scored the final 

goal of the chukker on a penalty shot 

from Pieres that had Dubai holding on 

to a one goal lead, 54-.

Brazilian 9-goaler Rodrigo Andrade 

opened the scoring in the third 

chukker with a tying goal from the 

field, 55-.  Pieres scored for the fifth 

time on the day just forty seconds 

later, giving Audi the 65- lead.  Sola 

countered with a goal for Dubai for 

the third goal in a two-minute span 

that had it all even at 66-.  Pieres and 

Sola traded penalty goals in the final 

minutes of the first half to deadlock 

the game at 77-.

Dubai broke the game open in the 

fourth period with consecutive goals 

from Cambiaso, Sola (40-yard penalty 

conversion) and Alejo Taranco for a 

three goal, 107- lead.  Andrade cut the 

Dubai lead back to two goals, 108-, 

scoring Audi’s only goal of the chukker 

with just 40 seconds on the clock.

The Audi defense took control in the 

fifth period, shutting down Cambiaso 

and the Dubai attack.  Pieres scored 

once from the field and once on a 60-

yard penalty shot that tied the game 

at 1010-, with one chukker remaining 

in regulation play.

Cambiaso converted a 30-yard 

penalty shot in the opening minute of 

the sixth chukker for an 1110- Dubai 

lead.  Three minutes later Freddie 

Mannix tied the game at 1111- with 

a goal from the field.  Sola scored the 

final goal of the game with 2:57 on 

the game clock and Dubai was able to 

hold on until the final horn sounded 

in the 1211- Dubai Gold Cup title win.

Sola led the Dubai attack with six 

goals (four on penalty conversions) 

and earned MVP honors for his efforts.  

Cambiaso scored four of his five goals 

on the day from the field and Taranco 

scored once for the win.  Pieres scored 

half of his game-high eight goals on 

penalty shots.  Andrade added two 

goals and Mannix scored once in the 

loss.

Flo, a seven-year-old Dark Bay English 

Thoroughbred mare was named Best 

Playing Pony.  Owned by Valiente and 

played by Cambiaso, it was the mare’s 

first season in Florida.

White Birch takes home the Tesoro 

Cup

White Birch (Mariano Obregon, 

Hilario Ulloa, Mariano Aguerre and 

Peter Brant) won the Tesoro Cup, 

the subsidiary of the USPA Open 

Championship earlier with a 139- win 

over Valiente (Bob Jornayvaz, Santi 

Torres, Santiago Chavanne and Tomas 

Garcia del Rio) on the grounds of the 

Valiente Polo Club.

The 24-goal Valiente team received 

two goals by handicap but White Birch 

7-goaler Mariano Obregon scored the 

first goal of the game from the field 

to trail, 21-.  Valiente’s Tomas Garcia 

del Rio converted a 30-yard penalty 

shot to make it 31-.  A 30-yard penalty 

conversion from Hilario Ulloa ended 

the first chukker with Valiente leading, 

32-.

Both teams struggled to find a 

successful attack in the second period.  

Ulloa took advantage of a couple 

of Valiente fouls to convert penalty 

shots from the 30 and 40-yard marks.  

Valiente was unable to get on the 

scoreboard and trailed 43- at the end 

of the second period. 

White Birch added a pair of goals in the 

third with Mariano Aguerre scoring 

the first goal of the chukker with just 

2:29 on the clock, 53-.  Ulloa’s third 

goal of the day stretched the White 

Birch lead to three goals, 63-.  With 40 

seconds on the clock, Garcia del Rio 

connected on a 30-yard penalty shot 

for a goal that gave White Birch the 

halftime lead, 64-.

All three fourth chukker goals came 

on penalty conversions with Garcia 

del Rio scoring twice for Audi and 

Ulloa adding a penalty goal for White 

Birch.  After four periods of play White 

Birch continued to hold the lead, 76-.

Garcia del Rio tied the game at 77- 

on a 40-ayrd penalty shot for a goal 

in the fifth, but White Birch stormed 

back.  Ulloa scored his first goal of the 

chukker from the field followed by a 

goal from the field that had White 

Birch on top, 97-.  A final goal from 

Obregon came with just 38 seconds 

on the clock and White Birch rode off 

the field on the winning end of a 107- 

game. 

Valiente struggled to get back into the 

game in the sixth period, but there 

was little give from the Audi defense.  

A penalty goal from Ulloa and a goal 

from Aguirre (that he scored as he 

raced from one end of the field with 

opposing players in hot pursuit). 

Aguerre had White Birch on top, 127-.  

Garcia del Rio added a goal on a 

penalty shot to make it 812-.  Ulloa 

and Garcia del Rio scored the final two 

chukkers of play in the 139- win. 

Ulloa scored six of his game-high nine 

goals from the field and was named 

MVP.  Bob Jornayvaz’s Ventura earned 

Best Playing Pony honors in the loss. 

Polo
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اليفستايل

ZENITH EL PRIMERO CHRONOMASTER 1969 SVRA
SVRA إطالق إصدار خاّص تجسيدًا للشراكة مع

إصدار التوربيلون “وبار”
تحفة نادرة من لويس موانيه السويسرية

مجلة توب جير من “بي بي سي”
تمنح ماكالرين لقب أفضل صانع سيارات خالل العام

تعاونت زنيت مع جمعية سباقات السيارات الرياضية 

القدمية )SVRA( لتكون امليقاتي الرسمي عام 2016 

في  اجلمعية  تنّظمها  التي  القدمية  السيارات  لسباقات 

كافة أنحاء أميركا الشمالية.

ماغادا  ألدو  التنفيذي  ومديرها  زنيت  دار  رئيس  أقام 

ورئيس SVRA ومديرها التنفيذي طوني باريال حفل 

كوكتيل في ناد مانهاتن للسيارات الكالسيكية في مدينة 

نيويورك. إّنه ناد خاص مشهور عامليًا، يتيح ألعضائه 

السيارات  أكثر  من  مجموعة  على  االطالع  إمكانية 

الكالسيكية املرغوبة التي مّت تصميمها حّتى اليوم. وقد 

 Primero اغتنمت زنيت الفرصة للكشف عن ساعة

Chronomaster 1969 SVRA وهي عبارة عن 
وينبض   ،SVRA شعار  على  يحتوي  خاّص  إصدار 

.El Primero طبعًا بالقلب األسطوري حلركة

في هذا السياق، يقول ألدو ماغادا: “هذه الشراكة مع 

SVRA وسيارات السباق القدمية ليست مجّرد تعاون 
عادي، فهي متّثل تباداًل للقيم والشغف. نتكلّم هنا عن 

الشغف بامليكانيكيات، والتنافس، واملغامرة، والصداقة 

أيض ًا. نحن فخورون بالتعاون مع إحدى أقدم منّظمات 

سباقات السيارات القدمية في الواليات املتحدة، وذلك 

للتأكيد على مكانة زنيت وعالقتها الوثيقة منذ زمن بعيد 

السيارات  وأصحاب  القدمية  السيارات  سباقات  مع 

الكالسيكية.”

من جهته، علّق طوني باريال، الرئيس واملدير التنفيذي 

 : قائال  القدمية  الرياضية  السيارات  سباقات  جلمعية 

شركات  إحدى  زنيت،  مع  بالتعاون  جّدًا  “نتشّرف 
صناعة الساعات األعرق في العالم. وترتكز هذه العالقة 

على  تبلى  ال  التي  والقطع  باإلرث  على شغف مشترك 

مّر الزمان. فكّل من سّيارات السباق القدمية وساعات 

زنيت هي تقنية وفنية في آن مع ًا. أتطلّع إلى املستقبل 

بينما أستمتع مبا تضفيه دار زنيت على فعالّياتنا.”

فعالية  مجّرد  فقط  ليس  القدمية  السيارات  سباق 

الذين  األفراد  من  واسعة  فهو ميثّل مجموعة  ترفيهية، 

يجمعهم حنني مشترك، كما أّنه هواية يوليها من يقّدر 

التقاليد اهتمامًا بالغا”ً

“لويس  الفاخرة  السويسرية  الساعات  دار  كشفت 

الوقت.  لعالم  ثمينة  وإضافة  فريدة  حتفة  عن  موانيه” 
محدودة  بكمية  واملتوفرة  “وبار” احلصرية  تعد ساعة 

حتتوي  مبيناء  وتتميز  بالتوربيلون  تعمل  فريدة  ساعة 

وبار  نيزك  من  للغاية  نادر  الصنع  يدوي  جزء  على 

اململكة  في  اخلالي  الربع  في صحراء  عليه  ُعثر  الذي 

وبار  نيزك  وزن  وبلغ   .1863 عام  السعودية  العربية 

املتحف  اشتراه  وحينئذ  كجم،   2,550 اكتشافه  وقت 

ذلك،  بعد  التبادل  بغرض  بقصه  قام  الذي  البريطاني 

وهذا ما يفسر كيفية توفر أجزاء النيزك. 

في  فقط  تتوفر  والتي  النيزك  قطع  رؤية  ميكن  حاليا 

املتحف الوطني بالعاصمة السعودية، الرياض حيث يعد 

شيكاغو،  البريطاني،  املتحف  في  الرئيسي  املعروض 

واشنطن، نيويورك وبضعة متاحف أخرى في أوروبا. 

يتوفر توربيلون وبار في إصدار محدود من 12 قطعة 

الفاخرة  الساعات  جتميع  وهواة  لعشاق  مصممة 

يحتوي  والذي  يدويا  املنقوش  األبلكيه  يبرز  املميزين. 

والدقائق  الساعات  عقربْي  يبرز  وبار،  نيزك  على 

الفضيني إضافة إلى القفاز الرئيسي التوربيلون املميز. 

املذهلة  قيراط   18 عيار  األبيض  الذهب  علبة  وحتتوي 

في هذه الساعة على 50 جزء مبا في ذلك واقي تاج 

لويس موانيه الرئيسي. 

Baume & Mercier
تحتفل ببوتكها الجديد في أسواق بيروت

 Baume & افتتحت مؤخرًا دار الساعات السويسرية

Mercier بوتيكًا جديدًا في اسواق بيروت في لبنان.

 Baume أقيم احلفل يوم 9 مارس بالتعاون مع شريك

 Ets.Hagop البالد  في  احلصري   & Mercier

االعالميني  من  كبير  عدد  وحضره   ،  Atamian

واملدونني اضافة الى الفريق احمللي للدار السويسرية.

 Stanislas حول هذه املناسبة، قال مدير الدار السيد

 Ets.Hagop شركة  دعم  »بفضل   :Rambaud

Atamian ، نفتتح بوتيكنا االول في بيروت ما يشكل 

خطوة هامة لتطوير موقع الدار في هذا البلد. من هنا، 

سيتمتع زبائننا اللبنانيون بتجربة فاخرة واستثنائية.«

بعد احلفل، توجه الضيوف لتناول الغداء وملقابلة فريق 

أفضل  لقب  على  أوتوموتيف  ماكالرين  شركة  حازت 

صانع سيارات لعام 2016 من مجلة توب جير من »بي 

تشهده  الذي  املتسارع  النمو  بفضل  وذلك  سي«،  بي 

العاملي  املستوى  على  حتققه  الذي  والنجاح  الشركة 

خالل عدد قليل من السنوات. ويأتي اإلعالن عن الفوز 

باجلائزة بعد عام هو األكثر جناحًا بالنسبة ملاكالرين، 

رقم  وحتقيق  جديدة  طرازات  خمسة  إطالق  مع  وذلك 

 Baume & Mercier وتفتخر  السويسرية.  الدار 

املميزة  واالبداعات  الثمينة  احلياة  بلحظات  باالحتفال 

 Baume & ُتعّد  لذلك،  الساعات.  قطاع صناعة  في 

Mercier املكان املثالي لشراء الساعة االستثنائية.  

قياسي باملبيعات. ومن املتوقع أن تتضمن النتائج املالية 

عام  ثالث  سيكون   2015 عام  أن  قريبًا  ستعلن  التي 

حتقق فيه شركة ماكالرين أرباحًا على التوالي.

وقد متت اإلشادة بعدة طرازات أطلقتها ماكالرين ضمن 

الفئات الثالث ملا تتميز به هذه السيارات من إمكانات 

وقدرات وتنوع، األمر الذي كان من أبرز األسباب التي 

ساهمت في إحراز اجلائزة وفقًا للمجلة: »نحن ال نقّيمها 

باعتبارها مجموعة من السيارات، وإمنا نقوم بتقدير كل 

واحدة ضمن نطاق املنافسة اخلاص بها. وبالتأكيد فإن 

جميع هذه الطرازات استثنائي، وميكن القول إنها من 

ماكالرين  يدل وصول  كما  فئاتها.  األفضل ضمن  بني 

اإلمكانات  على  قصير  زمن  خالل  املستوى  هذا  إلى 

الهائلة التي تتمتع بها الشركة«.

قال  اجلائزة،  هذه  على  احلصول  حول  تعليق  وفي 

جوليون ناش، املدير التنفيذي لقسم املبيعات والتسويق 

حول العالم في شركة ماكالرين أوتوموتيف: »كان عام 

تاريخها  رغم  ماكالرين  لشركة  بالنسبة  األهم   2015

متثل  الذي  املسبوق  غير  اإلجناز  مع  وذلك  القصير، 

بإطالق خمسة طرازات جديدة ضمن معارض سيارات 

زيادة  أيضًا  نشهد  أننا  كما  قارات.  ثالث  في  أقيمت 

املبيعات لعام جديد بفضل توسيع شبكة وكالئنا حول 

العالم. وبال شك فإن اإلشادة التي منحتنا إياها مجلة 

التي  املرموقة  اجلائزة  هذه  على  واحلصول  جير،  توب 

اجلهود  على  بوضوح  يدل  الثالث،  الفئات  على  أثنت 

املبذولة والتقدم الذي حققه فريق العمل سواًء في مصنع 

السيارات في ووكينغ أو من خالل وكالئنا املنتشرين في 

جميع أنحاء العالم«. 
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L’HOMME IDÉAL EAU DE PARFUM »لوم إيديال«
GUERLAIN

جيجر- لوكولتر تضفي عالمة فارقة على الذكرى السنوية 85 لريفيرسو
 من خالل احتفاليٍة خاصة في نادي دبي للبولو و الفروسية

مت إعداد و ترتيب نادي دبي للبولو و الفروسية الحتفاٍل 

حيث  ديكو«،  »آرت  الزخرفي  الفن  طابع  من  أنيق 

للمشاركة  ضيٍف   100 بدعوة  لوكولتر  جيجر-  قامت 

في االحتفال بعيد امليالد اخلامس و الثمانني لساعتها 

األيقونية ريفيرسو.

مت اعتماد موضوع الفن الزخرفي »آرت ديكو« ليكون 

شهدت  التي  للحقبة  و  التصميم  لعناصر  حتية  مبثابة 

إبداع ساعة ريفيرسو للمرة األولى في العام 1931. 

تراث  معرض  الضيوف  استكشف  األمسية  خالل  و 

و   1931 العام  من  ِقَطع  على  احتوى  الذي  ريفيرسو 

كذلك على آخر مجموعة “ريفيرسو تريبيوت، و ريفيرسو 

وان” التي مت إطالقها خالل مناسبة ممائلة، و ذلك خالل 

 SIHH جنيف  في  الراقية  للساعات  الدولي  املعرض 

لهذه السنة.

ُأبِدَعت  التي  الرائدة  ريفيرسو  التراثية  الِقَطع  تضمنت 

عام  الهند  في  البريطاني  اجليش  لضباط  البداية  في 

1931 مما مّكنهم من حماية زجاجات ساعاتهم خالل 
ممارستهم لرياضة البولو. كما كان في العرض ساعة 

اليدوية،  التعبئة  امليكانيكية ذات  “ريفيرسو كوردونيه” 
التي  و  للسيدات   1936 ريفيرسو  اخلالدة  الساعة  و 

شكلت مصدر إلهاٍم ملجموعة »ريفيرسو وان” النسائية. 

إضافة إلى ذلك كانت هناك ساعات ريفيرسو من العام 

الذي  الوقت  لتعكس  جاءت  التي  و  فصاعدًا،   1991
دخلت فيه ساعات ريفيرسو عصر التعقيدات الساعاتية 

مثل مكرر الدقائق، التوربيون، التقومي الدائم، ديوفاس 

»هل تذكرون؟
إلى  الرجال  املوظفني  وبعض  موظفة   160 حتويل  مّت 

عرائس وعرسان طوال يوٍم واحد، وذلك من أجل إضفاء 

بعض احلياة على حملة تعاونّية لم يسبق لها مثيل«.

دائمًا ما يشّكل االلتقاء بالرجل املثالي أمرًا ممّيزًا. إّنه 

وسيم ورياضي وذكي وممتع بشكٍل ال يقاوم، ولطيف. 

وهو يتمّتع بالسحر واجلاذبّية. وتقوم كافة هذه الصفات 

املجتمعة في رجٍل واحد بجعل حياته مليئة بالتحديات.

تخّيلوا فقط...

كّل صباح، يثير تصريحات مليئة بالشغف. حتلم كافة 

النساء بلقائه، ويرغب كافة الرجال أن يشبهوه.

ملساعدة الرجال على منافسة األسطورة وحتفيز قدرتهم 

 Guerlain »اإلغرائّية بشكٍل إضافي، تقّدم »جيرالن

للرجال إصدارًا جديدًا وأكثر فتنًة من عطر »لوم إيديال« 

L’Homme Idéal: ماء العطر.

و الكرونوغراف. و قد احتوت على ساعات ديو و دويتو 

النسائية و الرجالية، باإلضافة إلى ساعات التعقيدات 

الساعاتية الكبرى مثل ريفيرسو جيروتوربيون.

قام مارك دو بانافيو مدير املاركة بالترحيب بالضيوف 

التي  األمسية  هذه  إلى  حضروا  الذين  األصدقاء  و 

استضافتها جيجر- لوكولتر، و صّرح قائاًل:

“يسعدنا كثيرًا الترحيب بأصدقائنا ملشاركتنا في هذه 
املناسبة اخلاصة جدًا. إن ساعة ريفيرسو رمز لألسلوب 

و جاذبيُة تستهوي عابرة للزمن في الشكل و الوظيفة. 

بتراثها الغني الذي ميتد خلمسة و ثمانني عامًا، هناك 

واحدة لكل معصم”.

ُأتيحت الفرصة للضيوف  و خالل مرور هذه األمسية، 

لهذه  إعدادها خصيصًا  التي مت  النقش  ورشة  لزيارة 

األحرف  على  احلصول  بإمكانهم  كان  حيث  املناسبة 

معنى  حتمل  التي  التواريخ  أو  أسمائهم  من  األولى 

خاصًا لهم منقوشة على أسورٍة صغيرة قدمتها جيجر- 

لوكولتر كتذكارات ألمسية الكوكتيل االحتفالية.

حيث  اإلثارة  و  املفاجأة  من  بنوٍع  املناسبة  هذه  بدأت 

ظهرت املضيفات و النوادل بشكٍل ارجتالي و مفاجىء و 

هم يرتدون أزياء من منط الفن الزخرفي »آرت - ديكو«، 

أضفت  جميلة  موسيقى  أنغام  على  بالرقص  قاموا  و 

الكثير من البهجة على األمسية و احلضور، مما جعل 

كل  هي  كما  الذاكرة  في  ستبقى  فريدة  مناسبة  منها 

ساعة من ريفيرسو. و من ثم تولّى دي دجي باتشولي 

)منسق املوسيقى( بتوليفاته املوسيقية التي جعلت الليلة 

و املزاج احتفاليًا على ساحة الرقص.

اليفستايل

إصدار جديد كثيف ومرهف وأنيق
لدى  احملترف  العطور  صانع  واسر،  تييري  أعاد 

عطور  صانعة  جيلك،  ودلفني   ،Guerlain »جيرالن« 

تييري،  جانب  إلى  تعمل   Guerlain »جيرالن«  لدى 

ابتكار اللوز الضرورّي واحملّسن بشكٍل جميل من خالل 

درجات اجللد وملسات الفانيليا.

التوابل والبرغموت املمّيز  اللوز الساحر مع  إّن توافق 

برعاية دار لونجين موسم سباق الشارقة
ينتهي بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة

للمرة االولى، قّدمت دار الساعات السويسرية لوجنني 

وبلغ  مؤخراً  افُتتح  الذي  كاماًل   الشارقة  موسم سباق 

وقد  الشارقة.  حاكم  السمو  صاحب  كأس  مع  ذروته 

ُأقيمت البطولة في نادي الشارقة للفروسية والسباق.

اشتمل كأس صاحب السمو حاكم الشارقة على ستة 

سباقات قدمتها لوجنني، فبرز سباق اخليول االصيلة، 

سباق كأس سمو احلاكم  واملاراثون. وقد فاز خيالن 

راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  لصاحبهما 

املاراثون  جائزة  و  األصيلة  اخليول  بسباق  مكتوم  آل 

رئيس  السمو  لصاحب  تابع  خيل  فاز  فيما  الكبرى، 

سمو  بكأس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  الدولة 

Moon� فكانت الرسمية  احلدث  اما ساعة   احلاكم. 

Longines Master Col� من مجموعة phase

 Longines Master مجموعة  جتّسد   .lection

والنجاح  السويسرية  الدار  اخالقيات   Collection

ساعات  تتمتع   .2005 عام  اطالقها  منذ  عرفته  التي 

خاصة  ومبيزات  التعبئة  ذاتية  بحركات  املجموعة  هذه 

Longines Master Col�  عديدة. اخيرًا، جتمع

lection ما بني االناقة الكالسيكية والنوعية املمتازة 

وهي ال تزال تأسر عشاق الساعات االستثنائية.

االنيقة على  تترك بصمتها  ها هي لوجنني مرة اخرى 

موسم سباق الشارقة.

ميارس جاذبّية ساحرة على هذا العطر الشرقي والغنّي 

األنيق  البلغاري  الورد  مع  يترافق  األخشاب.  بعطر 

حتّبها  التي  الشهيرة  الفانيليا  وملسة  البخور  وُيبرزه 

»جيرالن« Guerlain كثيرًا. وفي النهاية، يأتي األثر 

إلى املقّدمة ليشّكل مزيجًا غريبًا ومحببًا من الدرجات 

اجللدّية وحبوب التونكا وخشب الصندل.
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إطالق فيراري GTC4Lusso في معرض جنيف الدولي للسيارات
مزيج فريد بين األداء الرياضي المذهل وتعّدد المزايا

التصميم الداخلي لسيارة MKX الجديدة يضمن أعلى مستويات الراحة
لينكون MKX القصة الكاملة

وفي املعرض أيضًا سيارة California T املجهزة  

 Handling اخلاّص«  القيادة  »أسلوب  مبجموعة 

Speciale
GT� »4 لوسو   تّتسم سيارة فيراري »جي تي سي

في  األولى  للمرة  الشركة  تطلقها  التي   ،C4Lusso
جديد  طراز  بأنها  للسيارات،  الّدولي  جنيف  معرض 

بأربعة مقاعد، يدمج ما بني التوجيه بالعجلتني اخللفيتني 

فيشّكل  األولى.  للمرة  الرباعي  الدفع  نظام  وبني 

بالتالي تطّورًا ملحوظًا في مفهوم السّيارات السياحية 

.GT الرياضية

مجال  في  فيراري  إبداعات  أحدث  الطراز  هذا  وميثل 

مبكانة  يتمتع  تصميم  وهو  مقاعد،  بأربعة  السيارات 

GT� فسيارة مارانيلّو.  منطقة  تقاليد  في   مميزة 

C4Lusso جتعل األداء الرياضي واألناقة الرائع التي 
متاحة  الرياضية  اجلامح  بها سيارات احلصان  تّتسم 

ألربعة ركاب بداًل من اثنني.

على شكل  أسطوانة   12 من  املؤلف  محّركها  وبفضل 

بقوة  السيارة  تتمتع  مكّعب،  6262 سنتمتر  V سعة 
الدقيقة، مع عزم  8000 دورة في  690 حصانًا عند 
دوران أقصى يبلغ 697 نيوتن متر عند 5750 دورة 

في الدقيقة، في حني يتوافر %80 من هذا العزم عند 

GTC4Lus� 1750 دورة في الدقيقة. بالتالي، حتّقق

ال شك بأن اجللوس ألول مرة في مقعد سيارة جديدة 

فهنالك  مختلفة،  بأحاسيس  مفعمة  جتربة  هو  فاخرة 

العناصر التي تظهر جلية للمرة األولى، ورائحة اجللد 

ليڤانتي: أول سيارة رياضية متعددة االستعماالت من مازيراتي تصل اإلمارات 
الطاير للسيارات تكشف عن مازيراتي ليڤانتي

في  هامة  حتّول  نقطة  مبثابة  ليڤانتي  مازيراتي  تعتبر 

تاريخ الشركة، وقد كشفت مازيراتي عن هذه السيارة 

األولى  للمرة  الفاخرة  االستعماالت  املتعددة  الرياضية 

عامليًا في معرض جنيف الدولي للسيارات 2016، وها 

استضافت  حيث  اإلمارات،  دولة  إلى  تصل  اآلن  هي 

الرسمي لسيارات  الوكيل املستورد  للسيارات،  الطاير 

لعرض  خاصة  فعالية  اإلمارات،  دولة  في  مازيراتي 

سيارة مازيراتي ليڤانتي  في دبي.

واستلهمت مازيراتي اسم هذا الطراز اجلديد من اسم 

الرياح، فـ ليڤانتي هي اسم الرياح القادمة من البحر 

لعاصفة  تتحول  أن  بإمكانها  والتي  املتوسط  األبيض 

السيارة  على  الصفة  هذه  وتنطبق  حلظات،  في  قوية 

من  األولى   )SUV( االستعماالت  املتعددة  الرياضية 

قطاع  إلى  الوصول  قدرة  للشركة  وتتيح  مازيراتي. 

الفخامة األكبر في العالم. وتسهم ليڤانتي بشكل كبير 

في ابتكار التشكيلة األكثر تكاماًل في تاريخ مازيراتي.

بهذه املناسبة قال حسام حسني، مدير عام السيارات 

الفارهة لدى الطاير للسيارات: »هذه أول سيارة رياضية 

متعددة االستعماالت من مازيراتي ولذلك ستغير قواعد 

نتَرقب فترة  اللعبة، وخاصة في دولة اإلمارات. ونحن 

مثيرة قادمة وسعداء لتقدمي هذه التجربة اجلديدة كليًا 

حملبي سيارات مازيراتي. ومن املتوقع وصول سيارات 

مازيراتي ليڤانتي إلى صاالت العرض بدولة اإلمارات 

اليفستايل

ابتداءًا من شهر يوليو«.

من  السيدان  منصة  تطَور  على  ليڤانتي  وتستند 

لتوفير  السيارة خصيصا  مازيراتي. ومت تطوير هيكل 

قيادة فريدة من نوعها على الطرقات العادية مع قدرة 

تنافسية للقيادة على الطرق الوعرة، ومزيد من الراحة 

امللموسة عمليًا للقيادة اليومية. 

ليحمل  واجلاذبية،  بالتمّيز  ليڤانتي  تصميم  ويتسم 

اإليطالية؛ ويرسى معالم  واللمسات اجلمالية  العناصر 

متعددة  الرياضية  السيارات  عالم  في  جديد  مفهوم 

وروعة  الرحبة  اخلطوط  بني  ليمزج  االستعماالت، 

ديناميكية  كفاءة  أفضل  حتقيق  مع  الكوبيه  سيارات 

هوائية في فئتها مع معامل سحب ال يتخطى 0.31.

من اليسار ٕالى اليمين ٔامبرتو شيني، المدير التنفيذي لشركة مازيراتي في منطقة الشرق األوسط 
والهند ؤافريقيا ، وحسام حسني ، مدير عام السيارات الفارهة لدى الطاير للسيارات.

املقصورات  ذات  مازيراتي  سيارات  أبرز  وصلت 

الداخلية احلصرية بتطريزات من إرمنيجيلدو زينيا إلى 

في  موتورز  وبرميير  للسيارات  الطاير  عرض  صاالت 

دولة اإلمارات.

كواتروبورتيه  لطرازات  الداخلية  املقصورات  تتوفر 

توفر  وبذلك  األلوان،  من  خيارات  بثالث  وجيبلي 

امليزات  ضمن  من  فخامة  األكثر  تعد  ميزة  مازيراتي 

التي تقدمها إلى العمالء.

الفارهة  السيارات  عام  مدير   ، حسني  حسام  وقال 

مازيراتي  سيارة  امتالك  :«يعد  للسيارات  الطاير  لدى 

إرمنيجيلدو  تصميم  من  الفاخرة  املقصورات  ذات 

هذه  تتميز  نوعها.  من  وفريدة  اسثنائية،  جتربة  زينيا 

السيارات بجمعها بني أفضل ما مت طرحُه من هندسة 

والذوق  الراقية  الداخلية  التصاميم  ذات  السيارات 

اإليطالي الفاخر، والذي تتفرد به مازيراتي ،وال ميكن 

أن يقدم من ِقبل عالمات السيارات األخرى.”

ومثل مازيراتي، تتمتع إرمنيجيلدو زينيا بأكثر من مئة 

عام من التراث اإليطالي، وهي تعتبر العالمة التجارية 

الرائدة في مجال املالبس الرجالية الفاخرة في إيطاليا، 

في  واألقمشة  املنسوجات  أرقى  بتصنيع  تشتهر  حيث 

إرمنيجيلدو  مع  بالتعاون  مازيراتي  قامت  وقد  العالم. 

وحرير  الطبيعية  األلياف  من   100٪ بتطوير  زينيا 

زينيا )Zegna Silk( من أجل إبراز صفات األناقة 

واحلرفية التي متيز العالمتني التجاريتني اإليطاليتني في 

تصاميم املقصورة الداخلية للسيارة.

فخامة التصاميم اإليطالية
تصل إلى دولة اإلمارات

so سرعة قصوى تبلغ 335 كلم/ساعة، وتتسارع من 
0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.4 ثانية. ويسّجل 
13.5:1، ومعّدل  الذي يساوي  كل من معدل الضغط 

رقَمني  كلغ/حصان   2.6 يبلغ  الذي  القوة  إلى  الوزن 

قياسيني جديد في هذه الفئة. 

ومن خالل الدمج بدّقة وروعة بني األنظمة املعقدة للتحكم 

اجلبارة   GTC4Lusso سيارة  تكتسب  بالديناميات 

قدرتها  أن  غير  كلها.  القيادة  ظروف  في  مذهاًل  أداء 

االنزالق،  الكثيرة  الطرقات  على  جلية  تظهر  احلقيقية 

فيستمتع السائق بثبات وراحة دائمني. 

وباالستناد إلى اجليل الرابع واألحدث من نظام التحّكم 

 ،Slip Side Control اجلانبي  االنزالق  بزاوية 

الرباعّيا  والتوجيه  )القيادة   4RM-S نظام  يجمع 

بني  ما  اختراعه  براءة  فيراري  حتمل  الذي  الدفع( 

 4RM Evo وحدة نقل القوة في نظام الدفع الرباعي

ونظام التوجيه بالعجلتني اخللفيتني والترس التفاضلي 

املغنطيسي  بالتعليق  واملخّمدات   E-Diff اإللكتروني 

.SCM-E االنسيابي

طريقة،  بـ22  للتعديل  القابل  املقعد  تغلف  التي  الغنية 

السائق  يود  التي  األزرار  من  كبير  عدد  إلى  إضافة 

اخلشبية  والتشطيبات  خصائصها،  على  التعرف 

جديد،  عالم  بدخول  اإلحساس  إنه  املذهل:  مبلمسها 

فريد، ال يشبه أي مكان آخر. 

باب  تغلق  عندما  يغمرك  الذي  بالراحة  الشعور  وهذا 

وصوت   ،MKX 2016 لينكون  اجلديدة  سيارتك 

اخلارجي  العالم  عن  يفصلك  الرئيسي،  القفل  إغالق 

هو  لك،  امتداد  هي  سيارة  في  نفسك  أسير  ويجعلك 

الشعور الذي يعرف بالتصور اللمسي. 

فإن  بنا،  احمليطة  املواد  فهم  على  قدرة  أكثر  ولنكون 

وأكثر  شّدًة،  أكثر  اللمس  حاسة  يجعل  العينني  إغالق 

األسطح  مواد  في  الدقيقة  التغييرات  متييز  على  قدرة 

التي تالمسها أيدينا. ويعود ذلك إلى أن حاسة اللمس، 

سلسلة  الواقع  في  هي  بسيطة،  عمليًة  نعتقدها  التي 

معقدة من العمليات التي تشمل الضغط ومتدد البشرة 

واالهتزاز واحلرارة، التي تنقل املعلومات عبر األعصاب 

احلسية عبر احلبل الشوكي ومنه إلى الدماغ. وتتضمن 

هذه العملية املعقدة التصور اللمسي الذي ميكن وصفه 

بأنه االستكشاف الفاعل حمليطنا عبر اللمس.
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التصميم األنيق يجتمع مع القوة االستثنائية في
 تويوتا فورتشنر الجديدة 2016

لسيارات  احلصري  املوزع  للسيارات،  الفطيم  طرحت 

تويوتا بدولة اإلمارات العربية املتحدة، اجليل الثاني من 

السيارة الرياضية متعددة االستخدامات ذات الشعبية 

االستثنائية تويوتا فورتشنر بسبعة مقاعد، والتي تتميز 

أنيق،  داخي  وتصميم  بالكامل  معاد  خارجي  بتصميم 

مقرونًا مع مستويات أداء مذهلة على الطرق الوعرة.

وقوة  باملتانة  تشتهر  والتي  اجلديدة،  فورتشنر  وتتميز 

الطرق  من  كل  على  الفتة  وراحة  االستثنائية  التحمل 

مع  قوة  وأكثر  وأنيق  مميز  بتصميم  واملعبدة،  الوعرة 

استهالك  توفير  في  وكفاءة  محّسنة  قيادة  ديناميكيات 

مزايا  من  ومتنوعة  واسعة  قائمة  جانب  إلى  الوقود، 

الترفيه اإلضافية وخصائص السالمة والراحة. 

في  تويوتا  العام،  اإلدارة  مدير  عباسي،  سعود  وقال 

الفطيم للسيارات: »تشكل الفئة املتوسطة من السيارات 

حجم  من   46% االستخدامات  متعددة  الرياضية 

سوق السيارات الرياضية متعددة االستخدامات بدولة 

في  رئيسي  بدور  فورتشنر  ساهمت  وقد  اإلمارات، 

القطاع  هذا  في  لتويوتا  الرائدة  املكانة  على  احملافظة 

السنوات  وخالل  املاضية.   5 الـ  األعوام  مدى  على 

محددة  فئة  احتياجات  فورتشنر  لَبت  املاضية،  العشر 

للعائالت  األمثل  املركبة اخليار  وتعد هذه  العمالء.  من 

إمكانياتها  بفضل  وذلك  أكثر،  أو  طفلني  لديها  التي 

اليفستايل

وكفائتها  والوعرة،  املعبدة  الطرق  على  للقيادة  املذهلة 

جانب  إلى  الوقود،  استهالك  توفير  في  امللحوظة 

متت  التي  اجلديدة  التعديالت  ومع  استخدامها.  تنوع 

إضافتها، ستواصل هذه السيارة استقطاب فئة العمالء 

من العائالت كما سنشهد اهتمامًا متزايدًا بني صفوف 

الشباب اإلماراتي والغربي الباحث عن سيارة رياضية 

متعددة االستخدامات قوية والتي جتتمع فيها إمكانيات 

ال ُتضاهى للقيادة على الطرق الوعرة مع تصميم داخلي 

فاخر«. يشار إلى أن تويوتا قامت بإيجاد نهج تصميم 

“Solid Fluidity” اجلديد اخلاص بسيارة فورتشنر 

والذي يعبر عن املتانة والعرض الكبير من خالل محور 

الهيكل املرتفع،  وقوس العجل الواسع واحملدب، وكذلك 

املصد األمامي الكبير شبه املنحرف. ومن ناحيٍة أخرى، 

تعكس التفاصيل املتقنة انطباعًا بالرقي واحلداثة، مثل 

في  املدمجة  األسطوانية  األمامية  املصابيح  مجموعة 

مالمح  حتدد  التي  الثالثة  واخلطوط  األمامي،  امِلَصّد 

مجموعة  إلى  باإلضافة  وجوانبه،  بتفاصيله  السقف 

وزخارف  الرفيع  بتصميمها  األنيقة  اخللفية  املصابيح 

لوحة أرقام املركبة اللذان ينسجمان مع اجلزء اخللفي 

من الهيكل بانسيابيٍة تامة. 

سوق دبي الحرة
تحصد ثالث جوائز من »جولدن جلوب تايجرز«

فازت سوق دبي احلرة بثالث جوائز عاملية خالل حفل 

توزيع جوائز جولدن جلوب تايجرز الذي عقد في مدينة 

 « جائزة  السوق  ونالت  مؤخرًا،  املاليزية  المبور  كواال 

إعادة  )احلد،  الرباعية«  البيئية  املمارسات  أفضل 

جائزتني  و  االسترداد(،  التدوير،  إعادة  االستخدام، 

أخريني عن » أفضل مشاركة بيئية للموظفني« و»أفضل 

املمارسات البيئية«.

يرعاها  التي  تايجرز،  جلوب  جولدن  جوائز  وتكرم 

االجتماعية  املسؤولية  ويوم  لألعمال  اآلسيوي  االحتاد 

حققوا  الذين  واملؤسسات  األفراد  العاملي،  املؤسسية 

املسؤولية  مثل  متعددة  ميادين  في  املعايير  أعلى 

االجتماعي  التواصل  ووسائل  املؤسسية،  االجتماعية 

والتسويق الرقمي، وجائزة الريادة في التعليم، وحتظى 

آسيا  في  التسويق  مديري  منظمة  باعتماد  اجلوائز 

.)CMO(

 وعلق كولم ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئيس مجلس 

إدارة سوق دبي احلرة، على اجلوائز قائاًل:  »يسعدنا 

تقديرًا  الثالث  تايجرز  جلوب  جولدن  جوائز  نتلقى  أن 

من  جزءًا  تعد  والتي  البيئة  حماية  مجال  في  ألعمالنا 

التزامنا باملسؤولية االجتماعية املؤسسية، وأخذنا عهدًا 

ولدينا  في مؤسستنا،  املبادئ  هذه  بتبني  أنفسنا  على 

على  بنشاط  يعمل  املؤسسية  للمسؤولية  خاصًا  قسمًا 

إطالق مبادرات جديدة.«

حضر حفل توزيع اجلوائز ما يزيد عن 200 شخص 

إندونيسيا،  الصني،  سنغافورة،  من  شركات  ميثلون 

اململكة  بنغالديش،  كونغ،  هونغ  الفلبني،  ماليزيا، 

وقامت  املتحدة.  العربية  اإلمارات  السعودية،  العربية 

سوق  في  املؤسسية  املسؤولية  مدير  بينيدا  أوليمبيا 

الفائزين  ومن  ماليزيا.  في  اجلائزة  بتسلم  احلرة  دبي 

اآلخرين باجلائزة من دولة اإلمارات، شرطة أبو ظبي، 

املواد،  لفحص  التربة  علوم  ديوا، جمارك دبي، مختبر 

وتكنولوجيا  لإلدارة  اإلمارات  كلية  ذ.م.م،  التعليم  دبي 

املعلومات.

من   2017 العام  طراز  عن  الستار  نيسان  أزاحت 

سيارتها السوبر رياضية، GT-R في معرض نيويورك 

GT-R اجلديدة  نالت نيسان  للسيارات. وقد  الدولي 

ومقصورة  هيكلها  شملت  تصميمية  تطوير  عملية 

ركابها، باإلضافة الى تطوير طاول عددًا من جتهيزاتها 

ومكوناتها امليكانيكية، األمر الذي عزز أداءها املتفوق. 

التعديالت قفزة نوعية في مسيرة نيسان  وتشكل هذه 

GT-R التي قدمت ألول مرة عام 2007.
من  اخلارجي   GT-R هيكل  في  التجديد  إنطلق  وقد 

اللون  ذات  أمامية  تهوئة  فتحة  نالت  التي  مقدمتها 

من  بات  الذي  املتحرك   V احلرف  شكل  على  املطفي 

املعالم التصميمية احلصرية بسيارات نيسان اجلديدة. 

التي  الفتحة  هذه  زيادة حجم  السياق، متت  هذا  وفي 

زيادة  في  يساهم  جديد  تصميم  ذات  شبكًا  نالت 

أعيد  فقد  احملرك،  غطاء  أما  احملرك.  مقصورة  تبريد 

تصميمه بحيث إزدادت صالبته وليعمل تصميمه املتعدد 

قدرته  بسبب  السيارة  متاسك  زيادة  على  املستويات 

العالية  السرعات  على  السفلية  الدفع  قوى  زيادة  على 

وعاكس  اجلديد  األمامي  الصادم  من  مبساعدة  وذلك 

للقسم السفلي من  الفريدة  الهواء املدمج به واخلطوط 

تعزيز  على  مجتمعة  تعمل  والتي  األمامية  املصابيح 

الطابع الرياضي لهذه السيارة.

يتحكم   GT-R لـ  اجلانبي  التصميم  كان  وقت  وفي 

بطريقة تدفق الهواء حوله، نال هذا التصميم مع الطراز 

اجلديد عددًا من التعديالت اإلنسيابية كان أبرزها دفع 

بتدفق  التحكم  لزيادة  اخلارج  بإجتاه  السفلية  العتبات 

الهواء. أما في اخللف، فقد حافظت GT-R اجلديدة 

على مصابيحها الرباعية الدائرية الشهيرة ولكنها نالت 

تعديالت تصميمية إنسيابية عززت حضورها، خصوصًا 

بعد تزويد الواجهة اخللفية بفتحات إخراج هواء جانبية 

أخذت لنفسها مكانًا قرب مخارج العادم الرباعية. أما 

األسود  السفلي  القسم  بني  يفصل  الذي  الوسط  خط 

وبني الهيكل، فقد مت رفعه الى األعلى إلعطاء إحساس 

بالشراسة وبأن القسم اخللفي من السيارة أعرض من 

ما هو عليه في احلقيقة. ومع هذه التعديالت التصميمة، 

بل  وحسب،  رياضية  أكثر   GT-R نيسان  تصبح  لم 

باتت أكثر إنسيابية مع مقاومتها املتدنية للهواء بفضل 

نسبة جر أفضل مت تعزيزها بقوى دفع سفلية مماثلة 

اليه  يعود  والذي  احلالي،  الطراز  بها  يتميز  التي  لتلك 

فضل كبير مبستويات التماسك اإلستثنائية التي طاملا 

حتلت بها نيسان GT-R على السرعات العالية.

إطالق طراز العام 2017 من نيسان GT-R ذات التصميم المطور
والقوة اإلضافية في معرض نيويورك الدولي للسيارات

نقدم  جديد  عام  ببداية  الراقية  أوميغا  عالمة  حتتفي 

واملنتجات  اجلديدة  االبتكارات  من  واسعًا  طيفًا  فيه 

حاضرة  العالمة  ستكون  حيث  املبدعة،  والتصاميم 

بقوة في العام 2016 لتترك بصمتها في عالم صناعة 

الساعات أكثر من أي وقت مضى. 

املنتجات  إحدى  غلومباستر  أوميغا  ساعة  كانت  لقد 

ولم  املاضي،  العام  في  إطالقها  مّت  التي  األيقونية 

التصميم،  اللمسات اجلمالية في  تقتصر مزاياها على 

إمنا متكنت من احلصول على لقب مرموق وهو »ساعة 

وعدتكم  وكما  العالم«،  في  األولى  كرونوميتر  ماستر 

العالمة فإنها لن تتوقف عند ذلك، بل تفتخر بأن تكون 

إبداعات ماستر كرونوميتر مستمرة متاشيًا مع أهداف 

تواصل إبداعات أوميغا ماستر كرونوميتر 
)OMEGA’s Master Chronometer Revolution Continues(

العالمة.    

في  متقدم  معيار  كرونوميتر  ماستر  تصديق  ميثل 

صناعة  عالم  في  املرموقة  مكانته  احتل  االمتياز 

الساعات السويسرية، وقد جاء ثمرة سنوات من العمل 

اجلاد للتوصل إلى هذا املعيار اجلديد حيث تكللت هذه 

املعهد  من  الرسمي  التصديق  على  باحلصول  اجلهود 

السويسري للمقاييس )ميتاس(.  

وبالنسبة ألوميغا فإّن غلومباستر ميثل إجنازًا عظيمًا 

خطتنا  وتقتضي  التميز،  في  جديد  عصر  وبداية 

بحصول كافة الساعات امليكانيكية على تصديق ماستر 

كرونوميتر بحلول العام 2020، وقد بدأت هذه املهمة 

بالفعل في العام املاضي معلنة بداية مرحلة جديدة.  
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نسيب نصار ينافس في الرالي الفرنسي أنتيب - كوت دازور
ورالي دبي الدولي 2016

نصار  نسيب  اللبناني  السباق  سيارات  سائق  يستعد 

خلوض موسم سباقات حافل في األشهر القادمة. حيث 

سيشارك نصار إلى جانب مالحه اللبناني روني مارون، 

تاريخه  الفرنسي. ومع  أنتيب - كوت دازور  رالي  في 

الذي يزيد على اخلمسني عامًا من التنظيم، يعتبر هذا 

عالم  عشاق  جميع  أعني  تترقبه  مشهدًا  املثير  احلدث 

السيارات.

الفرنسية،  للريفيرا  اخلالبة  الطرقات  على  وبإقامته 

سيقوم متسابقون من الطراز الرفيع قادمني من مختلف 

باجلائزة  الفوز  مهاراتهم حملاولة  بإظهار  العالم  أنحاء 

اليفستايل

األولى.  واجلدير بالذكر أّن هذا السباق الدولي يعتبر 

واحدًا من األحداث الرئيسية في بطولة الرالي الفرنسي، 

من  لبنان  مارون  روني  ومالحه  نصار  نسيب  وسيمثل 

خالل فريق موتورتيون للسباقات حيث سيقودان سيارة 
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دولة  في  اعتدااًل  األكثر  الطقس  ذات  األشهر  وبحلول 

وروني  نسيب  سيتأهب  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

خلوض رالي دبي الدولي الذي سينظم من 17 إلى 19 

نوفمبر 2016. ورالي دبي الدولي هو اجلولة اخلتامية 

في بطولة رالي الشرق األوسط برعاية االحتاد الدولي 

للسيارات، وهي اجلولة التي تتحدد مبوجبها هوية بطل 

الشرق األوسط للراليات. 

سيضم  البطولة،  في  املهمة  األحداث  أحد  وباعتباره 

الرالي مشاركني من الشرق األوسط بصورة أساسية 

األخيرة.  باجلولة  الفوز  على  بشدة  سيتنافسون 

وستجري املنافسة على مدار 12 مرحلة خاصة محددة 

التوقيت في املناطق الصحراوية النائية في جنوب دبي 

وفي أجزاء من إمارة الشارقة املجاورة. 

وسيسعى نسيب وروني للفوز من جديد بفئة املجموعة 

N من خالل قيادة سيارة ميتسوبيشي إيفوليوشن 10 
املجهزة من قبل فريق موتورتيون للسباقات. 

يجدر الذكر أّن هذا الفريق أنهى سباق العام املنصرم 

في املركز األول ضمن متسابقي املجموعة N في رالي 

دبي الدولي النسخة السابعة والثالثني. 

الرالي منذ  بفعالية في حلبات  نسيب نصار، احلاضر 

عام 1999،  سجل مشاركته الرسمية األولى في عام 

2005. ويعتبر أفضل أداء حققه حتى تاريخه هو الفوز 
بفئة RC4 في لبنان وفئة املجموعة N في رالي دبي 

الدولي في عام 2015. 

للسيارات،  برعاية شركة احلبتور  الفريق  هذا ويحظى 

شركة مينشي للزبادي املجمد، وشركة فاف للعقارات، 

ومجموعة ماس ميديا. 

Rado الجديدة من HyperChrome 1616 ساعات
شركة تصنيع الساعات السويسرية تقدم ابتكاًرا جريًئا للرجال

السويسرية  الساعات  لصناعة   Rado شركة  تسعى 

ساعة  مع  مبتكراتها  مجموعة  توسيع  إلى 

رجالية  ساعة  وهي   ،HyperChrome 1616
كبيرة احلجم حتمل الطابع االستكشافي. تعتبر ساعة 

ساعات  ملجموعة  إحياًء   HyperChrome 1616
 ،Rado الفخمة التي سبق أن أنتجتها Cape Horn
وقد مت تصنيعها احتفااًل بالذكرى األربعمائة الكتشاف 

أميركا اجلنوبية. 

أحدث   HyperChrome 1616 ساعة  تعتبر 

املألوف.  حدود  بتجاوز   Rado شغف  يعكس  منوذج 

وعلى مستوى التصميم واألداء، فهي ساعة جريئة جًدا. 

علبتها احلاضنة جّذابة بزواياها وقطرها البالغ حجمه 

 – معدني  أو   أسود   – بلونني  تتوفر  وهي  ملم،   46
ويزدان كل منهما  بحزام جلدي عريض. وفي حني تتألق 

من   Rado من   HyperChrome 1616 ساعة 

خالل استخدامها خلامات فائقة املتانة: مثل السيراميك 

أو  التجارية،  العالمة  هذه  ابتكرته  الذي  التقنية  فائق 

والذي  الصالبة  لزيادة  احلصرية  مبعاجلته  التيتانيوم 

.Rado يعتبر من أحدث مجموعة خامات ابتكرتها

فائقة  وزن  بخفة  تتميز  فهي  حجمها،  ضخامة  ورغم 

بفضل هذه اخلامات اخلفيفة: السيراميك فائق التقنية 

الذي ابتكرته Rado والذي يتميز بأنه أصلب وأخف 

وقد  وزًنا،  أخف  يعتبر  الذي  والتيتانيوم  الفوالذ،  من 

خالل  من  عليه  حتسينات  بإدخال  الشركة  قامت  

يتعدى  والذي   املعدن،  سطح  على  الهيكلي  التعديل  

كونه مجّرد طبقة أو طالء. ومن خالل املعاجلة  لزيادة 

فيكرز،   1000 إلى  التيتانيوم  الصالبة وصلت صالبة 

صناعة  في  املستخدم  الفوالذ  من  أصلب  يجعله  مما 

وزًنا  منه  أقل  أنه  كما  مرات،  خمس  مبعدل  الساعات 

مبقدار النصف.

باعتبارها ضابطة الوقت الرسمية
دار لونجين تشارك في بطولة كأس بولو الشاطئ 2016

شركة أبوظبي موتورز تحصد جائزة »أفضل وكيل حصري عالمي للسنة«
في مؤتمر رولز-رويس للوكالء العالميين

مع  بالتعاون  السنوية«  الشاطئ  بولو  »بطولة  شهدت 

نهاية  لوجنني  احلدث  لهذا  الرسمية  الوقت  ضابطة 

ناجحة وحماسية. وقد اقيمت البطولة التي امتدت على 

بن  حمدان  الشيخ  السمو  برعاية صاحب  يومني  مدى 

محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلس 

إدارة نادي دبي الرياضي يومي 2 و3 أبريل في نادي 

سكاي دايف-دبي.

ان بطولة كأس بولو الشاطئ دبي حدثا دوليا اجتماعيا 

واالجتماعية.  الرياضية  االحداث  خارطة  على  بارزا 

اشتملت البطولة بطبعتها الـ 12 على أربعة فرق تنافست 

على اجلائزة االولى. وقد شهدت البطولة احلماسية فوز 

البواردي، سام  طارق  من  يتألف  الذي  كاديالك  فريق 

Mas�  أنستون و ماتياس ماشادو، كما حصلوا على

ter Moon Phase، ساعة احلدث الرسمية.

صناعة  في  متخصصة  تقليدية  شركة  باعتبارها 

احلصري  الوكيل  موتورز،  أبوظبي  شركة  حصدت 

التقدير  والعني،  أبوظبي  كارز في  لرولز-رويس موتور 

بجائزة  فازت  حيث   2015 عام  املمتاز  أدائها  عن 

للسنة« في مؤمتر رولز- »أفضل وكيل حصري عاملي 

رويس للوكالء العامليني الذي ُأقيم في برلني مؤخرًا وذلك 

للمّرة الرابعة في تاريخها.

موتور  رولز-رويس  إعالن  بعد  اجلائزة  هذه  وجاءت 

كارز ليميتد نتائج املبيعات العاملية لعام 2015 الشهر 

الساعات، تستمر لوجنني في انتاج ساعات استثنائية. 

Longines Master Col�  اليوم، جتسد مجموعة

الدار  جناح   2005 عام  اطالقها  منذ   lection

قطرها  البالغ  الفوالذية  الساعة  تضم  السويسرية. 

التعبئة.  ذاتية  ميكانيكية  كرونوغراف  حركة  مم   40

وتزداد اناقة الساعة من خالل امليناء الفضي والعقارب 

املاضي حيث احتلّت أبوظبي موتورز الطليعة بني الوكالء 

األفضل مبيعًا لرولز-رويس موتور كارز في العالم وذلك 

للسنة الثالثة على التوالي.

ذلك  في  مبا  إجمالية  جوائز  أربع  الوكالة  حصدت 

الشرق  ملنطقة  إقليمي  حصري  وكيل  أفضل  جائزة 

اجلنوبية،  وأمريكا  الوسطى  وآسيا  وإفريقيا  األوسط 

وجائزة الوكيل احلصري األفضل مبيعًا ضمن برنامج 

املبيعات  في حجم  األكبر  املساهم  وجائزة  »بيسبوك«، 

املصنوعة من الفوالذ االزرق اضافة الى اخللفية الراقية 

لعرض اطوار القمر. اما العلبة فمجهزة بسوار بني من 

جلد التمساح.

حول  الفروسية  لرياضة  الرسمية  الشريكة  وبصفتها 

خالل  من  إرثها  تعزيز  لوجنني  دار  تواصل  العالم، 

إضافة ملسة انيقة على هذه الرياضة احلماسية.

العاملية لعام 2015 مقارنة بالوكالء احلصريني اآلخرين 

ضمن شبكة العالمة العاملية.

وفي كلمة له بعد مؤمتر رولز-رويس للوكالء العامليني، 

أبوظبي  لشركة  العام  املدير  هوسيلمان،  أرنو  قال 

موتورز: »إّنه لشرف عظيم لنا أن نحصد هذه اجلوائز 

املرموقة من رولز-رويس موتور كارز وأن نحصل على 

إجنازاتنا.  على  والعامليني  اإلقليميني  زمالئنا  تقدير 

كانت هذه سنة ممتازة أخرى لشركة أبوظبي موتورز 

رولز-رويس،  لعالمة  اإلجنازات  من  عددًا  حيث حققنا 

وهذا النجاح يعود بالتأكيد إلى اخليار االستثنائي من 

السيارات التي نوّفرها لعمالئنا من العالمة الفارهة كما 

يعود بشكل كبير أيضًا إلى العشق والتفاني في العمل 

الذي يّتسم به فريق عملنا بالكامل، باإلضافة إلى الدعم 

الدائم الذي نلقاه من عمالئنا األوفياء. وإننا نتطلّع قدمًا 

إلى مواصلة هذه الروح اإليجابية التي بدأنا بها السنة 

على الدوام.«
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نيسان تطلق طراز العام 2017
من ألتيما في المنطقة

»نيسان« تسجل نموًا مطردًا ألعمالها خالل األعوام الخمسة الماضية 
الشرق األوسط واحدة من أهم األسواق العالمية للشركة

أزاحت نيسان اليوم الستار عن طراز العام 2017 من 

خالل  وذلك  األوسط  الشرق  منطقة  في  ألتيما  نيسان 

نيسان  وتتميز  دبي.  في  أقامته  خاص  إقليمي  حفل 

من  ينطلق  الذي  اخلارجي  بتصميمها  اجلديدة  ألتيما 

مفهوم »الطاقة املتدفقة«، فيما يعتمد تصميمها الداخلي 

على مبدأ »اجلناح املنزلق« )غاليدينغ وينغ( الذي تنفرد 

به مقصورات سيارات نيسان احلديثة. وقد نالت نيسان 

من  مّكنتها  مكثفة  تطوير  حملة  أيضًا  اجلديدة  ألتيما 

تصدر فئتها جلهة الكفاءة في إستهالك الوقود وحّسنت 

تقنيات  من  املزيد  اليها  وأضافت  قيادتها  ديناميكيات 

السالمة.

وفي هذا السياق، قال سمير شرفان، املدير التنفيذي 

بإطالق  سعيدون  “نحن  األوسط:  الشرق  نيسان  لـ 

منطقة  في  ألتيما  نيسان  من   2017 العام  طراز 

الشرق األوسط، إذ تأتي هذه السيارة لتكمل مجموعة 

اليفستايل

وصول سيدان نيسان المتوسطة الحجم التي تعتمد لغة نيسان التصميمية الجديدة بعد إعادة تصميمها داخليًا وخارجيًا

نيسان من السيارات التي تتمّيز بإبداع يثير احلماس، 

خصوصًا أنها تعبر عن رؤية نيسان لتصميم سيارات 

كبيرة  بشعبية  ألتيما  نيسان  وتتمتع  احلديثة.  الركاب 

في املنطقة وفي العالم وسيساهم التصميم اجلديد في 

العالية  إعتماديتها  ظل  في  وباألخص  جاذبيتها  زيادة 

وجتهيزاتها الغنية«.

أعلنت شركة »نيسان« اليوم عن تسجيل منو مطرد في 

الشرق  في  املاضية  اخلمسة  األعوام  خالل  عملياتها 

أبرز  من  كواحدة  املنطقة  مكانة  عزز  مما  األوسط، 

األسواق الرئيسية للشركة على مستوى العالم.

بنسبة  املبيعات  حجم  في  منوًا  »نيسان«  وسجلت 

 25% بنسبة  السوقّية  حصتها  ارتفعت  فيما   ،50%
في دول مجلس التعاون اخلليجي خالل األعوام اخلمسة 

املاضية. وارتكز أداء »نيسان« الالفت في املنطقة على 

العمالء، والتميز  حجم ونوع عملياتها، ومستوى رضا 

في اخلدمات، واالستثمار في قّوة عالمتها التجارية.

التنفيذي  املدير  شرفان،  سمير  قال  املناسبة،  وبهذه 

’نيسان’  »حققت  األوسط«:  الشرق  »نيسان  لشركة 

زيادة الفتة في املبيعات خالل األعوام اخلمسة املاضية، 

متميزة  السوقية وسجلت مستويات  كما منت حصتها 

عالمتها  قّوة  في  واالستثمار  العمالء  رضا  حيث  من 

التجارية. ونتبوأ اليوم مكانة رائدة في اململكة العربية 

السعودية التي تعتبر سوقنا الرئيسية في املنطقة، حيث 

لعبت دورًا رئيسيًا في حتقيق استراتيجيتنا للنمو«.

وتستند الركيزة األولى الستراتيجية منو »نيسان« في 

السيارات  من  حملفظتها  الفاعلة  اإلدارة  إلى  املنطقة 

والتي تشمل طرازات أساسّية مثل »باترول«، و«إكس- 

تريل«، و«باثفايندر«، و«ألتيما«، و«ماكسيما«، و«صاني« 

، و«سنترا«، ونيسان »بيك أب«، باإلضافة إلى التخطيط 

املدروس لدورات حياة هذه الطرازات.

اخلمسة  األعوام  خالل  »جنحنا  شـرفان:  وأضاف 

األساسية  الطـرازات  من  مبيعاتنا  زيادة  في  املاضية 

بنسبة %70. وال شك أن زيادة مبيعات طراز ’باترول’ 

بنسبة  %235 و’إكس- تريل’ بنسبة %440 خالل 

األساسية  استراتيجيتنا  صوابية  يعكس  الفترة  هذه 

خلطوط إنتاج سياراتنا«.

الشركة  منو  الستراتيجية  الثانية  الركيزة  وتتمحور 

بهدف  العمالء  خدمة  مجال  في  الريادة  حتقيق  حول 

تقدمي أفضل التجارب لهم في عملية البيع وما بعدها. 

وتبوأت »نيسان« مكانة رائدة بهذا املجال في األسواق 

اخلليجية الرئيسية، حيث جاءت باملرتبة األولى في أكثر 

من نصف تلك األسواق.

التجارية  العالمة  قوة  في  فتتمثل  الثالثة،  الركيزة  أما 

للشركة؛ حيث حلّت »نيسان« في املرتبة 49 لعام 2015 

جتارية  عالمة   100 ألفضل  »إنتربراند«  قائمة  ضمن 

عملت  املاضية،  اخلمس  السنوات  وخالل  العالم.  في 

والتجارب  االبتكارات  أحدث  استقدام  على  »نيسان« 

لعمالئها في املنطقة من خالل منصات مشاركة فريدة 

دوري  مع  والشراكة  تي«،  جي  نيسان  »أكادميية  مثل 

أبطال أوروبا، باإلضافة إلى اتفاقية الرعاية مع »مجلس 

اإلجنازات  الشركة هذه  واستكملت  الدولي«.  الكريكت 

مبيعات الشركة في األسواق الخليجية ترتفع بنسبة %50 خالل السنوات المالية بين 2011-2015
باإلضافة إلى نمو حصتها السوقية بنسبة 25%

توقعات بنمو المبيعات والحصة السوقية بنسبة %12 و%15 تباعًا في األسواق الخليجية 
خالل السنة المالية 2016

الشركة تعتمد استراتيجية لتحقيق نمو مستدام مع التركيز على المملكة العربية السعودية

لـ  الرياضي  الفرع  ُتعد  التي  »نيسمو«  عالمة  بإطالق 

للقيادة  املعدة  السيارات  بتعديل  واملتخصص  نيسان 

السيارات،  رياضة  في  املشاركة  تلك  وجتهيز  اليومية 

في  ساهمت  متميزة  إجنازات  عدة  حتقيق  عن  فضاًل 

»جينيس« لألرقام  موسوعة  إلى  »نيسان«  دخول 

القياسية خلمس مرات.

عالمات صناعة  أكثر  ’نيسان’  »ُتعد  وأضاف شرفان: 

حيث  املنطقة،  في  املرموقة  للجوائز  حصدًا  السيارات 

نالت 32 جائزة خالل 5 أعوام. كما سجلت منوًا في 

معدالت الشراء بنسبة %49، ما يؤكد أن استراتيجية 

عالمتنا التجارية حظيت بأصداء إيجابية لدى جمهورنا 

املستهدف«.

وتلعب خطة إعادة تواجد »نيسان« في اململكة العربية 

السعودية دورًا رئيسيًا في جناح الشركة باملنطقة، حيث 

ركزت خالل شهر نوفمبر 2013 على ترسيخ حضورها 

شركة  تأسيس  عبر  السعودية  السوق  في  املباشر 

التعاقد  جانب  إلى  السعودية،  العربية  اململكة  »نيسان 

استراتيجي  كشريك  للسيارات«  »العيسى  وكالة  مع 

لها في اململكة. وأثمر ذلك عن حتقيق قفزة نوعية على 

صعيد حصتها السوقية التي ارتفعت من %0.4 للسنة 

 ،2014 املالية  السنة  في   7.2% إلى   2012 املالية 

الشركة  أعلنت  كما  العمليات.  من  كامل  عام  بعد  أي 

في مارس 2015 عن اختيار شركة »بترومني« كشريك 

استراتيجي ثاٍن لها في اململكة.

وأضاف شـرفان: »شهد عام 2015 حتـواًل كبيرًا في 

استراتيجيتنا؛ حيث توجب علينا إدارة آثار النمو الكبير 

مبيعاتنا،  حجم  زيادة  في  التريث  فقررنا  لعملياتنا، 

القيمة من خالل متيز  توفير  املقابل على  والتركيز في 

اخلدمات بغية احلفاظ على ثقة عمالئنا«.

القائمة  االستراتيجية  الشراكة  »إن  شرفان:  وأردف 

تنطوي  والتي   - و’بترومني’  و’العيسى’  ’نيسان’  بني 

اخلدمة  ومراكز  البيع  صاالت  من  واسعة  شبكة  على 

الناجحة - ستسهم في تسريع منو املبيعات واالرتقاء 

بالتالي  لنا  يتيح  الذي  األمر  العمالء،  خدمة  مبستوى 

تعزيز حصتنا السوقية لتبلغ %9,5 خالل السنة املالية 

صالة   54 لتشمل  شبكتنا  توسيع  ومواصلة   ،2016
عرض و49 مركزًا خلدمة العمالء و550 مركزًا للخدمة 

السريعة«.
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