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حضور قوي لإلمارات في الفروسية العالمية

السعودي  اجلواد  بها  تّوج  التي   ،2017 العاملي  دبي  لكأس  االستثنائية  النسخة  كانت 

»أروجيت«، مبثابة إسدال للستار على موسم حافل لسباقات اخليل في اإلمارات، لكن نشاط 

وعنفوان الفروسية اإلماراتية لم يتوقف، فقد ظلت حاضرة بقوة في املشهد العاملي، شهدت 

مختلف ميادين السباقات في أوروبا مشاركة وتفّوق اخليول اإلماراتية.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

 2000« الـ  لتفوق خيول جودلفني في سباق  الله، كان حاضرًا ومتابعًا  حاكم دبي، رعاه 

جينيز« اإلجنليزي الكالسيكي على مضمار نيوماركت العريق في إجنلترا.

بعد هذا التفوق بأيام معدودة شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إجنازًا 

آخر متثل في هيمنة فرسان اإلمارات على سباق ويندسور للقدرة، الذي أقيم في احلديقة 

امللكية لقصر ويندسور بإجنلترا، شهده أيضًا امللك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة 

البحرين الشقيقة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، امللكة 

إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا ودول الكومنولث، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 

رئيس املجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية.

سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة بنسختها الـ 24، 

وصلت إلى محطة مهمة جدًا مبضمار دو فيل الفرنسي العريق عبر سباقي الغينيس الفرنسي 

للمهرات واألمهار ملسافة 1000 و2000 متر، الذي أصبح اسمه »أبوظبي غينيس«، الذي 

يعد األشهر في العالم، وافتتاحية السباقات الكالسيكية في فرنسا.

فروسية اإلمارات ال تغيب عن الساحة العاملية، حيث كانت مدينة مراكش املغربية مسرحًا 

أيام  ثالثة  مدى  على  أقيم  الذي  العربية،  اخليل  لسباقات  العاملي  للمؤمتر  الثامنة  للنسخة 

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم 

اإلمارات(، ضمن فعاليات النسخة التاسعة للمهرجان العاملي لسمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهيان للخيول العربية.
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 الإمارات: دار احلكمة، 97142665394+ 
البحرين: موؤ�س�سة الهالل للتوزيع، 97317480800+

الإردن: وكالة التوزيع الأردين، 96265358855+

وكالء التوزيع

لبــــنان
الإمارات العربية املتحدة
اململكة العربية ال�سعودية

الكويت

: 5.000 ل.ل.
: 20 درهم
: 20 ريال

: 1.25 دينار

اململكة املتحدة
فرن�سـا
اأملانيا

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

�ســلطنة عمان
قطر

الأردن
مملكة البحرين

: 1.5 ريال
: 1.5 ريال

: 3 دينار
: 1.5 دينار

م�سر
املغرب
�سوريا

: 10 جينية
: 15 درهم

: 500 ل.�س.

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

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

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

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

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

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

محمد بن راشد يشهد 
إنجاز فرسان اإلمارات في 
مهرجان ويندسور للقدرة

»أروجيت« يهدي السعودية 
لقب كأس دبي العالمي 

للخيول
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قدرة

محمد بن راشد يشهد إنجاز فرسان اإلمارات في مهرجان ويندسور 

بحضور حمدان بن محمد وملك البحرين والملكة إليزابيث

سباقات  في  العالية  مكانتهم  اإلمارات  فرسان  أكد 

رويال  مهرجان  صدارة  على  هيمنوا  عندما  القدرة 

ويندسور للقدرة ملسافة 120 كم والذي شهده صاحب 

نائب رئيس  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو 

الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  امللك  بحضور 

بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  وسمو  الشقيقة  البحرين 

راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

كما شهد السباق الذي أقيم في احلديقة امللكية لقصر 

ويندسور بإجنلترا امللكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا 

ودول الكومنولث وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

رئيس املجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية.

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  والتقي 

مكتوم، على هامش فعاليات مهرجان رويال ويندسور 

الكومنولث  ودول  بريطانيا  ملكة  الثانية  إليزابيث  امللكة 

بحضور ملك مملكة البحرين وسمو ولي عهد دبي.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

اإلمارات  دولة  اللقاء حرص  دبي خالل  حاكم  الوزراء 

العربية املتحدة على املشاركة في الفعاليات الرياضية 

ويندسور  رويال  ومهرجان  عام  بشكل  اإلجنليزية 

للفروسية بشكل خاص والذي يعد أحد أهم املهرجانات 

املتخصصة في قطاع الفروسية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

عن إعجابه باملستوى الذي ظهر عليه فرسان اإلمارات 

في بطولة سباق ويندسور امللكي للقدرة مشيدا سموه 

يؤكد  مما  االمارات  لفرسان  املتالحقة  باالجنازات 

ريادتهم في سباقات القدرة العاملية.

وجاء التفوق االماراتي بكل جدارة واستحقاق من خالل 

ملختلف  االولى  املراكز  على  االمارات  فرسان  سيطرة 

وشهد  مراحل  أربعة  تضمن  الذي  السباق  مراحل 

دول  من  وفارسة  فارسا   46 من  يقارب  ما  مشاركة 

مختلفة من بينهم ثمانية فرسان من دولة االمارات.

سيطرة إماراتية على السباق
 وسيطر فرسان اإلمارات على املراكز األربعة األولى 

البحرين  من  فرسان  أقيم مبشاركة  الذي  السباق  في 

وبريطانيا وفرنسا واملانيا واسبانيا واالرجنتني، وتوج 

باملركز األول الفارس سعيد حمود اخلياري على صهوة 

اجلواد »ضاحي« قاطعا املسافة بزمن قدره 4:47:48 

وحل  ساعة،  كلم/   25.02 بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعة 

الفارس سعيد محمد خليفة املهيري  الثاني  في املركز 

على صهوة الفرس »زعامة« قاطعا املسافة بزمن قدره 

4:47:49 ساعة، وحل في املركز الثالث عبدالله غامن 

 4:47:50 قدره  بزمن  »توم جونز«  على صهوة  املري 

الفارس منصور سعيد  الرابع  املركز  في  ساعة، وحل 

محمد بن راشد وحمدان بن محمد وملك البحرين وملكة بريطانيا وناصر بن حمد.

 
 

 

 
@stregishotels
تمتعوا با�قامة الرائعة في أكثر من ٤٠ فندق ومنتجع سانت ريجس في أنحاء العالم.
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إدخل إلى عالم يفوق التوقعات
من موقعه ضمن الحبتور سيتي، يتواجد أول منتجع متكامل في المنطقة في قلب مدينة 

دبي، حيث يمكنك االستمتاع بتجربة فريدة في هذا المبنى المستوحى من الفنون الجميلة 
والمصمم ل®شخاص المتميزين والعصريين الذين يتطلبون ا¨فضل في كل شيء. تراثنا 

يتجسد في كل ما نفعله. وعنواننا يوفر سبب¯ إضافي¯ للعودة.

٥٥٥٥ ٤٣٥ ٤ ٩٧١+ stregisdubai.com مدينة الحبتور، ص.ب ١٢٤٤٠٥، دبي، ا�مارات العربية المتحدة. 
سانت ريجس دبي
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وتسلّم الفارس سعيد اخلياري، بطل السباق، السيف 

وامللكة  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  امللك  من  الذهبي 

إليزابيث الثانية، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد 

والرياضة،  للشباب  األعلى  املجلس  رئيس  خليفة،  آل 

امللكي  الفريق  رئيس  البحرينية،  األوملبية  اللجنة  رئيس 

اإلمارات  ابطال  تتويج  شهد  كما  للقدرة،  البحريني 

للفروسية،  دبي  لنادي  العام  املدير  العضب،  محمد 

ومحمد السبوسي، مدرب إسطبل إم 7.

حمدان بن محمد:
»ضاحي« جواد المستقبل

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 

ولي عهد دبي باعتالء فرسان اإلمارات صدارة سباق 

فرسان  أن  سموه  وكشف  للقدرة،  امللكي  ويندسور 

خالل  البطيئة  البداية  بعد  تعليمات  تلقوا  اإلمارات 

املراحل األولى، األمر الذي غير وتيرة السباق، وخلق 

منافسة ساخنة بني الفرسان.

يرى  إنه  وقال  »ضاحي«،  اجلواد  بأداء  سموه  وأشاد 

فيه جواد املستقبل، خاصة أنه صغير السن، واملشوار 

أمامه طويل، ليحقق املزيد من االنتصارات. وعن اجلواد 

ما  ودائمًا  جيد،  حصان  »إنه  سموه  قال  جونز«  »تيم 

ينافس خالل السباقات«.

كان  إنه  سموه  قال  السباق،  قبل  ترشيحاته  وعن 

من  ميلك  ملا  »انتصار«  اجلواد  من  جيدًا  أداًء  يتوقع 

وقال  املهمة،  واملنافسات  السباقات  كبيرة خالل  خبرة 

أيضًا ركضت بشكل جيد  »زعامة«  الفرس  سموه:«إن 

خالل السباق«.

وأجاب سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم مبقطع 

»رحال«  اجلواد  تسمية  حول  سؤال  على  للرد  شعري 

ال  وأخاف  فاني  العمر  من  والباقي  »رحال«  قائاًل: 

يأخذني العمر »رحال«.

قدرة

ملكة بريطانيا تتّوج الفارس الخياري بحضور محمد العضب ومحمد السبوسي.

حمدان بن محمد يوجه الفارس عبدالله المري.

الفارسي على صهوة »الزراك” بزمن قدره 4:47:51 

ساعة، فيما احتل الفارس البحريني جعفر ميرزا املركز 

الرابع ممتطيًا صهوة »تيسمايل دى فايرولس”، مسجاًل 

زمنًا قدره 4.48.36 ساعة.

ملك البحرين وملكة بريطانيا
يتوجان االبطال

تّوج امللك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين 

واململكة  بريطانيا  ملكة  الثانية،  وإليزابيث  الشقيقة، 

املتحدة ودول الكومنولث، فرسان اإلمارات في امليدان 

الرئيس في ويندسور، أبطااًل لبطولة ويندسور للقدرة، 

املراكز  بانتزاعهم  حققوه،  الذي  الكبير  اإلجناز  بعد 

الثالثة األولى للسباق امللكي ملسافة 120كم »جنمتان«.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد أثناء السباق.

محمد بن راشد مع أحد الخيول.
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سباق

محمد بن راشد يشهد فعاليات اليوم األول

تالق خيول اإلمارات في سباقات الجينيز االنجليزي

املخصص  األولى  للفئة  امليل  ملسافة  الكالسيكي 

تبلغ  والذي  سنوات،   3 عمر  األصيلة  املهجنة  للخيول 

على مضمار  إسترليني  جنيه  ألف   500 جائزته  قيمة 

نيوماركت العريق في إجنلترا.

كما حضر السباق، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية.

»بارني  املهر  حقق  األولى،  للفئة  الرئيس  السباق  وفي 

الفارس  بقيادة  الثاني  املركز  جودلفني  لفريق  روي« 

جيمس دويلي، بينما انتزع املركز األول وبعد منافسة 

شرسة املهر شيرشل بقيادة الفارس ريان موري، ليتوج 

بذلك بطاًل للسباق في نسخة 2017، فيما ذهب املركز 

بقيادة  ريسينج  الشقب  لفريق  »الوكير«  للمهر  الثالث 

الفارس جريجوري بونويست.

وفي شوط ذي هافانا جولد نيوماركت ستيكس، أهدى 

محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  ملالكه  »بيرميان«  املهر 

بن راشد آل مكتوم، الفوز باملركز األول، متربعًا على 

الصدارة، وذلك ملسافة امليل وربع امليل بقيادة الفارس 

اجلواد سبيدو  الثاني  املركز  فيما حصد  موري،  ريان 

بوي بقيادة الفارس سيلفيستر دي سوسا.

وقد تسلم جائزة الفوز، الشيخ راشد بن دملوك آل مكتوم، 

نيابة عن املالك، وسط إعجاب احلضور باملستوى الذي 

ظهر عليه املهر، متفوقًا على منافسيه بجدارة واقتدار.

وكانت فعاليات مهرجان اجلينيز اإلجنليزي، قد انطلقت 

بسباق ذي سبرينج لودج ستيكس ملسافة 1800 متر، 

املهر  خالل  من  الثاني  املركز  جودولفني  فريق  وحقق 

»نيكست ستيج« بقيادة الفارس جيم كرولي، وبإشراف 

باملركز  بينما ظفرت  بن سرور،  الوطني سعيد  املدرب 

ويليام  الفارس  بقيادة  ساوند«  »باليفول  املهرة  األول 

اجلواد  نصيب  من  الثالث  املركز  كان  بينما  بويك، 

»سينترال سكوير« بقيادة الفارس اندريا اتزيني.

وفي شوط هاندي كاب ستيكس، حقق اجلواد »اقتران« 

لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، املركز الثاني 

ملسافة ألف متر بقيادة الفارس جيم كراولي، بينما ظفر 

الفارس  بقيادة  سفليير«  »دانييل  املهر  األول  باملركز 

من  الثالث  املركز  كان  فيما  سوسا،  دي  سيلفيستر 

نصيب املهر »مستحيل« لفريق الشقب ريسينغ، وبقيادة 

الفارس فرانكي ديتوري.

“هاتريك” لخيول جودلفين
في سباق ال«1000« جينيز

نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  شهد سمو 

في  مايل  رولي  مبضمار  املالية،  وزير  دبي  حاكم 

اإلجنليزي  جينز«   1000« سباق  فعاليات  نيوماركت، 

الكالسيكي للمهرات.

وحققت  السباق،  خالل  اإلمارات  خيول  وتألقت 

بواسطة  »جودلفني«  خيول  عبر  »هاتريك«،  ثالثية 

»فرونتيرسمان«، »واي اوف ويزدوم«، و»ليشال«.

ومتكن اجلواد »فرونتيرسمان« بإشراف شارلي أبلبي 

وقيادة وليام بيوك، من الفوز بلقب سباق »قطر ريسينج 

هانديكاب« ملسافة 2400 متر في أول أشواط احلفل، 

وقطع املسافة الكلية للسباق في زمن قدره 2:32:96 

»توب  الوصيف  عن  طول   2.5 بفارق  متفوقًا  دقيقة، 

توق«.

وجاء الشوط اخلامس إماراتيًا بامتياز، حيث حلت خيول 

أوف  »واي  عبر  األولى،  الثالثة  املراكز  في  اإلمارات 

وقيادة  أبلبي  شارلي  بإشراف  لـ»جودلفني«،  ويزدوم« 

وليام بويك، فيما حل وصيفًا »كيت مارلو« لسمو الشيخ 

حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف مارك جوستون 

وبقيادة جيمس دويل، ونال املركز الثالث »قراط« لسمو 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف إد دنلوب 

وبقيادة جيم كرولي.

لقب  انتزع  عندما  »جودلفني«  ثالثية  ال«  »ليش  وأكمل 

ريسينج  بريتيش  سبورتيج  كيبكو  سباق  في  اخلتام 

يبلغ  الذي  املهر  وقطع  متر،   2000 ملسافة  هانديكاب 

من العمر 3 سنوات بإشراف سعيد بن سرور وقيادة 

جيمي سبنسر، املسافة في زمن قدره 2:03:63 دقيقة، 

بقيادة  بفارق عنق عن رفيقه »دبي هورايزون«  متفوقًا 

سلفستر دي سوذا.

فيما توجت املهرة »وينتر« بإشراف إدن اوبراين وبقيادة 

اإلجنليزي  جينز«   1000« سباق  بلقب  لوردان،  واين 

الكالسيكي للمهرات في سن ثالث سنوات ملسافة امليل 

للفئة األولى الذي تبلغ قيمة جائزته نصف مليون جنيه 

النابودة  سعيد  الله  لعبد  »دبان«  وأحرزت  إسترليني. 

بإشراف جون جوسدن وبقيادة فرانكي ديتوري، املركز 

الثالث في السباق.

حمدان بن محمد وحمدان بن راشد خالل السباق.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد يتابعان سباق الغينيس اإلنجليزي.
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محمد بن راشد يشهد النسخة الـ 22

»أروجيت« يهدي السعودية لقب كأس دبي العالمي للخيول
دبي  لكأس  الـ22  النسخة  لقب  »أروجيت«  املهر  منح 

من  خياًل   13 على  تغلب  عندما  للسعودية،  العاملي 

وشهد  واليابان،  وروسيا  وتشيلي  وقطر  اإلمارات 

السباق الذي أقيم مبضمار »ميدان« في منطقة ند الشبا 

صاحب  بحضور  املاضي،  مارس  نهاية  في  دبي،  في 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما 

شهد السباق وقام بتتويج الفائزين سمو الشيخ حمدان 

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

دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

بن  الشيخ محمد  األمسية، سمو  املالية. وحضر  وزير 

سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس اخليمة، وسمو 

الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد 

بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس 

األعلى ملجموعة طيران اإلمارات، وسمو الشيخ أحمد 

رئيس مؤسسة محمد  آل مكتوم،  بن راشد  بن محمد 

بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن 

بن  نهيان  الشيخ  ومعالي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية املعرفة، وعدد من 

الشيوخ والوزراء وكبار املسؤولني في الدولة، وأكثر من 

مضمار  ومرافق  جنبات  بهم  غصت  مدعو،  ألف   80

»ميدان« ومسطحاته اخلضراء. 

وتّوج املهر »أروجيت« لألمير خالد بن عبدالله آل سعود، 

األولى  للمرة  اللقب  ليهدي  جودمونت،  مزرعة  مالك 

اجلائزة  جانب  إلى  ونال  السعودية،  العربية  للمملكة 

دوالر،  ماليني   10 أصل  من  دوالر«  ماليني   6« املالية 

ثمنها  يقّدر  التي  الذهبية  الكأس  الشوط،  جائزة  قيمة 

بنحو ربع مليون درهم.

سميث،  مايك  الفارس  بقيادة  »أروجيت«،  وحقق 

اندفع  حيث  دراماتيكيًا،  فوزًا  بافيرت،  بوب  وإشراف 

بفارق  متفوقًا  األول،  املركز  إلى  الصفوف اخللفية  من 

2.25 طول عن »جن رنر« لـ»وينشيل للتهجني« ومزرعة 

وبقيادة  اسموسن،  ستيف  وبإشراف  شيمنيز،  ثري 

فلورانت جيرو. وجاء في املركز الثالث اجلواد القطري 

بلتشر،  تود  وبإشراف  للسباقات«،  لـ»قطر  »نيوليثيك« 

سباق

قدره  زمنًا  »أروجيت«  فالزكويز، وسجل  وبقيادة جون 

العمر  من  البالغ  »أروجيت«،  ودخل  دقيقة.   2:02:15

سوجن«،  »انبرايدليد  نسل  من  واملنحدر  سنوات،  أربع 

إلى السباق وهو يخوض جتربته األولى على املضمار 

البوابة  من  متعثرة  انطالقته  وجاءت  املوحل،  الرملي 

التاسعة. وفي بداية السباق، تقدم إلى الصدارة »لوجن 

ريفر« بقيادة مايكل بازرلونا، يليه املرشح الثاني »جن 

بقيادة  »مبتهج«  ثم  ومن  جيرو،  فلورانت  بقيادة  رنر« 

كريستوف سوميو.

سعود بن خالد:
الفوز فخر لكل الخليجيين والعرب 

اجلواد  فوز  عبدالله  بن  خالد  بن  سعود  األمير  أهدى 

بن  عبدالله  بن  خالد  األمير  والده  إلى  »أروجيت« 

اخليول  وسباقات  الفروسية  وإلى جمهور  عبدالرحمن، 

محمد بن راشد والجليلة بنت محمد ومحمد بن منصور.
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سباق

وللعاملني  والعربية،  واملنطقتني اخلليجية  السعودية  في 

في »جودمونت فارمز«، وكل املعجبني بـ»أروجيت« على 

في  ثقة  احلدث  في  »مشاركتنا  وقال:  العالم.  مستوى 

كأس دبي العاملي والقائمني عليه، واملشاركة املتواضعة 

منا جاءت لتعزيز وضع السباق في اخلريطة العاملية«، 

اخلليجيني  لكل  فخر  بالكأس  الفوز  أن  إلى  مشيرًا 

والعرب، ملا متثله من رفعة على صعيد سباقات اخليل 

الثقة  بني  ما  املختلطة  املشاعر  إلى  ولفت  العالم.  على 

للشوط  األولى  اللحظات  خالل  الزمته  التي  واخلوف 

االنطالقة  أخر  الذي  االصطدام  بعد  للسباق،  الرئيس 

بالنجاح  مساعيه  تكلل  أن  قبل  لـ»أروجيت«،  اجليدة 

والفوز.

راشد  للشيخ  اإلمارات  من  »سكند سمر«  اجلواد  فاز 

بلقب الشوط األول، شوط جودلفني  النعيمي  بن حميد 

مايل، وهو شوط للخيول املهجنة األصيلة، وذلك بعدما 

حقق مسافة السباق البالغة 1600 متر في زمن قدره 

1:35:62 دقيقة بقيادة الفارس باتريك دوبس.

وهو  أملانيا،  »روز« من  الثاني اجلواد  املركز  نال  فيما 

للمالك شتال دومشتات، بقيادة الفارس »أندريا أتزن« 

وبإشراف املدرب بيتر شيرجني.

ونال املركز الثالث اجلواد »شارب آزتيكا« من أمريكا، 

ملالك مزرعة جلفنستني، وبقيادة الفارس أدجارد زاياس 

وبإشراف املدرب جورج نافارو.

البالغة جوائزه  الفائزين في هذا الشوط،  وقام بتتويج 

»ميدان  الراعية  الشركة  ممثلو  أمريكي،  دوالر  مليون 

شوبا«.

»رضا« يمنح قطر لقب »كحيلة كالسيك«
خليفة  بن  محمد  للشيخ  »رضا«  القطري  اجلواد  تّوج 

للخيول  املخصص  الثاني  الشوط  بلقب  ثاني،  آل 

كالسيك،  كحيلة  دبي  بطولة  شوط  األصيلة،  العربية 

بجوائز  رملي  متر   2000 ملسافة  آيبك  شركة  برعاية 

البطل،  اجلواد  وقطع  أمريكي.  دوالر  مليون  قدرها 

بقيادة الفارس هاري بنتلي، وبإشراف املدرب جوليان 

سمارت، املسافة بزمن قدره 2:16:07 دقيقة، وتسلم 

جائزة الفوز عبدالرحمن منصور مدير مربط الشحانية.

ونال اجلواد »آر بي بيرن« للشيخ سلطان بن خليفة بن 

جيرالد  الفارس  بقيادة  اإلمارات،  من  نهيان،  آل  زايد 

املدرب  بإشراف  اجلواد  وهذا  الثاني،  املركز  أفرانش 

رقبتني  بفارق  مركزًا  حقق  حيث  ليمارتنيل،  إيريك 

ونصف عن اجلواد صاحب املركز األول.

مونلو«  اجلواد »سنيبر دي  للشوط  الثالث  املركز  ونال 

باتريك  الفارس  بقيادة  عبدالغني،  عبدالله  لعبدالغني 

وقام  العلوي،  هالل  املدرب  وبإشراف  كوسجراف، 

»أيبك«  شركة  ممثل  الشوط  هذا  في  الفائزين  بتتويج 

الراعية للشوط.

»فزيراباد« بطل كأس دبي الذهبي
نال لقب الشوط الثالث، وهو بطولة كأس دبي الذهبي 

برعاية  متر،   3200 ملسافة  األصيلة  املهجنة  للخيول 

دوالر  مليون  قدرها  وبجوائز  للسيارات«،  »الطاير 

»فزيراباد«  اجلواد  العشبي،  امليدان  على  أمريكي 

اململوك ألغا خان باملركز األول، محققًا املسافة في زمن 

قدره 3:22:52 دقائق، وذلك بقيادة الفارس كريستوف 

سوميلون وبإشراف املدرب آلن دي ديوبري. ونال املركز 

الثاني اجلواد »بيوتيفول رومانس« جلودلفني، بإشراف 

سعيد بن سرور، وبقيادة الفارس أويشني ميرفي.

فيما نال املركز الثالث اجلواد »شيخ زايد روود« حملمد 

جابر عبدالله، وبقيادة الفارس مارتني هارلي، وبإشراف 

املدرب جيفيج سيمكوك.

»ثندر سنو« لجودلفين
بطاًل لديربي اإلمارات 

في منافسات الشوط الرابع، من بطولة ديربي اإلمارات 

برعاية  متر،   1900 ملسافة  األصيلة  املهجنة  للخيول 

مليونا  قدرها  جوائز  وعلى  النابودة،  ومحمد  سعيد 

دوالر أمريكي، متكن اجلواد »ثندر سنو« من جودلفني 

سوميلون،  كريستوف  الفارس  بقيادة  اإلمارات، 

وبإشراف املدرب سعيد بن سرور، من التتويج باملركز 

حقق  قوية  منافسة  بعد  بجدارة،  الشوط  لهذا  األول 

دقيقة.   1:57:76 قدره  زمن  في  الشوط  مسافة  فيها 

وأحرز املركز الثاني اجلواد »إيبكاريس« اململوك ملزرعة 

يوكاروت، بقيادة الفارس كريستوف لومير، وبإشراف 

اجلواد  الثالث  املركز  ونال  هاجيورا.  كيوشي  املدرب 

»ماستربالن«، من قطر، بقيادة الفارس جون فيالسكيز، 

محمد بن راشد يستمع إلى المر آل مكتوم بحضور حمدان بن محمد ومحمد بن منصور.

محمد بن راشد مع خيول جودلفين خالل السباق.
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بإشراف املدرب تود بليتشر. وقام بتتويج الفائزين في 

هذا الشوط ممثلو شركة النابودة الراعية للشوط.

»ذا رايت مان« بطل القوز للسرعة
متّكن اجلواد »ذا رايت مان« اململوك ملزرعة بيجاسي، 

بقيادة الفارس فرانسوار زافير، وإشراف املدرب ديدر 

جليمني، من التحليق بلقب الشوط اخلامس »بطولة القوز 

العشبي  املضمار  على  متر   1200 ملسافة  للسرعة« 

برعاية »عزيزي للتطوير«، وبجوائز قدرها مليون دوالر.

اململوك  فاليو«  أون  »لوجن  اجلواد  الثاني  املركز  ونال 

إلسطبل واشتل جورج جيه كير، بقيادة الفارس جويل 

من  »ارجتال«  اجلواد  الثالث  املركز  ونال  روزاريو. 

جيم  الفارس  بقيادة  الرايحي،  راشد  لعلي  اإلمارات 

حمدان بن محمد والجليلة بنت محمد ومحمد بن منصور مع كابنيلي وباتريك عون.

محمد بن منصور يتسلم جائزة فوز أحد خيول جودلفين.
حمدان بن محمد وحمدان بن راشد يتّوجان بطل كأس دبي العالمي.
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وقام  الرايحي،  راشد  علي  املدرب  وبإشراف  كرولي، 

بتتويج الفائزين في هذا الشوط ممثلو شركة »عزيزي« 

الراعية للشوط.

»مايند يور بيسكيتس« فوز تحت المطر
تّوج اجلواد »مايند يور بيسكيتس«، اململوك إلسطبالت 

جي أم سكوت، بقيادة الفارس جويل روزاريو، وبإشراف 

املدرب شاد سامرز بطاًل للشوط السادس الذي شهد 

زخات من األمطار، شوط دبي جولدن شاهني، ملسافة 

1200 متر، على امليدان الرملي، وبجوائز قدرها مليونا 

دوالر، برعاية »جلف نيوز«، حيث قطع مسافة السباق 

الثاني  باملركز  وحل  دقيقة.   1:10:91 قدره  زمن  في 

بقيادة  جلودلفني،  اإلمارات  من  »كوميكاس«  اجلواد 

آبلبي،  شارلي  املدرب  وإشراف  بيوك،  وليام  الفارس 

الشيخ  لسمو  »مراوغ«  اجلواد  الثالث  املركز  نال  فيما 

دروبا  املدرب  وبإشراف  مكتوم،  آل  راشد  بن  أحمد 

سلفاراتنام، وقيادة الفارس كريستفور هايس.

»فيفلوس« يمنح اليابان لقب
»دبي تيرف«

لكازوهيرو  اليابان،  من  »فيفلوس«  اجلواد  متّكن 

وإشراف  موريرا،  جواو  الفارس  بقيادة  ساساكي، 

األول  باملركز  التتويج  من  توموميشي،  ياسو  املدرب 

للشوط السابع شوط »دبي تيرف« برعاية »موانئ دبي 

ملسافة  األصيلة  العربية  للخيول  املخصص  العاملية«، 

1800 متر، بجوائز قدرها 6 ماليني دوالر، حيث قطع 

1:50:20 دقيقة. ونال  السباق في زمن قدره  مسافة 

املركز الثاني اجلواد »حشم« للشقب للسباقات، بقيادة 

الفارس جريجوربنوييست، وإشراف املدرب كريستوف 

جلودلفني،  »ريشيستر«  اجلواد  متكن  فيما  فيرالند. 

بإشراف املدرب ريتشارد فاهي، وقيادة الفارس وليام 

عن  املسؤولون  وقام  الثالث،  املركز  حتقيق  من  بيوك، 

الشركة الراعية بتتويج الفائزين في هذا الشوط.

»جاك هوبس«
بطل »لونجين شيماء كالسيك«

جلودلفني  اإلمارات  من  هوبس«  »جاك  اجلواد  حقق 

لوجنني  دبي  شوط  الثامن،  الشوط  في  األول  املركز 

جوائزه  وتبلغ  لوجنني،  شركة  برعاية  كالسيك،  شيماء 

6 ماليني دوالر، وجاء تتويج جاك هوبس بعد أن قطع 

2410 أمتار في زمن قدره  بـ  مسافة الشوط املقدرة 

بيوك،  وليام  الفارس  بقيادة  وذلك  دقيقة،   2:32:39

وبإشراف املدرب جون جوسدن. فيما نال املركز الثاني 

الفارس  بقيادة  أيرلندا،  من  هيفني«  »سيفينث  اجلواد 

ونال  أوبراين.  أيدن  املدرب  وإشراف  هفرنان،  سيمي 

للشيخ  الثالث اجلواد »بوستبوند« من اإلمارات  املركز 

محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزتي، 

وبإشراف املدرب روجر فاريان.

سباق

محمد بن راشد مع أحد خيول جودلفين الفائزة.
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سباق

الثاني  اليوم  في  األضواء  اإلمارات  خيول  خطفت 

واألخير لفعاليات سباقات الربيع للخيول برعاية سوق 

دبي احلرة، والتي أقيمت على مضمار نيوبري مبقاطعة 

سمو  الفعاليات  وشهد  املتحدة،  اململكة  في  بيركشاير 

دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

بريطانيا  ملكة  الثانية  إليزابيث  وامللكة  املالية،  وزير 

خيول  وفازت  الكومنولث.  ودول  املتحدة  واململكة 

البداية  وكانت  الثمانية،  األشواط  من  بثالثة  اإلمارات 

لسمو  »منتهى«  سنوات  األربع  ذو  املهر  متكن  عندما 

لقب  انتزاع  من  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

الشوط االفتتاحي »مفاجآت سوق دبي احلرة ستيكس« 

ملسافة )2400 متر( الفئة الثالثة بقيادة الفارس جيم 

برعاية سوق دبي الحرة

تألق خيول اإلمارات في سباقات الربيع بنيوبري

كراولي، وإشراف املدرب جون غوسدن، مسجاًل زمنًا 

قدره 2.31.58 دقيقة بفارق رقبة عن »كيمكال شارج« 

لقطر ريسينغ ليميتد، بقيادة أويسني مورفي، وإشراف 

املدرب رالف بيكت، فيما جاء »سكندستب« في املركز 

الثالث بقيادة جيمي سبنسر.

اململكة  لدى  اإلمارات  املزروعي سفير  سليمان  وتسلّم 

دبي  سوق  ضيوف  كبار  بني  من  كان  الذي  املتحدة، 

احلرة، الكأس نيابة عن املالك الفائز. وأسعد الفارس 

املخضرم فرانكي ديتوري املدرب جون غوسدن وجمهور 

الطائرة  قفزته  تنفيذ  على  أقدم  عندما  الكبير  نيوبري 

اخلاصة به لدى ترّجله عن مهرته الفائزة »ظبية« لعبدالله 

سعيد النابودة، وذلك بعد أن انتزعت لقب الشوط الثاني 

»سوق دبي احلرة ستيكس« الفئة الثالثة ملسافة 1400 

لسعيد  فوكس«  »أوربان  عن  وربع  طول  وبفارق  متر، 

منانة، بقيادة مارتن هارلي، وإشراف جيمس تاتي.

»بارني  املهر  على صهوة  دويل  الفارس جيمس  وجنح 

في  سنوات،   3 العمر  من  والبالغ  جلودلفني،  بوي« 

انتزاع لقب شوط غرينهام ستيكس ملسافة 1400 متر، 

عن  طولني  وبفارق  هانون،  ريتشارد  املدرب  بإشراف 

»درمي كاستل« جلودلفني أيضًا، بقيادة أويسني مورفي، 

»زينهم«  جاء  فيما  سرور،  بن  سعيد  املدرب  وإشراف 

املركز  في  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو 

مايكل  السير  وإشراف  كراولي،  جيم  بقيادة  الثالث 

ستاوت. وتّوجت املهرة »سيجني« لكارل مايكل جينينغ، 

ويليام  وبإشراف  كوسجريف،  بات  الفارس  بقيادة 

هاغس، بطلًة للشوط الثامن واخلتامي لسباقات الربيع 

مليونير  ميلينيوم  احلرة  دبي  »شوط سوق  نيوبري  في 

هانديكاب«، ملسافة 2000 متر، وجائزته 25000 جنيه 

إسترليني، مسجلة زمنًا قدره 2.1158 دقيقة.

األول ابن فرس السباقات »ميموري«، بقيادة ريان مور 

لقب  امللكة  إهداء  من  هاغس،  ويليام  املدرب  وإشراف 

للتنس ميدن ستيكس«  شوط »بطولة سوق دبي احلرة 

ملسافة 1600 متر، بعد أن سجل زمنًا قدره 1.41.80 

الفائز  دقيقة. وتلقت ملكة بريطانيا جائزة مالك اخليل 

الملكة إليزابيث تتابع الحفل
وحضرت امللكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا مجريات 

ترعاها  التي  الربيع  لسباقات  واخلتامي  الثاني  اليوم 

من  اثنني  أداء  كثب  عن  وتابعت  احلرة،  دبي  سوق 

خيولها »كول تو مايند« و»ميوزيكال تيرمز«، حيث متكن 

حمدان بن راشد وماكلوجلين.

ملكة بريطانيا وماكلوجلين وصالح تهلك خالل التتويج.

حمدان بن راشد مع الجواد الفائز.
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سباق

بهذا الشوط من كولم ماكلوكلني النائب التنفيذي لرئيس 

احلرة،  دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس 

التنفيذي  الرئيس  نائب  تهلك،  وصالح  بريدا،  وحرمه 

-اخلدمات املؤسساتية، سوق دبي احلرة، وإليسا يانا، 

املساعدة في قسم التسويق. وعقب االنتهاء من املراسم 

الرسمية لتقدمي اجلوائز قام كولم ماكلوكلني وبحضور 

الفضي  اليوبيل  مبناسبة  تذكارية  هدية  بتقدمي  امللكة 

بيورك،  دومينيك  إلى  للتنس  احلرة  دبي  سوق  لبطولة 

رئيس مجلس إدارة مضمار نيوبري.

صالح تهلك وجوليان ثيك.

ماكلوجلين وصالح تهلك و سليمان المزروعي.
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سباق

رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات  سلسلة  واصلت 

ال24،  بنسختها  االصيلة  العربية  للخيول  الدولة 

فيل  دو  مبضمار  الرحال  حطت  ان  بعد  جتوالها 

الفرنسي  الغينيس  سباقي  عبر  العريق  الفرنسي 

والذي  متر  و2000   1000 ملسافة  واألمهار  للمهرات 

العالم  في  االشهر  ويعد  غينيس  أبوظبي  اسمه  أصبح 

وابهرت  فرنسا،  في  الكالسيكية  السباقات  وافتتاحية 

السمو  صاحب  كأس  سباقات  لسلسلة  الثانية  اجلولة 

سباقات  ومحبي  عشاق  العربية،  للخيول  الدولة  رئيس 

اخليل العاملية، والتي اقيمت االحد املاضي في مضمار 

دو فيل الذي استضاف للمرة االولى من نوعها سباقًا 

في  اقيم  الذي  السباق  وشهد  االصيل.  العربي  للخيل 

الكأس  سباقات  لسلسلة  االوروبية  احملطات  افتتاحية 

الغالية لعام 2017 والتي تقام برعاية سامية لصاحب 

الدولة،  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو 

حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

كأس رئيس الدولة بمضمار دوفيل الفرنسي

»مراقب« يتوج بلقب الجولة الثانية للنسخة 24 للسلسلة

العربي األصيل وتعزيز مكانته في  دعمًا إلعالء اخليل 

املضامير العاملية مبا يتماشى مع نهج املغفور له بإذن 

الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 

ثراه.

»مراقب« بطاًل لكأس رئيس الدولة
استطاع املهر »مراقب« لسمو الشيخ حمدان بن راشد 

السمو  صاحب  كأس  سباق  بلقب  الظفر  مكتوم،  آل 

رئيس الدولة للخيول العربية، والذي أقيم ملسافة 2000 

متر )جروب 1( واملخصص لألمهار واملهرات من عمر 

أربع سنوات فما فوق، وحقق »مراقب« بإشراف املدرب 

فرانسو أورو، وبقيادة الفارس فرانسوا برتراس زمنًا 

قدره 2:24:48 دقيقة بفارق نصف طول عن »مهداف 

آل  العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  عبدالعزيز  لألمير  عذبة« 

وبقيادة  سوغرب،  فيليب  املدرب  بإشراف  سعود، 

»برادا«  الثالث  باملركز  جاء  فيما  بودا،  بيير  الفارس 

للمالك الهولندي جي زيتوليف بإشراق املدرب  جي تي 

زيتوليف، وبقيادة الفارس أنطوان هملن. وشهد شوط 

الدولة صراعًا مثيرًا على  كأس صاحب السمو رئيس 

اللقب بحضور جماهيري غفير، مبشاركة 7 من نخبة 

وأوروبا،  فرنسا   في  القوية  األصيلة  العربية  اخليول 

مظلة  حتت  وذلك  يورو،  ألف   100 جوائز  ومبجموع 

املشرفة  اللجنة  وبتنظيم  الرياضي  أبوظبي  مجلس 

الوطني  املجلس  عضو  اليبهوني  سهيل  مطر  برئاسة 

االحتادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي 

الفروسية في املجلس، وبإشراف عام من  رئيس جلنة 

فيصل الرحماني مستشار قطاع الفروسية في مجلس 

أبوظبي الرياضي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة 

العليا لسباقات اخليل الفرنسية )فرانس جالوب(. 

كما حظي احلدث باهتمام كبير من مالك ومربي ومدربي 

اخليول في جميع أنحاء العالم، في ظل إقامته بالتزامن 

ملسافة  واملهور  للمهرات  غينيس  أبوظبي  سباقات  مع 

العالم،  في  األشهر  تعد  والتي  متر،  و2000   1000
وافتتاحية السباقات الكالسيكية في فرنسا، ويحتضنها 

مضمار دو فيل الشهير الذي احتضن أول سباق في 

املضامير  أعرق  من  ويعتبر   ،1882 عام  في  مسيرته 

العاملية، إلى جانب املكانة الكبيرة التي حتتلها الكأس 

مدار  على  الكالسيكية  السباقات  عشاق  لدى  الغالية 

سنوات تنظيمه.

الخييلي: كأس رئيس الدولة
حقق مكاسب كبيرة 

أكد سعادة معضد حارب مغير اخلييلي، سفير الدولة 

تعزيز  في  ودورها  اخليل  سباقات  أهمية  فرنسا،  في 

موروثها  على  احلفاظ  في  اإلمارات  وريادة  مكانة 

األصيل، مبينًا أن احلضور في السباقات العاملية وفي 

جسد  الشهيرة،  الفرنسية  السباقات  موسم  افتتاحية 

اإلمارات  سمعة  لترسيخ  املهمة  املكاسب  من  الكثير 

الطيبة، موضحًا أن تنظيم كأس صاحب السمو رئيس 

فيل  دو  مضمار  في  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة 

للدولة  كبيرًا  إجنازًا  ذاته  بحد  الشهير ميثل  الفرنسي 

لعوامل كثيرة، من أهمها وجوده القوي في أكبر وأهم 

ألول  ينظم  ذلك  جانب  إلى  شهرة،  العاملية  السباقات 

 135 عمره  يبلغ  الذي  املضمار  في  عربي  مرة سباق 

الشهير  الفرنسي  الغينيس  تسمية  أن  مؤكدًا  عامًا، 

على  جديد  دليل  أبوظبي،  وعاصمتها  اإلمارات  باسم 

متانة العالقات التاريخية التي جتمع اإلمارات بفرنسا 

الكبير  االهتمام  التي قطعتها في ظل  الكبيرة  واملكانة 

في  احلضور  على  حترص  التي  الرشيدة  القيادة  من 

خير  الدولة  ومتثيل  العاملية،  احملافل  مبختلف  املقدمة 

في  كبيرة  تطورات  من  إليه  وصلت  ما  وعكس  متثيل، 

مختلف القطاعات.

الرحماني: رؤية منصور بن زايد
تقود للريادة العالمية

سباقات  سلسلة  عام  مشرف  الرحماني،  فيصل  قال 

مستشار  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  كأس 

في  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  في  الفروسية  قطاع 

الشكر  آيات  بأسمى  »أتقدم  السباق:  تصريحات عقب 

والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 

لدوره  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

لتحقيق  تقودنا  التي  السديدة  ورؤيته  الكبير  الريادي 

رئيس  السمو  كأس صاحب  سباقات  لسلسلة  النجاح 

املضامير  مختلف  في  األصيلة،  العربية  للخيول  الدولة 

واملكاسب  بالنجاحات  »فخورون  مضيفًا:  العاملية، 

الكبيرة التي سجلتها محطة فرنسا الثانية واألولى في 

اجلوالت األوروبية بكافة املقاييس، حيث استطعنا وضع 

بصمات إماراتية جلية بداية من تنظيم سباق )جروب 1( 

املتمثل بكأس صاحب السمو  العربية األصيلة  للخيول 

الشهير  الفرنسي  فيل  دو  مضمار  في  الدولة  رئيس 

الذي يعد من أقدم مضامير  فرنسا والعالم لسباقات 

وهو   ،1882 لعام  تاريخه  ويعود  الكالسيكية،  اخليول 

بحد ذاته ميثل جناحًا كبيرًا وأمرًا مميزًا وسط حضور 

جماهيري غفير، ومبتابعة واهتمام مالك ومربي ومدربي 

اخليول في العالم، إلى جانب تسمية أقوى سباقني في 

الفرنسي  الغينيس  في  املتمثل  واملهرات  للمهور  العالم 

الذي  األمر  أبوظبي،  احلبيبة  اإلمارات  عاصمة  باسم 

يعد من املنجزات الكبيرة العتبارات عدة، أهمها عاملية 

وجماهيرية السباقني واالهتمام اإلعالمي الدولي الكبير.
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الجولة األولى لكأس رئيس الدولة بالقاهرة

»خير« يتوج باللقب »مقبل الفريدة« وصيفًا و»نفير« ثالثًا

بلقب  توج اجلواد »خير«، اململوك إلسطبالت الصفوة، 

 24 الـ  النسخة  سباقات  لسلسلة  االفتتاحية  اجلولة 

العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  لكأس 

األصيلة، بعدما تفوق في الشوط الرابع الرئيسي الذي 

التي  الستة  األشواط  ضمن  خيول   9 مشاركة  شهد 

الرياضية لسباق  نادي اجلمعية  أقيمت منافساتها في 

اخليل ومالكي اجلياد والفروسية في القاهرة.

 1600 البالغة  الشوط  قطع مسافة  من  البطل  ومتكن 

متر في زمن قدره 1:51:54 دقيقة، بفارق طولني عن 

حل  فيما  حسني،  أبو  جالل  لرياض  الفريدة«  »مقبل 

باملركز الثالث »نفير« إلسطبالت األهرام، وبلغ إجمالي 

جوائز الشوط 250 ألف جنيه مصري.

ويأتي تنظيم منافسات اجلولة األولى من النسخة 24 

خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  السامية  للرعاية  ترجمة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وتوجيهات 

رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعمًا للعالقات 

سباق

التاريخية والروابط األخوية الوثيقة بني اإلمارات ومصر 

مختلف  في  والتواصل  الشراكات  حتقيق  في  ودورها 

املجاالت، مبا يدعم النهج الذي أرسى قواعده املغفور له 

بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله 

وإعالء  األصيل  العربي  اخليل  مكانة  تعزيز  في  ثراه« 

شأنه في امليادين العاملية.

حضر منافسات السباق جمعة مبارك اجلنيبي، سفير 

الدولة في جمهورية مصر العربية، وفيصل الرحماني، 

مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة 

للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات 

العربية األصيلة، وفليكس يوسف سرحان، رئيس الهيئة 

العليا لسباق اخليل في مصر، وسعيد املهيري، ممثل 

بيطار،  جلبرت  والدكتور  الرياضي،  أبوظبي  مجلس 

لسباق  الرياضية  اجلمعية  نادي  إدارة  مجلس  رئيس 

إلى جانب  بالقاهرة،  والفروسية  اخليل ومالكي اجلياد 

واملربني  للمالك  مميز  وحضور  غفير  جماهيري  حشد 

واملدربني للخيول العربية األصيلة في مصر، واملهتمني 

بسباقات اخليول العربية األصيلة.

وأشرف على تنظيم السباق الثاني على التوالي مجلس 

لسباق  العليا  الهيئة  مع  بالتعاون  الرياضي،  أبوظبي 

املنظمة  اللجنة  من  مباشرة  ومبتابعة  املصرية،  اخليل 

املجلس  عضو  اليبهوني  سهيل  مطر  برئاسة  للكأس 

الوطني االحتادي، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي 

 58 مشاركة  وسط  املنظمة،  اللجنة  رئيس  الرياضي، 

مصر،  في  األصيلة  العربية  اخليول  نخبة  من  خياًل 

تنافست على ألقاب األشواط الستة.

العربية  للبواني  اإلمارات  بكأس  السباقات  وبدأت 

املبتدئة،  للخيول  متر   1200 الغشيمة ملسافة  املصرية 

جنيه  ألف   40 جوائز  ومبجموع  خيول   10 مبشاركة 

في  محمد  رمضان  حملمد  »مشهر«،  وجنح  مصري، 

الفوز باللقب وحقق زمنا 1:27:54 دقيقة، متفوقًا على 

الذي حصل  املنعم مجاهد  عبد  لعمرو  »ثائر احلسام« 

على املركز الثاني، وجاء في املركز الثالث »وسام النيل 

بدراوي« ملك إسطبالت بدراوي.

وتوج »نضال« إلسطبالت السالم بكأس الشوط الثاني 

على كأس اإلمارات للجياد العربية املصرية، الذي أقيم 

أو سباقني  الرابحة سباق  للخيول  متر   1400 ملسافة 

فما فوق، مبشاركة 10 خيول ومبجموع جوائز 50 ألف 

جنيه مصري، وقطع مسافة السباق في زمن 1:38:00 

دقيقة، وجاء في املركز الثاني »دواح« ملك السيدة منى 

عاصم محرم، فيما حل »شرف عكاشة« ملك إسطبالت 

عكاشة باملركز الثالث.

املخصص  اإلمارات  كأس  على  الثالث  الشوط  وفي 

سباقات   3 الرابحة  املصرية  العربية  )البواني  للخيول 

فما فوق( والذي أقيم ملسافة 1400 متر، مبشاركة 5 

مصري، جنح  جنيه  ألف   70 جوائز  ومبجموع  خيول 

»منر إخناتون« ملك إسطبالت الصفوة في اقتناص لقب 

باملركز  ووقف  دقيقة،   1:37:00 قدره  بزمن  الشوط 

باملركز  أبوحسني، وجاء  لرياض جالل  الثاني »شداد« 

الثالث »شيخ العرب« لسليمان صالح صعب.

من  أبوحسني  جالل  لرياض  إخناتون«  »مغوار  ومتكن 

الفوز بلقب الشوط اخلامس الذي أقيم ملسافة 1200 

للبواني  اإلمارات  كأس  على  خيول   9 مبشاركة  متر، 

ومبجموع  سباقني  أو  سباق  الرابحة  املصرية  العربية 

جوائز 40 ألف جنيه مصري، وذلك بزمن 1:23:00 

دقيقة، وجاء باملركز الثاني »فريد« إلسطبالت السالم، 

إخناتون« إلسطبالت  »نشوان  الثالث  باملركز  فيما حل 

أقيم  الذي  واألخير  السادس  الشوط  وفي  العروبة. 

ملسافة 1400 متر على كأس اإلمارات للجياد العربية 

املصرية الغشيمة، مبشاركة 15 خياًل ومبجموع جوائز 

40 ألف جنيه مصري، فاز »فراس شاهني« ألحمد عزت 

السيد جاب الله بلقب الشوط بزمن 1:38:00 دقيقة، 

وحل بعده باملركز الثاني »شامل إخناتون« لعطية عليوة 

سعفان«  »مراد  الثالث  باملركز  وقف  فيما  الطحاوي، 

إلسطبالت سعفان.

تتويج الفائزين
وعقب نهاية السباق، توج جمعة مبارك اجلنيبي وفيصل 

املهيري  وسعيد  سرحان  يوسف  وفليكس  الرحماني 

»خير« بطاًل لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول 

مالكة  الترجمان  الكأس لسهى  وُقدم  العربية األصيلة، 

تناوب  كما  اجلماهير،  من  عارمة  فرحة  اجلواد، وسط 

من  شوط  كل  في  األول  باملركز  الفائزين  تتويج  على 

األشواط الستة فيصل الرحماني، وسعيد املهيري من 

مجلس أبوظبي الرياضي.
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سباق

»سينديال« تحلق بكأس زايد وكوشريكوفا تظفر بمونديال )أم اإلمارات( 

)يوم اإلمارات ـ أبوظبي( يدشن مضمار مراكش

توجت املهرة »سينديال« بطلة لسباق اجلولة الرابعة من 

كأس زايد املخصص للخيول العربية األصيلة )قوائم(، 

كوشريكوفا  ميشاال  السلوفاكية  الفارسة  انتزعت  فيما 

الشيخة  لسمو  العالم  بطولة  من  اخلامسة  اجلولة  لقب 

الفارس  ونال  )افهار(،  للسيدات  مبارك  بنت  فاطمة 

ملونديال  الثانية  اجلولة  لقب  بونيفوي  يوان  الفرنسي 

توج  فيما   ، )ايفهرا(  املتدربني  للفرسان  اإلمارات  أم 

الوثبة  مزرعة  لكأس  بطاًل   دو سوالري  بروان  اجلواد 

االربعة  السباقات  خالل  اخلاصة،  اإلسطبالت  ملالك 

اجلديد  مراكش  مضمار  تدشني  خالل  اقيمت  التي 

يأتي  والذي  أبوظبي(  ـ  اإلمارات  )يوم  فعاليات  ضمن 

العاملي  الثامنة من املؤمتر  النسخة  بالتزامن مع ختام 

خليول السباق العربية )املغرب 2017( برعاية الشركة 

وضمن  والدقيق،  األعالف  وتسويق  إلنتاج  الوطنية 

فعاليات النسخة التاسعة ملهرجان سمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية.  

على  كمال  الديساوي  واملدرب  املالك  خيول  وسيطرت 

»سينديال«،  املهرة  متكنت  حيث  االولى  الثالثة  املراكز 

بقيادة الفارس خالد جيبلو، من انتزاع لقب كأس زايد 

للخيول العربية األصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، 

البالغ إجمالي جوائزه املالية 35  ملسافة 1900 متر، 

أربع  العمر  من  البالغة  املهرة  فوز  وجاء  يورو.  ألف 

سنوات بفارق نصف طول عن »بشار دوكارير« بقيادة 

الثالث  املركز  في  جاءت  فيما  القندوسي،  القادر  عبد 

البطلة  وسجلت  بقيادة سمير سعيد،  اخلالدية  »سلمي 

زمنا قدره 2:18:29 دقيقة. 

على  ميشاال كوشريكوف  السلوفاكية  الفارسة  وظفرت 

احلق  عبد  لرزق  بوسافي«  »دجورمان  اجلواد  صهوة 

سمو  اإلمارات(  )أم  ملونديال  اخلامسة  اجلولة  بلقب 

الشيخة فاطمة بنت مبارك املخصصة للسيدات )افهار( 

ملسافة 1900 متر والبالغ إجمالي جوائزها املالية 30 

ألف يورو.

ومتكنت الفارسة السلوفاكية التي عبس لها احلظ في 

طول   0.75 بفارق  اللقب  تنتزع  ان  قبل  من  سباقني 

سيندي  الهولندية  بقيادة  البوراق«  »نيكتانيبو  عن 

سيلك  األملانية  الفارسة  ثالثة  جاءت  فيما  كليكينبيرج، 

بريجومان، وسجلت البطلة 2:23:76 دقيقة.

صهوة  على  بونيفوي  يوان  الفرنسي  الفارس  وكسب 

اجلواد »جسمة 1« البن لنب الشيخ نبيل، اجلولة الثانية 

)ايفهرا(  املتدربني  للفرسان  اإلمارات  أم  مونديال  من 

ملسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزها املالية 20 

التفوق  البطل من  تنافس مثير متكن  وبعد  يورو.  ألف 

بفارق 0.75 طول عن »اخو امير افنت« بقيادة الفارسة 

البريطانية جيما توتي، فيما جاء ثالثًا الفارس اجلزائري 

وليد بن دجيدكيل على صهوة »مرحبا معمورة«، وسجل 

البطل زمنا وقدره 1:58:22 دقيقة.

متر   1600 ملسافة  الوثبة  مزرعة  كأس  لقب  وذهب 

البالغ جائزته املالية 70 الف درهم مغربي، واملخصص 

فقط،  سنوات  ثالث  سن  في  األصيلة  العربية  للخيول 

وبقيادة  كمال  للديساوي  دو سوالري«  »بروان  للجواد 

الفارس عبدالقادر القندوسي، وسجل البطل 1:59:81 

دقيقة.

تتويج الفائزين
العتيبة،  سعيد  مانع  الدكتور  قام  السباق  ختام  عقب 

ونورة  آسفي،  مراكش  والي  البيجيوي  الفتاح  وعبد 

جلنة  رئيسة  العام  النسائي  االحتاد  مديرة  السويدي 

املدير  صوايا  والرا  النسائية،  للرياضة  اإلمارات 

األبطال  بتتويج  زايد،  بن  منصور  ملهرجان  التنفيذي 

الفائزين في السباقات األربعة، كما شارك في مراسم 

التتويج عدد من السفراء واملسؤولني.
السلوفاكية بطلة مونديال ام االمارات للسيدات.

تنافس قوي خالل السباق.

بطل الشوط الرئيس في سباق اإلمارات – أبوظبي بمراكش.
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أخبار

كأس دبي العالمي 31 مارس

منصور بن زايد يعتمد برنامج سباقات الموسم 2017/   2018

نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  اعتمد 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة 

لسباقات  الرسمي  البرنامج  اخليل،  لسباق  اإلمارات 

اخليل في الدولة ملوسم 2017 - 2018.

وتشرف هيئة اإلمارات لسباق اخليل على املوسم الذي 

يتضمن 62 سباقًا ينطلق أولها من مضمار جبل علي 

يوم اجلمعة 3 نوفمبر 2017، وفي اليوم التالي ينطلق 

أول سباقات مضمار العاصمة أبوظبي للفروسية، في 

حني يفتتح مضمار ميدان موسمه اخلميس 9 نوفمبر، 

 11 بتاريخ  فيقام  الشارقة  مضمار  سباقات  أول  أما 

االفتتاحي  سباقه  العني  نادي  ينظم  بينما  نوفمبر، 

اجلمعة 24 نوفمبر.

وينطلق موسم السباقات الدولية مع احلفل األول لكرنفال 

كأس دبي العاملي في مضمار ميدان يوم اخلميس 11 

املوسم مبنافسات  وتستمر سباقاته حتى ختام  يناير، 

الدورة 23 لكأس دبي العاملي برعاية »طيران اإلمارات« 

يوم السبت 31 مارس 2018.

في  للسباقات  أيام   10 اإلماراتي  املوسم  ويتضمن 

مضمار  في  للسباقات  يومًا  و15  العني،  مضمار 

علي،  جبل  في مضمار  للسباقات  يومًا  و11  أبوظبي، 

و6 أيام للسباقات مبضمار الشارقة، إضافة إلى 20 

يومًا للسباقات في مضمار ميدان.

وصّرح مليح الحج البسطي، عضو مجلس إدارة هيئة 

السباقات  اإلمارات لسباق اخليل ورئيس جلنة تسيير 

بإطالق  »نحن سعداء  قائاًل:  الصدد،  بهذا  الهيئة،  في 

يوفر  الذي   ،2018  - 2017 برنامج سباقات موسم 

للسباقات  للمدربني وعشاق السباقات موسمًا متكاماًل 

على مختلف مضامير الدولة اخلمسة«.

للخيول  سباقات  نوفر  البرنامج  هذا  »عبر  وأضاف: 

العربية  أو  األصيلة  املهجنة  سواء  والدولية،  احمللية 

النجاح  من  آخر  موسم  انطالق  إلى  ونتطلع  األصيلة، 

نوفمبر   3 اجلمعة  يوم  اإلمارات  دولة  في  للسباقات 

.»2017 منصور بن زايد.
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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

للجواد  الدولية  دبي  لبطولة  اخلتامي  احلفل  الله،  رعاه 

راعي  بحضور  عشرة،  الرابعة  نسختها  في  العربي 

مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  البطولة 

حمد  بن  زايد  والشيخ  املالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب 

اإلمارات  جمعية  رئيس  نائب  نهيان،  آل  حمدان  بن 

القاسمي،  خالد  بن  فيصل  والشيخ  العربية،  للخيول 

الوزراء  مجلس  وزير شؤون  القرقاوي،  محمد  ومعالي 

بن عبدالعزيز  بن أحمد  واملستقبل، واألمير عبدالعزيز 

املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  كلداري  وزياد  آل سعود، 

للبطولة، وقصي عبيدالله املدير التنفيذي للبطولة، وعادل 

الفالسي املنسق العام، وجمع غفير من عشاق الفروسية 

وجمال اخليل العربي.

املنافسات  في  الفئات  مبختلف  الفائزين  سمّوه  وهنأ 

التي  للبطولة  الرفيعة  الذهبية  األلقاب  على  النهائية 

بني  املفاضلة  وصعوبة  املستويات  بتقارب  اتسمت 

اخليول، ما يعكس املستوى الرفيع الذي بلغته البطولة 

مسابقات  عرش  على  تتربع  جعلتها  نوعية  جودة  من 

جمال اخليل.

نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وقام 

حاكم دبي وزير املالية، بتتويج الفائزين في البطولة التي 

التجاري  أيام مبقر مركز دبي  ثالثة  أقيمت على مدار 

العاملي مبشاركة 289 جوادًا من أنحاء العالم، تنافسوا 

على جوائز بلغت قيمتها 4 ماليني دوالر، حيث استأثر 

مربط دبي للخيول العربية بالنصيب األوفر من الذهب 

حمدان بن راشد تّوج الفائزين 

خيـول مربـط دبـي تتألق وتسجل ثالثية ذهبية

واملهرات  لألمهار  الذهبية  األلقاب  من  ثالثة  وكسب 

بطولة  ذهبية  عجمان  مربط  كسب  بينما  واألفراس، 

وجاءت  العالية،  ملربط  املهور  بطولة  وذهبت  املهرات، 

عبيد  محمد  غامن  الدكتور  نصيب  من  الفحول  ذهبية 

الهاجري.

»إكساليبور« بطاًل للفحول

في ختام البطوالت في احلفل واللقب األرفع على ذهبية 

الذهب  نيل  من  إيه«  أي  »إكساليبور  متكن  الفحول 

من  نقطة   35 حصد  من  متكن  أن  بعد  به،  والتوشح 

احلكام، والفحل »إكسبلور أي إيه« اململوك للدكتور غامن 

محمد عبيد الهاجري )مربط الهواجر(، يعود نسبه من 

جهة األب إلى »شنغهاي أي«، ومن ناحية األم »إيسنس 

أوف مروان أي 1«، وذهب اللقب الفضي إلى اجلواد 

»بانديروس« لألمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل 

سعود )مربط اخلالدية(، هو حامل ذهبية بطولة العالم 

2010، وهو أيضًا البطل الفضي للنسخة املاضية من 

بطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومتكن »بانديروس« 

من حصد 19 نقطة، وكان البطل البرونزي الفحل »ع 

ج ع أجنيلو« ملربط البيداء من مصر، حاز 9 نقاط.

»دي شالل« يفتتح ثالثية مربط دبي

العربية  للخيول  دبي  ملربط  شالل«  »دي  املهر  يجد  لم 

صعوبة في حسم املنافسة في بطولة األمهر عمر سنة، 

متكن  حيث  بالبطولة،  الذهب  سجل  في  اسمه  وكتابة 

من حصد أكبر مجموع من أصوات احلكام لصاحله، 

واملهر  العربية،  للخيول  دبي  ملربط  ثالثية ذهبية  ليفتتح 

»دي شالل« هو ابن »إف أي الرمي« و»دي شهال«، وفاز 
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نصيب  من  الفضي  اللقب  وكان  نقطة،   38 مبجموع 

»ع ج كفو« ملربط عجمان محققًا 15 نقطة، بينما كان 

البرونز من نصيب املهر »ياس بي إتش إم« لعلي غامن 

بن هميلة املزروعي مبجموع 13 نقطة.

»دي عجايب« تواصل التألق

متكنت املهرة »دي عجايب« ملربط دبي للخيول العربية 

في  الذهب  نالت  أن  فبعد  لها،  جديد  فوز  حتقيق  من 

عام(،  )فئة  املهرات  فئة  عن  للبطولة  املاضية  النسخة 

عادت هذا العام لتحقق الذهب في بطولة املهرات )عمر 

سنتني إلى ثالث(، ومتكنت من اكتساح منافساتها ونيل 

رضا اجلمهور واحلكام، حيث نالت 40 نقطة بفارق بلغ 

30 نقطة عن أقرب منافساتها. واملهرة »دي عجايب« 

هي ابنة البطل العاملي »آر إف أي فريد«، ونالت املهرة 

»أرياء البيداء« اللقب الفضي مبجموع 10 نقاط، تلتها 

»كمونه الزبير« مبجموع 8 نقاط.

»إف تي شيله« ملكة األفراس

ببطولة  دبي  ملربط  شيله«  تي  »إف  الفرس  توجت 

وهي  نقطة،   33 مبجموع  الذهب  وحصدت  األفراس، 

بريتي  »سول  وأمها  ديزيرت«،  درمي  »شايل  نسل  من 

بالبرازيل،  توريس  ماريا  الفيا  ومربيها  تي جي إس«، 

»نورما«  الفرس  نصيب  من  الفضية  الوصافة  وكانت 

حازت  فيما  نقطة،   13 حققت  أن  بعد  املعود،  ملربط 

الفرس »إيل فالمنكا« ملربط دبي للخيول العربية اللقب 

البرونزي وبرصيد 13 نقطة أيضًا.

»غدير« تتوشح بالذهب

في ختام بطولة دبي الدولية للجواد العربي وفي أولى 

املهرة  تّوجت  للبطولة،  عشرة  الرابعة  اجلولة  بطوالت 

»غدير إيه إم« ملربط عجمان بالذهب في بطولة املهرات 

واختيار  منافساتها  على  تفوقها  بعد  سنة،  عمر  في 

احلكام لها بفارق كبير، حيث حصدت 32 نقطة واملهرة 

»غدير إيه إم« من نسل »ع ج مردان« و»غزالة احملمدية«، 

»دي مميزة«  املهرة  مربط احملمدية، وحصدت  واملربي 

ملربط دبي للخيول العربية الفضة بـ20 نقطة، وهي من 

تربية مربط دبي، بينما نالت البرونز مبجموع 17 نقطة 

»مدينة البيداء« ملربط البيداء في مصر.

»فيورتي« نجم األمهار

تّوج املهر »فيورتي« ملربط العالية باإلمارات بذهب بطولة 

األمهار، بعد أن حصد مجموعًا كبيرًا من النقاط بلغ 38 

البطل الفضي، ويعود  بلغ 23 نقطة عن  نقطة، بفارق 

نسب »فيورتي« ألبيه »شنقهاي « وأمه »فرميوسزكا«، 

ونال اللقب الفضي في املنافسة املهر »فاروه إتش بي 

في« ملربط البيداء ومالكه أحمد التالوي الذي نال 15 

نقطة، فيما نال البرونزية املهر »عمير الهواجر« للدكتور 

غامن محمد عبيد الهاجري.

محمد بن راشد وحمدان بن راشد في لقطة جماعية مع اللجنة المنظمة.

حمدان بن راشد يتّوج أحد الخيول األبطال.

محمد بن راشد مع الخيل الفائز بحضور غانم الهاجري.

محمد بن راشد يستمع لحمدان بن راشد. محمد بن راشد يطالع كتيب بيانات الخيول المشاركة.
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زايد بن حمد يتّوج أبطال »الوطنية« لجمال الخيل

المهرة »رشيدة« تتّوج بذهبية المهرات وتنال كأس زايد

َتّوج الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية 

الذهبية  بالبطوالت  الفائزين  العربية،  للخيول  اإلمارات 

اإلمارات  الوطنية جلمعية  البطولة  منافسات  ختام  في 

للفروسية،  أبوظبي  بنادي  أقيمت  التي  العربية  للخيول 

والتي نظمتها جمعية اإلمارات للخيول العربية، وشهدت 

مشاركة 221 خياًل من مختلف املرابط بالدولة.

وتوجت املهرة »إي إس رشيدة« للشيخ عبدالله بن ماجد 

القاسمي، باللقب الذهبي في بطولة املهرات عمر سنة، 

كما نالت كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي 

سمو  مهرجان  برعاية  البطولة  في  خيل  ألفضل  مينح 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

في  الفضية  والبطولة  الثاني  املركز  على  وحصلت 

منافسات املهرات عمر سنة »ع ج لبنى« لراشد عبدالله 

ملربط  الباهية«  تي  »إيه  البرونزية  نالت  فيما  الطيار، 

الطيار، وحصدت ذهبية املهرات »عفيفة ورسان« لسمو 

على  فيما حصلت  نهيان،  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ 

ونالت  الكعبي،  ختم  لعبيد  الهواجر«  »أروى  الفضية 

البرونزية »مزون الهواجر« ملربط قلفا.

املنصوري  لسعيد  سلمى«  »األريام  الفرس  وتوشحت 

جنوى«  جي  »إس  الفضية  ونالت  األفراس،  بذهبية 

إلبراهيم سيف العامري، وذهبت البرونزية إلى »األريام 

دالل« ملربط األريام.

وحصد املهر »دي جاني« ملاجد الدرعي اللقب الذهبي 

اللقب  على  اجلزيرة  »سلطان«  حصل  فيما  لألمهار، 

ملربط  الباهية«  تي  »إيه  إلى  البرونز  وذهب  الفضي، 

الطيار.

فيما  األمهار عمر سنة،  بذهبية  املهر »سرحان«  وتوج 

نال الفضية »ع ج وزير اجلزيرة« ملربط اجلزيرة، وذهبت 

البرونزية إلى »إي إس امتياز« للشيخ عبدالله بن ماجد 

القاسمي.

وتوج »ع ج سفير« ملربط اجلزيرة باللقب الذهبي للفحول، 

ونال الفضية »ع ج رادار« لسالم حميد الكويتي، فيما 

ذهب اللقب البرونزي إلى »ع ج بيان« ملربط قلفا.

623 ألف درهم مبيعات المزاد
هامش  على  العربية  للخيول  اإلمارات  جمعية  نظمت 

البطولة مزاد اخليول العربية األصيلة املخصص خليول 

13 خياًل  بيع  39 خياًل مت  السباق فقط، وضم املزاد 

ألف   623 املباعة  اخليول  مبالغ  إجمالي  وبلغ  منها، 

درهم، وبلغ سعر أغلى خيل في املزاد 95 ألف درهم.

وأكدت اجلمعية أنها حترص على تنظيم هذه املزادات 

بهدف متكني املالك واملربني في مختلف أنشطة اخليول 

العربية، ويتيح املزاد فرصة القتناء خيول ذات مستويات 

لها  ويتوقع  السالالت،  مختلف  من  ومنحدرة  رفيعة، 

واإلنتاج.  املشاركات  مستقبل جيد، من حيث مستوى 

اخليول  ومربي  مالك  من  كبيرًا  إقبااًل  املزاد  وشهد 

العربية من مختلف مناطق الدولة ودول املنطقة.

زايد بن حمد: ملتزمون
بدعم المالك والمدربين

رئيس  نائب  نهيان،  آل  حمد  بن  زايد  الشيخ  أكد 

اجلمعية  دعم  أن  العربية،  للخيول  اإلمارات  جمعية 

العربية  اقتناء اخليول  للمالك واملربني وتشجيعهم على 

واالهتمام بها مستمر، مضيفًا أن هذا الدعم واالهتمام 

يأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

زايد بن حمد يكّرم عبدالرحمن الكويتي.

زايد بن حمد يتّوج عبدالله النويس.

تتويج الفائزين.
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وأشاد الشيخ زايد بن حمد بنجاح موسم جمال اخليل، 

مشيرًا إلى أن اجلمعية ستواصل دعمها للمالك واملربني 

وضعه  الذي  النهج  ضمن  وذلك  املقبل،  املوسم  خالل 

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

على  احلفاظ  في  الشيوخ  السمو  أصحاب  عليه  وسار 

اخليول األصيلة، وأعلن الشيخ زايد بن حمد أن اجلمعية 

املجاالت،  جميع  في  العربية  اخليول  تطوير  سبيل  في 

وأن أبوابها مفتوحة لكل املربني واملالك واملهتمني بها، 

اخليول  يخدم  ما  كل  لتقدمي  أن اجلمعية مستعدة  كما 

زيادة  إلى  تهدف  اجلمعية  إن  وقال  األصيلة،  العربية 

األصيلة  العربية  اخليول  من  احمللي  اإلنتاج  وتطوير 

العربية  اخليول  أن وضع  املجاالت، مضيفًا  في جميع 

حاليًا في أفضل حال، لكننا نسعى عبر خطط التطوير 

إلى  العربية  باخليول  والوصول  النجاح  من  املزيد  إلى 

مستويات متقدمة.

عصام عبدالله: خير ختام للموسم
قال عصام عبدالله مدير جمعية اإلمارات للخيول العربية، 

إن البطولة الوطنية جلمعية اإلمارات، كانت ناجحة من 

مبنافسات  حافل  ملوسم  ختام  وخير  النواحي،  جميع 

جمال  ملوسم  الكبير  النجاح  أن  وأكد  اخليل.  جمال 

السديدة  والتوجيهات  الكبير  الدعم  بفضل  جاء  اخليل 

من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واملتابعة احلثيثة 

من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس اجلمعية. 

وقال عصام عبدالله: »إن اجلمعية حرصت على توفير 

منافسات تلبي احتياجات املالك واملربني كافة، لذلك فإن 

هذه البطولة جاءت إلعطاء فرص أكبر للخيول التي لم 

حتصل على ألقاب خالل منافسات املوسم«.

احمللي  اإلنتاج  لتطوير  اجلمعية  »خطط  بقوله:  واختتم 

متضي على أكمل وجه، حيث ظلت خيول اإلمارات في 

مجال جمال اخليل متميزة عامليًا، وتنال أفضل وأرفع 

البطوالت«.

محمد الحربي: البطولة وفرت فرصًا عديدة
أكد محمد احلربي، مدير البطولة، أن البطولة حققت كل 

أهدافها املرسومة لها بدعم املربني واملالك، عبر توفير 

خالل  ومراكز  نتائج  حتقق  حتى  خليولهم،  عدة  فرص 

العاملة  التنظيمية  اللجان  املنافسات. وقال احلربي إن 

كافة في البطولة، قامت بواجباتها على أكمل وجه حتى 

تخرج هذه البطولة بأفضل شكل، مشيرًا إلى أن األجواء 

الرائعة أيضًا وفرت متعة إضافية للحضور لالستمتاع 

بالبطولة. وأشاد احلربي بحضور الشيخ زايد بن حمد 

آل نهيان للفعاليات، ومتابعته احلثيثة التي أثمرت ترقية 

هذا  اجلمعية  وبطوالت  منافسات  خالل  األداء  وتطوير 

املوسم. وثمن احلربي كذلك اهتمام الشيخ زايد بن حمد 

بالعارضني املواطنني، وتشجيعه لهم للمشاركة وزيادة 

أعدادهم في األعوام املقبلة، ملا لذلك من أثر كبير في 

تطوير هذه العروض ودور املالك واملربني املواطنني.

مرعي: اإلمارات أهم مركز للخيول
العربية في العالم

قال املالك واملربي املصري الشهير الدكتور ناصر مرعي، 

إن اإلمارات أصبحت أحد أهم مراكز اخليول العربية 

األصيلة في العالم، حيث استقطبت أفضل اخليول، كما 

اإلنتاج  يطوروا  أن  استطاعوا  اإلماراتيني  املربني  أن 

احمللي حتى وصل ملستويات ذات جودة عالية.

وأشاد الدكتور مرعي بجهود جمعية اإلمارات للخيول 

العربية بقيادة عصام عبدالله وفريق عمله، حيث وفرت 

اجلمعية مجموعة كبيرة من البطوالت واملنافسات تعتبر 

أعداد اخليول املشاركة فيها األكبر على مستوى العالم.

وأكد الدكتور مرعي انتهاء حظر اخليول املصرية، حيث 

مت االتفاق على تصديرها إلى اخلارج بشروط محددة، 

وهي خضوعها للحجر ملدة 40 يومًا في محجر حكومي، 

و40 يومًا أخرى في محجر خاص مع أخذ عينات من 

الدم. واختتم الدكتور مرعي حديثه بأن اخليول العربية 

املرابط  بلغت  حيث  مصر،  في  حقيقية  نهضة  تعيش 

 1400 من  أكثر  الزراعة  وزارة  في  املسجلة  واملزارع 

مربط تضم آالف اخليول.

زايد بن حمد يكّرم عبدالرحمن الكويتي
لالنخراط  املواطنني  للشباب  وتشجيعه  دعمه  إطار  في 

الشيخ  كّرم  الفروسية ومنافسات عروض اجلمال،  في 

الشاب  اإلماراتي  العارض  نهيان،  آل  حمد  بن  زايد 

عبدالرحمن حميد العفريت الكويتي.

الذين  الشباب  العارضني  من  عبدالرحمن  ويعتبر 

استطاعوا أن يكسروا حاجز الرهبة، والولوج الى عالم 

عملية  تعد  التي  العربية  اخليول  جماليات  استعراض 

صعبة، وحتتاج إلى مهارات معينة للتعامل مع اخليول 

إلظهار محاسنها وجمالياتها وفق نظام محدد.

الكويتي،  العفريت  أحمد  حميد  املعروف  املالك  وتقدم 

والد عبدالرحمن بالشكر والتقدير إلى الشيخ زايد بن 

لهم  وتشجيعه  بالشباب  اهتمامه  على  نهيان،  آل  حمد 

للدخول إلى عالم الفروسية ومنافسات اخليول العربية 

عبدالرحمن  ابنه  أن  الكويتي  حميد  وأضاف  األصيلة. 

منذ طفولته الباكرة كان محبًا للخيل ويلهو مع الفلوات 

العروض  مبهمة  القيام  طلب  أن  إلى  املربط  داخل 

فوريًا من عصام  له، ووجدنا استجابة ودعمًا  ووافقت 

عبدالله مدير جمعية اإلمارات للخيول العربية. وأضاف 

كبيرًا  دعمًا  أيضًا  وجد  عبدالرحمن  ابنه  أن  الكويتي 

ومساعدة من أصحاب السمو الشيوخ، خصوصًا سمو 

الشيخ عمار النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ 

في  املسؤولني  من  وكذلك  نهيان،  آل  زايد  بن  سلطان 

املرابط الكبرى كمربط دبي وعجمان والبداير.
زايد بن حمد يتّوج أحد الفائزين.

أحد الخيول أثناء العرض.
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ضمن جوائز سمّوه للتميز في سباقات الخيل

محمـد بـن راشد يكّرم خالد بـن عبدالله بجائزة العطاء الـدؤوب

كّرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

)رعاه الله(، األمير خالد بن عبدالله آل سعود، باجلائزة 

العليا للعطاء الدؤوب ضمن النسخة األولى من جوائز 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع 

في سباقات اخليل، كما شارك في تكرمي الفائزين كل 

من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد 

آل مكتوم  بن راشد  رئيس مؤسسة محمد  آل مكتوم، 

نظمته  الذي  االستقبال  حفل  ضمن  وذلك  للمعرفة، 

مؤسسة ميدان في مدينة محمد بن راشد )ديستريكت 

وان( ملالك اخليل وضيوف مهرجان كأس دبي العاملي 

العاملي. وشهد  لسباق اخليل، قبيل انطالق كأس دبي 

دائرة  عام  مدير  سليمان  سعيد  خليفة  سعادة  احلفل 

حميد  سعيد  وسعادة  دبي،  في  والضيافة  التشريفات 

الطاير الرئيس التنفيذي ملؤسسة مدينة ميدان، وحشد 

من مالك اخليل واملدربني والفرسان املشاركني في كأس 

دبي العاملي.

عروض تراثية

تراثية عكست  لوحات  ثم  الوطني،  بالسالم  احلفل  بدأ 

متازج املاضي العريق مع احلاضر املتجدد، كما شهد 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

واحلضور، عرضًا فنيًا ميزج بني دبي القدمية بعراقتها 

وأصالتها ودبي احلديثة بحضارتها وثقافات مجتمعها 

املتنوع الذي يعكس أسلوب ومنط احلياة العصرية في 

مجتمع دولة اإلمارات، مع احلفاظ على تراثه وتقاليده 

وقيمه.

ثم قّدم عدد من الطائرات من دون طيار في سماء موقع 

احلفل تشكيالت ضوئية أضاءت سماء املنطقة وأبهرت 

سمّوه  شاهده  )فيديو(  عرض  ذلك  وتبع  الناظرين. 

واحلضور للتعريف بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم 

تتزامن  التي  األولى  نسختها  في  والفروسية  للخيل 

والنسخة الثانية والعشرين من كأس دبي العاملي للخيل.

ثم التقطت في ختام احلفل الصور التذكارية للفائزين 

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  السمو  صاحب  مع 

الذي هنأهم جميعًا، ورحب سمّوه  الوزراء حاكم دبي 

باحلضور من مالك اخليل وعائالتهم ومدربني وفرسان 

ومدعوين من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا سموه، خالل 

جتاذبه أطراف احلديث مع الضيوف، أن دولة اإلمارات 

ستظل ملتقى للجمال واخلير والسالم، وموئاًل للثقافات 

السعادة  عن  الباحثني  وكل  والفروسية  الفن  وعشاق 

واالستقرار والعيش الرغيد.

خالد بن عبدالله رمز العطاء الدؤوب

كّرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

األمير خالد بن عبدالله آل سعود الفائز باجلائزة العليا 

للعطاء الدؤوب، وتسلم اجلائزة األمير سعود بن خالد 

اجلائزة  وهي  والده،  عن  نيابة  سعود،  آل  عبدالله  بن 

األرفع ضمن باقة اجلوائز املكونة من ست فئات، وهذه 

لرياضة  أنفسهم  ينذرون  للذين  مخصصة  اجلائزة 

يقدمون  الذين  األبطال  ملكافأة  وتهدف  السباقات، 

إسهامًا ملموسًا في إعالء شأن هذه الرياضة، والتسبب 

في تلك اللحظات اخلالدة التي تعيش في العقل اجلمعي 

للسباقات. ويتم البت في هذه اجلائزة الفريدة بواسطة 

كلمة  قول  في  مبتكرًا  حضاريًا  أسلوبًا  ومتثل  جلنة، 

وال  الصناعة،  هذه  في  املتميزين  لألشخاص  )شكرًا( 

خالد،  لألمير  العائدة  جدمونت  مزرعة  أن  في  شك 

في  بصمتها  وضع  في  عقود  أربعة  مدى  على  جنحت 

عالم السباقات إنتاجًا وتدريبًا، وخّرجت أفضل بطلني 

في السباقات العشبية، هما »دانسينغ بريف«، وأخيرًا 

السباقات  على  بصمتها  ووضعت  »فرانكل«،  النجم 

خيل  كأفضل  إليها  »أروغيت«  البطل  بانتساب  الرملية 

معاصر في العالم.

»هايالند ريل« أفضل خيل

كّرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

مالك اجلواد »هايالند ريل«، وهم شركاء مزارع كوملوور 

األيرلندية بجائزة أفضل خيل، تثمينًا لإلجنازات القارية 

في  أوبراين،  أيدان  يدربه  الذي  اجلواد،  قدمها  التي 

الورق  على  جمعته  منافسة  بعد  وذلك  املاضي،  العام 

مع ثالثة خيول أخرى، هي »فروستد« جلودلفني الفائز 

و»بوسبوند« بطل  املتحدة،  الواليات  قياسي في  بشكل 

شيما كالسيك العام املاضي، وأضاف إليه انتصارات 

عدة في الفئة األولى بأوروبا، و»كاليفورنيا كروم« بطل 

كأس دبي العاملي 2016، واحلائز لقب حصان العام 

في أميركا. وتهدف هذه الفئة الرفيعة جلائزة احلصان 

األفضل إلى مكافأة وإظهار اإلجناز الذي حققه أفضل 

اخليول املهجنة في عام 2016، وهي حصرية للخيول 

دبي  كأس  يوم  في  ميدان  مضمار  في  نافست  التي 

النتائج  أساس  على  النقاط  2016، وحتتسب  العاملي 

سباقات  في  العام  طوال  اخليول  تلك  حققتها  التي 

الفئات.

الجمهور يختار شيونغ 

اختيار  من  السباقات  في  حلظة  أفضل  جائزة  في 

بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  كّرم  اجلمهور، 

شيونغ  كاي  التمرين  الفارسة حتت  مكتوم،  آل  راشد 

كاكاي املقيمة في هونغ كونغ، والتي كانت حاضرة في 

محمد بن راشد مع الفائزين بجائزة محمد بن راشد للتميز بحضور حمدان بن محمد وأحمد بن محمد.

محمد بن راشد يكّرم سعود بن خالد.



5051 50

معايير  أرست  الفارسة  وهذه  جائزتها،  لتسلم  احلفل 

بفوزها  العالم،  أرجاء  مختلف  في  للفارسات  جديدة 

وفي  واحد،  يوم  في  سباقات  أربعة  في  املسبوق  غير 

واحدة من أصعب بيئات السباقات منافسة حول العالم 

– هونغ كونغ، بل لم تخسر فوزها اخلامس إال بفارق 

فارسة،  فيها  تتمكن  التي  األولى  املرة  وهي  ضئيل، 

بأربعة  الفوز  من  التمرين،  حتت  تكون  أن  عن  ناهيك 

وتهدف  كونغ.  هونغ  في  للسباقات  حفل  في  سباقات 

إبداء  من  اجلمهور  عامة  لتمكني  اجلمهور  اختيار  فئة 

رأيهم حول أفضل اللحظات في سباقات اخليل، والتي 

اختارها خبراء الصناعة من السباقات الرفيعة واجلهود 

واألحداث  للسباقات،  منها  امليؤوس  والعودة  الباسلة، 

املثلجة للصدور التي تعلق بذاكرة جمهور السباقات.

جودلفين أفضل مالك 

تسلّم سمو ولي عهد دبي جائزة أفضل مالك خيل، التي 

بن  أحمد  الشيخ  سمو  من  جودلفني  لفريق  خصصت 

ثالثية  منافسة  بعد  وذلك  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

آغا  وإسطبالت  كوملوور،  مزارع  أيضًا  جمعت  األبعاد 

سباقات  في  املالك  لدور  إظهارًا  اجلائزة  وتأتي  خان. 

اخليل، باعتباره شخصية محورية وطرفًا في جناحها، 

وتهدف هذه الفئة من اجلوائز إلى تكرمي أجنح املالك 

الستثماراتهم  التقدير  وإبداء  الفريد،  والئهم  ومكافأة 

لهذه  ويتأهل  اخليل،  صناعة  في  والعاطفية  املالية 

اجلائزة املالك الذين لديهم خيول نافست في يوم كأس 

أساس  على  النقاط  وحتتسب   ،2016 العاملي  دبي 

النتائج التي حققتها خيولهم في سباقات الفئات خالل 

الفترة املذكورة.

كريستوف سوميون أفضل فارس

سلّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

األصل  البلجيكي  الفارس  إلى  فارس  أفضل  جائزة 

وفي  صيفًا  فرنسا  في  املقيم  سوميون  كريستوف 

خان،  آغا  إلسطبالت  الرئيس  والفارس  شتاء،  دبي 

دوروير  آالن  الفرنسي  املدرب  عنه  نيابة  وتسلمها 

دوبريه. استحق سوميون اجلائزة بعد منافسة جمعته 

أظهر  والذي  سبينوزا،  فيكتور  األميركي  الفارس  مع 

مهارة عالية في التوازن حينما انزلق منه السرج لدى 

والفارس  العاملي،  دبي  بكأس  كروم«  »كاليفورنيا  فوز 

فارس  أفضل  جائزة  وتعد  أتزيني.  أندري  اإليطالي 

واملتميزة  املنافسة  للشخصيات  التقدير  إلظهار  فرصة 

تكرمي  منها  والهدف  الرياضة،  مستويات  أعلى  في 

هؤالء  يقضيه  الذي  والوقت  والتفاني  الشاق  العمل 

على  محصورة  والفئة  الرياضة،  في  والفتيات  الصبية 

الفرسان الذين امتطوا خيواًل في يوم كأس دبي العاملي 

2016، وحتتسب النقاط بها على أساس النتائج التي 

حققتها خيولهم في سباقات الفئات خالل الفترة الزمنية 

احملددة.

األيرلندي أوبراين أفضل مدرب

سلّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

أوبراين،  أيدان  األيرلندي  إلى  مدرب  أفضل  جائزة 

وتسلمتها نيابة عنه زوجته آنا ماريا، واستحق أوبراين 

حققها  التي  املتميزة  لالنتصارات  تقديرًا  اجلائزة 

األولى،  الفئة  في سباقات  فوزًا   20 من  أكثر  وضمت 

شغلت  حينما  املسبوق،  وغير  الشهير  إجنازه  أبرزها 

الفرنسي  اآلرك  سباق  في  املشاركة  الثالثة  خيوله 

املراكز الثالثة األولى من السباق الذي يعد أعظم بطولة 

أفضل  جائزة  من  القصد  يتمثل  املوسم.  في  أوروبية 

والقيام  والسهر  الشاق  املجهود  مكافأة  في  مدرب 

فجرًا، واالستثمار العاطفي واالستراتيجي املرتبط بكل 

األعمال التي يقوم بها املدربون حتى وصول احلصان 

إلى أرض املضمار في يوم كبير للسباقات.

محمد بن راشد يكّرم رعاة كأس دبي 

العالمي 2017

كّرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

)رعاه الله(، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

أحمد  الشيخ  وسمو  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل  راشد 

رئيس مؤسسة محمد  مكتوم،  آل  راشد  بن  بن محمد 

األوملبية  اللجنة  رئيس  للمعرفة  مكتوم  آل  راشد  بن 

دبي  كأس  حلفل  الرئيسني  والشركاء  الرعاة  الوطنية، 

العاملي للخيل في دورته الثانية والعشرين، وذلك خالل 

حفل االستقبال الذي نظمته مؤسسة ميدان في الفضاء 

اخليل،  ملالك  راشد،  بن  محمد  مدينة  في  اخلارجي 

وضيوف مهرجان كأس دبي العاملي لسباق اخليل.

لوجنني،  اإلمارات،  طيران  من:  كاًل  التكرمي  وشمل 

للتطوير  عزيزي  نيوز،  جلف  العاملية،  دبي  موانئ 

الطاير  النابودة،  ومحمد  سعيد  مجموعة  العقاري، 

للسيارات، ميدان شوبا وشركة االستثمارات البترولية 

الدولية )آيبيك(. 

مصاحبًا  تقليدًا  الراعية  الشركات  تكرمي  ويعتبر 

السنني  في  يقام  وكان  العاملي،  دبي  كأس  لفعاليات 

السابقة خالل األمسية، واآلن أصبح جزءًا من فعاليات 

هذا احلدث املهم للجوائز، وهو تعبير عن التقدير لهذه 

الشركات والتزامها مبسؤوليتها االجتماعية، وحرصها 

على إجناح الفعاليات الرياضية.

رعايتهم  استمرار  الراعية  الشركات  ممثلو  وأكد 

لسباقات هذه األمسية التي تعتبر األبرز واألغلى على 

مستوى سباقات اخليل في العالم، معربني عن شكرهم 

آل  بن راشد  الشيخ محمد  السمو  وتقديرهم لصاحب 

من سمّوه  تقديرًا  يعد  الذي  التكرمي  هذا  على  مكتوم، 

جلهود هذه الشركات وإسهاماتها جتاه املجتمع.

أخبار

حمدان بن محمد يتسلم جائزة جودلفين من أحمد بن محمد.
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أخبار

كّرم الرعاة واإلعالميين

مضمار جبل علي يحتفي بشركاء نجاح موسم 2016 - 2017

أقامت اللجنة املنظمة لسباقات اخليول في مضمار جبل 

علي، احلفل اخلتامي ملوسم سباقات 2016 2017-، 

تكرمي  مت  حيث  دبي،  في  حياة  غراند  فندق  في  وذلك 

الراعية  والشركات  املؤسسات  من  النجاح  شركاء 

ومتيز  جناح  في  أسهمت  التي  واجلهات  للسباقات، 

الفضي،  يوبيله  في  األصفر  املضمار  سباقات  موسم 

حيث شهد املوسم تنظيم 60 شوطًا في 10 سباقات، 

األحوال  لسوء  اإلمارات  طيران  يوم  سباق  إلغاء  بعد 

اجلوية.

وحضر احلفل ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ 

وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان 

العام  املدير  نائب  احللواني  شريف  واملهندس  املالية، 

مدير  مكتوم،  آل  راشد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  ملكتب 

مضمار جبل علي، وعدنان ياسني املدير التنفيذي ملكتب 

سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ورؤساء ومديرو 

راعية سباقات  واملؤسسات  الشركات  إدارات  مجالس 

املساهمة  الشركات  املضمار  إدارة  وكرمت  املوسم. 

في الرعاية خالل املوسم، كما شمل التكرمي الشركات 

املتعاونة واملساندة.

بن  حمدان  الشيخ  سمو  حتيات  الصايغ  ميرزا  ونقل 

وكنا  سريعًا،  مضى  »املوسم  وقال:  مكتوم،  آل  راشد 

جميع  من  ذلك  غير  كان  لكن  عاديًا،  يكون  أن  نتوقع 

الرعاة،  من  للعديد  القوي  الظهور  من خالل  النواحي، 

وبعض املالك اجلدد، والفرسان واملدربني، أبرزهم جيم 

كرولي الفارس اجلديد خليول سمو الشيخ حمدان بن 

راشد آل مكتوم«.

وأضاف: »العالقة التي حتكم العناصر اخلمسة، املالك 

أساس  هي  واجلمهور،  واملدربني  والفرسان  والرعاة 

نرفع  اخلمسة  العناصر  وباسم  مضمار،  كل  جناح 

آل  راشد  بن  أحمد  الشيخ  لسمو  التحية  آيات  أسمى 

مكتوم على الدعم واملثابرة واملتابعة«.

آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  »بتوجيهات  وتابع: 

املضمار  بدعم  تاون  وديرنز  شادويل  ستقوم  مكتوم، 

والهدايا  السيارات  إلى جانب  السباقات،  في  األصفر 

للجمهور«.

وقال:  باحلضور،  احللواني  شريف  رحب  جانبه،  من 

»نيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يسعدنا 

أن نلقاكم لنتذكر سويًا ما أجنزناه خالل هذا املوسم 

املضمار  إلنشاء  الـ25  الذكرى  يوافق  والذي  املتميز، 

األصفر، ولنجدد معًا تشوقنا لبدء موسم جديد، نتمنى 

أن يكون كسابقه، عامرًا بالنجاحات والذكريات اجلميلة 

التي جتمعنا في حب املضمار األصفر«.

وتقدم احللواني بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم على دعمه املستمر والالمحدود ملضمار جبل 

علي، وللشركات الراعية الرئيسة والشركات املساندة، 

املضمار  بني  توطدت  التي  الوثيقة  العالقة  دعم  متمنيًا 

األصفر والرعاة وبقية األطراف.

اإلعالم  بأجهزة  العاملني  جميع  أن  احللواني  وأكد 

فعاليات  تغطية  في  املوسم  كبيرًا خالل  مجهودًا  بذلوا 

السباقات باملضمار العائلي، ما أدى إلى جذب األنظار 

ومحبيه  املضمار  بني  التفاعل  من  وزاد  املضمار،  إلى 

من اجلماهير الوفية التي تستحق كل التقدير والتكرمي.

من جانبه، وّجه فيصل الشعفار العضو املنتدب ملجموعة 

بن  أحمد  الشيخ  لسمو  الشكر  لالستثمار،  الشعفار 

أن  وأكد  األصفر،  املضمار  راعي  مكتوم،  آل  راشد 

املجموعة بفضل توجيهات الوالد علي عبدالله الشعفار 

ستواصل دعمها لسباقات املضمار األصفر، حيث إنها 

 25 قبل  األول  السباق  انطالقة  منذ  السباقات  ترعى 

علي  جبل  لسباقات  املنظمة  للجنة  التهنئة  ووّجه  عامًا، 

مبناسبة جناح املوسم.

تكريم الرعاة.

تكريم اإلعالميين.
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أقيم بمدينة مراكش المغربية 

توصيات مهمة في المؤتمر العالمي لسباقات الخيل العربية

العاملي  للمؤمتر  الثامنة  النسخة  جلسات  متيزت 

لسباقات اخليل العربية الذي أقيم على مدى ثالثة أيام 

املغربية  باململكة  مبراكش  سيزون  فور  فندق  مبسرح 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  بتوجيهات  الشقيقة 

نهيان وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات( 

العاملي  للمهرجان  التاسعة  النسخة  فعاليات  ضمن 

لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، 

بالنقاش املثمر ومبقترحات بناء لتطوير وترقية سباقات 

اخليول العربية.

العربية  الكتبي سفير دولة اإلمارات  وأكد سهيل مطر 

املتحدة لدي املغرب أن إقامة هذا املؤمتر في مراكش 

املغربية  واململكة  اإلمارات  بني  التعاون  إطار  في  يأتي 

الشقيقة ويعزز تلك العالقات، كما أكد أنه يشكل دفعة 

لتطوير سباقات اخليول العربية.

محمد  عنه  نيابة  ألقاها  كلمة  خالل  السفير  وأكد 

صاحب  توجيهات  بفضل  أنه  السفارة  ممثل  اليماحي 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

)حفظه الله( وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب   ) الله  )رعاه  دبي 

األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 

للقوات املسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، 

العربية  واخليول  عامة  الفروسية  لرياضة  ودعمهم 

خاصة، استعادت اخليول العربية بريقها العاملي الذي  

كان قد أرسى قواعده املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه(.

هموم المربين والمنتجين

في  واملنتجني  املربني  وهموم  موضوع حتديات  تصدر 

االفتتاحية  اجللسة  األصيلة  العربية  اخليول  صناعة 

أدار  حيث  العربية،  السباق  خليول  العاملي  للمؤمتر 

ياس، وحملت  قناة  الزميل مسعود صالح من  اجللسة 

اجللسة عنوان )تربية وتأصيل اخليول العربية األصيلة( 

لإلجابة عن تطور صناعة وتربية اخليول العربية والنظرة 

املستقبلية للمحافظة عليها.

جمعية  مدير  الله  عبد  عصام  د.  اجللسة  في  وحتدث 

من  النابودة  خليفة  وخالد  العربية،  للخيول  اإلمارات 

بيير  وجان  املغرب،  من  سدراتي  وعزالدين  اإلمارات، 

ديروبيي من فرنسا، وحسان موصلي من سوريا. 

وتطرقت اجللسة إلى أهمية الثقافة والوعي لدي املربني 

والتي أخذت حيزًا كبيرًا من النقاش والتداول من قبل 

اخلبراء احلاضرين من مربني ومالك ومدربني، وخاصة 

موضوع التزاوج البيولوجي والفسيولوجي ومكونات كل 

عنصر.

للخيول  اإلمارات  جمعية  مدير  الله  عبد  عصام  وأكد 

العربية على ضرورة االهتمام باجلودة أكثر من العدد 

مشيرا إلى ان عدد اخليول املسجلة باإلمارات من خيول 

إلى جانب  10045 خيل،  يبلغ عددها  االنتاج احمللي 

180 تصدير، باإلضافة إلى 300 خيل مستورد، لكنه 

السباقات ميثل  في  تشارك  التي  اخليول  عدد  إن  قال 

%18 فقط.

السباق والتدريب

اجللسة  فعاليات  والتدريب  السباق  موضوع  تصدر 

بريطانيا،  من  كابويل  غاري  أدارها  التي  الثانية، 

وحتدث فيها كل من املدرب هالل العلوي من اإلمارات، 

واملدرب سيمون هوبسون من أميركا، ومحمد الهاشمي 

إيطاليا،  من  دانيري  ستيفانو  والدكتور  عمان،  من 

وفرانسيس موتوبان من فرنسا، وزكريا عالم، وسفيان 

العلمي من املغرب.

طريقة  له  مدرب  كل  أن  على  املتحدثني  جميع  واتفق 

وأن اخليل يكشف عن مخزونه  التدريب،  وأسلوب في 

من خالل اخلبرة والتدريب أو تقرير الفارس الذي يقوده 

في التدريبات أو السباقات، وأن عمر اخليل املثالي لبدء 

املشاركة في السباقات هو في سن أربع سنوات، لكن 

ذلك يتوقف على سياسة املدربني واملؤهلني للخيول.

خالل  من  لتهيئته  جدًا  مهمة  اخليل  عقلية  أن  كما 

التجمعات،  على  وتعويده  عنه  اخلوف  لطرد  التدريبات 

املكثفة،  التدريبات  إلى  اللجوء  دون  التوازن  وإيجاد 

اجلسماني  تكوينه  حسب  تدريب  طريقة  خيل  لكل  بل 

وعقليته، كما حظيت اجللسة مبداخالت من قبل املدربني 

خاصة واملالك.

مراقبة الوزن والتغذية للفرسان

التي  الثالثة،  باجللسة  األول  اليوم  جلسات  اختتمت 

متحور موضوعها عن مراقبة الوزن والتغذية للفرسان، 

املخضرمني،  والفرسان  األطباء  من  نخبة  مبشاركة 

فيها  بريطانيا، وحتدث  من  كنج  لورا  اجللسة  وأدارت 

كل من ريتشارد مولن من بريطانيا وزافير زياني من 

أمورس  وأكينا  بريطانيا،  من  أرميدا  وماهي  فرنسا 

من إسبانيا، وكاي شيرمان من أملانيا، ودكتور جمال 

احلوت من كندا ودكتور فيليب برتشارد من بريطانيا.

وشهدت اجللسة نقاشًا مستفيضًا حول صحة الفرسان، 

وكيفية احملافظة على أوزانهم بالطرق العلمية املتوفرة، 

من خالل استشارة األطباء حول النظام الغذائي الذي 

يفترض أن يتبع، بجانب ممارسة الرياضة.

واتفق  الكافية،  الراحة  وأخذ  الكافي  املاء  وشرب 

الضارة  العادات  جتنب  ضرورة  على  احملاضرون 

من  التي  املصنعة  واألغذية  السكريات  عن  واالبتعاد 

شأنها أن تساهم في زيادة الوزن بشكل سريع.

اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي

شهدت اجللسة الرابعة للمؤمتر العاملي خليول السباق 

العربية، والتي جاءت بعنوان اإلعالم ووسائل التواصل 

اإلعالمي  وأدارها  العامة  والعالقات  االجتماعي 

النقاش  وشاركه  طومسون  ديرك  املخضرم  البريطاني 

العراق،  من  الشمري  إسراء  من  كل  املنصة  من 

من  السيد  عصام  والزميل  بور،  فيرجينيا  والفرنسية 

تيرف،  باريس  من  كلود  جان  والفرنسي  السودان، 

زوينت،  منذر  والتونسي  شو،  فيكتوريا  واالسترالية 

بجانب جون كاب وماتس جينبرج من السويد.

التواصل  وسائل  أهمية  على  احملاضرون  واتفق 

اجلمة  فوائدها  على  الضوء  ألقوا  أن  بعد  االجتماعي 

المؤتمر شهد حضورًا كبيرًا.
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خلق  في  مساعدتها  وبالتالي  املعلومة  نشر  سرعة  في 

باخليول  االهتمام  نحو  اجلماهير  من  كبيرة  قاعدة 

العربية وسباقاتها، ونوهوا إلى ضرورة جودة احملتوى 

لتفادي  ومراقبتها  الوسائل  هذه  إدارة  حسن  بجانب 

اآلثار السلبية التي تنتج عن التعليقات اخلارجة، إضافة 

إلى خلق تواصل وحوار مباشر مع اجلماهير عبر هذه 

الدائمة  املتابعة  ويحبذوا  اجلميع  ليستفيد  الوسائط 

لنشاطات اخليول وغيرها من الفعاليات التي تعنى بها.

اإلشادة بدور المهرجان في

تقريب وجهات النظر 

شهدت اجللسة اخلامسة والتي كان موضوعها القواعد 

والشروط واللوائح التي تنظم السباقات، مناقشة ثرية 

وأفكار واقتراحات إيجابية بني املشاركني في اجللسة 

فيها  وحتدث  برينان  فيليب  البريطاني  أدارها  التي 

بالنتني  ييفس  والفرنسي  أبراهام  نيل  الكندي  من  كل 

سعيد  أحمد  واإلماراتي  فليبوت،  نيلي  والبلجيكية 

الرياضية  القضاء واحملكمة  دائرة  املرزوقي ممثال عن 

في أبوظبي »الكاس«، واألمريكية سوزان ماير واملغربي 

هشام دباغ، وجان باترسون. 

واللوائح  النظم  تلك  توحيد  املتحدثني  بعض  وطالب   

والقاعدة املنظمة للسباقات، خاصة أن هناك لكل دولة 

املدربني  وتشمل  بسباقاتها  خاصة  وقواعد  شروط 

كانت  وإن  واملضامير،  البيطريني  واألطباء  والفرسان 

هناك اختالفات من سباق آلخر إال أن تلك االختالفات 

بسيطة وغير خارجة عن النص بحيث تكون متوافقة مع 

شروط ولوائح وقواعد االحتاد الدولي.  

لعبه  الذي  اإليجابي  الدور  على  املتحدثون  اتفق  كما 

نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  مهرجان 

للخيول العربية في زيادة عدد سباقات اخليول العربية 

نتيجة جناحه في تقريب وجهات النظر وتوفير الفرص 

املتكافئة للمشاركني في تلك السباقات. 

دعم المرأة وتمكينها في السباقات

حظيت اجللسة السادسة بعنوان )املرأة في السباقات( 

للمؤمتر  الثاني  اليوم  فعاليات  ختام  في  جاءت  والتي 

الفروسية،  في  املرأة  جتارب  تناول  مستفيض  بنقاش 

وعبرت املتحدثات عن التحديات التي واجهت جتربتهن 

وكيفية حتويلها إلى فرص وجناحات، وأدارت اجللسة 

أن  صوايا  الرا  وأكدت  شو،  فيكتوريا  االسترالية 

توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كانت 

السباقات،  في  ومتكينها  املرأة  دعم  بضرورة  واضحة 

بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  جهود  صوايا  حّيت  وكذلك 

األعلى  الرئيسة  العام  النسائي  االحتاد  رئيسة  مبارك 

ملؤسسة التنمية األسرية رئيسة املجلس األعلى لألمومة 

عامة  املرأة بصورة  دعم  في  اإلمارات(،  )أم  والطفولة 

وفي املجال الرياضي بصورة خاصة.

الشيخة  سمو  إلى  بالشكر  املنصوري  موزه  وتقدمت 

للمرأة  دعمها  على  اإلمارات(  )أم  مبارك  بنت  فاطمة 

وقالت  الرياضي،  املجال  في  العالم  وفي  اإلمارات  في 

املنصوري إن الشركة الوطنية لتوزيع الدقيق واألعالف 

الرجال  بني  املساواة  على  تعتمد  إستراتيجية  تتبنى 

والنساء في الوظائف.

وشددت جلني عمران على أهمية دور وسائل التواصل 

اليزابيث  الفرنسية  املدربة  أيضًا  االجتماعي، وحتدثت 

برنارد عن جتربتها مشيدة بالدعم الكبير الذي وجدته 

من اإلمارات، كما حتدثت أيضًا كل من املدربة املغربية 

منى بن جلون، والصحفية البريطانية ديبي برت، واملربية 

الفرنسية رينيه كوش، واألمريكية ستيفاني كوروم.

مستقبل سباقات الخيول العربية 

في  واألخيرة  السابعة  اجللسة  في  املتحدثون  أجمع 

عقدت  التي  العربية،  اخليول  لسباقات  العاملي  املؤمتر 

أن  على  العربية،  اخليول  سباقات  مستقبل  بعنوان 

املهرجان العاملي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

املشرق  املستقبل  سيصنع  الذي  هو  العربية،  للخيول 

لتلك السباقات في العالم، بفضل توجيهات ودعم سمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة 

العاملية  السمعة  بعد  وذلك  اإلمارات(،  )أم  مبارك  بنت 

والثقة التي اكتسبها املهرجان، مبا يشمله من سباقات 

منوعة تعدت 100 سباق، تقام في جميع قارات العالم، 

وكذلك املؤمتر العاملي خليول السباق العربية الذي شهد 

بصناعة  املهتمني  جميع  من  شخص   600 مشاركة 

اخليل من خبراء في املجال ومربني ومولدين ومدربني 

وفرسان وفارسات ميثلون 86 دولة.

املدير  صوايا  الرا  من:  كل  اجللسة  هذه  في  شارك 

االحتاد  رئيس  البوعينني  وسامي  للمهرجان،  التنفيذي 

الله  عبد  والدكتور  العربية،  اخليول  لسباقات  الدولي 

الريسي مدير عام األرشيف الوطني، ومبارك النعيمي 

مدير الترويج اخلارجي لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، 

وإدوارد حامض مدير الشركة الوطنية إلنتاج وتسويق 

إقليمي  أول  رئيس  نائب  بطرس  وبطرس  األعالف، 

في  التجارية  والعالمة  والتسويق  املشتركة  لالتصاالت 

وأدارها  املغرب،  من  صقلي  وعمر  اإلمارات،  طيران 

املعلق البريطاني الشهير ديرك طومسون.

النسخة القادمة لمؤتمر الخيول

العربية األصيلة 2018 بمدريد

منصور  الشيخ  سمو  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  أعلنت 

بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة، عن 

استضافة العاصمة االسبانية مدريد لفعاليات النسخة 

التاسعة من املؤمتر في مدريد بإسبانيا )مدريد 2018(، 

واعلن ذلك خالل حفل العشاء الذي اقامته اللجنة لتكرمي 

ضيوف املهرجان واملشاركني في أعمال املؤمتر الثامن 

خليول السباق العربية )مراكش 2017(، مبنتجع باليه 

مناسكار، بحضور عدد من سفراء اإلمارات في الدول 

األوروبية والعربية.

وفي نهاية احلفل، تسلم سعيد النويس سفير الدولة لدى 

هولندا إنابة عن الدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة 

الذي مت  املؤمتر،  علم  والفاتيكان،  إسبانيا  لدى  الدولة 

الريسي  ناصر  صقر  من  )ندوة(  إلى  مسماه  تغيير 

سفير الدولة لدى إيطاليا، في إشارة إلى انتقال الراية 

واحلدث العاملي من مراكش إلى مدريد.

إحدى جلسات المؤتمر.
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قّدمت توصيات مهمة

المؤتمـر الدولـي األول للفروسيـة يحقـق نجاحـًا كبيـرًا

حفلت جلسات املؤمتر الدولي األول للفروسية الذي أقيم 

حتت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 

وبّناء حول  بنقاش مثمر  املالية،  نائب حاكم دبي وزير 

املؤمتر  في  املتحدثون  قدمه  الفروسية،  وقضايا  هموم 

حتت  للفروسية  امللكي  النادي  من  بتنظيم  أقيم  الذي 

وأقيم  العالم(.  لفروسية  النابض  القلب  )دبي  شعار 

دبي  مبركز  زعبيل  قاعة  في  يومني  مدى  على  املؤمتر 

دبي  معرض  فعاليات  مع  تزامنًا  العاملي،  التجاري 

العربي.  للجواد  الدولية  دبي  وبطولة  للفروسية  الدولي 

بن  ناصر  بن  محمد  بن  تركي  األمير  املؤمتر  وحضر 

جازان،  فروسية  مجلس  رئيس  سعود،  آل  عبدالعزيز 

وجنل أمير منطقة جازان، وميرزا الصايغ مدير مكتب 

نائب حاكم  آل مكتوم،  الشيخ حمدان بن راشد  سمو 

دبي وزير املالية، والدكتور غامن محمد الهاجري األمني 

أحمد  بن  علي  ومصطفى  الفروسية،  الحتاد  العام 

للفروسية،  امللكي  للنادي  التنفيذي  الرئيس  عمشان 

وسيف خليفة مطر آل مزينة رئيس مجلس إدارة النادي 

امللكي للفروسية، وعدد من املهتمني برياضة الفروسية.

وافتتح املؤمتر الدكتور غامن محمد الهاجري األمني العام 

الحتاد الفروسية بكلمة رحب فيها بقيام املؤمتر، مشيدًا 

باملوضوعات والقضايا املطروحة خالل جلساته األربع. 

للفروسية  امللكي  النادي  على  الهاجري  الدكتور  وأثنى 

وقال  الفروسية،  خدمة  في  الكبيرة  وإدارته، جلهودهم 

إن احتاد الفروسية يولي أهمية خاصة لصحة وسالمة 

اخليل والفرسان.

ثم خاطب املؤمتر مصطفى علي عمشان رئيس املؤمتر 

والرئيس التنفيذي للنادي امللكي للفروسية، الذي رحب 

مفيدًا  نقاشًا  اجللسات  تشهد  أن  ومتنى  باملشاركني 

يخدم قضايا وهموم الفروسية.

وأشاد األمير تركي بن محمد بن ناصر آل سعود، رئيس 

مجلس فروسية جازان، بالقضايا املهمة التي يناقشها 

على  للفروسية  امللكي  للنادي  بالشكر  متوجهًا  املؤمتر، 

تنظيم احلدث. وأضاف: »أمتنى أن يعود اخليل العربي 

وأدرك  السباقات،  من  وسواها  القدرة  سباقات  إلى 

أن األمر يحتاج إلى وقت طويل«. كما أشاد باخلطوة 

التي قام بها النادي امللكي باالجتاه إلى العالج بالطب 

الدولية  الرخصة  منح  اعتماد  على  واحلصول  البديل، 

يواصل  الذي  للنادي  إضافة  يعتبر  ما  اخليل،  لركوب 

باستمرار تقدمي الكثير من أجل رياضة الفروسية.

موضوعات مهمة ُبحثت خالل 4 جلسات

إصابات  »كيفية جتنب  بعنوان  األولى  اجللسة  شهدت 

اخليول في سباقات القدرة« نقاشات مهمة أكد خاللها 

جتنب  أن  الى  مشيرين  املوضوع،  أهمية  املتحدثون 

عدة،  جهات  ملجهود  نتيجة  يكون  أن  ميكن  اإلصابات 

وأجمعوا على أهمية دور التدريب في تقليل اإلصابات، 

واختلفوا حول أثر السرعة في زيادة اإلصابات.

وشارك في اجللسة كل من الدكتورة كريستينا غارسيا 

من  آكرستروم  وغوران  للخيول،  دبي  مستشفى  من 

للفروسية، وعبدالله إبراهيم بهيان من  االحتاد الدولي 

االحتاد السعودي للفروسية، وأحمد علي احلمادي حكم 

دولي ومندوب فني معتمد، فيما أدار النقاش اإلعالمي 

عصام اخلامري من قناة دبي ريسينج.

أما اجللسة الثانية فكانت بعنوان »غياب املنهجية العلمية 

القدرة«، وحتدث  وفرسان  اخليول  على سالمة  وأثرها 

الرضا مالك إسطبالت ومدرب خيول،  فيها عبدالعزيز 

مشرفني  ورئيس  دولي  حكم  اليماحي  خلفان  ومحمد 

لدى االحتاد الدولي للفروسية، وسامي جاسم البوعينني 

رئيس االحتاد الدولي لسباقات اخليل العربية األصيلة 

الشناصي  مرمي  الدكتورة  اجللسة  وأدارت  )إيفهار(، 

وكيلة وزارة البيئة سابقًا. وأوصى املشاركون، بضرورة 

سباقات  إقامة  فكرة  للفروسية،  امللكي  النادي  تبني 

العامة  األمانة  مظلة  حتت  األصيلة،  العربية  للخيول 

لدول مجلس التعاون اخلليجي، تقام سنويًا في كل دولة 

اليوم  الثالثة ضمن  اجللسة  وتناولت  اخلليج.  دول  من 

اخلتامي، قضايا اخليول العربية األصيلة، بعنوان »هل 

سالالت اخليول العربية في خطر؟«، وسلط املشاركون، 

الضوء على سباقات القدرة، ومستقبل اخليول العربية. 

االحتاد  رئيس  البوعينني  جاسم  سامي  فيها  وحتدث 

)ايفهار(،  األصيلة  العربية  اخليول  لسباقات  الدولي 

والشيخ حامد بن بطي آل حامد أحد كبار مالك اخليول 

اجلمعية  رئيس  عبدالرازق  وأحمد  األصيلة،  العربية 

املصرية ملربي اخليول العربية، وأدار اجللسة، اإلعالمي 

بقناة ياس، جمال بوشقر.

وجاءت اجللسة األخيرة بعنوان »سبل تطوير سباقات 

وأنشطة اخليول العربية«، وحتدث فيها الدكتور محمد 

مشموم عضو منظمة اجلواد العربي باملغرب، والدكتور 

غامن الهاجري، األمني العام الحتاد اإلمارات للفروسية 

السباقات،  رئيس  بكلي  وباتريك  اجلمال،  ومالك خيول 

املستشار الفني لنادي أبوظبي للفروسية، وأدار اجللسة 

خالد الرحومي.

سيف بن مزينة. مصطفى عمشان.

إحدى جلسات مؤتمر دبي األول للفروسية.
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يضم كل إنجازات جودلفين

متحف الحصان يستقطب الزوار في »سيتي ووك« بدبي

يستقطب متحف احلصان، الذي يعرض أهم إجنازات 

في  مبقره  الزوار  من  كبيرة  أعدادًا  جودلفني،  فريق 

منطقة سيتي ووك، إحدى الوجهات الترفيهية املفتوحة 

اجلوائز  معظم  املتحف  ويضم  دبي،  في  والفاخرة 

خالل  األزرق  الفريق  عليها  حصل  التي  والكؤوس 

صاحب  قام  عندما   1992 عام  منذ  املمتدة  مسيرته 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

غير  بخطوة  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

دبي،  مدنية  إلى  الشتاء  فترة  في  خيوله  بنقل  مسبوقة 

وكانت هذه اخلطوة مبثابة البذرة التي انبثق منها فريق 

جودلفني ليصبح إمبراطورية متتد من دبي إلى أستراليا 

واليابان وإلى أمريكا، مرورًا بالقارة األوروبية. وتخوض 

خيول جودلفني السباقات في أربع قارات حول العالم، 

وكسبت 242 سباقًا من الفئة/الدرجة األولى في 12 

دولة عبر العالم.

معلومات  تعرض  كبيرة  جدارية  على  املتحف  ويحتوي 

مهمة جدًا عن فريق جودلفني ومؤسسه صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معروضة على شكل 

وفق  املعلومات  استعراض  ومت  غرافيكس«،  »أنفو 

تسلسل زمني يبدأ باخليول »جودلفني أرابيان«، »دارلي 

إلى  سالالتها  تعود  التي  تورك«،  »بيرلي  أرابيان«، 

اجلزيرة العربية وإلى الفحول العربية األصيلة، وانتقلت 

من الشرق إلى الغرب، وتعتبر فحواًل محورية لسالالت 

اخليول املهجنة األصيلة املعاصرة. 

اجلواد »جودلفني أريبيان«، الذي جاءت تسمية الفريق 

 29 يبلغ  عمر  1753 عن  في  نفق  له،  تخليدًا  األزرق 

كامبريدج  في  هول  واندلبري  منطقة  في  ودفن  عامًا، 

من  الالحقة  األجيال  أنساب  في  اخلالد  وأثره  شاير، 

ذريته ميكن االهتداء إليه بعد 50 عامًا من نفوقه، حيث 

البريطانية  الكالسيكية  بالسباقات  فائزًا   76 أول  إن 

االنتساب  شجرة  في  واحد  فرع  األقل  على  لديهم 

لهذا اجلواد، والعديد من األبطال في العصر احلديث 

نسل  من  تنحدر  اوار«  و»مان  »سيبيسكت«  أمثال  من 

»جودلفني أريبيان«.

تفاعلية حتتوي  أيضًا ما مييز املتحف وجود شاشات 

مؤسسة  وهي  دارلي،  فحول  أهم  عن  معلومات  على 

ملكيتها  تعود  املهجنة األصيلة  عاملية الستيالد اخليول 

إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

في  للتزاوج  اخليل  فحول  تهيئة  على  املؤسسة  وتعمل 

6 بلدان.

وميكن من خالل الشاشة التي تعمل باللمس احلصول 

على سالالت وأنساب الفحول، التي تضم حاليًا ثمانية 

خيول مهجنة أصيلة، على رأسها اجلواد »دبوي« سليل 

األسطورة »دبي ميلينيوم«. كما تتضمن أعمال »دارلي« 

مزرعة »كيلدانغن« في مقاطعة كيلدير اإليرلندية، التي 

أشهرها  أصيلة،  مهجنة  فحول  لتسعة  موطنًا  تعد 

»شمردل«. وتشمل أعمال »دارلي« مبجال تهجني اخليول 

األمريكية،  كنتاكي  والية  في  »جونابيل«  مزرعة  أيضًا 

اليابان.  فضاًل عن مزرعة أخرى الستيالد اخليول في 

وتغطي أعمال »دارلي أستراليا« ملكيات عدة حتتضن 

مبجملها 23 جوادًا، ومن ضمنها »إكسيد آند إكسل« 

األشهر ضمن فحول املؤسسة في أستراليا.

مجسم األسطورة »دبي ميلينيوم« 

يتوسط المتحف

يحتل مجسم اجلواد األسطورة »دبي ميلينيوم« مساحة 

أبرز  من  اجلواد  هذا  ويعتبر  املتحف،  داخل  كبيرة 

اخليول لدى فريق جودلفني، بل على مستوى العالم ملا 

حققه خالل مسيرته القصيرة من نتائج يصعب تكرارها 

على جواد آخر.

من  اخلامسة  النسخة  بلقب  فائز  ميلينيوم«  »دبي 

عددًا  كذلك  ونال   ،2000 عام  في  العاملي  دبي  كأس 

الغائب، فهو يحمل الرقم القياسي ملسافة هذا السباق 

)2000 متر( عندما سجل 1:59:50 دقيقة في نسخة 

الدقيقتني،  حاجز  عند  النزول  من  يتمكن  ولم   ،2000

سوى اجلواد »انفاسور« لسمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم، الفائز بالسباق في عام 2007، حيث سجل 

1:59:97 دقيقة.

كأس 2015 يزّين المتحف

التي  النسخة   2015 العاملي  املتحف كأس دبي  يضم 

بن  سعيد  بإشراف  بيشوب«،  »برنس  اجلواد  بها  فاز 

»برنس  وتفوق  بويك،  ويليام  الفارس  وبقيادة  سرور، 

سنوات(   8( سنًا  اخليول  أكبر  يعد  الذي  بيشوب«، 

املنحدر من نسل »دبوي« بفارق 2.25 طول عن املرشح 

محاولتني  بعد  باللقب  ليفوز  كروم«،  »كاليفورنيا  األول 

خاض فيهما املنافسة. اجلواد البطل، الذي أصبح ثاني 

جواد ينحدر من نسل »دبوي« يفوز بكأس دبي العاملي، 

حقق زمنًا قدره 2:03:24 دقيقة.

ومنح »برنس بيشوب« اإلمارات الفوز العاشر باللقب، 

آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  واألول 

مكتوم، والفوز السابع للمدرب سعيد بن سرور، واألول 

العاملي  إلى أن كأس دبي  للفارس ويليام بويك. يشار 

األخيرة  احملطة  مبثابة  كان  بيشوب«  »برنس  للجواد 

لرحلة تألق قّدم فيها الروائع، حيث أعلن فريق جودلفني 

»أفريكان ستوري«  تقاعده هو ورفيقه  نفسه  العام  في 

بطل النسخة التاسعة عشرة من الكأس الغالية.

حيث  بريطانيا،  في  الفئات  سباقات  في  األلقاب  من 

خاض 10 سباقات حقق الفوز في 9 منها. ونفق »دبي 

العاملي  دبي  كأس  في  السباقات  أسطورة  ميلينيوم« 

احلاضر  اليزال  حيث  مسمومًا،  عشبًا  تناوله  جراء 

مجسم للجواد »دبي ميلينيوم«.
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حـــوار

»X10« قّدمت أول رسالة ماجستير في ضوء مبادرة

منـى الشــامســي: حّبـي للخيـل وخلفيتـي القــانـونيــة
قــاداني للفروســــية

من  الشامسي  خليفة  منى  احملامية  األستاذة  تعتبر 

الكفاءات الوطنية التي استطاعت أن تشق طريقها بقوة 

وخلفيتها  ثقافتها  تسخير  عبر  الفروسية  رياضة  في 

أول  لتصبح  ومضت  الرياضة،  هذه  خلدمة  القانونية 

مستوى  على  للفروسية  جلنة  ترأس  وخليجية  إماراتية 

حكمًا  إماراتية  وأول  اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول 

دوليًا في سباقات القدرة وقفز احلواجز، ومحّكمة في 

القانونية  الشؤون  ومسؤولة  الرياضية،  النزاعات  فض 

في احتاد اإلمارات للفروسية.

وضع  على  حاليًا،  الشامسي،  منى  احملامية  وتعكف 

بعنوان  املاجستير  لدراسة  لبحثها  النهائية  اللمسات 

كيف تستبق رياضة الفروسية في دولة اإلمارات العالم 

بعشرة أعوام في ضوء مبادرة دبي »10x« التي أطلقها 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

مجلة »البادية« حاورت األستاذة احملامية منى الشامسي 

حول عدد من احملاور حول الفروسية وجتربتها في هذا 

املجال.

أواًل لماذا كان اختيار الفروسية؟
كان اختياري للفروسية امتدادًا لإلرث التاريخي والديني 

الرشيدة  قيادتنا  وتعهدته  األوائل،  آباؤنا  زرعه  الذي 

الفروسية  حب  فإن  لذلك  الالمحدود،  والدعم  بالرعاية 

ورياضة السباق على صهواتها ترسخ عندنا منذ نعومة 

أظافرنا، ومازال حب هذه الرياضة في نفوسنا، لذلك 

بدورنا نقلنا شغفنا بها إلى أبنائنا.

كيف كان دخول األستاذة منى الشامسي 
لرياضة الفروسية؟

جاء دخولي للفروسية من خالل عشقي للخيول وجمالها، 

فكان البد من فهم جميع الشؤون اخلاصة بها، وبحكم 

خلفيتي القانونية فقد اجتهت إلى دراسة وفهم اللوائح 

والقوانني التي تنظم هذه الرياضة، ولصقل هذه التجربة 

اجلديدة كان البد من العمل في هيئة أو مؤسسة رسمية 

يتوافر في  الفروسية، وطبعًا هذا  رياضة  تشرف على 

بدايتي معه في  الذي كانت  للفروسية  احتاد اإلمارات 

عام 2013، حيث وضعت كل حتصيلي األكادميي في 

مجال القانون إلعادة صياغة الكثير من القوانني التي 

تنظم سباقات ومنافسات اخليل على املستوى الوطني 

االحتاد  لقوانني  وداعمة  متطابقة  لتكون  واخلليجي 

الدولي للفروسية.                        

لماذا جاء اختيار رسالتك للماجستير عن 
الفروسية، ولماذا على ضوء »x10«؟

مستلهمة  علمية  كفكرة  املاجستير  رسالة  فكرة  جاءت 

الشيخ  السمو  لصاحب   »10X« مبادرة  مع  ومتوافقة 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي من خاللها نستطيع 

أن نسبق دول العالم في املجاالت كافة بعشر سنوات، 

أهم  تعد  اليوم  الرياضة  أن  عليه  يترتب  الذي  األمر 

املجاالت التي تهتم بها الدول على املستوى العاملي، ومن 

ثم كانت تلك املبادرة العلمية التي تتطلب تطوير رياضة 

الفروسية في دولة اإلمارات من خالل استراتيجية علمية 

تسمح بالتطوير وتنمية القدرات عبر دراسة تتوافق مع 

بعشر  العالم  نسبق  بحيث   ،»X10« اإلمارات  مبادرة 

سنوات، وتسعى الدراسة عبر النتائج املتحصلة من تلك 

املبادرة وتطبيقها في كل اجلوانب التي ترتبط برياضة 

والقانونية  واللوجستية  العلمية  النواحي  من  الفروسية 

والتشريعية والتنظيمية، األمر الذي يضع اإلمارات في 

ريادة رياضة الفروسية على مستوى العالم، وأمتنى أن 

حتقق هذه الدراسة العلمية ما تسعى له دولة اإلمارات 

الشيخ محمد بن راشد  السمو  له صاحب  وما يسعى 

آل مكتوم.                        

 كحكم في القدرة وقفز الحواجز لماذا ال 

نراك في الميادين؟
كنت أول إماراتية تعمل حكمًا دوليًا في سباقات القدرة 

وقفز احلواجز، وعملت لفترة طويلة في ميادين منافسات 

قفز احلواجز وميادين سباقات القدرة والتحمل في دول 

مجلس التعاون، لكنني منذ تسلمي رئاسة جلنة املرأة 

وأخذ  األمر  بهذا  انشغلت  التعاون،  مجلس  دول  في 

مني الوقت الطويل في جتهيز وتنظيم اللوائح القانونية 

والبطوالت على مستوى دول اخلليج، والذي كان يتطلب 

مني السفر كثيرًا إلى دول مجلس التعاون، باإلضافة 

إلى حرصي على متابعة اجلانب األكادميي في تطوير 

ذاتي ومواكبة كل ما هو جديد من أنظمة ولوائح لتطوير 

رياضة الفروسية، وهذا كان يأخذ مني الوقت الكثير، 

املؤهلة،  الوطنية  الكوادر  دعم  بضرورة  أؤمن  ولكن 

خصوصًا من السيدات، وفتح املجال لها لإلشراف أكثر 

واملشاركة في شتى سباقات ومنافسات الفروسية.                        

لقد أوكلت لك مهمة قيادة عدد من 
البعثات الرياضية، ماذا عن الرياضة 

النسائية اإلماراتية هل تتطور اآلن أم أنها 
تحتاج إلى الكثير؟

على  واطالعي  البعثات  من  عددًا  قيادتي  خالل  من 

فقد  النسوية،  بالرياضة  املتعلقة  األنشطة  من  العديد 

ترسيخ  على  الرشيدة  لقيادتنا  الكبير  احلرص  ملست 

خصوصًا  الرياضية،  املجاالت  كل  في  املرأة  ودعم 

جدًا  واضحًا  احلرص  هذا  وكان  الفروسية،  رياضة 

دول  في  للفروسية  املرأة  لرئاسة جلنة  ترشيحي  خالل 

فارسات  حققته  وما   ،2015 عام  في  التعاون  مجلس 

اإلمارات من حصدهن املراكز األولى على مستوى دول 

اإلجنازات  هذه  واستمرار  العاملي،  واملستوى  اخلليج 

رياضات  مختلف  في  الفرسان  تنافس  أصبحت  حتى 

وفي   مستمر  تطور  في  لله  واحلمد  فنحن  الفروسية، 

لي  البد  السياق  هذا  وفي  اإلجنازات.  حتقيق  طريق 

فاطمة  الشيخة  سمو  إلى  والتقدير  بالشكر  أتقدم  أن 

الرئيس  العام  النسائي  االحتاد  رئيسة  مبارك،  بنت 

األعلى ملؤسسة التنمية األسرية رئيسة املجلس األعلى 

لرياضة  الدائم  ودعمها  حلرصها  والطفولة،  لألمومة 

جلنة  رئيسة  السويدي،  لنورة  موصول  والشكر  املرأة، 

الرياضة النسائية التي بدورها قامت بترشيحي كرئيسة 

اخلامسة  األلعاب  دورة  في  املشاركة  اإلمارات  لبعثة 

مبشاركة  قطر  دولة  في  أقيمت  والتي  املرأة،  لرياضة 

10 احتادات رياضية مختلفة، متضمنة 80 العبة و37 
إداريًا، وقد كانت جتربة جديدة بالنسبة لي، واحلمد لله 

اإلمارات حصد  العبات  واستطاعت  املهمة،  في  وفقنا 

32 ميدالية ملونة. 
أنت أول إماراتية وخليجية ترأس اللجنة 
النسائية في الفروسية على مستوى 

دول مجلس التعاون، ما هي الخطط 
والطموحات؟

أجدد شكري وتقديري لكل الذين أسهموا في ترشيحي 

لتتحمل  اإلماراتية  املرأة  في  ثقتهم  ووضعوا  ودعمي 

نستذكر  هنا  احترافية وجدارة، ومن  بكل  مسؤولياتها 

دائمًا مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، »ال نرضى إال باملركز األول«، ونحن على 

منهجه وخطاه سائرون، وال ننسى املبادرات اإلنسانية 

التي طرحتها قيادتنا الرشيدة في شتى املجاالت، أما 

بالنسبة للخطط املستقبلية فهي إدراج رياضات فروسية 

جديدة ومختلفة للمرأة اخلليجية، منها »رياضة التقاط 

للفروسية  املرأة  للجنة  األوتاد«، كما أن هناك بطوالت 

2017- القادم  املوسم  في  التعاون  مجلس  دول  في 

                        .2018
لك مبادرة طموحة لتطوير الكوادر 

النسائية اإلماراتية والخليجية، حدثينا 
عنها؟

ذكرت  كما  وهي  »مهرة«،  مبادرة  اكتملت  لله  احلمد 

اإلماراتية  الكوادر  بتطوير  تعنى  طموحة  مبادرة 

اإلشراف  في  لتحّمل مسؤولياتها  وتأهيلها  واخلليجية، 

سباقات  مجاالت  شتى  في  واالحتراف  والتنظيم 

احمللي  املستويني  على  الفروسية  رياضة  ومنافسات 

والدولي، كما أناشد من خاللكم كل املعنيني ومتخذي 

القرار في رياضة الفروسية بأن يتبنوا مبادرة »مهرة«، 

اجلهد  هذا  ملشاركتهم  االستعداد  أمت  على  ونحن 

املتواضع، والذي من خالله وضعت أفكارًا مبتكرة لدعم 

صناعة رياضة الفروسية.

منى الشامسي.



6465 64

قفز الحواجز

فرسان نادي الشارقة يخطفون االضواء

منافسات مثيرة في األسبوع 15 لدوري اإلمارات لونجين للقفز

اإلمارات  لدوري   15 األسبوع  منافسات  ختام  حفل 

جميع  وشهد  والقوة  باإلثارة  احلواجز،  لقفز  لوجنني 

وفازت  الفرسان،  بني  شرسة  منافسات  األشواط 

من  بيج«  »ريد  اجلواد  على صهوة  لوند  تينا  الفارسة 

نادي الشارقة للفروسية بجائزة املركز األول عن الفئة 

الكبرى، وزميلها بالنادي الفارس الشيخ علي بن جمال 

الفئة  صدارة  مركز  خطف  »سيلتك«  باجلواد  النعيمي 

13 شوطا  الذي تكّون من  الوسطى في شوط اخلتام 

الشارقة  نادي  ميادين  على  يومني  مدى  على  أقيمت 

االمارات  احتاد  وإشراف  لوجنني  برعاية  للفروسية 

اليحيائي مدير  للفروسية، وشهد سلطان محمد خليفة 

املنافسات  من  جانبا  للفروسية  الشارقة  نادي  عام 

وقام بتتويج الفائزين، وتابع مجريات املنافسات وأداء 

الفرسان حسام زميت ممثل احتاد الفروسية.

تمايز الفئتين الكبرى والوسطى
مع  الواحدة  اجلولة  مبواصفات  اخلتام  منافسة  ففي 

جولة للتمايز ملشاركة الفرسان من الفئتني الوسطى على 

حواجز )130( سم والكبرى على )140( سم، شارك 

14 فارسا وفارسة من الفئة الكبرى، 6 منهم أكملوا 
اجلولة الرئيسة بدون أخطاء وجتدد بينهم التنافس في 

جولة للتمايز أكملها من دون خطأ 4 فرسان وجنحت 

الفارسة تينا لوند باجلواد »بيج ريد« من نادي الشارقة 

األفضل  الزمن  في  التمايز  جولة  إكمال  في  للفروسية 

األول.  املركز  جائزة  ونالت  ثانية   )36.57( بلغ  حيث 

وعلى مستوى فرسان الفئة الوسطى شارك 23 فارسا، 

واملركز  أخطاء،  بدون  الرئيسة  اجلولة  أكملوا  منهم   4
األول أحرزه الفارس الشيخ علي بن جمال النعيمي بعد 

إكماله جولة التمايز منفردا بدون خطأ باجلواد »سيلتك« 

 )37.68( بلغ  زمن  في  للفروسية  الشارقة  نادي  من 

ثانية.

الفئتني  من  الفرسان  ملشاركة  املفتوح  الشوط  وفي 

على  الواحدة  اجلولة  مبواصفات  والكبرى  الوسطى 

سم،   )135 ـ   130( بني  ارتفاعها  تراوح  حواجز 

شارك 29 فارسا وفارسة، 8 منهم أكملوا اجلولة بدون 

الله  عبد  بن  علي  الشيخ  الفارس  وتصدرهم  أخطاء، 

القاسمي بالفرس »ساغا دو ال روك« من نادي الشارقة 

للفروسية والزمن )50.28( ثانية.

ختام تأهيلية الشباب ألولمبياد 2018
املنافسة  وقائع  جرت  اخلارجي  الرملي  امليدان  على 

العالم  أوملبياد  في  للمشاركة  املؤهلة  الثالثة  التأهيلية 

 ،2018 األرجنتني  ـ  أيرس  بيونس  مبدينة  للشباب 

والتي سيتأهل لها 30 فارسا وفارسة من دول العالم، 

منهم 5 فرسان ميثلون القارة اآلسيوية، ويكون التأهل 

منافسات  ثالث  في  الشباب  الفرسان  مشاركة  عبر 

بوضع  الدولي  االحتاد  يقوم  اجلولتني   مبواصفات 

تصميمها بحواجز يبلغ ارتفاعها )130( سم وتعميمه 

ليتنافس عليها فرسان وفارسات قفز احلواجز الشباب 

الدولي  النهائية لالحتاد  نتائجها  ورفع  العالم  دول  من 

والذي سيعلن بدوره عن قائمة أسماء الفرسان املتأهلني 

املنافسة  وفي   ،2018 أوملبياد  في  للمشاركة  ودولهم 

بنادي الشارقة  الثالثة على امليدان اخلارجي  التأهيلية 

موفي  الفارس  وجنح  فارسا،   12 شارك  للفروسية 

عويضة الكربي باجلواد »كالفاروس ستار« )9 سنوات( 

من نادي الشارقة للفروسية في إكمال اجلولتني بدون 

خطأ وعليه نقطة جزاء واحدة لتجاوزه الزمن املسموح 

في اجلولة الثانية. 

كرستينا تتفوق في الجونيورز
»سيلني«  بالفرس  ماري  كريستينا  الفارسة  تفوقت 

وفارسة  فارسا   16 على  للفروسية  الشارقة  نادي  من 

مشاركني في شوط  من جولة واحدة على حواجز تراوح 

ارتفاعها بني )120 ـ 125( سم خصص للفرسان من 

أخطاء،  بدون  اجلولة  اكملوا  منهم   4 اجلونيورز،  فئة 

وزميلها بالنادي الفارس موفي عويضة الكربي باجلواد 

»كالفاروس« نال جائزة املركز الثاني والثالث الفارس 

»إنوغ« من إسطبالت  بالفرس  املهيري  الله  حميد عبد 

الشراع.

أشواط الفئة الصغرى
شوطني،  في  شاركوا  الصغرى  الفئة  من  الفرسان 

الفئتني  من  للفرسان  املشاركة  مفتوح  منهما  األول 

على  الواحدة  اجلولة  مبواصفات  والوسطى  الصغرى 

سم،   )120 ـ   110( بني  ارتفاعها  تراوح  حواجز 

اجلولة  اكملوا  منهم   7 وفارسة،  فارسا   52 مبشاركة 

بدون أخطاء والغلبة فيها كانت لفارس الفئة الوسطى 

نادي  من  »دمياسكوس سكاي«  باجلواد  غريب  هشام 

الشارقة للفروسية، وشارك الفارس عارف أحمد األهلي 

وحقق  للفروسية  االمارات  مركز  من  »أاليس«  بالفرس 

معها جائزة املركز الثاني، وفي الشوط الثاني ملشاركة 

املرحلتني  مبواصفات  الصغرى  الفئة  من  الفرسان 

املرحلة  اكملوا  منهم   21 وفارسة،  فارسا   39 شارك 

األولى بدون أخطاء، واملرحلة الثانية أمتها نظيفة 11 

الفارس عمر  األول  املركز  وفارسة، وحاز على  فارسا 

إسطبالت  من  »كارا«  باجلواد  املرزوقي  العزيز  عبد 

»كور  بالفرس  الكتبي  راشد  حميد  والفارس  الشراع، 

فولتير« من إسطبالت العرب نال جائزة املركز الثاني.

خيول القفز عمر )5 ـ 6( سنوات 
سنوات   )6 ـ   5( عمر  القفز  خيول  أصحاب  للفرسان 

حواجز  على  واحدة  جولة  من  األول  شوطان،  أقيم 

)120 ـ 125( سم، وشارك فيه 12 فارسا، نصفهم 

تينا  الفارس  وتقدمتهم  أخطاء،  دون  من  اجلولة  أكمل 

لوند باجلواد »لورد كوري اف بي«  من نادي الشارقة 

على  املرحلتني  مبواصفات  الثاني  والشوط  للفروسية، 

ذات االرتفاع وشارك فيه 10 فرسان، 7 منهم اكملوا 

املرحلة األولى بدون خطأ، واملرحلة الثانية أمتها نظيفة 

غريب  شادي  الفارس  وحقق  فرسان،   4 خطأ  بدون 

بالفرس »نهلة« من نادي الشارقة جائزة املركز األول.

4 أشواط للفرسان األطفال والمبتدئين
بلغت حصة الفرسان األطفال واملبتدئني وأصحاب خيول 

القفز الصغيرة )عمر 4 ـ 5 سنوات( أربعة أشواط في 

لقفز  لوجنني  اإلمارات  لدوري   15 األسبوع  منافسات 

احلواجز، ثالثة منها مبواصفات اجلولة الواحدة والرابع 

حواجز  على  األول  الشوط  في  وشارك  مرحلتني،  من 

)90 ـ 100( سم 11 فارسا، و7 منهم اكملوا اجلولة 

على  األطفال  للفرسان  الثاني  والشوط  أخطاء،  بدون 

حواجز )105( سم، وجنح 3 فرسان في إكمال اجلولة 

بدون أخطاء، والشوط الثالث على حواجز )105( سم 

للفرسان املبتدئني وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر 

وفارسة،  فارسا   44 فيه  وشارك  سنوات،   )5 ـ   4(

واعتبرتهم جلنة  أخطاء  بدون  أكملوا اجلولة  منهم   15
التحكيم فائزين، أم الشوط الرابع فقد جاء مبواصفات 

فارسا   45 فيه  وشارك  االرتفاع  ذات  على  املرحلتني 

وفارسة من فئة املبتدئني واخليول الصغيرة، وجنح 19 

فارسا في أكمال املرحلة األولى بدون أخطاء في حني 

أكمل املرحلة الثانية 13 فارسا بدون خطأ وتصدرتهم 

من  »سينامون«  باجلواد  موسيسيكا  أميليا  الفارسة 

إسطبالت رويال.

والدراجات  اخليل  قيادة  بني  جتمع  ترفيهية  منافسة 

الهوائية

مفتوح  ترفيهي  بشوط  األسبوع  منافسات  أختتمت 

ينجز  أن  املشارك  وعلى  واحدة،  جولة  من  املشاركة 

لتكملة  ينتقل  ثم  ومن  صهوة اخليل  على  مسارها 

املنعطفات  كثيرة  حواجز  بني  هوائية  بدراجة  املسار 

الناصر  عبد  العزيز  عبد  الفارس  واالنحناءات، ومتكن 

بي  آي  »في  باجلواد  األول  املركز  العويس من حتقيق 

في  بعد جناحه  الصافنات  إسطبالت  من  روان«  ديلي 

وجدت  والتي  الترفيهية  املنافسة  شروط  بكل  اإليفاء 

أجواء  عليها  أضفى  احلضور مما  من  كبيرا  تشجيعا 

من التشويق واإلثارة.

علي النعيمي.

تينا لوند.

اليحيائي يتّوج أحد الفائزين.
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تعليم الفروسية ـ خاص البادية

أهمية دور أطباء مضمار السباق البيطريين

األطباء البيطريني الذين يعملون في إعداد مضمار سباق 

األشخاص  فمعظم  للغاية،  مهمة  وظيفة  لديهم  اخليل 

في  يبقون  أنهم  معتبرا  ودورهم،  أهميتهم  عن  يغفل 

في  أبدا  يظهرون  ال  وأنهم  اإلسطبالت  في  الكواليس 

في  املشاركني  األشخاص  أهم  أحد  أنهم  إال  الواقع، 

صحة احلصان، واإلعداد والرياضة كلها بشكل عام.

ما الذي يقوم به أطباء

مضمار السباق البيطريين؟

يتم توظيف طبيب مضمار السباق البيطري إما من قبل 

مدرب خاص أو مضمار السباق بأكمله لغرض تكريس 

خدماته ملصلحة حصان معني واحد، أو خيول متعددة.

طريق  عن  العاملني  البيطريني  األطباء  عمل  يقتصر  ال 

على  خاص  سباق  مضمار  عداء  أو  السباق  مضمار 

ضمان أن يبقى احلصان بصحة جيدة، مما يعني أنه 

يساعد على عالج أي مرض أو إصابة، بل إنه يتأكد من 

أن احلصان باحلالة املناسبة الالزمة للجري والتنافس 

واملالكني  املدربني  مع  يتعاملون  إنهم  السباقات.  في 

كذلك.

قادرا  البيطري  السباق  يكون طبيب مضمار  أن  يجب 

على التعامل مع حاالت الضغط الشديد، وأن يعرف علم 

التشريح وأمراض اخليول الداخلية واخلارجية على حد 

وشخصية  إرادة  امتالك  على  قادرا  يكون  وأن  سواء، 

قويتني، حيث أن هناك كوارث قد حتدث، مثل كإصابة 

حصان إصابة قاتلة في سباق ما، مما يستدعي إعدامه 

بعد فترة وجيزة. الواردة أدناه هي مجرد أمثلة قليلة عن 

كثير من املسؤوليات املتوقع أن يؤديها أطباء مضمار 

السباق البيطريني:

1 - إتباع وإنشاء اجلداول الزمنية ألي إجراء روتيني

كل  من  الشفاء  على  احلصان  ومساعدة  عالج   -  2

اإلصابات واألمراض

اجلروح،  تنظيف  من  اليومية  األولية  اإلسعافات   -  3

الغرز، الخ

دقائق،  غضون  في  الطوارئ  مكاملات  على  الرد   -  4

حيث أن املكاملة ميكن أن تكون حول إصابة أو مرض 

يهددان احلياة 

5 - اإلشراف على برامج املكمالت الغذائية والتغذية

6 - إعطاء الدواء وإعطاء وصفات األدوية

7 - عمليات التفتيش قبل بدء السباق لغرض حتديد إن 

كان حصان ما يصلح أو ال يصلح للسباق

متعددة  مسؤوليات  البيطري  اخليل  مسار  طبيب  لدى 

لضمان أن يبقى احلصان بصحة جيدة والئقا للجري.

لماذا يعد أطباء مضمار السباق

البيطريين مهمين جدا؟

مضمار  أطباء  إن  أعاله،  املذكورة  األسباب  عن  عدا 

الرياضة  لهذه  األهمية  بالغ  أمر  البيطريني  السباق 

يشعر  حني  في  اخليل.  سباق  هي  والتي  عام،  بشكل 

وظائفهم  بأن  السباقات  في  البيطريني  األطباء  بعض 

تسبب لهم صعوبة في النوم ليال، بشكل رئيسي ألنه قد 

كانت هناك قضايا في املاضي حول استخدام العقاقير 

وفي  اإلصابات،  إلخفاء  القانونية  غير  واإلجراءات 

الواقع إرغام احلصان على التسابق رغم كونه مريضا 

عن  يتحدثون  بيطريني  أطباء  هناك  أن  إال  جريحا،  أو 

عملهم عالنية، مثل الدكتور رامالل، الذي قال:

جلنة  عاتق  على  يقع  الذي  العقاقير،  اختبار  “هناك 

السباق املعنية في مضمار السباق الفعلي، حيث يعمل 

الطبيب البيطري ويشرف على اخليول، والذي سيشرف 

القيام به أو حتى يقوم باختبار احلصان  أحدهم على 

الفائز  من احلصان  ودم  بول  عينة  أخذ  بنفسه. سيتم 

املتنافسة األخرى في  السباق ومن جميع اخليول  بعد 

كل مرة يتم فيها إجراء سباق”.

 الحفاظ على نظافة السباقات 

بينما يحيط الكثير من اجلدل بسباق اخليل 

واملمارسات غير القانونية املستمرة من األطباء 

البيطريني السيئني، املالكني واملدربني، إال أن هناك 

أولئك الذين يعملون بال كلل للحفاظ على السباق نظيفا 

واحلفاظ على اخليول مبأمن من املمارسات اخلاطئة.
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تفوق على فريق مهرة في الختام

الحبتور يتوج بكأس دبي للبولو 2017

في  يأتي  الذي  للبولو  دبي  كأس  احلبتور  فريق  توج 

2016- ملوسم  املفتوحة  دبي  بطوالت  سلسلة  خامتة 

2017، بعد فوزه على فريق مهرة بنتيجة 8-8.5 في 

املباراة التي أقيمت بينهما مبنتجع ونادي احلبتور للبولو 

والفروسية، وحرم احلبتور منافسه مهرة من االحتفاظ 

باللقب وثأر من هزمية الدور األول.

احلبتور  ودخل  الفريقني،  بني  قوية  املواجهة  جاءت 

أن مهرة  إال  الهانديكاب،  لفارق  املباراة بنصف هدف 

أسرع بإحراز أول أهداف املباراة ويرد حبتور احلبتور 

بهدف التعادل، وقبل نهاية الشوط األول يتقدم مهرة من 

جديد بهدف، وينهي الشوط 2-1.

بتسجيل  احلبتور  فريق  عودة  الثاني  الشوط  ويشهد 

ثالثية رائعة، فيما رد مهرة هدفني فقط لينتهي الشوط 

بتقدم فريق احلبتور بأربعة أهداف ونصف مقابل أربعة 

أهداف ملنافسه فريق مهرة.

كل  ومتكن  ونتيجًة،  لعبًا  متكافئًا  الثالث  الشوط  وجاء 

وتظل   6-6 التعادل  ويستمر  هدفني  إحراز  من  فريق 

الشوط  ويأتي  هدف،  نصف  بفارق  للحبتور  األفضلية 

اإلثارة، حيث احتسب  ليتابع اجلمهور  الرابع واألخير 

حكام املباراة ضربة جزائية لصالح مهرة، يحرز منها 

الهدف السابع ويتقدم بعد غياب، ولكن سنتياجو كان 

على موعد مع هدفه السابع أيضًا ليعيد التقدم لفريقه 

احلبتور  لفريق  ذهبية  أكثر من فرصة  وتلوح  احلبتور، 

فريق مهرة  فيه  الذي يحرز  الوقت  التقدم في  ملواصلة 

أنفاسها  تلفظ  املباراة  وبينما  واألخير،  الثامن  الهدف 

وهو  الثامن،  احلبتور  هدف  سنتياجو  يخطف  األخيرة 

هدف الترجيح لفريقه بسبب الهانديكاب، ليفوز باملباراة 

والكأس.

»الدكتور  فريقي  بني  مباراة  النهائية  املباراة  سبق 

الدكتور  فريق  فيها  وفاز  الذئاب  وفريق  وبنجاش« 

دانت  حيث   ،10-5 الذئاب  فريق  على  وبنجاش 

السيطرة لفريق الدكتور »وبنجاش« من البداية بعد أن 

اتسع  ثم   ،4-1 بتقدمه  األول  الشوط  إنهاء  في  جنح 

الفارق لتصبح النتيجة في نهاية الشوط الثاني 7-3، 

إلى  والرابع  الثالث  الشوطني  طوال  الفارق  واتسع 

خمسة أهداف.

محمد الحبتور الكل فائز

أعرب محمد احلبتور عن سعادته بختام املوسم، مؤكدًا 

كان  ألنه  البطولة  في  فازت  املشاركة  الفرق  كل  أن 

يكون  أن  متمنيًا  فنيًا  اجلميع  واستفاد  حافاًل  موسمًا 

املنظمة  واللجنة  احلبتور  ونادي  مبنتجع  العمل  فريق 

لبطوالت سلسلة كأس دبي الذهبية 2017، قد جنحت 

بتقدمي أفضل ما لديها هذا املوسم.

ببطوالت  الفائزة  للفرق  املنظمة  اللجة  رئيس  وبارك 

العام كأس ماكالين الفضية وكأس جوليوس بار  هذا 

حظًا  متمنيًا  دبي،  وكأس  دبي  حتدي  وكأس  الذهبية 

أوفر في املرات املقبلة ملن لم يحالفه احلظ هذا املوسم.

حميد بن دري: خير ختام للموسم

قال حميد بن دري إن املباراة جاءت خير ختام ملوسم 

احلبتور  ونادي  ومنتجع  احلبتور  محمد  عليه  يستحق 

التنظيم  خرج  فقد  والشكر  التهنئة  والفروسية  للبولو 

في  أنه  مضيفًا  قصور  بأي  نشعر  ولم  رائع  من  أكثر 

على  ونشد  الفوز  على  للحبتور  فيه  نبارك  الذي  الوقت 

قدم  الذي  احلبتور  راشد  بقيادة  مهرة  فريق  أيادي 

مستوى متميزًا وكان قاب قوسني أو أدنى من الفوز. 

وأكد أن البولو في دولة اإلمارات يشهد تطورًا مذهاًل 

بفضل عشاق ومحبي اللعبة الذين يقدمون الكثير لها، 

محمد الحبتور يحتفل مع فريقه بكأس دبي للبولو.
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مشيرًا إلى أن احلبتور قدم مباراة كبيرة في النهائي، 

وحقق مكاسب كثيرة بهذا الفوز، بعد أن خرج في ثالث 

نهائيات صفر اليدين، ثم فاز ببطولة من بطوالت سلسلة 

كأس دبي الذهبية، إال أنه يستحق أيضًا كأس التنظيم 

املثالي ألنه قدم موسمًا مميزًا، في كل البطوالت التي 

نظمها.
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interview

Exclusive Interview with
Anna White

Developing 
new skills or 
upgrading 

existing ones 
is the key to 
unlocking the 
employment 
opportunities. 

“In a recent interview with First Avenue, 

Anna White, Occupational Therapist 

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

Program at Stepping Stones Center, 

shed light on the services and prospects 

available for young adults with disabilities 

in Dubai. The programme was set up to 

fill a gap in services for young adults with 

disabilities, which is a problem around 

the world.”

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

not enough to meet the demand of 

individuals requiring these services. 

There is a huge emphasis on early 

intervention here in Dubai and I feel 

that services available for young adults 

are only emerging. Most centers here in 

Dubai only provide for individuals under 

18’s as, once they reach adulthood, they 

are no longer eligible for such services.  

These individuals must be transitioned 

into further services/pathways such as 

further education, intervention, life-skill 

development or employment. However, 

fortunately, there are some centers do 

offer such programs for these older age 

groups, within the region. 

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

under the umbrella of Occupational 

Therapy.  The main focus of the program 

lies in promoting students’ life skills and 

independence, which range from 1225- 

years of age. The program caters to two 

levels of students (vocational and pre-

vocational), based on their needs and 

abilities.

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

upgrading existing ones is the key to 

unlocking the employment opportunities 

for these individuals. Exploring interests 

and different career choices is of 

importance. Hence, employment skills 

should be a major focus throughout the 

year for such individuals. For example, 

this can be done through setting up work 

placements in different settings so that 

such students may practice their gained 

skills in a more formalized environment, 

so as to gain practical knowledge of the 

work environment. Such skills that can 

be targeted may include resume writing, 

interviewing, and finding and keeping 

a job. They should also receive on-site 

training and supervision from a job 

coach. 

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

community here in Dubai and I was 

amazed at the response. I found it easy to 

build an established working relationship 

with a few reputable companies. These 

companies are transitioning beyond 

fulfilling their CSR responsibilities which 

is associated with sympathy/charity and 

looking at the benefits of having 

diverse teams within the workplace as 

diverse teams have proven to be more 

creative, motivated and more successful 

at problem solving. Society needs to 

move away from the ‘medical model’ that 

disability is viewed as a health problem to 

a social model that views the individual 

Anna White
Director of Vocational

and Transitioning Services

from a holistic point of view.

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

the services and opportunities available 

here are endless.  However, we need 

these individuals to drive this forward. 

People with disabilities themselves 

are incredible self-advocates. They can 

demonstrate how lack of accessibility/

opportunity affects them, and speak 

eloquently about their experiences.  Both 

individuals with disabilities and those 

working beside them must truly believe 

in making their visions reality. Finding 

their own success will bring friendship, 

growth, power and recognition.

Passion, Patience and dedication comes 

easily when you love what you do.

For further information, please 

contact the Director of Vocational and 

Transitioning Services, Anna White at 

awhite@steppingstonesca.com or call 

043635433-.
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شركة Rado تفوز بجائزة النقطة الحمراء لتصميم المنتجات لعام 2017
ساعة Ceramica من Rado تعود مجددًا لتخطف األضواء  

محمد رسول خوري وأوالده يفتتح أول معرض )آوت لت(
للساعات والمجوهرات النادرة في أبـوظـبي بالخالديه مول

جيجر- لوكولتر، ونادي ومنتجع الحبتور لرياضة البولو
يشكالن الفريق المثالي لليوم البريطاني للبولو 

 Rado من  األيقونية   Ceramica ساعة  حصدت 

جائزة النقطة احلمراء لتصميم املنتجات لعام 2017، 

لتثبت مرة أخرى إتقان هذه العالمة التجارية للتصميم 

العصري واخلامات احلديثة.

 Rado ولقد فاجأت شركة صناعة الساعات السويسرية

اجلماهير في عالم التصميمات في العام املاضي بإعادة 

نوعها. ومن  الفريدة من   Ceramica طرح مجموعة 

خالل تعاونها مع املصمم الصناعي الشهير كونستانتني 

جرسيس، قامت هذه العالمة التجارية بتحديث ساعتها 

مبظهر  لتزدان  الهندسي البارز  الشكل  ذات  الشهيرة 

ومع  اليوم،  العصر.  روح  مع  يتناسب  جديد  عصري 

جائزة النقطة احلمراء Red Dot التقديرية للتصميم، 

الشاملة  املجموعة  إلى   Ceramica ساعة  تنضم 

لساعات Rado احلاصدة للجوائز. 

رائعة وعصرية
الذي صممه كونستنتني جرسيس  النموذج  يتوفر هذا 

بإصدار محدود من 701 قطعة فقط، حيث إنه ال يتميز 

فقط بلمسة نهائية مخملية مسفوعة بالرمل، بل وأيًضا 

امليناء.  احلروف على  اإلبداعي لفن طباعة  باالستخدام 

ويقول جرسيس »برأيي، إن اللمسة النهائية تبرز شكل 

وسهل  جريء  امليناء  فتصميم  أقوى.  بطابع  الساعة 

سمات الساعات  من بعض  استلهمت  ولقد  القراءة. 

اخلاصة بالطيارين – والتي أعجبتني ملا تتسم به من 

تصميم بسيط وواضح«.

إبرهارد آند كو
130 عاما من شغف تصنيع الساعات

مت تفعيل أول معرض)آوت لت( من نوعه في اخلالديه 

النادرة  والساعات  الثمينة  للمجوهرات  أبوظبي،  مول 

الى  تصل  مخفضة  بأسعار  والعصرية   الكالسيكية 

الدائم  املعرض  أن هذا  بالذكر  واجلدير   .60% نسبة 

رائدة  سويسرية  ساعات  ماركة   40 من  أكثر  يضم 

ملا  بها  خوري  رسول  محمد  اسم  اقترن  لطاملا  والتي 

سبيل  على  وهي  الزمان   من  قرن  النصف  عن  يزيد 

 Alpina, Azzaro, AKAYSA, املثال ال احلصر

 ,OMEGA, TUDOR
الساعات  لعشاق  اجلديد   املعرض  يقدم  كما   

الساعات  من  حصرية  تشكيلة  النادرة   واملجوهرات 

السويسرية الفريدة الغير متوفرة في األسواق مثل:

VENUS,ZODIAC,TABBAH,BIA,BI
 ANCH,BIBGI,CAFISO,CANDAME,
CHIMENTO,CYMA,GC, HOPE-

 MAN, JEAN PERET, NISOULI,
PAUL BARI,SIGMA

 وفي هذا الصدد صرح السيد/ يوسف محمد رسول 

خوري قائاًل: يأتي تفعيل اآلوت لت األول هذا استكمااًل 

بتقدمي  احلافلة  وأوالده  خوري  رسول  محمد  ملسيرة 

أرقى  لدى  األناقة  صناع  أبدعه  مما  واألجمل  األجود 

واملجوهرات.  الساعات  من  العاملية  املاركات  وأشهر 

مع  العشرين  القرن  منتصف  منذ  اسمنا  ارتبط  حيث 

وتيودور(  )رولكس  السويسرية  الساعات  رواد صناعة 

وتلتها على مر السنني تعاقدات مع نخبة من الصناع 

وبرميجاني.  أوميغا  إليها  انضمت  حيث  اآلخرين 

عالم  في  وفريد  مميز  ماهو  كل  تقدمي  في  وسنواصل 

الساعات واملجوهرات وكل ما من شأنه أن يبقينا في 

عمالئنا  توقعات  تلبية  على  قادرين  ويجعلنا  الطليعة 

الكرام.

للمرة  لوكولتر  جيجر-  أبدعت  حني   1931 العام  منذ 

أيقونة  تعتبر  التي  ريفيرسو  ساعات  مجموعة  األولى 

في الدار العريقة، لم تتوقف الشركة عن االستلهام من 

لتاريخ  البداية  نقطة  امللوك.  رياضة   – البولو  رياضة 

مع  كانت  عامًا  وثمانني  املمتد خمسة  ريفيرسو  ساعة 

ابتكار هذه الساعة الرائدة لضباط اجليش البريطاني 

حمايًة  لهم  ريفيرسو  ساعة  وّفرت  حيث  الهند،  في 

لزجاجات ساعاتهم خالل ممارسة رياضة البولو. وقد 

أدى ذلك بدورِه إلى إبداع العديد من ساعات ريفيرسو 

التي اندمجت كل واحدٍة منها في هّوية جيجر- لوكولتر 

– آرت  الفن الزخرفي  أناقة  من دقٍة وإبداعية وحملت 

ديكو – والسّيما »ريفيرسو وان كوردينيه” و “ريفيرسو 

دويتو”  كالسيك  “ريفيرسو  و  جيروتوربيون”  تريبيوت 

باإلضافة إلى “ريفيرسو تريبيوت ديوفاس” على سبيل 

املثال ال احلصر...

لقد مر العديد من السنوات منذ تلك البدايات التاريخية، 

البولو  برياضة  لوكولتر  جيجر-  والتزام  اهتمام  ولكن 

النسخة  خالل  ومؤخرًا،  الزمن.  مرور  مع  يخُب  لم 

التي   2017  – للبولو  البريطاني  اليوم  من  التاسعة 

ومنتجع  نادي  في   RJI Capital شركة  نظمتها 

سانت ريجيس احلبتور الفاخر للبولو، كان من دواعي 

لنادي ومنتجع  تكون شريكًة  أن  لوكولتر  فخر جيجر- 

احلبتور للبولو، حيث حضر حوالي 450 من الضيوف 

وكبار الشخصيات ملشاهدة أرقى التقاليد في الرياضة 

واألسلوب واملهارة. البداية مع عرض البولو على اجلمال 

بني فريقي الفرسان واحلَرس، ومن ثم مباراة بني فريقي 

على  األبرز  اليوم  مباراة  مع  واخلليج،  أوكسبريدج 

جائزة – درع اليوم البريطاني للبولو – التي جرت بني 

Royal Salute Brit- للبولو وفريق  فريق احلبتور 

اليوم  أصبح  النشاطات  هذه  كل  ومع   ،ish Exiles
بانافيو  دو  مارك  وقام  للذكرى.  رائعًا  يومًا  بتفاصيله 

املدير التنفيذي جليجر- لوكولتر ملنطقة الشرق األوسط 

امتطاه  الذي  خوان(  )دون  الرشيق  املهر  بتسمية 

في  األفضل  لوكولتر  جيجر-  مهر  شيتينو(  )غيلرمو 

اللعب، ُمنهيًا اليوم بنجاح مشهود.

130 دقة ترمز إلى تاريخ إبرهارد آند كو، ولكن أكثر 
من 130 لقطة تخلد القيم واإلبداعات التي - على مر 

يد  على  الشركة  تأسست  عندما   ،1887 منذ  السنني 

– شّكلت  إبرهارد في ال شو دو فون  لوسيان  جورج 

اسمهم  أصبح  الذين  السويسريني  الساعاتيني  هوية 

مرادفا للتقاليد، والبحث واالبتكار املستمر.

130 عاما من الشغف اخلاص بفن يقوم على السحر 
التحديات  خلوض  متصل  لتاريخ  عاما   130 والدقة، 

تتمتع  التي  الساعات  من  عاما   130 اجلديدة، 

بشخصيات خالدة. دائما ما جعلت إبرهارد آند كو هذه 

القيم املعيار الوحيد إلنتاج طرازاتها، والتي تعد مبتكرة 

ولكن في الوقت نفسه قادرة على أن ترث ثراء تاريخ 

شهير. ميتد جناح إبداعات إبرهارد آند كو على مدار 

العديد  تقدمي  من  مّكنها  ما  بالكامل،  العشرين  القرن 

من براءات االختراع التي عززت مكانتها ضمن الطبقة 

الفاخرة.  السويسرية  الساعات  لتصنيع  االرستقراطية 

وقد جتسدت هذه الروح االبتكارية في الساعات الثمينة 

ذات احملتوى التقني العالي وهو ما كان سمة ملراحل 

الكرونوغراف،  مراحل  سيما  وال  التطور،  من  مهمة 

فضال عن ساعات أخرى. 

واختارت إبرهارد كرونو 4 لالحتفال بعيدها الـ 130 ، 

كطراز رمزي يجسد جوهر الدار ويؤكد ميلها الطبيعي 

مع  نفسها  جتديد  على  قادرة  وأنها  والنمو،  للتطور 

دون  السليمة،  واستقالليتها  شخصيتها  على  احلفاظ 

التضحية بارتباطها العميق بجذورها.

إصدار  في   ،130  4 كرونو  هو  التذكارية  النسخة 

استثنائي  إصدار  وفي  جذاب  رياضي  بشكل  الصلب 

محدود بـ 130 قطعة.
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بوغاتي تفتتح أكبر صالة عرض لها في دبي
أكبر معرض في العالم مع مساحة تزيد عن 240 متر مربع

أكبر صالة عرض بوغاتي في العالم تفتح أبوابها اليوم 

صالة  وتعد  دبي.  وسط  في  زايد  الشيخ  طريق  على 

للسياارت  الفرنسي  باملُصنع  اخلاصة  دبي  بوغاتي 

التي  العالم  في  عشر  اخلامسة  هي  الفائقة  الرياضية 

تأتي بتصميم جديد للعالمة التجارية. وشركة احلبتور 

للسيارات هي وكيل بوغاتي الرائد في مجال املبيعات 

واخلدمات في دولة اإلمارات العربية املتحدة. وبنجاحها 

اإلمارات  بوغاتي  تعد  لشيرون،  طلبًا   30 تأمني  في 

شبه  بأهمية  إلداركها  جناحًا  األكثر  املتحدة  العربية 

اجلزيرة العربية باعتبارها واحدة من األسواق الرئيسية 

 ٪26 عام  بشكل  املنطقة  مثلت  حيث  بوغاتي  ملبيعات 

والفتتاح  تشيرون.  بوغاتي  تلقتها  التي  الطلبات  من 

أرسلت  العربي،  اخلليج  على  اجلديد  الفاخر  العنوان 

وأكثرها  السرعة  فائقة  رياضية  سيارة  أقوى  بوغاتي 

فخامة ومتيزًا في العالم إلى دبي قبل أن تبدأ جولتها 

في املنطقة. ومبناسبة االفتتاح الرسمي لصالة عرض 

بوغاتي اجلديدة صرح الدكتور ستيفان برونغز، عضو 

املبيعات  عن  واملسؤول  بوغاتي  شركة  إدارة  مجلس 

الهام  املوقع  عّزز  قائاًل:"لقد  العمالء  وخدمة  والتسويق 

لصالة عرض بوغاتي S.A.S. للسيارات اجلديدة من 

يعيشون  الدائمني  بوغاتي  عمالء  من  فالعديد  متيُّزها، 

في هذه املنطقة. وبعض منهم ميلكون مجموعات خاصة 

تضم عدد من سيارات "بوغاتي الرياضية فائقة األداء. 

لألداء  الشغف  اجلديدة  العرض  صالة  تعكس  كما 

مثالية  منصة  يجعلها  الذي  األمر  والتمّيز.  والرفاهية 

نود  "كما  املميزين".  عمالئنا  وتكرمي  تشيرون  لعرض 

أن نشكر شركة احلبتور للسيارات على هذه اإلضافة 

الرائعة لعالمتنا التجارية. كما أّن جناح شركة احلبتور 

للسيارات يعتمد على الشغف واإلحترافية العالية التي 

اإلمارات  في  بوغاتي  للسيارات  احلبتور  بها  متثل 

العربية املتحدة".

واجلدير بالذكر أّن شركة احلبتور للسيارات هي الوكيل 

دولة  في  الفاخرة  الفرنسية  التجارية  للعالمة  الرسمي 

اإلمارات العربية املتحدة منذ عام 2006 وشريك خدمة 

أسطول  أكبر  يوجد  هنا  و   .  2013 عام  منذ  بوغاتي 

لفيرون يضم حوالي 55 سيارة.

احلبتور  شركة  رئيس  احلبتور،  سلطان  السيد  وأّكد 

التجارية  العالمة  بتمثيل  شركته  فخر  مدى  للسيارات 

تسعى  املتحدة  العربية  اإلمارات  "إّن  قائاًل:  بوغاتي 

دائمًا إلى أن تكون في الطليعة، لذلك فقد كان هدفنا هو 

افتتاح أكبر وأجمل صالة عرض بوغاتي في قلب مدينة 

العالمة  بهذه  التمتع  من  عمالؤنا  سيتمكن  حيث  دبي، 

التجارية من كافة اجلوانب. 

العربية املتحدة عالم بوغاتي  أنشأت بوغاتي اإلمارات 

على  وذلك  للتمّيز،  دومًا  املتطلعني  لعمالئها  دبي  في 

ليست  أنه  بالذكر  واجلدير  مربعًا.  مترًا   240 مساحة 

مساحة صالة العرض هي وحدها املثيرة لإلعجاب. بل 

أيضًا يجسد املدخل تصميم حدوة احلصان األسطوري 

الذي اشتهرت به بوغاتي ويبلغ ارتفاعه حوالي 4 أمتار.

صالة  في  بالضيوف  الترحيب  فيتم  املبنى  داخل  أما 

مجموعة  من  بأثاث  ومجهزة  لذلك  خصيصًا  مصممة 

بوغاتي هوم. وهنا ميكن للعمالء أيضًا ضبط سيارات 

باخلصوصية.  يتسم  جو  في  بهم  اخلاصة  تشيرون 

إضافة لذلك، يتم عرض تصميم تشيرون وتقنياتها غير 

العادية في شاشات كبيرة. أما في قسم التراث، فيمكن 

للزوار التعرف على قيم العالمة التجارية بوغاتي وهي: 

الفن، الشكل، التقنية.
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لونجين تضبط وقت مسابقات
كأس دبي العالمي 2017 في مضمار ميدان المبهر

أقيم سباق لوجنني دبي شيما كالسيك، الذي يعتبر أحد 

به  وفاز  السبت  يوم  العاملي،  دبي  كأس  سباقات  أهّم 

ولقد  بويك.  وليم  الفارس  الذي ميتطيه  احلصان هوبز 

تقدمي  الراقية  السويسرية  الساعات  صناعة  دار  سّر 

الفائز،  لكّل من صاحب احلصان  ابتكارها  من  ساعة 

الفائز  أروغايت،  ممّثلو  نال  كما  والفارس.  واملدّرب، 

بكأس دبي العاملي، ساعات لوجنني، إشادًة بهذا األداء 

الشعار  ذات  العالمة  قّدمت  نفسه،  اليوم  وفي  الرائع. 

املتمّثل بالساعة الرملية املجّنحة جائزة لوجنني لألناقة 

إلى ديانا جانيفا، التي حازت على لقب السّيدة األكثر 

أناقة في مضمار السباق.

باعتبارها امليقاتي الرسمي لكاّفة الفعالّيات املنّظمة من 

قبل مجموعة ميدان، تفتخر لوجنني بكونها العالمة التي 

قامت بضبط وقت سباقات كأس دبي العاملي التسعة، 

ميدان  مضمار  مرافق  في  مارس،   25 يوم  املقامة 

املبهرة. كما تتشّرف دار صناعة الساعات السويسرية 

املضامير  سباقات  أهّم  أحد  في  اسمها  بذكر  الراقية 

حول العالم، أال وهو سباق لوجنني دبي شيما كالسيك، 

حيث كان الفوز من نصيب احلصان هوبز الذي ميتطيه 

الفارس وليم بويك.

قّدم السّيد خوان كارلوس كابيلي، نائب رئيس لوجنني 

صاحب  من  كّل  إلى  العاملي،  التسويق  قسم  ورئيس 

لوجنني  ساعات  والفارس  واملدّرب  الفائز  احلصان 

لإلشادة بالفوز الذي حّققوه. كما نال فريق أروغايت ، 

الذي فاز بكأس دبي العاملي، ساعات لوجنني.

نعّبر  أسلوب  »األناقة  الشهير  شعارها  مع  ومتاشيًا 

الدار أن تكّرم ديانا جانيفا بساعة لوجنني  عنه«، سّر 

بعد فوزها بلقب سّيدة لوجنني األكثر أناقة في مضمار 

السباق.

لقد شّكل كأس دبي العاملي، الذي جمع أهّم الفرسان 

واخليول في العالم، فرصة مثالية لالطالع على الساعة 

Lon-  الرسمية للفعالية، وهي موديل جديد من مجموعة

املستوحاة   ،gines Equestrian Collection
هذه  وحتاكي  الفروسية.  برياضات  الدار  شغف  من 

حصان  للجام  املستطيلي  املشبك  خطوط  الساعات 

Franches-Montagnes السويسري. 
في  اميييه  سانت  في  القائمة  لوجنني  تأسست دار 

سويسرا سنة 1832. وتعكس خبرتها تفانيًا قويًا جتاه 

التقليد واألناقة واألداء. متلك الشركة أجيااًل من اخلبرة 

العاملية  البطوالت  أبرز  في  الرسمي  امليقاتي  بوصفها 

وهي شريك في عدة احتادات رياضية دولية. اشتهرت 

في  عضو  وهي  تنتجها  التي  الساعات  بأناقة  الشركة 

املنتجات  تصنيع  في  الرائدة  ليمتد  سواتش  مجموعة 

الّساعّية عامليًا. يرتفع شعار الشركة املتمثل  بالساعة 

أكثر من  املنتشرة  في  املجّنحة فوق متاجرها  الرملية 

150 بلدًا.

شركة ”®Iron Mountain Incorporated” توسع حضورها العالمي
من خالل أول تملُّك لها في الشرق األوسط

Iron Mountain Incorpo-” شركة  »قامت 

 )IRM املدرجة في بورصة نيويورك بالرمز( ®rated
 )Endless( إندليس  شركة  في  كبيرة  حصة  بشراء 

هذا  ش.ذ.م.م  واملستندات  الوثائق  حفظ  خلدمات 

Iron Moun-  وتنسجم عملية التملُّك مع إستراتيجية

tain الهادفة إلى توسيع حضورها في األسواق العاملية 
سريعة النمو، من خالل االستثمار في شركات محلية 

ولديها  تقدمي خدمات مماثلة  عريقة ميكنها  إقليمية  أو 

نفس املبادئ في تقدمي اخلدمات. ويعني توسيع نشاط

تعمل  أّنها  األوسط  الشرق  إلى   Iron Mountain
وتؤسس  قارات،  دولة موزعة على ست   46 حاليًا في 

املتواجدين في  العامليني  لزبائنها  قاعدة عمليات محلية 

دبي، ودول مجلس التعاون اخلليجي، والشرق األوسط؛ 

كما أنها جتلب خدمات Iron Mountain إلى زبائن 

جدد في املنطقة. 

Iron Moun- 1951، قامت  ومنذ تأسيسها في عام

املعلومات وحمايتها  املليارات من أصول  tain بحفظ 
مستندات  ذلك  في  مبا  زبون   230,000 من  ألكثر 

والبيانات  اإللكترونية،  واملعلومات  الهامة،  األعمال 

تساعد  وهي  والتاريخية.  الثقافية  والتحف  الطبية، 

بها  اخلاصة  التخزين  تكاليف  خفض  على  املؤسسات 

أخرى،  ألغراض  املؤسسة  وعقارات  منشآت  وتوفير 

بها، والتخفيف  التنظيمية وااللتزام  املتطلبات  وحتديث 

من املخاطر املرتبطة بتخزين وإدارة املعلومات بجميع 

األشكال.

وتشمل مجموعة احللول اخلاصة بها إدارة السجالت، 

إدارة البيانات، إدارة الوثائق الرقمية، مراكز البيانات، 

واإلتالف  اللوجستية،  واخلدمات  الفنية  املواد  تخزين 

املعتمد واآلمن للمستندات حسب الطلب.

End- ) ويعتبر الشريك احمللي اجلديد شركة إندليس 

ش.ذ.م.م  واملستندات  الوثائق  حفظ  خلدمات   )less
املعلومات  حفظ  مجال  في  الرائدة  الشركات  إحدى 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  اخلدمات  وإدارة 

العاملية  الشركات  من  كبير  عدد  تخدم  وهي  واملنطقة. 

واحمللية، مع مجموعة واسعة من اخلدمات التي تشمل 

النسخ  أشرطة  تخزين  والرقمية،  الورقية  األرشفة 

االحتياطي، إتالف معتمد وآمن للمستندات عند الطلب، 

وخدمات االستشارات. 

Iron Moun-  وسيستفيد الزبائن احلاليني من ريادة

tain في هذا املجال ورؤيتها في مجال التخزين اآلمن 
العاملي  الشركة  التزام  عن  فضاًل  املعلومات،  وإدارة 

بجودة اخلدمة ورضا الزبائن واالستثمار املستمر في 

االبتكار.

حفظ  خلدمات   )Endless( إندليس  شركة  متتلك   

الوثائق واملستندات ش.ذ.م.م أربع منشآت تخزين في 

املنطقة، األمر الذي سيضيف 40,000 قدم مربع من 

Iron Moun- التخزين في منشآت شركة  مساحة 

tain التي تتجاوز 85 مليون قدم مربع موزعة على ما 
يزيد عن 1,400 منشأة. 

وفي معرض حديثه خالل املنتدى اخلاص بالزبائن الذي 

والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  صرح  دبي،  في  أقيم 

وليام  السيد   Iron Mountain لشركة  التنفيذي 

مايني قائاًل: “عندما نسعى إلى 

أو  االستفادة  إلى  نتطلع  جديدة  أسواق  إلى  الدخول 

االستثمار في شركات محلية متميزة تشاركنا إمياننا 

استفادة  أقصى  حتقيق  على  زبائننا  مساعدة  بأهمية 

على  السيطرة  على  القدرة  مع  املعلومات  من  ممكنة 

وحفظ  بإدارة  املرتبطة  التكاليف  وتقليل  التحديات 

في  والعاملية  اإلقليمية  الشركات  وتقوم  املعلومات. 

مبصادر  باالستعانة  األوسط  الشرق  أنحاء  جميع 

معلوماتها  وإدارة  لتخزين  متزايد  نحو  على  خارجية 

كوسيلة خلفض تكاليفها التشغيلية، االنتقال إلى نظام 

ألي  االستجابة  في  كفاءتها  ورفع  الرقمية،  السجالت 

دعوى أوتدقيق. 

شركة رائدة عالميًا في مجال خدمات حفظ وإدارة المعلومات تدخل الشرق 
األوسط من خالل شراء حصة كبيرة في شركة إندليس )Endless( لخدمات حفظ 

الوثائق والمستندات ش.ذ.م.م

ونحن سعداء بالعثور على شريك محلي مثالي كشركة 

الوثائق  حفظ  خلدمات   )Endless( إندليس  شركة 

واملستندات. حيث سيتم اجلمع بني خبرتها في السوق 

العاملية  حلولنا  مع  الزبائن  خدمة  في  ومتّيزها  احمللية 

املقاييس.”

قال  دبي،  في  ذاته  الزبائن  منتدى  في  حديثه  ولدى 

End- إندليس  لشركة  التنفيذي  والرئيس  )املؤسس 

ش.ذ.م.م  واملستندات  الوثائق  حفظ  خلدمات   )less
السيد جورج حرفوش: “نحن نرحب بهذه الشراكة مع 

Iron Mountain وإنه خلبر سار لزبائننا وللمنطقة 
احلاليني  لزبائننا  نوفر  أن  ميكننا  فاآلن  عام.  بشكل 

خبرة  من  فيه  نستفيد  الذي  الوقت  في  أفضل  جتربة 

Iron Mountain املكتسبة على مدار ما يزيد على 
اخلمس والستني سنة. 

حفظ  مجال  في  رائدة   Iron Mountain وتعد 

املعرفة  من  ثروة  توفر  بذلك  وهي  وإدارتها  املعلومات 

أصول  إدارة  على  املنطقة  في  الزبائن  ستساعد  التي 

املعلومات القيمة واحلساسة اخلاصة بهم. اآلن هو وقت 

هام للمنطقة حيث وصلت عدة أسواق مختلفة في منطقة 

الشرق األوسط ملرحلة النضج على نحو سريع والذي 

نتج عنه منو حجم املعلومات التي حتتاج الشركات إلى 

تخزينها وإدارتها بشكل سريع. إننا في وضع أفضل 

من أي وقت مضى لتلبية الطلب املتزايد على خدماتنا.” 



8282

اليفستايل

الكشف عن سيارة رينج روڤر ڤيالر الجديدة
في متحف التصميم مع مساعد رقمي مدمج

- متحف التصميم في لندن يستضيف العرض العاملي 

سابقة  في  اجلديدة،  ڤيالر  روڤر  رينج  لسيارة  األول 

للمتحف الذي يعرض سيارة للمرة األولى في تاريخه

- رينج روڤر ڤيالر: مت تصميمها وهندستها وتصنيعها 

في اململكة املتحدة

- تعد سيارة ڤيالر إضافة جديدة إلى عائلة رينج روڤر، 

ومتأل الفراغ بني سيارة رينج روڤر إيڤوك ورينج روڤر 

سبورت

في سياق استعراض مكانتها الرائدة إلى جانب أروع 

التصاميم الهندسية على مر العصور، استقبل متحف 

التصميم ضيًفا جديًدا مؤخرًا: سيارة رينج روڤر ڤيالر.

التقنيات  من  مجموعة  مع  ڤيالر  سيارة  وتأتي 

االستهالكية، التي تعمل مًعا لتشّكل مزود خدمات تقنية 

وترفيه  معلومات  نظام  السيارة  هذه  وحتتضن  مدمج. 

.Touch Pro Duo :جديد ومتطور للغاية، ُيسمى

باسم  السيارة  هذه  إلى  التطوير  مهندسو  ويشير 

اجلانبي  ملنظرها  نظًرا  وذلك  الشفرة،  أو   »Blade«

االنسيابي وأسطحها األنيقة. ويسهم االبتكار في تعزيز 

جتربة التكنولوجيا املتضمنة في السيارة وجعلها أكثر 

هذه  منت  على  رحلة  كل  في  وروعة  وسرعة  وضوًحا 

السيارة. هذا ومت الكشف عن العضو الرابع في عائلة 

من  كبير  أمام حشد  ومميز  رائع  بأسلوب  روڤر  رينج 

اجلمهور في متحف التصميم بلندن، والذي يستضيف 

فولفو S90 تفوز بجائزة »سيارة العام في الشرق األوسط« 
عن فئة السيدان الفاخرة المتوسطة

صناعة  في  عامليًا  الرائدة  »فولفو«،  شركة  أعلنت 

فولفو سيدان  الفخمة  أن مركبتها  الفاخرة،  السيارات 

سيدان  سيارة  »أفضل  جائزة  على  حازت  قد   S90
»جائزة  فعاليات  ضمن  وذلك  احلجم«  متوسطة  فخمة 

سيارة العام في الشرق األوسط« )MECOTY( في 

على  أبوظبي  في  أخيرًا  أقيمت  التي  الرابعة  نسختها 

هامش فعاليات »املعرض الدولي الثاني للسيارات«. 

 »MECOTY« بإحدى جوائز S90 ويأتي فوز فولفو

أيًضا معرض صور فوتوغرافية لسيارة ڤيالر للمصور 

الصور  عرض  ويجري  بريان.  غاري  املشهور  العاملي 

التجارية:  بالعالمة  اخلاصة  إنستجرام  قناة  على  اآلن 

.landrover@

قطاع  مستوى  على  نوعه  من  حدث  أكبر  تعتبر  التي 

فوز  أعقاب  في  أهمية،  واألكثر  إقليميًا  السيارات 

XC90’s بالعديد من جوائز السيارات العاملية الرائدة 
قد   XC90 أن  إلى  يشار  كما  املاضي.  العام  خالل 

حازت على جائزة أفضل سيارة رياضية فخمة متعددة 

االستخدامات متوسطة احلجم التي منحتها »ميكوتي« 

اإلقليمية األخرى  2016. ومن بني اجلوائز  العام  في 

التي حصلت عليها S90 حتى اآلن، على سبيل املثال 

ال احلصر، »أراب ويليز« و«مجلة أوتوموبيل« و«تلفزيون 

لشركة  العام  املدير  كاراير،  إمري  وقال  املستقبل«. 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  للسيارات  فولفو 

للسيارات  فولفو  »إن  املستقلة  الدول  ورابطة  أفريقيا 

تفخر بأن S90 قد مت اختيارها من قبل جلنة حتكيم 

“MECOTY” عن فئة أفضل سيدان فخمة متوسطة 
احلجم. وعلى الرغم من أننا نتمتع بشهرة واسعة في 

االستخدامات،  املتعددة  الرياضية  السيارات  قطاع 

الفخمة  السيدان  S90 قد أعادت تعريف قوة  غير أن 

وقدرتها على اجلمع ما بني التقنيات املتطورة والتصميم 

االسكندنافي من دون صعوبة«.
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Q من أستون مارتن
 نسخة فانكويش إس ريد آروز )السهام الحمراء( 

نيسان الشرق األوسط تطلق سيارة
»باترول سوبر سفاري« بحّلتها الجديدة في أسواق المنطقة

املذهلة  البريطاني  الطيران  مهارات  مُتّثل  جايدون: 

مارتن  أستون  من   Q إبداعات  ألحدث  إلهام  مصدر 

التابعة ألستون مارتن؛ نسخة سيارة فانكويش إس ريد 

آروز )السهام احلمراء(.

عشرة  بتجهيز  كامبريدج  مارتن  أستون  تكليف  جري 

آروز  ريد  من  املستوحاة  السيارات  من  فقط  مناذج 

تصميمية  مبيزات  منها  كل  متتاز  احلمراء(،  )السهام 

الرسومية  والعناصر  يدويًا  املشغول  الداخل  خاصة، 

املعتمدة على اللغة البصرية للطيران، فضاًل عن املهارة 

اجلو  سالح  من  األكروباتية  للوحدة  احلركة  خفة  و 

امللكي البريطاني املشهود لها عامليًا، ريد آروز )السهام 

احلمراء(.

مارتن  أستون  من   Q سيارة  إنهاء  على  العمل  جرى 

نسخة فانكويش إس ريد آروز )السهام احلمراء( باللون 

الفور  تعكس على  التي  للنظر،  امللفت  املشهور  األحمر 

كلمة  مرجعية  واعتماد  هوك  لطائرات  املألوفة  اللمسة 

›Eclat،‹ شعار »ريد آروز )السهام احلمراء(«. وتعّزز 

سيارتها  إطالق  عن  اليوم  »نيسان«  شركة  أعلنت 

في  جديدة  بحلٍة  سفاري«  سوبر  »باترول  األسطورية 

أكثر  من  واحدة  السيارة  وتعتبر هذه  املنطقة.  أسواق 

سيارات الدفع الرباعي شعبيًة ومبيعًا في منطقة الشرق 

مجموعة من التفاصيل اخلفية هيكل السيارة وداخلها، 

إلى  والزرقاء  البيضاء  الكربونية  التغطية  تفاصيل  من 

اجلانبي.  الشريط  في  األبيض  الدخان‹  ›مسار  سمة 

األلياف  من  املصنوعة  املكشوفة  السقف  لوحة  وتشمل 

يحاكي تصميم  منقوش  بنمط  الكربونية منطًا مرصعًا 

في  سريعة  نفاثة  لطائرة  الشفاف  القيادة  قمرة  غطاء 

بامليناء  املطلي  يونيون  جاك  جناح  شارات  تكمل  حني 

وعادم التيتانيوم الهيكل اخلارجي.

األوسط، إذ حتظى بإرث عريق في أذهان األجيال التي 

تعاقبت على املنطقة ما يجعلها تتبوأ مكانًة مرموقًة عند 

مواطني البلدان اخلليجية واملقيمني فيها على حد سواء.

التنفيذي  املدير  شرفان،  سمير  قال  املناسبة،  وبهذه 

لشركة »نيسان الشرق األوسط«: »تعكس عودة ’باترول 

االستماع  على  ’نيسان’  حرص  مدى  سفاري’  سوبر 

لرغبات عمالئها في املنطقة. حيث يأتي طرحها استجابًة 

لطلب العمالء على هذه السيارة األسطورية التي تتمتع 

بتاريخ حافل في صحارى املنطقة. وانطالقًا من مكانتها 

املتطورة،  الرباعي  الدفع  سيارات  أفضل  من  كواحدة 

تواصل ’باترول سوبر سفاري’ تعزيز شعبيتها بفضل 

التعامل  على  وقدرتها  حتملها  وقوة  املتأصلة  متانتها 

السائدة  احلرارة  ودرجات  التضاريس  مختلف  مع 

باترول سوبر سفاري«  »نيسان  املنطقة«. وحتافظ  في 

بحلتها اجلديدة على جميع مقومات جناحها األسطورية 

رباعية  للسيارات  الفائقة  والقدرة  املتني  التصميم  مثل 

خاصة  وحتسينات  وترقيات  عصرية  ملسات  مع  الدفع 

املميز،  العملي  وطابعها  السيارة  جاذبية  عززت 

املثيرة  العصرية  والراحة  السالمة  ألنظمة  باإلضافة 

فهي  الفت،  مبفهوم  السيارة  هذه  وحتظى  لإلعجاب. 

الوعرة  الطرقات  على  املستوى  رفيعة  بإمكانات  تتمتع 

لتغدو سيارة  الراحة  مع حفاظها على مختلف وسائل 

من  باقة  على  تنطوي  االستخدامات  متعددة  رياضية 

أحدث االبتكارات واملزايا التي تواكب تطلعات العمالء«.

Bentley EXP 12 Speed 6e النموذجية
المركبة الكهربائية الفاخرة

تتشارك  MotorsBentley اليوم طموحاتها املتعلّقة 

برسم معالم قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة وذلك 

عبر عرض سيارتها النموذجية اجلديدة التي حتمل اسم 

الدولي  جنيف  ’معرض  في   EXP 12 Speed 6e

للسيارات’ لهذا العام.

الرئيس  حول هذا املوضوع، قال وولفغانغ دورهامير، 

»إن   :Bentley Motors لشركة  التنفيذي  واملدير 

منوذجية  سيارة  عن  عبارة   EXP 12 Speed 6e

قطاع  معالم  لتحديد   Bentley سعي  إلظهار  تهدف 

هذا  ويتم  الفاخرة،  الفئة  ضمن  الكهربائية  السيارات 

من خالل اعتماد التقنيات املالئمة، املواد عالية اجلودة 

يتوّقعها  التي  القصوى  الدّقة  مستويات  على  والتركيز 

الطراز  وهذا  حقيقية.   Bentley سيارة  من  العمالء 

النموذجي ميّكننا من التفاعل أكثر مع عمالء السيارات 

الفاخرة واحلصول على مالحظاتهم فيما يتعلّق بالتوّجه 

 Bentley »إن  قائاًل:  وأضاف  فيه.«  نسير  الذي 

ملتزمة بتوفير طراز كهربائي ضمن مجموعة سياراتها 

على  باحلصول  فعاًل  مهتّمون  ونحن  املستقبلية، 

املالحظات اخلاّصة بهذا الطراز النموذجي.«

قّمة فخامة السيارات الكهربائية: 

أداء سلس، مزايا حصرية ومتعة قيادة 

استثنائية

تساوم  لن  بالكامل  الكهربائية   Bentley سيارة  إن 

عة  أبدًا على مزايا اجلودة، الفخامة واألداء العالي املتوقَّ

التي  اخلصائص  فهذه  العريقة.  التجارية  العالمة  من 

الفورية  االندفاعة  تضم  والتي   Bentley بها  تشتهر 

بالعزم دون أي مجهود ومدى القيادة الطويل بأسلوب 

عالية  جديدة  تقنيات  مع  جتتمع  سوف  فاخر  رياضي 

وخدمات  السريع  الالسلكي  الشحن  عملية  مثل  األداء 

ألجل  بالفخامة  تتمّيز  السيارة  ضمن  متطّورة  حديثة 

التمّتع بتجربة ملكية سلسة للغاية.

تتمحور رؤية Bentley حول متكني استفادة العمالء 

من الشحن الالسلكي عالي السرعة وتوفير مدى كاٍف 

لتلبية متطلّبات القيادة الرياضية الفاخرة. وضمن هذا 

أن  يجب  الكهربائية   Bentley سيارة  فإن  اإلطار، 

تكون قادرة على السير بني لندن وباريس أو بني ميالنو 

وموناكو عبر عملية شحن واحدة، وسوف تتعّزز جتربة 

والراكب اجلانبي بفضل  السائق  أكثر لصالح  الركوب 

دمج باقة من التقنيات املتطّورة في السيارة.

يبرز التناغم القوي بني التقنية احلديثة واملواد اجلميلة 

 EXP 12 Speed في كامل املقصورة الفخمة لسيارة

6e، مما يؤّكد على أن اعتماد العالمة التجارية للتقنية ال 

يأتي على حساب املزايا العريقة أو الشعور الرائع الذي 

يتمّيز  املثال،  Bentley. فعلى سبيل  متنحه سيارات 

قطعة  من  بالكامل  مشغواًل  بكونه  الوسطي  الكونسول 

وهو يشتمل  االنحناءات  األنيق ذي  الزجاج  صلبة من 

الوصول  وميكن  الدّقة.  عالية   OLED شاشة  على 

عبر  السيارة  في  الرئيسية  التحّكم  أدوات  جميع  إلى 

والترفيه  أنظمة املالحة  الشاشة، ومن ضمن ذلك  هذه 

والتحّكم باملناخ.
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)Adamas Consultants( إطالق
وافتتاح مقرها الرئيسي في دبي

أول شركة استشارية متخصصة في 

مجال السيارات في دول مجلس التعاون 

الخليجي

 لخدمة شركات السيارات في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
ستقدم )Adamas Consultants( أعلى مستوى 
واالستشارات  األعمال  إدارة  مجال  في  اخلبرة  من 

التي يحتاجها قطاع السيارات فهي تستهدف ُمصّنعي 

ووكالء السيارات التي تصنع بكميات كبيرة والسيارات 

دول  أنحاء  جميع  في  الفخمة  والسيارات  الرياضية 

وشمال  األوسط  والشرق  اخلليجي  التعاون  مجلس 

أفريقيا.

 )Adamas Consultants( شركة  أّسس  وقد 

والذي  للشركة  التنفيذي  الرئيس  هامر،  كارل  السيد 

الحظ احلاجة املتزايدة لدى مصنعي ووكالء السيارات 

خلدمات استشارية ذات جودة عالية متكنهم من حتسني 

أداء أعمالهم ومتثيل العالمات التجارية على أكمل وجه 

في أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  التي 

تتسم بالتنافسية املتزايدة وتغيرها السريع.

ومن اجلدير بالذكر أّن السيد كارل هامر يتميز بخبرة 

مناصب  في  عامًا   35 عن  تزيد  السيارات  مجال  في 

للسيارات.  وخاصة  عامة  شركات  في  عليا  إدارية 

السيارات  الرواد في مجال  السيد هامر من  يعد  كما 

عقد  من  يقرب  ملا  للغاية، حيث شغل  حافل  مع سجل 

أجنح  من  واحدة  إدارة  في  هامًا  منصبًا  الزمن  من 

املجموعات التي يشمل نشاطها قطاع السيارات التي 

تصنع بكميات كبيرة والسيارات الرياضية والسيارات 

السنوات  تلك  خالل  اكتسب  وقد  املنطقة،  في  الفخمة 

الكثير من االحترام لقدرته على  تطوير األعمال بنجاح 

كبير.

فريقًا من  السيد هامر، في منصبه اجلديد  وقد شّكل 

تقدمي  على  والقادرين  السيارات  مجال  في  اخلبراء 

خدمات استشارية متميزة تهدف ملساعدة العمالء على 

تعزيز مكانة عالمتهم التجارية، وزيادة أرباح أعمالهم 

ورفع إنتاجية املوظفني ورضا العمالء.

Adamas Con- لـشركة  الفريق اإلداري  )ويتكون 

sultants( من مجموعة من اخلبراء من ذوي اخلبرة 
في  مبا  السيارات  بقطاع  يتعلق  ما  كل  في  الواسعة 

املرافق،  وتطوير  العمالء،  وخدمة  املبيعات،  ذلك 

واخلدمات  والنقل  البشرية،  واملوارد  واملالية،  واإلدارة 

اللوجستية. وسوف تؤخذ بعني االعتبار جميع العوامل 

الهامة ذات الصلة كمعدل االحتفاظ بالعمالء، ضوابط 

امليزانية العمومية،  رضا العمالء واملوظفني واإلنتاجية 

والعوائد الربحية. أما فيما يخص العمليات التشغيلية 

فإّن )Adamas Consultants( لديها نظام خاص 

األداء  قياس  ملعايير  بالنسبة  الشركات  أداء  لتقييم 

مينح  أن  شأنه  من  والذي  السيارات  بقطاع  اخلاصة 

أصحاب األعمال صورة واضحة عن أعمالهم من حيث 

حتديد   عن  فضاًل  املمارسات،  وأفضل  احلالي  األداء 

فرص منو األعمال.

وصرح كارل هامر، الرئيس التنفيذي لشركة

)Adamas Consultants( قائاًل: “ إّن اخلدمات 
الذي  الكبير  التطور  تعكس  نقدمها  التي  االستشارية 

السنوات  خالل  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  شهدته 

املنطقة  في  السيارات  سوق  أّن  أرى  وأنا  األخيرة. 

كثيرًا  تختلف  وهي  العالم،  في  األفضل  بني  من  هي 

بأنه  نؤمن  ونحن  وأوروبا.  املتحدة  الواليات  عن سوق 

علينا أن نسعى جاهدين جلعل عمالئنا في مقدمة سوق 

السيارات. كما أّن عالم األعمال يشهد تغيرًا مستمرًا 

هو  ودورنا  التغيير.  هذا  ملواكبة  نحتاج  كقطاع  ونحن 

أن منّكن أصحاب وكاالت التوزيع واملساهمني فيها من 

مواكبة أفضل املمارسات العاملية في السوق وتقييم أداء 

األعمال التجارية اخلاصة بهم مباشرة، وهو أمر هام 

للغاية لنجاح أعمالهم وحتقيق العائدات التي يستحقها 

املستثمرون.”
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ســــوق دبـــي الحـــرة
»األفـضـــل لـتـجـــزئـــة الســـفـر هــذا الـعــــام«

احتفظت سوق دبي احلرة بلقب »أفضل سوق لتجزئة 

لتوزيع  السنوي  احلفل  خالل  للعام«  املطارات  سفر 

في  للتميز  العاملية  احلرة  األسواق  أخبار  مجلة  جوائز 

جتزئة السفر )DFNA( الذي أقيم خالل عطلة نهاية 

األسبوع في فندق النكاستر بلندن.

رغم  اجلائزة  حصد  في  احلرة  دبي  سوق  وجنحت 

من  العديد  قبل  من  واجهتها  التي  الشديدة  املنافسة 

مؤسسات جتزئة السفر العاملية، ويتم منح اجلائزة بناء 

على استبيان واسع تقوم به مجلة أخبار األسواق احلرة 

التكرمي  بهذا  السوق  وحظيت  اإلنترنت.  عبر  العاملية 

سوق  عمل  فريق  به  يقوم  الذي  املتميز  للعمل  تقديرًا 

دبي احلرة. وقد أبدى كولم ماكلوكلني، النائب التنفيذي 

دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  لرئيس 

احلرة سعادته بحصول السوق على هذه اجلائزة قائاًل: 

سفر  لتجزئة  سوق  »أفضل  بلقب  نحتفظ  أن  »يسعدنا 

دبي  لسوق  من صوت  جميع  وأشكر  للعام«  املطارات 

احلرة من العاملني في هذه الصناعة ووسائل اإلعالم، 

آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  إلى  صوتي  وأضم 

مكتوم، رئيس هيئة الطيران املدني بدبي رئيس مجلس 

إدارة سوق دبي احلرة، في توجيه الشكر إلى زبائننا 

وموردينا، وأهدي هذه اجلائزة إلى جميع العاملني في 

سوق دبي احلرة الذين يقومون بعمل رائع للحفاظ على 

األداء الرائع واملتميز لهذه املؤسسة الكبيرة.«

أقيم حفل توزيع جوائز أخبار األسواق احلرة العاملية 

والذي  للمجلة  اخليري«  تيل  »فيري  حفل  مع  بالتزامن 

استقطب نحو 200 ضيف من قطاع صناعة السفر، 

وتسلمت اجلائزة شينيد السباعي، نائب أول الرئيس-

التسويق، سوق دبي احلرة، من كابيال جوهيل، محرر 

مجلة أخبار األسواق احلرة العاملية وراعي اجلائزة كيث 

بوين، مدير مبيعات التصدير في »ترافيل ريدي«.  

وعقب االنتهاء من مراسم توزيع اجلوائز بدأت فعاليات 

موجها  مزادًا  شهد  والذي  اخليري  تيل  فيري  حفل 

رحلة  فيها  مبا  األشياء،  من  مجموعة  على  للضيوف 

دبي  سوق  كأس  حلضور  دبي  إلى  النفقات  مدفوعة 

التبرعات  نوفمبر. وستذهب  في  للغولف  العاملي  احلرة 

التي مت جمعها خالل احلفل إلى مؤسسة جاك آند جيل 

اخليرية لرعاية األطفال التي مت ترشيحها هذا العام من 

قبل سوق دبي احلرة، وتوفر هذه املؤسسة التي أسسها 

الزوجان جوناثن إروين وماري آن أوبراين املساعدات 

أضرار  من  أطفالها  بعض  يعاني  التي  لألسر  املالية 

عصبية حتى السنة الرابعة من العمر، وجاء تأسيسها 

نتيجة جتربتهما مع ابنهما جاك الذي توفي عن عمر لم 

يتجاوز الـ 18 شهرًا إثر معاناته من مشاكل عصبية 

شديدة. وتتلقى مؤسسة جاك آند جيل اخليرية لألطفال 

ريع حفل سوق دبي احلرة اخليري منذ ثالث سنوات، 

وحصلت حتى اآلن على تبرعات تزيد عن 200,000 

يورو.   

حّلق مع... سمايلز
سافر مجان� على أي طيران، إلى أي مكان و في أي وقت. 
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06-5999999 www.sib.ae

ا�ئتمانية سمايلز  بطاقة 

واستمتع استخدام  كل  مع  "سمايلز"  نقاط  على  احصل 
بمكافآت ال تحصى:  

الحياة@ مدى  مجانية   •
• سافر مجانًا من أي مكان إلى كل مكان وعلى أي طيران وفي أي وقت

أية ضرائب اضافية نقداً الذروة وبدون دفع  الحجز في أوقات  • امكانية 
العالم 650 صالة كبار الشخصيات حول  أكثر من  إلى  • دخول مجاني 

1,500 متجر أكثر من  • خصومات مميزة في 

25,000 سنويًا انفاق  درهم/ سنة، تسترد عند   399 بطاقة وورلد  الحياة،  تيتانيوم مجانية مدى  @بطاقة 

"سمايلز": نقاط  استبدل 

300 شركة طيران 300,000 فندقأكثر من  13,000 منتجأكثر من  العالمأكثر من  حول  السيارات  تأجير 

ا�ن: بطلبك  تقدم 

6667 إلى  ارسل كلمة "سمايلز" 

06-5999999 اتصل على 

sibsmiles.com عبر 
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