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موسم القدرة يبّشر بمنافسات قوية

يبّشر موسم الفروسية في اإلمارات مبنافسات مثيرة في كل مجاالت السباقات، بعد أن مت 

اإلعالن عن برامج موسم 2016 - 2017، التي تضم عددًا كبيرًا من السباقات والبطوالت 

الكبرى.

 سباقات السرعة »امليدان« تستأثر بالنصيب األكبر من االهتمام، حيث تستضيف مضامير 

من  األصيلة  العربية  واخليول  املهجنة  األصيلة  اخليول  من سباقات  العديد  املختلفة  الدولة 

مختلف الفئات.

كأس دبي العاملي احلدث األبرز على مستوى العالم يتّوج موسم سباقات ميدان هذا املوسم 

في اخلامس والعشرين من مارس 2017.

سباقات القدرة أيضًا شكلت جزءًا مهمًا من خارطة الفروسية في الدولة، هذه النوعية من 

لهذه  قادة  أكبر  اإلمارات متتلك  الفرسان أصبحت  من  العديد  تستقطب سنويًا  السباقات 

الرياضة من فرسان، مدربني ومالك، البنية التحتية والتسهيالت قّل وجودها في أي مكان 

في العالم.

منافسات قفز احلواجز وعروض جمال اخليول العربية األصيلة ال ميكن جتاهلها، فهي أيضًا 

متثل نسبة كبيرة من أنشطة الفروسية في الدولة، قواعدها في تزايد مستمر. 

الفروسية،  روزنامة  ضمن  مهمًا  حيزًا  تأخذ  األخيرة  الفترة  في  بدأت  الدريساج  رياضة 

متارس بشكل كبير، ولها قاعدة كبيرة من الفرسان.

تعتبر »التقاط األوتاد« من الرياضات احلديثة نسبيًا في مجال الفروسية في الدولة، واملنطقة 

عمومًا، استطاعت أن تفرض نفسها بقوة بعد النتائج الرائعة التي حققها فرسان اإلمارات. 

رياضة البولو أيضًا في تطور كبير، تشهد كل عام زيادة في البطوالت وعدد الهانديكاب، 

املوسم  متت  التي  للنجاحات  امتدادًا  املوسم  خالل  منوًا  امللوك  رياضة  تشهد  أن  يتوقع 

املاضي، كان أبرزها دخول استضافة ميادين منتجع احلبتور لعدد من املباريات خالل بطولة 

دبي الدولية بشّقيها الذهبي والفضي.

مجلة »البادية«، كعادتها دائمًا، لم تغفل األنشطة العاملية في رياضة البولو، قامت برصد 

بعض البطوالت املهمة خالل موسم البولو في الواليات املتحدة األميركية وأوروبا. 
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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+ 

بمشاركة حمدان بن محمد 
محمد بن راشد يشهد 

مونديال القدرة بسلوفاكيا

كأس »أم اإلمارات« للقدرة  
علياء الصبوري تتّوج باللقب 

في فرنسا
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أولمبياد ريو دي جانيرو 
2016 اإلنجليزي سكيلتون 

يحصد ذهبية القفز
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بمشاركة حمدان بن محمد وحضور ملك البحرين

محمد بن راشد يشهد مونديال القــــــدرة في سلوفاكيا

قدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

رعاه الله، بحضور امللك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 

للقدرة،  العالم  كأس  سباق  الشقيقة،  البحرين  مملكة 

الذي أقيم في منطقة سامورين بسلوفاكيا ملسافة 160 

كيلومترًا، مبشاركة 137 فارسًا وفارسًة تقدمهم سمو 

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 

دبي.

الفارس  للسباق عن احتالل  النهائية  النتيجة  وأسفرت 

صهوة  ممتطيًا  األول،  املركز  بونتي  جومى  اإلسباني 

قدره  زمنًا  بالنشي«، مسجاًل  ميسون  »تويسن  اجلواد 

اليكس  اإلسباني  الفارس  واحتل  ساعات.   6.46.42

مورال املركز الثاني، ممتطيًا صهوة اجلواد »كالندرا«، 

مسجاًل زمنًا قدره 6.47.32 ساعات.

بن  ناصر  الشيخ  الفارس  الثالث  املركز  في  وجاء 

تريدر«،  دون  »ووترلي  خليفة، ممتطيًا صهوة  آل  حمد 

مسجاًل زمنًا قدره 6.49.47 ساعات. واحتل الفارس 

صهوة  ممتطيًا  الرابع،  املركز  محمود  رائد  البحريني 

 6.50.29 قدره  زمنًا  مسجاًل  كوت«،  دي  »بولي 

ساعات. واحتل الفارس األوروغواني جود ايشا املركز 

اخلامس، ممتطيًا صهوة »زاريال«، مسجاًل زمنًا قدره 

7.08.03 ساعات.

في  أجنيل«  كول  »سوى  اإلسبانية  الفارسة  وجاءت 

املركز السادس، مسجلة زمنًا قدره 7.08.47 ساعات. 

ونال الفارس الهولندي »فان دين بيرغ« املركز السابع، 

قدره  زمنًا  مسجاًل  »بوشكار«،  اجلواد  ممتطيًا صهوة 

محمد  القطري  الفارس  واحتل  ساعات.   7.29.29

عطا املركز الثامن، ممتطيًا اجلواد »أنتال دي جاليما«، 

مسجاًل زمنًا قدره 6.48.28 ساعات.

باملركز  كوبيللو  بيريس  األرجنتيني  الفارس  وظفر 

قدره  زمنًا  مسجاًل  »كروزادو«،  ممتطيًا  التاسع، 

صالح  الُعماني  الفارس  ونال  ساعات.   6.48.32

الزراك«،  »بيس  ممتطيًا  العاشر،  املركز  البلوشي 

مسجاًل زمنًا قدره 6.49.02 ساعات.

حمدان بن محمد يتصدر األولى
تصّدر الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

»اللون  40 كيلومترًا  آل مكتوم، املرحلة األولى ملسافة 

األحمر«، ممتطيًا صهوة اجلواد »رماح«، مسجاًل زمنًا 

قدره 1.40.32 ساعة، وتاله في املركز الثاني الفارس 

البحريني رائد محمود ممتطيًا صهوة اجلواد »بولي دي 

كوت فريتي«، مسجاًل زمنًا قدره 1.41.05 ساعة.

ماريا  اإلسبانية  الفارسة  الثالث  املركز  في  وجاءت 

ال  دي  »رامسيس  اجلواد  صهوة  ممتطية  الفاريز، 

واحتل  1.41.09 ساعة.  قدره  زمنًا  روجتا«، مسجلة 

الفارس الشيخ راشد بن دملوك آل مكتوم املركز الرابع، 

قدره  زمنًا  مسجاًل  »عجايب«،  الفرس  صهوة  ممتطيًا 

1.41.18 ساعة.

وجاءت في املركز اخلامس اإلسبانية سوى كول أبخيل، 

ممتطية صهوة اجلواد »كواليف دو بونسيليت«، مسجلة 

زمنًا قدره 1.41.18 ساعة. واحتل الفارس البحريني 

صهوة  ممتطيًا  السادس،  املركز  بوصفر  عبدالله  علي 

ساعة.   1.41.23 قدره  زمنًا  مسجاًل  »بطل«،  اجلواد 

وتاله في املركز السابع الفارس سيف أحمد املزروعي، 

ممتطيًا صهوة اجلواد »نوبولي ديل ما«، مسجاًل زمنًا 

قدره 1.41.27 ساعة.

وشهدت املرحلة األولى احتالل الفارس الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة املركز اخلامس عشر، مسجاًل زمنًا قدره 

1.42.55 ساعة. وجاء الفارس الشيخ حمد بن دملوك 

»شداد«،  ممتطيًا  عشر،  الثامن  املركز  في  مكتوم  آل 

مسجاًل زمنًا قدره 1.43.06 ساعة، فيما جاء الفارس 

صهوة  ممتطيًا  الـ20،  املركز  في  املري  غامن  عبدالله 

»كوران العلم«، مسجاًل زمنًا قدره 1.46.03 ساعة.

وواصل الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

كيلومترًا   35 ملسافة  الثانية  للمرحلة  تزّعمه  مكتوم  آل 

 3.09.33 قدره  زمنًا  مسجاًل  البرتقالي«،  »اللون 

ساعات. وتاله في املركز الثاني الفارس الشيخ راشد 

بن دملوك آل مكتوم، ممتطيًا صهوة »عجايب«، مسجاًل 

زمنًا قدره 3.09.56 ساعات.

الثالث،  املركز  بوصفر  عبدالله  علي  الفارس  واحتل 

 3.10.30 قدره  زمنًا  »بطال«، مسجاًل  ممتطيًا صهوة 

ساعات. وجاء الفارس األوروغواني جوناثان رفييرا في 

املركز الرابع، ممتطيًا صهوة الفرس »منيرة«، مسجاًل 

زمنًا قدره 3.10.37 ساعات. واحتل الفارس اإلسباني 

جومى بونتي املركز اخلامس باملرحلة، ممتطيًا اجلواد 

»تويست مليون بالنتي«، مسجاًل زمنًا قدره 3.10.43 

ساعات.

المزروعي يقفز لصدارة الثالثة
قفز الفارس سيف أحمد املزروعي إلى صدارة املرحلة 

الثالثة ملسافة 35 كيلومترًا، ممتطيًا »نوبولي ديل ما«، 

مسجاًل زمنًا قدره 4.36.51 ساعات. واحتل الفارس 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 

املركز الثاني، ممتطيًا صهوة اجلواد »رماح«، مسجاًل 

زمنًا قدره 4.36.51 ساعات.

وجاء الفارس األوروغواني جونوثان ريفييرا في املركز 

زمنًا  مسجاًل  »منيرة«،  الفرس  ممتطيًا صهوة  الثالث، 

قدره 4.37.16 ساعات. واحتل الفارس الشيخ راشد 

قدره  زمنًا  الرابع، مسجاًل  املركز  مكتوم  آل  دملوك  بن 

4.37.52 ساعات.

وقفز الفارس األوروغواني جونوثان ريفيرا إلى صدارة 

»اللون األصفر«،  كيلومترًا   30 الرابعة ملسافة  املرحلة 

قدره  زمنًا  مسجاًل  »منيرة«،  الفرس  صهوة  ممتطيًا 

في  كلم   23.42 سرعة  ومبعدل  ساعات،   5.58.40

الساعة. واحتل الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد 

الثاني، مسجاًل زمنًا قدره  بن راشد آل مكتوم املركز 

الفارس  الثالث  املركز  في  وتاله  ساعات.   5.58.52

 6.00.18 قدره  زمنًا  مسجاًل  املزروعي،  أحمد  سيف 

محمد بن راشد يتحدث إلى حمدان بن محمد.

فرسان اإلمارات شكلوا حضورًا قويًا خالل البطولة.
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قدرة

ساعات.

انسحاب كبير ألبرز الفرسان
شهدت البطولة انسحاب أبرز الفرسان، ويتقدمهم سمو 

الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، حيث انسحب سموه 

من املرحلة الرابعة بعد إصابة اجلواد »رماح« بالضلع. 

مكتوم  آل  دملوك  بن  راشد  الشيخ  الفارس  وانسحب 

من املرحلة الرابعة بعد إصابة »عجايب«. كما انسحب 

املرحلة  من  مكتوم  آل  دملوك  بن  حمد  الشيخ  الفارس 

أيضًا  واستبعد  »شداد«.  جواده  إجهاد  بسبب  الثالثة 

الفارس عبدالله غامن املري من املرحلة األخيرة بسبب 

البحرين،  فرسان  من  ثالثة  وانسحب  جواده.  إجهاد 

وهم: ميرزا عبدالنبي حسن جعفر، محمد عبدالرحمن، 

علي عبدالله بوصفر.

وعبس احلظ لفرسان اإلمارات في الفوز باللقب، بالرغم 

النهاية،  خط  إلى  املزروعي  الفارس سيف  وصول  من 

ولكن مت استبعاده في الفحص البيطري.

افتتاح رائع للبطولة
في  للقدرة  العالم  لبطولة  الرسمي  االفتتاح  حفل  جاء 

مبشاركة  روعة  أكثر  سلوفاكيا،  في  سامورين  منطقة 

136 فارسًا وفارسة ميثلون 46 دولة من مختلف أنحاء 

العالم، وذلك مبشاركة فرسان دولة اإلمارات.

وأعلن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، النائب الثاني 

رسميًا،  البطولة  افتتاح  عن  الدولي،  االحتاد  لرئيس 

عن  معربًا  املشاركني،  والتوفيق جلميع  النجاح  متمنيًا 

أمله أن يتحقق النجاح لسلوفاكيا في التنظيم، مشيدًا 

مبا حتقق من استعدادات وجتهيزات للبطولة.

 وحتدث في بداية حفل االفتتاح فالدمييز شوفان، رئيس 

االحتاد السلوفاكي للفروسية، معربًا عن فخره واعتزازه 

لهم  ومتمنيًا  بالفرسان  ومرّحبًا  البطولة،  باستضافة 

حظًا سعيدًا في فعاليات البطولة العاملية. وقال فالدمييز 

في  السباقات  موسم  بداية  في  جاءت  االستضافة  إن 

في  للقدرة  أوروبا  بطولة  تنظيم  لهم  سبق  وإنه  بالده، 

2015 بنجاح، إلى جانب العديد من البطوالت السابقة 

من األعوام املاضية.

وأضاف أنهم فخورون بنيل شرف استضافة مونديال 

عن  عبر  كما  العالم،  فرسان  نخبة  ومشاركة  القدرة 

فخره كذلك بأن تكون سلوفاكيا املقر الرسمي للتدريب 

النجاح  فالدمييز  متنى  حديثه،  ختام  وفي  األوملبي. 

السباق  بفعاليات  يستمتعوا  وأن  للجميع،  والتوفيق 

العاملي الكبير، مؤكدًا أن التغطية اإلعالمية من جميع 

اإلعالميني، ومبختلف الوسائل، ستعكس مدى النجاح 

في التنظيم، ونقل فعاليات البطولة ملختلف دول العالم.

عروض ممتعة للفارس لورنزو 
خطفت العروض املتميزة التي قدمها الفارس الفرنسي 

استمتع  حيث  االفتتاح،  حفل  خالل  األضواء  لورنزو 

اجلمهور الغفير بأدائه الباهر مع مجموعة اخليول التي 

أثبت من خالله قدرته على تقدمي  قدمت عرضًا جمياًل 

التي  العرض  خيول  تدريب  في  وكفاءته  متميز،  عرض 

نالت اإلشادة والتقدير.

عرضًا خالل  قدم  أن  لورنزو  الفرنسي  للفارس  وسبق 

في  احلمراء  الساحة  في  وكذلك  العاملي،  دبي  كأس 

موسكو، وقدم عرضه هذا ألول مرة في سلوفاكيا. وكان 

عرض لورنزو بارعًا متكن من خالله تطويع اخليل لتقدمي 

عروض باهرة وجميلة في فنون االستعراض باخليل.

ورقصات  فنية  عروضًا  االفتتاح  حفل  وتضمن 

جانب  إلى  السلوفاكي،  التراث  من  شعبية  فلكلورية 

العروض ملختلف الفرق الفنية االستعراضية التي نالت 

االستحسان من اجلمهور.
حمدان بن محمد على صهوة الجواد »رماح«.

محمد بن راشد و حمد بن عيسى.
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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

فرسان  انتصارات  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل  راشد 

السمو  صاحب  كأس  مهرجان  فعاليات  في  اإلمارات 

أقيم  الذي  للقدرة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

سباقات   4 متضمنًا  إجنلترا،  في  بارك«  »يوسنت  في 

 80 من  أكثر  واملسافات، مبشاركة  التصنيف  مختلفة 

فارسًا وفارسة.

املراكز  وحصدوا  تألقهم  اإلمارات  فرسان  وواصل 

بعد  سباقات،  ثالثة  في  واستحقاق  جدارة  عن  األولى 

مختلف  من  املشاركني  الفرسان  من  شرسة  منافسة 

أنحاء العالم.

سالم  أحمد  الفارس  فوز  األربعة،  السباقات  وشهدت 

انتزع  بينما  كيلومترًا،   160 سباق  بلقب  السبوسي 

لقب سباق  مكتوم  آل  دملوك  بن  راشد  الشيخ  الفارس 

»فرسان اإلمارات« يسيطرون على المراكز األولى في »يوستن بارك«

محمد بن راشد يشهد مهرجان القدرة

كاتي  البريطانية  الفارسة  وفازت  كيلومترًا،   120

أتكينسون بلقب سباق 120 كيلومترًا للناشئني، وتّوج 

الفارس سالم سعيد العويس بلقب سباق 80 كيلومترًا. 

التي  والتجهيزات  االستعدادات  مع  املهرجان  وتزامن 

كأس  بطولة  في  للمشاركة  اإلمارات  فريق  بها  يقوم 

العالم للقدرة التي تقام في سلوفاكيا سبتمبر املقبل.

وتصّدر الفارس أحمد سالم السبوسي املرحلة األولى 

صهوة  على  كيلومترًا،   40 ملسافة  الوردية(  )األعالم 

زمنًا  مسجاًل  إم،  آر  إم  إلسطبالت  »أوسمير«  اجلواد 

قدره 1:51:02 ساعة، وجاء في املركز الثاني الفارس 

أحمد محمد بلقيزي على صهوة اجلواد »مونت رينبو« 

قدره  زمنًا  مسجاًل  كوستا،  جوسيب  إلى  اململوك 

الفارس  الثالث  املركز  في  وتبعه  ساعة،   1:51:05

صهوة  ممتطيًا  احلمادي  يوسف  يعقوب  البحريني 

قدره  بزمن  امللكي  الفريق  إلسطبالت  »رجاء«  اجلواد 

1:51:38 ساعة، وحل في املرتبة الرابعة الفارس خالد 

محمد عبدالكرمي على صهوة اجلواد »اكسجرينسكي« 

إلسطبالت إعمار للقدرة، مسجاًل زمنًا قدره 1:57:41 

ساعة.

البيضاء(  )األعالم  الثانية  املرحلة  في  الوضع  وتغّير 

ملسافة 30 كيلومترًا التي ارتقى خاللها الفارس أحمد 

أن  بعد  األول،  املركز  إلى  الوصافة  بلقيزي من  محمد 

سجل زمنًا قدره 3:15:02 ساعات، وتراجع املتصدر 

أن  بعد  الثاني،  املركز  إلى  السبوسي  سالم  أحمد 

الفارس  3:15:05 ساعات، وحافظ  قدره  زمنًا  سجل 

البحريني يعقوب يوسف احلمادي على موقعه في املرتبة 

نفسه  واألمر  ساعات،   3:15:40 قدره  بزمن  الثالثة 

بالنسبة للفارس خالد محمد عبدالكرمي الذي استمر في 

املركز الرابع بزمن قدره 3:16:21 ساعات. واستمرت 

الصفراء(  )األعالم  الثالثة  املرحلة  في  بقوة  املنافسة 

أحمد  الفارس  استعاد  أن  بعد  كيلومترًا،   40 ملسافة 

سالم السبوسي موقعه في الصدارة، وتراجع الفارس 

الفارس  حافظ  بينما  الوصافة،  إلى  بلقيزي  أحمد 

والفارس  الثالث،  املركز  على  يوسف  يعقوب  البحريني 

خالد محمد عبدالكرمي في املركز الرابع، ولم يحدث أي 

تغيير في املرحلة الرابعة )األعالم الزرقاء( ملسافة 28 

كيلومترًا، بتمسك الفرسان األربعة مبواقعهم في املراكز 

نفسها التي احتلوها في املرحلة السابقة.

احلمراء(  )األعالم  واألخيرة  اخلامسة  املرحلة  وفي 

سالم  أحمد  الفارس  حسم  كيلومترًا،   22 ملسافة 

السبوسي اللقب ملصلحته، بعد أن قطع مسافة السباق 

في زمن قدره 7:22:43 ساعات، بينما تقّدم الفارس 

خالد محمد عبدالكرمي من املركز الرابع إلى الوصافة، 

مسجاًل زمنًا قدره 7:22:56 ساعات، وتراجع الفارس 

قدره  زمنًا  مسجاًل  الثالث،  املركز  إلى  بلقيزي  أحمد 

7:23:46 ساعات.

الطاير: محطة مهمة قبل المونديال
أشاد سعيد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة ميدان، 

باإلجناز الذي حققه فرسان اإلمارات، بانتزاعهم ألقاب 

مهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم للقدرة، وقال إن السباق يعتبر محطة مهمة 

العالم  كأس  بطولة  غمار  خلوض  اإلمارات  لفرسان 

واملتابعة  الكبير  للدور  املقبلة، معربًا عن شكره  للقدرة 

محمد  الشيخ  السمو  العرب صاحب  لفارس  املستمرة 

بن راشد آل مكتوم، ودعمه الالمحدود لسباقات القدرة 

الفارس  إلى  الشكر  الطاير  سعيد  قّدم  كما  والتحمل، 

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على 

حرصه الدائم على اإلسهام في االرتقاء بهذه الرياضة.

العضب: إنجازات فرساننا
تتحّدث عن نفسها

دبي  نادي  عام  مدير  العضب،  عيسى  محمد  أشاد 

»نشكر  وقال:  اإلمارات،  فرسان  بإجناز  للفروسية، 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  وسمو  الله،  رعاه 

واملتابعة  الكبير  الدعم  دبي، على  ولي عهد  آل مكتوم، 

احلثيثة، التي قادت فرسان دولة اإلمارات إلى حتقيق 

العديد من اإلجنازات احمللية واخلارجية املشّرفة«، الفتًا 

إلى أن إجنازات فرسان اإلمارات تتحدث عن نفسها.

الشيخ  السمو  صاحب  مهرجان  أن  العضب  وأضاف 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، ُيعد أفضل 

إعداد لفرسان اإلمارات، قبل املشاركة في بطولة العالم 

خالل  سلوفاكيا  جمهورية  تستضيفها  التي  للقدرة 

سمّوه،  ملهرجان  جولتني  إقامة  إن  إذ  املقبل،  سبتمبر 

بريطانيا،  والثانية كانت في  إيطاليا،  األولى كانت في 

احلدث  لهذا  واخليول  الفرسان  لتجهيز  جيدة  فرصة 

العاملي.

في  األثر  أفضل  له  كان  سمّوه  دعم  أن  إلى  وأشار 

وصول رياضة القدرة في اإلمارات، إلى أعلى املراتب 

العالم، وقال: »الدعم الالمحدود من قبل  على مستوى 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

الله، أسهم كثيرًا في تطور رياضة سباقات القدرة في 

اإلمارات ومختلف دول العالم، كما أن دعم سمّوه زاد 

من انتشار وشعبية هذه الرياضة«.

محمد بن راشد حرص على متابعة السباق.  
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وعّبر العضب عن سعادته بتحقيق فرسان اإلمارات هذه 

بها  يتمتعون  التي  األفضلية  على  مثنيًا  االنتصارات، 

على املستوى العاملي، من خالل سيطرتهم على املراكز 

األولى في مختلف السباقات التي يشاركون فيها.

هذه  أن  إلى  للفروسية  دبي  نادي  عام  مدير  وأشار 

البطولة تعتبر مسك ختام سباقات القدرة في »يوسنت 

بارك« للموسم اجلاري.

إسماعيل محمد: المهرجان إعداد
جيد لكأس العالم

أشاد املدرب إسماعيل محمد باملردود الذي قدمه فريق 

»إم. آر. إم«، مؤكدًا أن مهرجان صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في »يوسنت بارك« ُيعد 

منتخب  يستعد  الذي  الكبير  احلدث  قبل  إعداد  أفضل 

اإلمارات للمشاركة فيه سبتمبر املقبل، في كأس العالم 

بسلوفاكيا.

آر. إم« كانوا على  وقال محمد إن فرسان فريق »إم. 

قّدم  »الفريق  موضحًا:  تعودوا،  كما  التألق  مع  موعد 

موسمًا استثنائيًا ورائعًا على املستوى احمللي، قبل أن 

تنتقل النجاحات إلى املشاركات اخلارجية التي حصد 

بفارغ  ننتظر  بينما  إجناز،  من  أكثر  الفريق  خاللها 

الصبر املشاركة في كأس العالم«.

السمو  اسم صاحب  يحمل  مهرجان  »إقامة  وأضاف: 

بعد  بريطانيا،  في  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

إقامته في إيطاليا، ُيعد أفضل حافز للفرسان، للتتويج 

جميعًا،  علينا  غاليًا  اسمًا  يحمل  الذي  السباق  بلقب 

خصوصًا أن سمّوه أكبر داعم لسباقات اخليول والقدرة 

بصفة خاصة في اإلمارات، وعلى مستوى العالم«.

خصوصًا  السباق،  خالل  قّدمناه  مبا  »سعداء  وتابع: 

بعد االطمئنان إلى أداء الفرس )عجايب( التي كانت في 

املوعد، وظهرت باملستوى املعروف عنها، بعد أن كانت 

لم تشارك  أنها  وبرغم  املوسم احمللي،  أبرز جنوم  من 

في سباقات عديدة منذ فترة، فإنها قّدمت مردودًا رائعًا 

يبعث على االطمئنان«.

تتويج الفائزين.

وسمّوه في حديث مع أحد الفرسان.
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مهرجان منصور بن زايد في فرنسا

علياء الصبوري تحلق بكأس »أم اإلمارات« للقدرة للسيدات
سباقات  في  جديدًا  إجنازًا  اإلمارات  فارسات  حققت 

محمد  أحمد  علياء  الفارسة  توجت  ان  بعد  القدرة، 

الصبوري على صهوة الفرس »زعامة« إلسطبالت )ام.

اإلمارات«  »أم  كأس  لسباق  الذهبية  بامليدالية  ار.ام( 

كريستينا  الفرنسية  توجت  فيما  للسيدات،  للقدرة 

بطلة  كويركوس«  دو  »جيروال  صهوة  على  التيميراس 

نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  كأس سمو  لسباق 

نال  فيما  »جنمتان«،  كم   122 ملسافة  املفتوح  للقدرة 

املنتخب الفرنسي امليدالية الذهبية لكأس سمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات.

وأقيمت السباقات الثالثة ضمن اليوم الثاني من فعاليات 

فرنسا،  في  القدرة  لسباقات  نيجروبولس  مهرجان 

بن  منصور  الشيخ  سمو  مهرجان  من  رئيسة  برعاية 

زايد آل نهيان العاملي لسباقات اخليول العربية األصيلة، 

ومواصلة للنجاحات العاملية التي حققها املهرجان على 

 6 واحد،  »عالم  شعار  حتت  املاضية  السنوات  مدار 

قارات، أبوظبي عاصمة السباقات«.

وتألف املهرجان من ثالثة سباقات متضمنة كأس سمو 

 122 ملسافة  املفتوح  للقدرة  زايد  بن  منصور  الشيخ 

كم »جنمتان«، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

لفرق السيدات ملسافة 122 كم، وبطولة العالم للخيول 

الصغيرة في سن 7 سنوات ملسافة 122 كم، وجميعها 

تقام بإشراف االحتاد الدولي للفروسية.

تتويج الفائزين
رئيس  نائب  الكعبي  هزاع  قام  السباقات  ختام  وعقب 

بعثة باريس لسفارة اإلمارات بفرنسا، وعدنان سلطان 

والرا  للفروسية،  أبوظبي  نادي  عام  مدير  النعيمي 

منصور  الشيخ  سمو  ملهرجان  التنفيذي  املدير  صوايا 

بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة رئيس 

»إيفهرا«  اخليول  سباقات  ألكادمييات  الدولي  االحتاد 

الدولي  االحتاد  في  السيدات  سباقات  جلنة  رئيسة 

لسباقات اخليول العربية »إفهار«، ومسلم العامري مدير 

القبيسي مدير إدارة  1و2، وأحمد  إسطبالت اجلزيرة 

التسويق واالتصال في مجلس أبوظبي الرياضي بتتويج 

الفرسان الفائزين.

ومتكنت الفارسة البطلة علياء الصبوري من اجتياز كل 

الصعاب مسجلة زمن وقدره 6:14:34 ساعة، مبعدل 

سرعة بلغ 19.54 كم/   ساعة، وجاءت في املركز الثاني 

ونالت امليدالية الفضية الفارسة األوروجوانية سيسيليا 

كامب  لاللي  ميلي«  دو  »تيس  صهوة  على  جارسيا 

 18.91 بلغ  ومبعدل سرعة  6:27:02 ساعة  مسجلة 

كم/   ساعة.

الفارسة  البرونزية  وامليدالية  الثالث  املركز  في  وحلت 

الفرنسية لودفني بونوت على صهوة »رمالة دو ميسي« 

ومبعدل  ساعة   6:33:14 مسجلة  بونوت،  لباتريس 

الفارسة  ومتكنت  كم/   ساعة،   18.16 بلغ  سرعة 

التاسع  املركز  احتالل  من  عبدالرضا  نوف  اإلماراتية 

وإكمال السباق بنجاح.

الصبوري صدارة من البداية
الى النهاية

متيزت املرحلة األولى بالسرعة الكبيرة التي تصدرتها 

الفارسة علياء الصبوري بزمن 1:51:12 ساعة، وحلت 

ساعة،   1:52:12 بزمن  انتوين  انيس  الفرنسية  ثانية 

وفي املركز الثالث األوروجوانية سيسيليا جارسيا بزمن 

1:52:16 ساعة.

الصبوري  علياء  الفارسة  واصلت  الثانية  املرحلة  وفي 

ثانية فرانس  3:21:57 ساعة، وحلت  بزمن  تصدرها 

الثالث  املركز  وفي  ساعة،   3:26:30 بزمن  رومان 

وفي  ساعة،   3:27:16 بزمن  جارسيا  سيسيليا 

على  الصبوري  علياء  الفارسة  أكدت  الثالثة  املرحلة 

صهوة »زعامة« زعامتها في الصدارة بزمن 5:07:40 

ساعة، وحافظت على املركز الثاني فرانس رومان بزمن 

5:12:07 ساعة، وفي املركز الثالث سيسيليا جارسيا 

بزمن 5:28:07 ساعة.

التيمراس تكسب كأس منصور بن زايد
منصور  الشيخ  سمو  كأس  في  األول  باملركز  فازت 

الفارسة  كم   122 ملسافة  املفتوح  نهيان  آل  زايد  بن 

جيروال  صهوة  على  التيمراس،  كريستينا  الفرنسية 

ساعة،   6:03:19 قدره  زمنًا  مسجلة  كويركوس،  دو 

ومبعدل سرعة بلغ 20:14 كم/   ساعة، وحلت في املركز 

الثاني ونالت امليدالية الفضية الفارسة اإلماراتية اليازية 

بانكتول« إلسطبالت  الرميثي على صهوة »سالم  خالد 

ند الشبا مسجلة زمنًا قدره 6:04:28 ساعة ومبعدل 

سرعة بلغ 20.08 كم/   ساعة.

البرونزية  امليدالية  ونالت  الثالث  املركز  في  وحلت 

الفارسة البلجيكية اليزابيث هاردي على صهوة »رفاج 

ساعة،   6:19:00 قدره  زمنًا  مسجلة  ساليودور«  دو 

ومبعدل سرعة بلغ 19.31 كم/   ساعة.

البطلة: زعامة صنعت الفارق
أكدت الفارسة علياء الصبوري بطلة سباق أم اإلمارات 

للسيدات، أن السباق كان صعبًا واألرضية زلقة، إال أن 

اجلو كان رائعًا بسبب زخات املطر اخلفيفة، وأشادت 

بالفرس »زعامة« التي صنعت الفارق من بداية السباق 

مع  القوية  املنافسة  من  »بالرغم  وقالت:  نهايته،  إلى 

الفارسة الفرنسية فإنني اجتزت االختبار بنجاح«.

ومن جهتها أكدت الفارسة اليازية الرميثي أنها سعيدة 

الثاني الذي حققته في كأس منصور بن زايد  باملركز 

للقدرة خاصة أنها أول مشاركة دولية لها خارج البالد.

األلمانية سابرينا تحصد ذهبية
مونديال الخيول 

صهوة  على  أرنولد،  سابرينا  األملانية  الفارسة  توجت 

اجلواد »تساجان نور«، وبإشراف املدرب واملالك جان 

فيليب فرانسوا، بامليدالية الذهبية ملونديال العالم للخيول 

الصغيرة في سن سبع سنوات ملسافة 122 كم، والذي 

أقيم مبيادين نيجروبلوس بفرنسا حتت إشراف االحتاد 

سمو  مهرجان  من  رئيسية  وبرعاية  للفروسية،  الدولي 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية، 

بهدف دعم رياضة القدرة، وذلك ضمن فعاليات النسخة 

الثامنة للمهرجان العاملي للخيول العربية، وحتت شعار 

في  ويشارك  العاصمة،  أبوظبي  قارات   6 واحد  عالم 

البطولة التي متتد ليومني 202 فارس وفارسة ميثلون 

14 دولة.

السباق  مسافة  قطع  من  سابرينا  البطلة  ومتكنت 

ومبعدل  5:59:04 ساعات  وقدره  زمن  في  اإلجمالية 

املركز  في  وحلت  كلم/   ساعة،   20.39 بلغ  سرعة 

الفارسة اإلسبانية إميا  الثاني ونالت امليدالية الفضية 

سيرا،  خلافيير  »دانكو«  صهوة  على  سيغورا  روسيل 

مسجلة 6:06:58 ساعات ومبعدل سرعة بلغ 19.95 

كلم/   ساعة، فيما نالت املركز الثالث وامليدالية البرونزية 

الفارسة اإلسبانية ليا سوريا بينول وهي مالكة ومدربة 

اجلواد »نيرفي ديل ريرال«، مسجلة 6:07:00 ساعات 

ومبعدل سرعة بلغ 19.56 كلم/   ساعة.

وشهد السباق عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي 

أبوظبي للفروسية، والرا صوايا املدير التنفيذي ملهرجان 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول 

ألكادمييات  الدولي  االحتاد  رئيس  األصيلة،  العربية 

سباقات اخليول »ايفهرا«، رئيس جلنة سباقات السيدات 

والفرسان املتدربني في االحتاد الدولي »افهار«، وأحمد 

مجلس  في  واالتصال  التسويق  إدارة  مدير  القبيسي 

إسطبالت  مدير  العامري  ومسلم  الرياضي،  أبوظبي 

اجلزيرة 1و2.

الفارسة علياء الصبوري تلّوح بعالمة النصر احتفااًل بفوزها بلقب السباق.

السباق شهد مشاركة كبيرة
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تّوج اجلواد »باديز داي« بلقب اجلوهرة الثالثية »الزمرد 

الرغم من فوز اجلواد »ساند  بأميركا، على  األخضر« 

اجلوهرة  من  الثالثة  اجلولة  في  األول  باملركز  فيكتور« 

تعالى  الله  بإذن  له  املغفور  كأس  من  عشرة  واحلادية 

العربية  للخيول  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 

اليمتوس  لوس  مضمار  على  أقيم  الذي  األصيلة، 

الرملي بلوس أجنلوس في الواليات املتحدة األميركية، 

الشيخ  سمو  ملهرجان  الثامنة  النسخة  فعاليات  ضمن 

منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، الذي يواصل 

الشيخ  سمو  بتوجيهات  العالم،  حول  املكوكية  رحالته 

نجاح كبير لمهرجان منصور بن زايد في لوس أنجلوس

»باديز داي« يتّوج بلقب الجوهرة الثالثية لكأس زايد

منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت 

األعلى  الرئيس  العام  النسائي  االحتاد  رئيسة  مبارك، 

ملؤسسة التنمية األسرية، رئيسة املجلس األعلى لألمومة 

الشيخ  تاج  جوهرة  النسخة  هذه  وتتضمن  والطفولة. 

زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة 

زايد،  وكأس  »افهار«،  للسيدات  مبارك  بنت  فاطمة 

لسباقات  العاملي  واملؤمتر  ستد،  الوثبة  مزرعة  وكأس 

اخليول العربية، وجوائز دارلي التقديرية »أم اإلمارات« 

بإشراف  املتدربني  للفرسان  العالم  وبطولة  بهوليوود، 

األصيلة  العربية  اخليول  لسباقات  الدولي  االحتاد 

»افهار«، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان )املفتوح(، وكأس سمو الشيخة فاطمة 

االحتاد  إشراف  حتت  للسيدات،  للقدرة  مبارك  بنت 

قارات   6 واحد  »عالم  للفروسية، وحتت شعار  الدولي 

أبوظبي العاصمة«.

تعد  التي  للسباق،  عشرة  احلادية  اجلولة  في  شارك 

امليل،  ملسافة  خيول   10 التاج«،  »جوهرة  من  الثالثة 

بدايته  من  املنافسة  بقوة  التحدي  متر، ومتيز   1600

وهما  املرشحني،  اجلوادين  بني  نهايته، خصوصًا  إلى 

»ساند فيكتور« بقيادة الفارس املكسيكي هوجو هيريرا، 

داي«  »باديز  واجلواد  التون،  تيري  املدرب  وبإشراف 

بقيادة الفارس ريتشارد مولن، والعائدة ملكيته لكوارتز 

وتستمر  باول،  سكوت  املدرب  وإشراف  برانش،  مون 

ليتبادال  األخيرة  األمتار  حتى  اجلوادين  بني  املنافسة 

»ساند  اجلواد  ينجح  مترًا   50 آخر  وفي  الصدارة، 

فكتور« في حسم املنافسة ليتوج بطاًل لهذه اجلولة بزمن 

قدره 1:17:87 دقيقة، ليكسب أيضًا لقب اجلولة الثالثة 

من جوهرة التاج الثالثي، ويحل وصيفًا له بفارق رأس 

اجلواد »باديز داي«، بينما جاء في املركز الثالث اجلواد 

وبقيادة  شيلي،  لوارن  ملكيته  العائدة  ريتش«  »تويس 

شيلي،  هيلني  املدربة  وإشراف  بنينا،  برايان  الفارس 

وحل رابعًا اجلواد »ريننج ساند« العائدة ملكيته لوارن 

شيلي أيضًا، بقيادة الفارس شاون سبايكس، وإشراف 

املدربة هيلني شيلي 

 وبالرغم من فوز اجلواد »ساند فكتور« باملركز األول 

للجوهرة في هذه اجلولة، وتفوقه في اجلولة الثانية بسان 

فرانسيسكو، ونظرًا لعدم مشاركته باجلولة األولى في 

تكساس أصبح رصيده 16 نقطة من فوزين، بينما جاء 

املركز  على  باللقب حلصوله  داي«  »باديز  اجلواد  فوز 

واملركز  نقاط،  ثماني  ليحصد  األولى  اجلولة  في  األول 

الثاني في اجلولتني الثانية والثالثة ليحصد 7 نقاط في 

كل جولة، وبالتالي يصبح رصيده اإلجمالي 22 نقطة 

ليتّوج بذلك بلقب اجلوهرة. 

تتويج الفائزين
املديرة  صوايا  الرا  قامت  السباق،  ختام  عقب   

بن  منصور  الشيخ  لسمو  العاملي  للمهرجان  التنفيذية 

زايد آل نهيان للخيول العربية، رئيسة االحتاد الدولي 

ألكادمييات سباقات اخليل، رئيسة السباقات النسائية 

اخليل  لسباقات  الدولي  باالحتاد  املتدربني  والفرسان 

إقليمي  أول  رئيس  نائب  بطرس  وبطرس  العربية، 

االتصاالت املشتركة للتسويق والعالقات العامة بطيران 

كراون،  جولي  العاملية  األميركية  والفارسة  اإلمارات، 

سفيرة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

اجلواد  ملالكة  اجلولة  كأس  بتسليم  العربية،  للخيول 

»ساند فيكتور«، وكذلك املدرب والفارس.

سباق

الجواد »باديز داي« اقتنص فوزًا غاليًا في آخر متر.
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سباق

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سلسلة،  واصلت 

الكبيرة، من خالل  العربية األصيلة، جناحاتها  للخيول 

أحداث اجلولة الثالثة التي أقيمت على مضمار دوندخت 

الهولندي، ضمن ثاني جوالت تلك السلسلة في املضامير 

األوروبية املعتمدة بنسختها الثالثة والعشرين التي تقام 

برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبتوجيهات من سمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعمًا إلعالء اخليل العربي 

األصيل عامليًا.

رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات  سلسلة  وتقام 

حتت   ،2016 لعام  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة 

مباشرة  ومبتابعة  الرياضي  أبوظبي  مجلس  إشراف 

من اللجنة املنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو 

الوطني االحتادي عضو مجلس إدارة مجلس  املجلس 

املجلس،  في  الفروسية  جلنة  رئيس  الرياضي  أبوظبي 

قطاع  مستشار  الرحماني  فيصل  من  عام  وبإشراف 

دعمًا  وتأتي  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  في  الفروسية 

إلعالء شأن اخليل العربي األصيل.

السلك  أعضاء  من  الفت  بحضور  السباق  ومتيز 

شهد  حيث  هولندا،  مملكة  في  املعتمد  الدبلوماسي 

مملكة  في  الدولة  سفير  النويس  علي  سعيد  السباق 

هولندا بجانب سفراء الدولة العربية والصديقة من بينهم 

طاهر فرحات سفير جمهورية مصر العربية ونور الدين 

الجولة الثالثة لكأس رئيس الدولة بهولندا

»جلمار« بطاًل لثالث جوالت في مضمار دوندخت

سفيرة  عبيد  آل  صالح  ورحمة  اجلزائر  سفير  عيادي 

ليبيا وجي  جمهورية السودان وبريك السويسي سفير 

اس ماكويل سفير الهند وادم مازنيف سفير سيرالنكا.

بن  خلليفة  »جلمار«  اجلواد  اجلولة،  لهذه  بطاًل  وتوج 

حمد بن خليفة العطية، بقيادة الفارس الفرنسي جيتان 

ميول،  دي  البان  الفرنسي  املدرب  وإشراف  فوسون، 

بعد أن حقق اجلواد الفائز زمنًا قدره 2:27:4 دقيقة(، 

من  األصيلة  العربية  للخيول  مخصصة  اجلولة  وكانت 

عمر 4 سنوات فما فوق، وملسافة 2150 مترًا مبشاركة 

العربية األصيلة ومبجموع جوائز  9 من نخبة اخليول 
30 ألف يورو.

الهولندي  للمالك  »بيتروشكا«،  الثاني  املركز  في  وحل 

فان جك، وبإشراف املدربة دوران بيلغ وبقيادة الفارس 

األملاني فابيان ويس مير، بينما جاء في املركز الثالث 

بإشراف  الند  واتر  للمالك  سول«،  دي  »اثليت  الفرس 

الفارسة  وبقيادة  فندنبوس  كرن  الهولندية  املدربة 

األميركية اميي مولن.

تتويج الفائزين

عقب انتهاء السباق قام سعيد علي النويس سفير الدولة 

في مملكة هولندا وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة 

للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات 

الفروسية في مجلس  العربية األصيلة مستشار قطاع 

من  ساملني  وعلي  املهيري  وسعيد  الرياضي  أبوظبي 

اللجنة املنظمة بتتويج الفائزين.

النويس: السباق يحمل
اسم غالي على قلوبنا

مملكة  في  الدولة  سفير  النويس  علي  سعيد  وتوجه 

هولندا، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

والتطور  التنمية  ملسيرة  املتواصل  لدعمه  الله،  حفظه 

مشيدا  املجاالت،  شتى  في  الدولة  تعاصرها  التي 

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

اجلميع،  قلوب  على  غاليًا  اسمًا  يحمل  »احلدث  وقال: 

وعكس تنظيم كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول 

العربية األصيلة في هولندا، الصورة احلضارية للدولة 

وأهميته  العريق  التراث  هذا  بإبراز  الكبير  واهتمامها 

والترويج  املاضي  منجزات  على  احلفاظ  في  الكبيرة 

لعراقته وأصالة اخليل العربي الذي اهتم به املغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودعم مسيرة إعالئه 

في شتى احملافل واملضامير العاملية.

شهد  الذي  الكبير  اجلماهيري  احلضور  إن  مضيفًا: 

سباق محطة هولندا شكل أيضا عالمة مميزة وإضافة 

أن  مؤكدًا  الغالية،  للكأس  الناجحة  للمسيرة  جديدة 

مملكة  في  اخلصوص  وجه  وعلى  األوروبية  الشعوب 

هولندا جند هناك اهتماما كبيرا بتنمية وتربية اخليول 

العربية األصيلة.

وأشار إلى أن النجاح الكبير الذي حققه سباق كأس 

األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 

التي  الوطيدة  للعالقات  ثمرة  إال  هو  ما  هولندا  في 

جتمعنا مع مملكة هولندا والروابط املتينة التي انعكست 

من فرص إعالء وتطوير مسيرة اخليل العربي األصيل.

وقال الفارس الفرنسي جيتان فوسون بعد الفوز بلقب 

كأس  لقب  على  وحصوله  جللمار  قيادته  إن  اجلولة: 

األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 

في مضمار دوندخت، ميثل بالنسبة لي إجنازًا مهمًا في 

مسيرتي، وأنا سعيد للغاية بهذا اللقب املهم، مضيفًا: 

إن السباق كان مثيرًا وحافاًل بالندية والتنافس الكبير 

وسط  املشاركة  األصيلة  العربية  اخليول  نخبة  بني 

السباق  أهمية  بني  الذي  الغفير  اجلماهيري  احلضور 

العاملي الكبير.

ميول  دي  البان  الفرنسي  املدرب  أعرب  جانبه،  ومن 

هولندا،  جولة  لقب  على  »جلمار«  بحصول  فخره  عن 

مؤكدا أن الكأس متثل إجنازا مهما باعتبارها احد أهم 

محبوها  ولها  الواسع  الصيت  ذات  العاملية  السباقات 

الكبير  اجلماهيري  باحلضور  مشيدا  ومتابعوها، 

والتفاعل املميز الذي سجله السباق والذي عكس مكانته 

وقوة  فوسون  جيتان  الفارس  ببراعة  مشيدًا  وأهميته، 

اخليل »جلمار« التي مكنته من السيطرة على مجريات 

السباق في األمتار األخيرة.

الرحماني: نجاح كبير للسباق
سباقات  سلسلة  عام  مشرف  الرحماني  فيصل  توجه 

مستشار  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  كأس 

قطاع الفروسية في مجلس أبوظبي الرياضي بالشكر 

إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

لدعمه  تثمينا  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس 

في  األصيل  العربي  اخليل  إلعالء  املتواصلة  ورعايته 

مضامير العالم، مشيدا بالدور املميز الذي لعبته سفارة 

اإلمارات في هولندا، وأكد جناح السباق مبشاركة نخبة 

والتفاعل  احلضور  ومستوى  األصيلة  العربية  اخليول 

اجلماهيري.

مبا  سعادته  عن  معربًا  املجاالت،  مبختلف  جناحاتها 

حققه السباق من أهداف.

مؤكدا أن دولة اإلمارات العربية املتحدة دائمًا ما تدعم 

مثل هذه الرياضات التراثية، وتهتم بشكل كبير باخليول 

العربية األصيلة واحملافظة عليها وتعريف أوروبا والعالم 

تراثنا،  من  مهمًا  جزءًا  باعتبارها  تاريخنا،  مبسيرة 

والسلسلة متر عبر دول عربية وأوروبية عدة، وهو جناح 

الرياضي  أبوظبي  ملجلس  بالشكر  متوجها  لها،  كبير 

وعلى  احلدث  على  املنظمة  اللجنة  في  القائمني  وجميع 

جهودهم، لظهور السباق بهذه الصورة املشرفة.

إشادة هولندية بنجاح الجولة
أشادت مارجريت جي دي راوتر رئيسة جلنة سباقات 

اخليل العربي األصيل في مملكة هولندا بالنجاح الباهر 

الدولة  السمو رئيس  الذي سجله سباق كأس صاحب 

في مضمار دوندخت، مؤكدة أن سلسلة الكأس تعد من 

السباقات الشهيرة في أوروبا والعالم وحتظى مبتابعة 

وأهمية كبيرة من قبل مالك اخليل واملدربني والفرسان 

بالعالم، وأكدت أن السلسلة ستساهم في توفير الكثير 

السفراء مع أعضاء اللجنة المنظمة. تتويج الفائزين.

»جلمار« يتصدر الخيول.
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تّوج اجلواد »املهدود« للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، 

فالح  الفارس  وبقيادة  القطرية،  األوملبية  اللجنة  رئيس 

بوغنيم، بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة 

في جولتها األولى في املضامير األوروبية في نسختها 

الـ23 التي أقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات 

رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

واحتضنها  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس 

واملخصصة  ببلجيكا،  أوستند  في  »ولنجتون«  مضمار 

فوق  فما  سنوات   4 عمر  من  األصيلة  العربية  للخيول 

من الفئة الثالثة.

الرياضي،  ُأقيم حتت إشراف مجلس أبوظبي  السباق 

اليبهوني  مطر سهيل  برئاسة  املنظمة  اللجنة  ومبتابعة 

إدارة  مجلس  عضو  االحتادي  الوطني  املجلس  عضو 

في  الفروسية  جلنة  رئيس  الرياضي  أبوظبي  مجلس 

عام  مشرف  الرحماني  فيصل  وبإشراف  املجلس، 

العربية  للخيول  الدولة  رئيس  كأس  سباقات  سلسلة 

األصيلة، مستشار قطاع الفروسية في مجلس أبوظبي 

الرياضي.

كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا

»المهدود« يتّوج بلقب النسخة الـ 23 للكأس في مضمار ولنجتون

وشهدت السباق وقامت بتتويج الفائزين نبيلة الشامسي 

بحضور  بلجيكا،  لدى  اإلمارات  بسفارة  الدولة  قنصل 

من  ساملني،  وعلي  املهيري  وسعيد  الرحماني  فيصل 

الغالية  الكأس  تقدمي  ومت  الرياضي.  أبوظبي  مجلس 

للشقب وللفارس القطري فالح بوغنيم واملدربة إليزابيت 

للشقب  الثاني  املركز  جائزة  تسليم  مت  كما  برنار، 

وللفارس ماسينا توما، فيما ذهبت جائزة املركز الثالث 

لـ»فجر قرطبية« وتسلمها املدرب فان دن بوس والفارس 

برامي جلن.

لسفارات  دبلوماسيًا  حضورًا  السباق  شهد  كما 

اإلمارات والكويت والبحرين وقطر، إلى جانب احلضور 

اجلماهيري الغفير الذي تخطى 10 آالف متابع.

أقيم السباق ملسافة 1600 متر، مبشاركة 14 جوادًا 

وأيرلندا  وبلجيكا  وبريطانيا  فرنسا  من  مرابط  متثل 

وهولندا واإلمارات وقطر وعمان.

وتفوق  دقيقة،   1:55:4 في  املسافة  »املهدود«  وقطع 

على رفيق إسطبله »النشمي« بفارق عنق، ليحقق الفوز 

جاء  بينما  برنار،  إليزابيث  املدربة  بإشراف  والكأس 

املنصوري،  لعبدالله  قرطبية«  »فجر  الثالث  املركز  في 

بإشراف فان دن بوس، وبقيادة الفارس برامي جلن.

نبيلة الشامسي: السباق
ثمرة للعالقات الوطيدة مع بلجيكا

أن  بلجيكا،  لدى  الدولة  الشامسي، قنصل  نبيلة  أكدت 

النجاح الكبير الذي حققه سباق كأس صاحب السمو 

ما  بلجيكا  في  االصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس 

هو إال ثمرة للعالقات الوطيدة التي جتمعنا مع مملكة 

جناحاتها  انعكست  التي  املتينة  والروابط  بلجيكا 

مقام صاحب  إلى  بالتهنئة  متقدمة  املجاالت،  مبختلف 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ منصور  الله، وسمو  حفظه 

الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

للنجاح الكبير الذي حققه السباق، معربة عن سعادتها 

مبا حققه السباق من أهداف، مؤكدة أن دولة اإلمارات 

الرياضات  هذه  مثل  تدعم  ما  دائمًا  املتحدة  العربية 

األصيلة  العربية  باخليول  كبير  بشكل  وتهتم  التراثية، 

مبسيرة  والعالم  أوروبا  وتعريف  عليها،  واحملافظة 

والسلسلة  تراثنا،  من  مهمًا  جزءًا  باعتبارها  تاريخنا، 

متر عبر دول عربية وأوروبية عدة، وهو جناح كبير لها، 

الفتة إلى أن احلدث له مدلوالت كثيرة تبني مدى عمق 

املستضيفة  والدول  اإلمارات  بني  والعالقات  التقارب 

للحدث.

إجنازات  من  السباق  حققه  مبا  عن سرورها  وأعربت 

مهمة على صعيد احلضور اجلماهيري الذي عكس أهمية 

ومكانة الكأس الغالية في بلجيكا، وبنّي ضرورة عودتها 

من جديد للمضامير األوروبية، مشيدة باملشاركة املميزة 

لنخبة اخليول العربية االصيلة، متمنية أن تستمر هذه 

األصيل،  العربي  اجلواد  على  حتافظ  التي  السباقات 

وجميع  الرياضي،  أبوظبي  ملجلس  بالشكر  متوجهة 

القائمني في اللجنة املنظمة على احلدث على جهودهم، 

لظهور السباق بهذه الصورة املشرفة.

فيصل الرحماني:
لمسنا ترحيبًا كبيرًا بعودة السباق

أشاد فيصل الرحماني باالنطالقة املميزة للنسخة الـ23 

النجاح  أن  مبينًا  أوروبا،  مضامير  في  الغالية  للكأس 

وأكد  التوقعات،  فاق  ولنجتون  سباق  في  حتقق  الذي 

في  الكالسيكية  السباقات  ألعرق  التاريخية  املكانة 

العالم.

وقال: »ملسنا من املاّلك واملربني والفرسان في بلجيكا 

جديد  من  السباق  بعودة  عاليًا  وترحيبًا  كبيرًا  إعجابًا 

وفرحة كبيرة«، مضيفًا: »نحن حريصون على مواصلة 

سمو  توجيهات  أن  مبينًا  الـ23«،  النسخة  جناحات 

في  األثر  بالغ  لها  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

جناح احملطتني األولى التي أقيمت في القاهرة والثانية 

التي أقيمت في بلجيكا، مشيدًا باحلضور اجلماهيري 

في  األصيلة  العربية  اخليول  نخبة  ومشاركة  الغفير 

السباق الذي أكد حضوره وأهميته في أوساط املالك 

واملرابط العربية والعاملية املوجودة في بلجيكا.

واحلدث  األوروبية،  السلسلة  بوابة  »السباق  وأضاف: 

عكس نهج قيادتنا الرشيدة في دعم وإعالء شأن اخليل 

العربي األصيل لتعزيز ما أسسه املؤسس وباني نهضة 

بن  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  املغفور  اإلمارات 

أن  إلى  مشيرًا  ثراه«،  الله  طّيب  نهيان،  آل  سلطان 

والبد  اإلمارات،  وتراث  بتاريخ  مرتبط  العربي  اخليل 

امليادين  مختلف  في  مسيرته  ودعم  عليه  احملافظة  من 

العاملية، مؤكدًا أن سباقات الكأس ستقام في مدن عدة 

حول العالم بنسختها الـ23، ومن بينها مدن أوروبية، 

وقيادتها  اإلمارات  من  حرصًا  واملغرب،  أميركا  وفي 

عام  انطلق  الذي  احلدث  مسيرة  دعم  على  الرشيدة 

1994، ويواصل جناحاته من عام آلخر.

تتويج الفائزين.

جمهور كبير حضر السباق.

تنافس شرس حتى األمتار النهائية.
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الشامسي  لنبيلة  والتقدير  بالشكر  الرحماني  وتقدم 

وتعاونهم  الكبير  لدورهم  بلجيكا  السفارة في  وأعضاء 

في جناح احلدث.

قناة ياس في قلب الحدث
الكأس  سباقات  أول  في  ياس حضورها  قناة  سجلت 

بلجيكا،  في  أقيمت  التي  األوروبية،  باملضامير  الغالية 

لقاءات  وعمل  األشواط  ومتابعة  بتغطية احلدث  وقامت 

مع املسؤولني واملالك واملدربني، كما أجرت لقاءات مع 

وعودة  الغالية،  الكأس  عن  انطباعاتهم  عن  اجلماهير 

مع  محمد  مسعود  الزميل  وبذل  جديد،  من  السباق 

أعضاء  مع  لقاءات  بعمل  وقام  كبيرة،  جهودًا  املصور 

سفارتنا في بلجيكا وبعثة مجلس أبوظبي الرياضي.

برنار: سعداء بعودة أفخم السباقات
أعربت املدربة إليزابيث برنار، املشرفة على »املهدود«، 

إلى  األفخم،  الغالية، وهي  الكأس  بعودة  عن سرورها 

مشيدة  بلجيكا،  في  األولى  محطتها  وإلى  أوروبا، 

اجلوانب  من  مثاليًا  كان  الذي  السباق  على  بالقائمني 

على  الكبيرة  واإلثارة  كافة،  واجلماهيرية  التنظيمية 

مستوى املنافسة بني اخليول املشاركة.

و»النشمي«  »املهدود«  بحصول  فخرها  عن  وعبرت 

فالح  الفارس  أن  مؤكدة  والثاني،  األول  املركزين  على 

بوغنيم أبلى بالًء حسنًا، وقاد اجلواد البطل إلى صدارة 

السباق.

بلجيكا  في  اخليل  سباقات  مديرة  رحبت  جانبها،  من 

باستضافة السباق من جديد، مبينة أن السباق يحظى 

ومحبي  عشاق  لدى  توصف  ال  وأهمية  كبيرة  بشعبية 

سباقات اخليل في بلجيكا.

وقالت: »إنه من دواعي سرورنا، وإنه لشرف كبير أن 

يستضيف مضمار ولنجتون هذا احلدث املهم مبحطته 

األولى في أوروبا«.

التي  العالقات  عمق  يعكس  السباق  »تنظيم  وأضافت: 

تربط اإلمارات مع بلجيكا«، مشيدًة باملستوى التنظيمي 

الكبير الذي ظهر عليه السباق واملشاركة املميزة، إلى 

به  اكتظت  الذي  الغفير  اجلماهيري  احلضور  جانب 

مدرجات املضمار.

بوغنيم: اإلنجاز مفخرة لمسيرتي
الفارس القطري فالح بوغنيم عن فخره واعتزازه  عّبر 

باإلجناز الذي حققه بفوزه بلقب كأس صاحب السمو 

أوستند  في  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس 

ببلجيكا، مؤكدًا أن الفوز باللقب هو األول مبشواره في 

املضامير األوروبية، الفتًا إلى أن السباق ميثل محطة 

مهمة ومميزة في مسيرته الواعدة، مشيدًا بدعم الشيخ 

جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة األوملبية القطرية 

بأهم  الفوز  عن  أثمر  الدعم  أن  مبينًا  »الشقب«،  مالك 

السباقات الكالسيكية في العالم، منوهًا أن السباق كان 

مثيرًا وحافاًل بالندية والتنافس الكبير بني نخبة اخليول 

اجلماهيري  احلضور  وسط  املشاركة  األصيلة  العربية 

الغفير الذي بنّي  أهمية السباق العاملي الكبير.

سباق
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اجلولة  بلقب  لوبكي  مونيكا  األملانية  الفارسة  تّوجت 

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  لكأس  عشرة  الثالثة 

اإلمارات،  يوم  افتتاح  في  للسيدات،  اإلمارات(  )أم 

مكتوم،  آل  مكتوم  بن  محمد  الشيخ  أقيم شهده  الذي 

بحضور  إجنلترا،  في  الدولة  لسفارة  األول  السكرتير 

والدكتور  إيطاليا،  في  اإلمارات  سفير  الريسي  صقر 

بوزارة  القانونية  اإلدارة  مدير  العوضي  عبدالرحيم 

للمهرجان،  التنفيذية  املديرة  صوايا  والرا  اخلارجية، 

والدكتور عبدالله الريس مدير األرشيف الوطني، وحمد 

هيئة  ممثل  النعيمي  ومبارك  »آيبيك«،  ممثل  األحبابي 

عام  أمني  العواني  وعارف  والثقافة،  للسياحة  أبوظبي 

مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاة السباق الذين تناوبوا 

على تتويج أبطال األشواط الستة.

ومدربه  ملالكه  »كولني«،  اجلواد  األملانية  البطلة  وقادت 

ستيفن غريغوري، مسجلة زمنًا قدره.2.01.45 دقيقة، 

ثييتر«، ملالكته دي  بفارق طول وربع الطول عن »نوبل 

املركز  في  واالس  آنا  البريطانية  حلت  فيما  توماس، 

الثالث ممتطية اجلواد املرشح األول »سينيرجي«. وقد 

شاركت في الشوط 9 فارسات بعد انسحاب »التيميت 

نجاح باهر لمهرجان منصور بن زايد في سانداون

األلمانية لوبكي بطلة الجولة الـ 13 لكأس »أم اإلمارات«

ناناكو فوجيتا، وشهد الشوط  اليابانية  بقيادة  فورس« 

انحصر  أن  بعد  األخيرة،  مرحلته  في  مثيرًا  تنافسًا 

التنافس بني الفارستني األملانية مونيك لوبيز واألسترالية 

لورا شيشير، وعقب ختام السباق قام الشيخ محمد بن 

مكتوم آل مكتوم بتتويج بطالت السباق.

»دينينجي« بطل الثالث
وحقق املهر »دينينجي« جلودلفني التوقعات، ونال الفوز 

ملسافة  الوطني  األرشيف  برعاية  الثالث،  الشوط  بلقب 

الفارس جيمس دويل وإشراف  1556م، وذلك بقيادة 

 1.31.27 قدره  زمنًا  مسجاًل  أبلبي،  شارلي  املدرب 

دقيقة، بفارق طول عن »كاليبريشن« بقيادة جيم كرولي، 

ليفي،  سني  بقيادة  ناي«  ناي  »ويب  ثالثًا  حل  فيما 

وتنافس في الشوط 16 خياًل، وكان »دينينجي« املرشح 

األول للفوز باللقب، وبالفعل حقق التوقعات ونال الفوز 

مبهارة. وفي ختام الشوط قام الشيخ محمد بن مكتوم 

آل مكتوم، ومبارك النعيمي مدير إدارة الترويج واملكاتب 

بتتويج  والثقافة،  للسياحة  أبوظبي  هيئة  في  اخلارجية 

أبطال الشوط.

»بيبي« يخطف لقب الثاني
وحقق املهر »بيبي فاكت«، الفوز مبهارة وفي اللحظات 

»األرشيف  برعاية  الثاني،  الشوط  خالل  احلاسمة 

جيمي  الفارس  بقيادة  1106م،  وملسافة  الوطني«، 

زمنًا  مسجاًل  كرولي،  غيني  املدربة  وإشراف  كرولي، 

قدره 1.02.45 دقيقة بفارق نصف طول عن املرشح 

الفارس  بقيادة  البسطي،  مليح  ملالكه  »إجبار«  األول 

سيلفستر دي سوزا، وإشراف روبرت كويل، فيما جاء 

»أسك ذا غورو« ثالثًا بقيادة لوك موريس. وعقب ختام 

الشوط قام الشيخ محمد بن مكتوم، والدكتور عبدالله 

الريس مدير األرشيف الوطني بتتويج أبطال الشوط.

تألق »ويمبول«
القدير  الفارس  بقيادة  هول«،  »وميبول  الفرس  وانتزع 

سلفستر دي سوزا، لقب الشوط الرابع، برعاية »الوطنية 

و14  امليل  ملسافة  والدقيق«،  األعالف  وتسويق  إلنتاج 

ياردة، وبإشراف املدرب وليام جارفيس، مسجاًل زمنًا 

قدره 1.43.68 دقيقة، بفارق طولني عن »فليتنغ فيزيت« 

بقيادة جون فاهي، فيما جاء »ميد نايت ماشياتو« ثالثًا 

بن  محمد  الشيخ  قام  وقد  كوسجريف.  بات  بقيادة 

النعيمي،  ومبارك  األحبابي،  وحمد  مكتوم،  آل  مكتوم 

بتتويج أبطال الشوط. وبدورها، ُتّوجت »كارينوت« بطلًة 

للشوط اخلامس، برعاية »آيبيك«، واملخصص للمهرات 

واألفراس ملسافة امليل و14 ياردة، وذلك بقيادة الفارس 

هاجس،  وليام  املدرب  وإشراف  كوسجريف،  بات 

مسجلة زمناً قدره 1.46.53 دقيقة بفارق ثالثة أطوال 

جاءت  فيما  غوردون،  جوزفني  بقيادة  »أنديجو«  عن 

وعقب ختام  كارسون.  وليام  بقيادة  ثالثًة  »فيغورانتي« 

الشوط قام الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم ، وحمد 

األحبابي، بتتويج أبطال الشوط.

ونال »لوتينغ« ملالكه فريتويل لقب الشوط األول للخيول 

الرياضي  أبوظبي  مجلس  برعاية  األصيلة  املهجنة 

وإشراف  ليفي  الفارس سني  بقيادة  1106م  وملسافة 

 1.02.35 قدره  زمنًا  مسجاًل  براون،  ديفيد  املدرب 

وليام  بقيادة  الشي«  »بيغ  عن  أطوال   5 بفارق  دقيقة 

كارسون، فيما جاء »زومران« في املركز الثالث بقيادة 

مارك مونا غان، وتنافس في الشوط 10 خيول.
الفارسة األلمانية تحتفل بالفوز بعد اجتياز خط النهاية.
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سباق

سباق  كوبنهاغن،  الدمناركية،  العاصمة  استضافت 

كأس  على  املتدربني  للفرسان  اإلمارات«  »أم  مونديال 

فعاليات  ضمن  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 

النسخة الثامنة ملهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة، الذي أقيم في 

مضمار كالمبنبورغ العريق.

وظفر اجلواد »سارجتانو« حتت قيادة الفارس اإليطالي 

الواعد دانيل سيبوني بلقب السباق، ليحجز مكانه في 

 6 أبوظبي  بالعاصمة  الثامنة  النسخة  فعاليات  ختام 

بتوجيهات  يقام  الذي  السباق،  وشهد  املقبل.  نوفمبر 

رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

سمو  ودعم  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس 

النسائي  االحتاد  رئيسة  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة 

رئيسة  األسرية  التنمية  األعلى ملؤسسة  الرئيسة  العام 

أكثر  )أم اإلمارات(،  والطفولة  املجلس األعلى لألمومة 

مهرجان منصور بن زايد في الدنمارك

اإليطالي سيبوني بطاًل لسباق »أم اإلمارات« للمتدربين

سباقات  وعشاق  محبي  من  شخص  ألف   30 من 

الفروسية.

األصيلة  العربية  للخيول  العاملي  املهرجان  ويتضمن 

جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة 

العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات »إفهار«، 

وكأس زايد، وكأس مزرعة الوثبة ستد واملؤمتر العاملي 

»أم  التقديرية  دارلي  وجوائز  العربية  اخليول  لسباقات 

املتدربني  للفرسان  العالم  وبطولة  بهوليوود،  اإلمارات« 

العربية  اخليول  لسباقات  الدولي  االحتاد  بإشراف 

سمو  مهرجان  كأس  جانب  إلى  »إفهار«،  األصيلة 

وكأس  »املفتوح«،  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، حتت 

إشراف االحتاد الدولي للفروسية، وحتت شعار »عالم 

واحد 6 قارات.. أبوظبي عاصمة اخليول العربية«.

وفنلندا،  والدمنارك  السويد  لدى  الدولة  سفير  وقام 

الرا صوايا  بحضور  البطل،  بتتويج  الكيتوب،  سلطان 

املدير التنفيذي ملهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهيان، وسط أجواء رائعة.

تفاصيل السباق
الفوز  من  سيبوني،  دانيل  اإليطالي  الفارس  ومتكن 

قطع  الذي  »سارجتانو«  اجلواد  صهوة  على  بالسباق 

دقيقة   1:33:0 قدره  زمن  في  متر   1400 الـ  مسافة 

»ماد  منافسيه  أقرب  عن  الطول  ونصف  طول  بفارق 

أولسون  فاني  السويدية  الفارسة  قيادة  حتت  ماكز« 

البريطانية  الثالث  املركز  في  وجاءت  ثانية،  حلت  التي 

حلت  فيما  سول«،  ديل  »أثلت  بجوادها  إجنرام  رينن 

البلجيكية زو فاند فيلد رابعة للترتيب على صهوة اجلواد 

املركز  في  ماجنن  إيسس  الفرنسية  وتلتها  »نيران«، 

اخلامس باجلواد »املرجان«، ثم جاء الفارس الدمناركي 

تاله  سادسًا،  »روجوزا«  باجلواد  أويرو  فرانسيس 

باجلواد  السابع  املركز  في  فيزباتريك  روب  األيرلندي 

»دراهم«، فيما حل الفارس البرتغالي مانويل فرنانديز 

باجلواد »مهاني دي بيبل« في املركز الثامن، ولم تتوقع 

قادت  التي  ديناروسكي  كارولني  البولندية  الفارسة 

بني  من  هي  تاسعة، السيما  حلولها  ليبس«  »باميالس 

املرشحني ملركز متقدم.

ويعتبر الفارس اإليطالي الشاب دانيال سيبوني صاحب 

الـ20 سنة، من الفرسان الصاعدين بقوة، وحصل على 

رخصة ركوب اخليل هذا العام، وحقق أهم انتصاراته 

في مدينة غروسيتو اإليطالية على مضمار سييلو روخو.

لدى  اإلمارات  سفير  الكيتوب،  راشد  سلطان  حرص 

السويد والدمنارك وفنلندا املقيم في العاصمة السويدية 

حضر  كما  السباق،  ومتابعة  حضور  على  استوكهولم 

في  ثاٍن  خلفان سكرتير  بن  جاسم  بن  محمد  السباق 

سفارة الدولة بالسويد، وعبر السفير سلطان الكيتوب 

عن فخره بالفعاليات التي تقام ضمن مهرجان اخليول 

العربية األصيلة العاملي.

انسحاب الفارسة األلمانية أستر روث
تقلص العدد إلى 9 فرسان وفارسات في السباق بسبب 

السباق،  إقامة  ليلة  »فريدة«  هو  واحد  خيل  انسحاب 

أستر  األملانية  الفارسة  »فريدة«  تقود  أن  مقررًا  وكان 

السباق،  في  الفارسات  أصغر  ثاني  سنة(   19( روث 

وهي بدأت ركوب اخليل مبكرًا ونالت الرخصة في عمر 

انتصاراتها في هامبورغ على  15 سنة، وحققت أهم 

مضمار جيرمان.

الجواد الفائز بالسباق.
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مهرجان منصور بن زايد في بولندا

»تفكير« يتّوج باللقب في مضمار سلوسفيك بوارسو

لوكاسيك بجدارة  الفارس  بقيادة  »تفكير«  تّوج اجلواد 

سلطان  بن  زايد  الشيخ  لكأس  العاشرة  للجولة  بطاًل 

آل نهيان »جروب 3«، كما فاز الفارس البحريني علي 

للجولة  بطاًل  »إستاوي«  اخليل  صهوة  على  الشويكة 

الرابعة لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

جوانا  البولندية  الفارسة  وكانت  املتدربني،  للفرسان 

»أم  مونديال  لنهائي  املتأهالت  الفارسات  آخر  وارزيك 

في  بنجاحها  أبوظبي  بالعاصمة  للسيدات  اإلمارات« 

الفوز بلقب اجلولة الرابعة عشرة واألخيرة من البطولة، 

أقيمت مبضمار سلوسفيك  التي  الثالثة  السباقات  في 

بالعاصمة البولندية وارسو حتت زخات األمطار الغزيرة 

التي لم تتوقف طوال السباق.

يوسف  الدكتور  الفائزين  بتتويج  وقام  السباق،  شهد 

لدى  اإلمارات  دولة  سفير  الصابري  حسن  عيسى 

سمو  ملهرجان  التنفيذي  املدير  صوايا  والرا  بولندا، 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية 

سباقات  ألكادمييات  الدولي  االحتاد  رئيس  األصيلة، 

الدولي  باالحتاد  النسائية  السباقات  رئيسة  اخليل، 

لسباقات اخليل العربية.

سباق

»تفكير« يتّوج باللقب بجدارة
زايد  الشيخ  لكأس  العاشرة  اجلولة  سباق  في  شارك 

للخيول العربية األصيلة للفئة الثالثة تسعة خيول ملسافة 

2600 متر، وبلغ إجمالي جوائزه املالية 35440 ألف 
»تفكير«،  الفرنسي  اجلواد  للسباق  بطاًل  وتّوج  يورو، 

تي  الفارس  بقيادة  سنوات،   4 العمر  من  البالغ 

لوكاسيك، والعائدة ملكيته إلي إيه آردي بيجري، ويدربه 

إم كوجيك. متّيز السباق باإلثارة من بدايته إلى نهايته، 

وتناوب على صدارته أكثر من فرس، ولكن اخلطة التي 

انتهجها الفارس لوكاسيك بحرصه على عدم االندفاع 

في البداية، واالستمرار قريبًا من اخليول املتقدمة حتى 

آخر 200 متر، بعدها زاد من سرعة الفرس وجنح في 

آخر  في  املنافسة  لتنحصر  أمامه  التي  اخليول  تخطي 

50 متر بينه وبني اجلواد »زياد«، البالغ من العمر 4 
سنوات أيضًا، وتعود ملكيته لسمو الشيخ منصور بن 

دي  ويدربه  كونفرتني،  الفارس  بقيادة  نهيان،  آل  زايد 

واترجيت، ومعهما اجلواد »االدين«، البالغ من العمر 5 

سنوات، بقيادة الفارس إيه ريزنكوف، والعائدة ملكيته 

لبي بي توموسويك، ويدربه إيه لوسكويسكي. ويواصل 

»تفكير« تقدمه واندفاعه ليزيد الفارق بينه وبني اجلواد 

»زياد« املرشح األول لينهي السباق، محتاًل املركز األول 

بجدارة بفارق 4 أطوال، ويحل »زياد« ثانيًا، وجاء في 

املركز الثالث اجلواد » االدين «.

»جوانا« بطلة الجولة األخيرة
لمونديال »أم اإلمارات«

في سباق اجلولة الرابعة عشرة واألخيرة لبطولة العالم 

»إيفهار«،  للسيدات  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  لسمو 

 1600 امليل،  ملسافة  فارسات   10 فيه  شارك  الذي 

يورو،  ألف   30 املالية  جوائزه  إجمالي  وبلغ  متر، 

استفادت الفارسة البولندية جوانا ويرزيك على صهوة 

الطقس  وطبيعة  األرض  عامل  من  »كابتون«  اجلواد 

بلقب هذه  الفوز  وهطول األمطار، وجنحت في حتقيق 

اجلولة بفارق نحو طول عن الفارسة اإليطالية إليزيبتا 

كوساك«،  فيردي  »فيا  الفرس  على صهوة  مارسيليس 

ماري  ليلي  األملانية  الفارسة  الثالث  املركز  في  وحلت 

إجنلي على صهوة الفرس »إل بي ناج«، وبصورة عامة 

إلى  البداية  من  مثيرة  واملنافسة  ممتعًا  السباق  كان 

النهاية.

Explore the pleasures of life

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

surrounded by true luxury.

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

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

»ريست أوف ذا ورلد« ُيتّوج بكأس شيرجار للخيول في أسكوت

شيرجار  بكأس  ورلد«  ذا  أوف  »ريست  فريق  تّوج 

للخيول، بعد أن متكن من جمع 38 نقطة كانت كافية 

وذلك في ختام  ألف متفرج،   30 أمام  باللقب  لتتويجه 

سباقات سوق دبي احلرة التي أقيمت األسبوع املاضي 

على مضمار أسكوت في اململكة املتحدة، مبشاركة 12 

وفريق  للرجال  ثالثة  فرق،  أربعة  على  توزعوا  فارسًا 

واحد للفتيات.

الفارس  بتحقيق  الكبيرة  التوقعات  من  الرغم  وعلى 

إجنازًا  أوروبا،  فريق  قائد  ديتوري،  فرانكي  املتألق 

أقر  أنه  3000، غير  فوزه رقم  إلى تسجيل  يقوده  ما 

حافل،  سجلي  أن  »صحيح  قائاًل:  املنافسة  بصعوبة 

ولكن حدث اليوم كبير«، ولم يتمكن فريقه من مجاراة 

تألق الفريق الفائز في »شوط كأس شيرجار سبرينت« 

اجلواد  ظهر  على  غارنيه  ثييري  فيه  فاز  الذي  األخير 

»كادريزي«، وقاده أداؤه الرائع أيضًا إلى حصد جائزة 

السرج الفضي عن أفضل فارس للفردي خالل احلدث.

 1:31:15 قدره  بزمن  املسافة  البطل  اجلواد  وقطع 

الثاني  دقيقة، متفوقًا بفارق طولني عن صاحب املركز 

وبقيادة  استاربي،  تيم  بإشراف  بيرسويت«،  »فالينج 

بيير شارلس، فيما حل ثالثًا »محادثات« بإشراف مارك 

جونستون، وبقيادة إميا جني ويلسون.

في مضمار  احتشد  الذي  الكبير  اجلمهور  ُيخِف  ولم   

أسكوت فرحته بنجاح الفارسة البريطانية هايلي تيرنر 

ظهر  على  مايل«  شيرجار  كأس  بـ»شوط  الفوز  في 

»إيرلي مورنينغ« الذي يشرف على تدريبه هاري دنلوب، 

خصوصًا أن هذا اإلجناز حتقق على يد أجنح فارسة 

أعلنت  أن  التي سبق  البريطانية،  السباقات  تاريخ  في 

بالعودة  إقناعها  يتم  أن  قبل  السباقات،  عالم  اعتزالها 

الذي  الفريد  احلدث  هذا  في  للمشاركة  املضمار  إلى 

جنحت في التربع على قمته ضمن فريق الفتيات العام 

املاضي.

ومتكن اجلواد »إيرلي مورنينغ« من قطع املسافة بزمن 

قدره 1:39:97 دقيقة وبفارق نصف طول عن صاحب 

هانون،  ريتشارد  بإشراف  »إمييل«،  الثاني  املركز 

وبقيادة جو فاينينج، فيما حل ثالثًا »هاي الند كلوري«، 

بإشراف أندور بالدينج، وبقيادة بيير تشارلس.

وقالت تيرنر ردًا على سؤال حول إمكانية التراجع عن 

اعتزالها مرة أخرى: »سأعود إذا تكرر معي ما جرى 

خالل هذا السباق، وما حدث أمر استثنائي، وفرحتي 

كانت كبيرة لدى عبوري خط النهاية حتى أني أوشكت 

تيرنر  الذي قدمته  القوي  على السقوط«. ونظرًا لألداء 

فقد قررت جلنة التحكيم املؤلفة من جو ميرسر وجون 

ريد منحها جائزة أفضل أداء خالل السباق. 

بعد  أوروبا،  فريق  إلى  األول  الشوط  جائزة  وذهبت 

»إن  على ظهر  السباق  غارنيه  ثييري  الفرنسي  تصدر 

قبل  قلقًا  ُيبِد  لم  الذي  كوندون  كني  للمدرب  سالوتيم« 

اجلواد  قيادة  سيتولى  الذي  الفارس  بشأن  السباق 

الفائز قائاًل: »جميعهم جيدون«.

ونال املركز الثاني في هذا الشوط اجلواد »الين أوف 

ريزون«، بإشراف بول ميدلي وبقيادة كينيتشي إيكوزو، 

أوميرا،  ديفيد  بإشراف  دو«،  »آوت  ثالثًا  حل  فيما 

مسافة  الفائز  اجلواد  وقطع  شارلس.  بيير  وبقيادة 

 59:47 قدره  بزمن  متر،   1000 تبلغ  التي  السباق، 

ثانية وبفارق طولني.

سباق

احلرة  دبي  سوق  »شوط  الثاني  احلدث  شوط  وشهد 

ستايرس« فوزًا كبيرًا لفريق ريست أوف ذا ورلد الذي 

حصد أول مركزين من خالل اجلواد »آرك فيلني« الذي 

ليرينا،  إفريقي غيفني  بقيادة اجلنوب  بقوة  شق طريقه 

»سي  ظهر  على  إيكوزو  كينيتشي  زميله  على  متقدمًا 

أو هيفن«، فيما حل ثالثًا »سايجون سيتي«، بإشراف 

»آرك  وقطع  جوردون.  جوزفني  وبقيادة  كارول،  ديدان 

بزمن  متر،   3200 تبلغ  التي  السباق،  مسافة  فيلني« 

قدره 3:27:35 دقائق.

وفي أول مشاركة له في كأس شيرجار أهدى مارتني 

أشواط  بثالث  الفوز  وإيرلندا  بريطانيا  فريق  هارلي 

احلدث، بعد أن قاد »ميستيروك« إلى خط النهاية أواًل، 

)فريق  ويلسون  جني  إميا  بقيادة  »دوريتو«،  حل  فيما 

الثالث  املركز  في  وجاء  الثاني،  املركز  في  الفتيات( 

جو  وبقيادة  ستاوات،  مايكل  بإشراف  »دارشيني«، 

طول  ربع  بفارق  »ميستيروك«  اجلواد  وتفوق  فاينينج. 

قاطعًا املسافة بزمن قدره 2:31:74 دقيقة.

القوية  عروضه  ورلد  ذا  أوف  ريست  فريق  وواصل   

باستحواذه على املركزين األول والثاني في شوط كأس 

شيرجار اخلامس )كالسيك( ملسافة 2400 متر تقريبًا، 

حل  حيث  نقطة،   13 بفارق  العام  الترتيب  ليتصدر 

أواًل، تاله »كومباتيف«  ليرينا  بقيادة  »دينهيل كودياك« 

»ريل  الثالث  املركز  في  وجاء  ثانيًا،  سوزا  دي  بقيادة 

دومنيونۑ« بقيادة إميا جني ويلسون. 

تتويج الفائزين

قام بتتويج الفريق الفائز عدد من مسؤولي سوق دبي 

احلرة يتقدمهم كولم ماكلوكلني النائب التنفيذي لرئيس 

مجلس إدارة سوق دبي احلرة، وصالح تهلك نائب أول 

نائب  السباعي  املؤسسي، وشنيد  االتصال  الرئيس - 

الرئيس -التسويق. 

كولم ماكلوكلين: كأس شيرجار
أصبح حدثًا دوليًا بامتياز

مجلس  لرئيس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني  كولم  قال 

وأهنئ  رائعًا،  حدثًا  »كان  احلرة:  دبي  سوق  إدارة 

جاي هيندرسون وفريق عمله في مضمار أسكوت على 

تنظيم هذا العرض الكبير، إذ أصبحت سباقات سوق 

دبي احلرة لكأس شيرجار حدثًا دوليًا بامتياز، يحظى 

شهدناه  مبا  سعداء  ونحن  واسع،  جماهيري  بإعجاب 

اليوم«.

 - الرئيس  أول  نائب  تهلك  صالح  أعلن  جانبه،  من 

رعاية  أن  احلرة،  دبي  سوق  في  املؤسسي  االتصال 

السوق للحدث ستستمر خالل السنوات األربع القادمة 

املالية  الفائزين  جوائز  مجموع  بلغ  فيما  األقل،  على 

إسترليني، ووصل  ألف جنيه   45 الستة  األشواط  في 

جنيه  ألف   270 إلى  املالية  احلدث  جائزة  إجمالي 

إسترليني.

ماكلوجلين وتهلك والسباعي يتّوجون الفائزين.

كأس شيرجار شهد تنافسًا قويًا.
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برعاية »سوق دبي الحرة”

منافسات مثيرة في ختام سباق الخيول في نيوبري

نيوبري  مضمار  على  الدولية  اخليول  سباقات  حفلت 

اإلجنليزي، باإلثارة واملتعة وشهدت جميع أشواط سوق 

دبي احلرة مبجموعاتها الثالث منافسات قوية أسدلت 

لسباقات  احلة  دبي  السوق  رعاية  موسم  على  الستار 

اخليول في اململكة املتحدة لعام 2016.

دبي  احلدث شوط سوق  أيام  ثاني  أشواط  أبرز  ومن 

للمهور  الثانية(  )املجموعة  ستيكس  ريف  ميل  احلرة 

إجمالي  ووصلت  متر،   1,200 ملسافة  سنتني،  بعمر 

جوائزه املالية إلى 75,000 جنيه إسترليني، وفاز به 

بجدارة املهر احمللي »هاري آجنل« الذي يشرف على 

تدريبه كاليف كوكس في بلدة المبورن الشهيرة بتدريب 

الفائز،  للحصان  األولى  املشاركة  هذه  وتعد  اخليول. 

في  أسكوت  في  ثانيًا  حل  أن  منذ  آجنل«  »دارك  ابن 

مايو. وجنح الفارس آدم كيربي في قيادة »هاري آجنل« 

إلى خط النهاية، متقدمًا على االبن اآلخر لدارك آجنل 

»بيرفيكت آجنل« بفارق طولني ونصف.

يكن  »لم  قائاًل:  اإلجناز  بهذا  سعادته  كوكس  وأبدى 

كان  املاضية،  املرة  غودوود  في  له  كبوة  سوى  األمر 

حصانًا واعدًا ومرشحًا للمركز األول، غير أنه تعرض 

سباق

املنافسة  ميادين  إلى  وعودته  هناك،  بليغة  لكدمات 

العمل،  لفريق  والدؤوبة  الكبيرة  اجلهود  يعكس  مجددًا 

أن  وجميل  كبيرة،  إمكانات  ولديه  موهوب  إنه حصان 

يرى الناس ما رأيناه في مقر هاري آجنل”.

منافسة قوية في شوط ليجاسي كاب

وشهد شوط سوق دبي احلرة ليجاسي كاب )املجموعة 

جوائزه  إجمالي  البالغ  متر،   2,200 ملسافة  الثالثة( 

املهر  بني  شديدة  منافسة  استرليني،  جنيه   60,000

رايان  بقيادة  »دارمتاوث«  األربعة  األعوام  ذي  امللكي 

مور و»ألغوميتر« بقيادة جيم كراولي الذي أهدى مدرب 

نيوماركت، ديفيد سيكوك فوزه الثاني على التوالي في 

هذا الشوط.

الدولي )جروب  العاملي ملطار دبي  الكأس  وفاز بشوط 

3( ملسافة 1,000 متر »كوتاي جلوري« 4 سنوات، بعد 

أن تقدم بفارق رأس قصير على »ألفا ديلفيني« وبفارق 

طولني وربع عن صاحب املركز الثالث »ريدج رينجر«.

»أوشكت  الفائز:  احلصان  مدرب  هيلز  تشارلي  وقال 

أرضية  بسبب  اليوم  سباق  في  مشاركته  إلغاء  على 

دفعني  اخليول  من  العديد  خروج  أن  غير  املضمار، 

للمضي قدمًا في خوض السباق، وأعتقد أنه فاز اليوم 

املنافسة  يخوض  لرؤيته  وأتطلع  األرض،  رغم صعوبة 

على أرض أسرع«.

تألق المهر » بيادر« 

وذهبت جائزة شوط سوق دبي احلرة هانديكاب ملسافة 

75,000 جنيه  بلغت قيمة جوائزه  الذي  2,000 متر 

بقيادة  سنوات-   -3 »بيادر«  املهر  إلى  استرليني، 

الفارسة جوزفني غوردون وإشراف املدرب هوغو باملر، 

في حني حقق املدرب كاليف كوكس فوزه الثاني خالل 

إلى  »جرافايت«  قيادة  في  مود  رايان  إثر جناح  اليوم 

نيرسري  دبي احلرة  أواًل في شوط سوق  النهاية  خط 

اخليول  ومربية  املالكة  أنظار  أمام  وذلك  هانديكاب، 

السيدة أوليف شو.

ورحبت سوق دبي بعدد من كبار الضيوف والشخصيات 

اإلمارات  دولة  سفير  املزروعي،  سليمان  بينهم  ومن 

بولدينغ،  وأيان  املتحدة،  اململكة  في  املتحدة  العربية 

مدرب املهر »ميل ريف«، بطل ديربي 1971 الذي يقام 

احلدث تكرميًا له.
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جمال الخيل

حقق إنجازا كبيرا في بطولة كل االمم بالمانيا

مربط دبي يستحوذ على نصف األلقاب ويسجل ثالثية ذهبية

غير  جديدا  إجنازا  العربية  للخيول  دبي  مربط  سطر 

العربية،  اخليل  جلمال  األمم  كل  بطولة  خالل  مسبوق 

وانصفت  األملانية،  آخن  مبدينة  فعالياتها  أقيمت  التي 

وجودته  مكانته  مع  يتناسب  مبا  دبي  مربط  البطولة 

البطولة  ومنحته نصف ذهب مجمل  العاملية،  اإلنتاجية 

بني أقوى املرابط املشاركة من اإلمارات ودول مجلس 

التعاون والعالم العربي وأوروبا بأبرز منتجيها ومربيها 

ومالكها

واقتسم مربط دبي مع »كل األمم« ذهب البطولة وأحرز 

ثالثة ألقاب في سابقة تاريخية سجل فيها مربط دبي 

اسمه كأول مربط يتمكن من نيل ثالثية في نفس البطولة، 

وذلك على مدى 34 عاما هو عمر بطولة األمم جلمال 

اخليل العربية. واستطاع مربط دبي أن يسمع عشاق 

اخليل العربية األصيلة النشيد الوطني لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة 3 مرات، وأضاف مربط عجمان ومربط 

الزبير ذهبيتني والنشيد الوطني مرتني.

تكرميًا  السادسة  للمرة  الوطني  النشيد  عزف  مت  كما 

لإلمارات صاحبة لقب بطولة كل األمم 2016 بتحقيقها 

خمسة ألقاب من ستة، مما جعل من بطولة كل األمم 

رقاب  له  انحنت  أصيال،  إماراتيا  عرسا  دبي  بقيادة 

وأولئك  املشاركني،  واملربني  املالك  الغفير من  اجلمهور 

اإلنتاج  مستويات  أحدث  على  لالطالع  الذين حضروا 

جديدة  طفرة  في  دبي  مربط  يقوده  الذي  العاملي 

منحته اعترافا عامليا في أقوى املسابقات خالل عامني 

منصرمني على وجه اخلصوص.

وهو اعتراف أكده مربط دبي في بطولة األمم في دورتها 

الرابعة والثالثني من خالل كل من املهر بعمر السنة »دي 

سراج« واملهرة بعمر السنة »دي عجايب« واملهرة بعمر 

الثالث سنوات »إلي فالمينكا«.

»دي سراج« يسجل أعلى نقطة
لم تكن نتائج »كل األمم« مفاجئة وهي تستقطب مربط 

دبي للخيول العربية بهامته العالية في مجال إنتاج اخليل 

باملهر »دي سراج«  تعلق األمر  العربية، خاصة عندما 

ابن الفحل املتميز »أف آي إل رشيم« والفرس العاملية 

»ليدي فيرونكا« الذي سجل أعلى نقطة خالل منافسات 

93.54 وهو صاحب  البطولة برصيد  اليوم األول من 

اإلجناز الكبير في بطوالت اإلمارات املوم املاضي حيث 

حقق 94.25 نقطة.

مما أهله ليكون أحد اهم األبطال التاريخيني في مسيرة 

في  وبالذات  موطنها،  في  العربية  اخليل  إنتاج  تطور 

اإلمارات حتت أجنحة مربط دبي الذي ميضي وئيدا في 

حتقيق أهداف استراتيجية كبرى حلماية اخليل العربية 

وتطويرها ونشر ساللتها عبر العالم، وهي الرسالة التي 

طاملا ترددت منذ إنشائه قبل أعوام وصدقتها الوقائع 

في كل مكان.

»دي عجايب« في القمة
»دي  العجيبة  املهرة  انبرت  سراج«  »دي  غرار  على 

ليدي  والفرس  فريد«  آي  »آرآف  الفحل  ابنة  عجايب« 

املتتبعون  ويعرف   93.26 سجلت  والتي  فيرونيكا، 

خالل  األول  ظهورها  منذ  املتنامية  اجلمالية  سطوتها 

أعلى  ثاني  اإلمارات وحني حققت  في  املاضي  املوسم 

نقطة في بطوالت املوسم برصيد 93.75 نقطة.

كما ال يخفى على خبراء اخليل العربية األصيلة القيمة 

ابنة  فالمينكا«  »إيلي  الرائعة  للمهرة  العظمى  اجلمالية 

والتي  »االمارا«  والفرس  مونسشن«  »عجمان  الفحل 

نالت خالل عامني ثالثة ألقاب ذهبية في كل من بطولة 

منتون  وبطولة  الدولية  الشارقة  وبطولة  فيغاس  الس 

كل  بطولة  من  كل  في  فضيتني  إلى  باإلضافة  الدولية 

األمم املاضية وبطولة دبي للجواد العربي األخيرة.

و»دي  سراج«  »دي  بـ  أسوة  فالمينكا  إلي  قدمت  وقد 

اخليول  عروض  تستطع  لم  رائعا  عرضا  عجايب« 

البطولة  بداية  في  رصيدها  تطال  أن  معها  املنافسة 

93.26 نقطة.
»إل رشيم” في عروض خيرية

شارك كنز اإلنتاج احمللي العاملي ملربط دبي الفحل »إي 

أف إل رشيم« في عرض خيري جمع من خالله أكثر 

من 50 ألف يورو، ليؤكد الرسالة النبيلة التي تنسجم 

مع األهداف املثلى لتطوير اخليل العربية التي حتمل في 

أعناقها اخلير حيثما كانت.

وكان إي أف إل رشيم قدم عرضًا ممتعًا على هامش 

فعاليات اليوم الثاني من البطولة، وحرص عشاق اخليل 

العربية واملتتبعون لشؤونها على االقتراب من احد كنوز 

اإلنتاج العاملي في طفرته اجلديدة.

التوحيدي: البطولة تجسد الطفرة
الثانية لإلنتاج المحلي

العام  واملدير  املشرف  التوحيدي  محمد  املهندس  أكد 

ملربط دبي للخيول العربية، أن بطولة كل األمم 2016 

احمللي  لإلنتاج  الثانية  الطفرة  جتسد  متميزة  محطة 

واملنطقة  اإلمارات  ومرابط  خاصة  دبي  ملربط  العاملي 

عامة. وقال: »لقد أنصفتنا البطولة في خضم املنافسة 

الدول  من  ومتيزًا  إنتاجًا  املرابط  أقوى  بني  الشديدة 

ودولة  قطر،  ودولة  السعودية،  العربية  اململكة  الشقيقة 

إنتاجًا  األوروبية  املرابط  أقوى  إلى  باإلضافة  الكويت، 

ومزاحمة في األساليب العلمية واإلعداد اجليد للخيل«، 

سجالت  في  مرة  ألول  تسجل  نتيجة  حققنا  مضيفًا، 

إجنازات املرابط في كل األمم خالل 34 عامًا.

»لقد  العربية:  للخيول  دبي  ملربط  العام  املدير  وأضاف 

شكلت نتائج البطولة ملحمة إنتاج مربط دبي الذي ظهر 

مكانًا  خليولنا  يضمن  مما  واملهرات  األمهر  تفوق  في 

النتائج  هذه  لتناغم  سعداء  إننا  املستقبل.  في  قياديًا 

مع إمكانياتنا النوعية وجهودنا الدؤوبة لتحقيق أهداف 

سامية نبيلة عميقة األثر وواسعة األفق«.

أقيم  الذي  اخليري  للمزاد  اخليري  البعد  وحول 

قال  األمم  كل  بطولة  فعاليات  من  األخير  اليوم  خالل 

التوحيدي: »إن هذا البعد يترجم فلسفة العالقة األبدية 

نبيلة أشرقت  لرؤية سامية  بني اخليل واخلير إخالصًا 

من وحي فارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الهادفة واحملققة 

فعاًل لعودة مظفرة للخيل العربية األصيلة إلى موطنها 

كل  في  االنتشار  حيث  من  العاملي  دورها  واستعادة 

مناطق العالم، وحتويل منطقتنا من مستورد إلى مصدر 

ماض  غرار  على  ومستقباًل  حاضرًا  واخلير  للخيل 

مجيد مبني على احلكمة والنبل والقوة واجلمال والتميز 

والريادة«.

المرازيق: فرحة بالثالثية التاريخية
عبر املدير التنفيذي ملربط دبي للخيول العربية عبدالعزيز 

إياها  واصفًا  التاريخية،  بالثالثية  فرحته  عن  املرازيق 

نحو مستقبل جديد  بأنها إجناز جديد وخطوة جديدة 

مع  سهلة  بطولة  تكن  »لم  وقال:  اآلن،  انطلق  وباهر 

مشاركة أقوى املرابط العاملية وأجمل اخليول العربية. 

لبطولة  واضحة  بروفة  ليرى  آخن  إلى  جاء  واجلميع 

العالم املقبلة في باريس.

قدمت  العالم  ومهرات  أمهار  أجمل  اليوم  لدينا  ونحن 

أداء جيدًا ومتكنت من حسم القمة، وبإذن الله سيكون 

لهذه اخليل شأن مؤثر في مسار تطور اخليل العربية 

األصيلة عقب مرحلة متكاملة من اإلنتاج الذي أثمر هذا 

العاملي  املوعد  املقبلة ستكون في  املجد. وفي محطتها 

لتعود بألقاب املراكز األولى إلى اإلمارات«.

التوحيدي والمرازيق خالل التتويج.
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احمللي  اإلنتاج  تألق  محطات  من  جديدة  محطة  في 

ملربط دبي للخيول العربية، متكن املربط من نيل الذهب 

والفضة، إضافة إلى لقبني من التميز اجلمالي في بطولة 

التي  األصيلة،  العربية  اخليل  جلمال  الدولية  فيشي 

معززًا حصيلته  فرنسا،  في  منافساتها  نتائج  حسمت 

من األلقاب واملعادن النفيسة بني بطوالت صيف يتميز 

بحرارة املنافسة وقوتها بني املرابط العاملية، التي انتقت 

أجمل خيولها لترفع من مستوى البطوالت هذا املوسم.

جيد  بأداء  العربية  للخيول  دبي  مربط  خيول  وظهرت 

الدولية  فيشي  بطولة  من  األول  اليوم  منافسات  خالل 

جلمال اخليل العربية؛ فقد متكنت املهرة »دي جواهر« 

السنة  بعمر  املهرات  فئة  في  األول  املركز  احتالل  من 

الفئة أ، واحتلت املهرة »دي ماسة« املركز الثاني في فئة 

املهرات بعمر السنة الفئة أ.

واحتلت املهرة »دي غنيمة« املركز الثاني في فئة املهرات 

بطولة »فيشي الدولية« بفرنسا

تألق خيول مربط دبي و»دي جواهر« تحرز لقب أجمل خيل

بعمر السنة الفئة ب، واحتلت املهرة »دي نوال« املركز 

الثاني في فئة األفراس بعمر6-4 سنوات.

مواطن  على  بسيطرته  األنظار  ليلفت  دبي  مربط  وعاد 

مهرجان  بطلة  مع  فيشي  بطولة  في  اجلمالي  التميز 

»دي  الفاتنة  املهرة  العربي  للجواد  الدولي  الشارقة 

جواهر« ابنة الكنز اإلنتاجي العاملي اجلديد الفحل »آف 

آي ال رشيم« والفرس »دي نور«.

وبإجماع  املقاييس  كل  في  األول  املركز  نالت  وقد 

احلكام، محرزة ذهبية املهرات بعمر السنة ولقب أجمل 

دبي  مربط  لتمنح  البطولة،  في  أجمل خيل  ولقب  رأس 

أكثر األضواء بريقًا في البطولة بني اخليول العاملية التي 

استقطبتها من أقوى املرابط األوروبية والعربية.

جلمعية  الوطنية  البطولة  مهرات  بطلة  متكنت  كما 

اإلمارات للخيول العربية في دورتها األولى ومسك ختام 

إحراز  من  ماسة«  »دي  الرائعة  املهرة  املوسم احمللي، 

الفائزة  منافستها  أمام  يذكر  ال  بفارق  ثمينة  فضية 

باملركز األول وعدد كبير من أجمل املهرات.

تعزيز الرصيد الذهبي

وعزز مربط دبي للخيول العربية رصيده الذهبي املتميز 

العاملي  االعتراف  مؤكدًا  العاملية،  اإلنتاجية  وريادته 

األصيلة،  العربية  اخليل  إنتاج  مجال  في  املربط  بقوة 

في  وانتشارها  تطويرها  في  االستراتيجية  ومساهمته 

يعود  التي  اخليول  تتألق  حيث  العالم،  من  مكان  كل 

واملراكز  باأللقاب  وتتألق  دبي،  إلى  إنتاجها  مصدر 

املتقدمة التي تترجم حجم اجلهود الكبيرة وجناح قصة 

اإلنتاج احمللي ملربط دبي عامليًا.

العربية 2015، قد  وكانت بطولة فيشي جلمال اخليل 

وقتها  لتؤكد   ، ومرٍبّ منتج  أفضل  لقب  املربط  منحت 

االعتراف الفرنسي بأحقيته في اللقب واحتكاره وسام 

أفضل منتج للخيل العربية األصيلة، بعد اعتراف مماثل 

منتون  بطولة  في  املاضي  املوسم  من  سابق  وقت  في 

الدولية. كما متكن مربط دبي من نيل لقب أفضل منتج 

، في بطولة ويست كوست الدولية. ومربٍّ

التوحيدي: إنتاج ينال ما يستحق 

من تقدير عالمي

دبي  مربط  عام  مدير  التوحيدي  املهندس محمد  أشاد 

للخيول العربية، باألداء اجلمالي خليول املربط، معتبرًا 

إنتاج  لتقييم  واضحًا  معيارًا  الدولية  فيشي  بطولة 

أفضل املرابط في العالم. وقال التوحيدي: »إنها بطولة 

دولية كبرى، جنحت من جديد في ترسيخ مكانتها بني 

قمم  من  قريبة  زمنية  مسافة  وعلى  الكبرى  البطوالت 

األمــم  العربية في بطولتي كل  منافسات جمال اخليل 

التوحيدي:  وأضاف  بفرنسا«.  العالم  وبطولة  بأملانيا 

»خيولنا كانت في املوعد، وأسعدنا األداء الرائع والواعد 

الذي بلغ منتهاه مع املهرة الذهبية )دي جواهر( التي 

من  خصوصًا  دبي،  ملربط  اجلديد  اإلنتاج  أن  أكدت 

الفحل )آف آي إل رشيم( إنتاج ينال ما يستحق من 

اإلجماع العاملي على متيزه في كل املناسبات الكبرى، 

وأمامنا مجال واسع نحو مواصلة التميز وقيادة إنتاج 

اخليول العربية األصيلة واألجمل«.

المرازيق: نسعى لترسيخ صدارتنا 

في اإلنتاج واأللقاب

دبي  ملربط  التنفيذي  املدير  املرازيق  عبدالعزيز  أعرب 

واعتبرها  البطولة،  بنتائج  عن سعادته  العربية  للخيول 

محطة مضيئة في مسيرة املربط لهذا املوسم الذي متيز 

بارتفاع مستوى املنافسة، وقال: »كانت خيولنا أفضل 

أداء في بطولة ويست كوت، ونالت ما تستحق من تقدير 

منحته  مبا  إشادة  من  تستحق  وما  احلكام  تقييم  في 

لعشاق اخليل العربية األصيلة من متعة جمالية. إنتاجنا 

احمللي أكد تفوقه مع تقارب مستويات اخليول املشاركة، 

سواء في بطولة فيتشي أو في بقية بطوالت هذا املوسم 

الذي ارتفعت حرارة منافساته املثيرة بني أجمل خيول 

العالم. ونحن نسعى ألن تكون حصيلة املوسم اخلارجي 

منحت  التي  نفسها  التميز  بدرجة  العالم  بطولة  حتى 

مربط دبي قيادة اإلنتاج وصدارة األلقاب واملراكز في 

اإلمارات«.

التوحيدي والمرازيق خالل التتويج.

تفّوق واضح لمربط دبي خالل البطولة.
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في  احلواجز  لقفز  السابعة  الصيفية  البطولة  اختتمت 

والسباق،  للفروسية  الشارقة  بنادي  املغطاة  الصالة 

مبشاركة مميزة من فرسان وفارسات األندية وإسطبالت 

مشاركًا،   80 إلى  عددهم  وصل  بالدولة،  اخليول 

املستويات  مبختلف  أشواط  أربعة  مدار  على  تنافسوا 

الوسطى.  للفئة  والرابع  للمبتدئني  ثالثة  منها  والفئات، 

وشهد املنافسات وقام بتتويج الفائزين كٌل من سلطان 

محمد خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي 

ومدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وأشرف 

الليثي املدير التنفيذي للنادي.

 ومتكن من جتاوز احلواجز بنجاح ودون أخطاء، خالل 

الشوط األول، بحواجز يصل ارتفاعها حتى 40 سم، كٌل 

من محمد حمد الكربي، مليا احلمادي، خالد اليحيائي، 

شيخة املدفع، مزون احلمادي، غالية مهند، ليلك كوجك، 

جنى الفيغاوي، ميرت عبدالسالم، إيان فالمينغو.

وجنح 10 فرسان وفارسات بالشوط الثاني في جتاوز 

احلواجز التي بلغ ارتفاعها حتى 80 سم، وهم: سيف 

سعيد  فاز،  سونيا  الكربي،  حمد  علي  الكربي،  عوض 

عبدالله،  عبدالرحمن  الباني،  جاسم  املازمي،  محمد 

الشوط  وفي  فالمينغو،  إيان  ماتيوشيكو،  أنستاسيا 

يصل  حواجز  وفارسة  فرسان   10 جتاوز  الثالث 

علي  وهم:  أخطاء،  دون  من  100 سم  ارتفاعها حتى 

الرميثي،  شافي  محمد  الكربي،  موفي  الكربي،  حمد 

ختام حافل للبطولة الصيفية السابعة لحواجز الشارقة

أجواء حماسية في الصالة المغطاة.. ومشاركة 80 من الفرسان 

سعيد محمد مراد املازمي، هشام مهند، عماد غريب، 

ناتلي  منصور،  أحمد  سامي،  هشام  غريب،  هشام 

كريستوبولو.

في  فقط  فارسان  جنح  واألخير  الرابع  الشوط  وفي 

جتاوز حواجز يصل ارتفاعها حتى 120 سم بنجاح، 

الشام«  »فجر  الفارس هشام غريب على جواده  وهما 

سعيد  والفارس  الصحراء«،  »فرسان  إسطبالت  من 

محمد املازمي على جواده »دي جابا ميلون« من نادي 

الشارقة للفروسية.

7 بطوالت.. ومشاركة قياسية للفرسان

املوسم  مدار  على  بالنادي  املغطاة  الصالة  احتضنت   

الفرسان  عدد  وبلغ  صيفية،  بطوالت  سبع  الصيفي 

فارس   700 السبع  البطوالت  هذه  خالل  املشاركني 

مدرسة  استقبلت  كما  األندية،  مختلف  من  وفارسة 

2016 حتى اآلن،  1000 متدرب خالل عام  التدريب 

النادي الستقبال املزيد من عشاق هذه  وتسعى إدارة 

الرياضة العريقة، حيث تقوم إدارة النادي بصرف جهد 

ألحدث  مواكبة  لتكون  التدريب  مدرسة  لتطوير  كبير 

مجريات رياضة الفروسية العاملية، والنامية باستمرار 

مدربني  باختيار  وذلك  املتحدة،  العربية  اإلمارات  في 

اجليل  لتنشئة  اخلبرات  أفضل  من  ومشرفني  وفرسان 

وإبراز  واألجداد،  اآلباء  رياضة  الفروسية،  حب  على 

أصالة هذه الرياضة العريقة.

الراغبني  الفرسان  بالنادي  التدريب  مدرسة  وتستقبل 

طيلة أيام األسبوع عدا يوم الثالثاء من الساعة الثامنة 

صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، ومن الساعة الرابعة 

حصص  وتكون  مساًء،  الثامنة  الساعة  حتى  عصرًا 

أجواء  ضمن  بالنادي  املغطاة  الصالة  ضمن  التدريب 

مكيفة في الفترة الصيفية. 

قفزة رائعة ألحد الفرسان.
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التاسعة  التدريبية  الصيفية  الدورة  منافسات  شهدت 

التي أقيمت في الصالة املغطاة بنادي  لقفز احلواجز، 

وتنافسًا  حماسية  أجواء  والسباق،  للفروسية  الشارقة 

الفئات  مختلف  في  وفارسة  فارس   102 بني  كبيرًا 

ميثلون أندية فرسان مدرسة التدريب في نادي الشارقة 

للفروسية والسباق، ونادي عجمان للفروسية، وإسطبالت 

الصافنات، ونادي مندرة للفروسية، وإسطبالت الغيث، 

الشراع،  وإسطبالت  للفروسية،  علي  جبل  ونادي 

وإسطبالت دو جامبينج، وإسطبالت فرسان الصحراء. 

وأقيمت أربعة أشواط، ثالثة منها مع الزمن، وخصص 

الشوط األول للفرسان على قطع املسار من دون أخطاء، 

وضمن الزمن احملدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 40 

سم وسط مشاركة 11 فارسًا، أنهى منهم املسار من 

دون أخطاء 6 فرسان، وهم: محمد سلطان اليحيائي، 

جنى  غريب،  المار  رفيق  داوود،  رقية  الكربي،  موفي 

الفيغاوي، وبوبي كيرمان شاهتشي. أما الشوط الثاني 

فخصص حلواجز ارتفاعها 80 سم، وبلغ عدد الفرسان 

املشاركني فيه 34 فارسًا وفارسة، وأنهى منهم املسار 

الشيخ خالد  الفرسان، وهم:  24 من  من دون أخطاء 

بن فيصل القاسمي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، 

ومحمد سلطان اليحيائي، وعلي حمد الكربي، ومحمد 

حمد الكربي، وسيف عوض الكربي، ويوسف سواس، 

وهشام رائد، وليث غريب، وشانتيل دي بليسيس، وعمر 

102 فارس في النسخة التاسعة من البطولة بالشارقة

الفارس ناصر العنيس يتّوج بلقب الشوط الرابع من غير أخطاء 

وحصة  السواس،  وجواد  الرفاعي،  وهناء  الطباع، 

ناصر  وغنى  منرو،  وفاليري  غريب،  وهشام  خليفة، 

العنيس، وغالية غريب، وشادي غريب.

وتنافس الفرسان في الشوط الثالث »شوط مع الزمن«، 

الزمن  وضمن  أخطاء،  دون  من  املسار  قطع  على 

احملدد، بحواجز يصل ارتفاعها حتى 100 سم، وبلغ 

عدد املشاركني 41 فارسًا أنهى منهم املسار من دون 

أخطاء 20، وهم: الشيخ صقر محمد القاسمي، والشيخ 

الناخي،  إبراهيم  ومحمد  الشامسي،  عبدالله  محمد 

أحمد  وسالم  العبدولي،  وعبدالرحمن  املهيري،  وإميان 

شيهي  وكرستينا  ترمي،  عبدالعزيز  ونادية  السويدي، 

ستيد، وغنى ناصر العنيس، وماريا منرو، وهشام رائد 

غريب، وأحمد منصور، ومحمد أنس أبوالكالم، وشفيق 

دركشلي، ونتلي كريستودولو، وهشام غريب. 

وفي الشوط الرابع تنافس الفرسان على قطع املسار من 

دون أخطاء وبالزمن األسرع، بحواجز يصل ارتفاعها 

املسار  أنهى  فارسًا،   16 مبشاركة  سم،   120 حتى 

أمين  الفارس  وتصدر  فرسان،  ثالثة  أخطاء  دون  من 

ناصر العنيس، من نادي الشارقة للفروسية والسباق، 

»إكس  جواده  صهوة  على  األسرع  بالزمن  الشوط 

املركز  كان  فيما  ثانية،   »49.13« قدره  بزمن  كاليبر« 

الثاني من نصيب الفارس هشام غريب من إسطبالت 

وبزمن  »ناش«  جواده  صهوة  على  الصحراء  فرسان 

للفارس  الثالث  املركز  وذهب  ثانية،   »50.00« قدره 

أسامة الرفاعي من إسطبالت الغيث على صهوة جواده 

»فلورس جان« بزمن قدره »56.19« ثانية، وكان املركز 

على صهوة  الفارس وسيم شمدين  من نصيب  الرابع 

جواده »وايندي« بأربعة أخطاء وبزمن قدره »47.04« 

ثانية، وجاء في املركز اخلامس الفارس شفيق دركشلي 

من نادي الشارقة للفروسية والسباق على صهوة جواده 

 »64.64« قدره  وبزمن  أخطاء  بأربعة  الشام«  »فجر 

ثانية.
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أخبار

دورة األلعاب األولمبية ريو دي جانيرو 2016 اطلقت عليها اسم »العاديات« 

»بيج ستار« يمنح الفارس اإلنجليزي سكيلتون ذهبية القفز  كلية جديدة للفروسية في الجامعة األميركية في اإلمارات
احلواجز  قفز  ذهبية  سكيلتون  نيك  البريطاني  أحرز 

ريو  في  األوملبية  األلعاب  دورة  خالل  الفروسية  في 

دي جانيرو بعد أداء خاٍل من األخطاء لم يستطع أي 

يخطئ  ولم  مجاراته.  التاليني  اخلمسة  الفرسان  من 

األوملبياد  في  يشارك  الذي   - عامًا«   58« سكيلتون 

لسابع مرة وساعد الفريق البريطاني على نيل الذهبية 

في لندن 2012 - على صهوة جواده »بيج ستار« في 

42.82 ثانية.
أواًل  بدأ  الذي  فريدريكسون  بيدر  السويدي  وحصل 

على املركز الثاني، وهو الفارس الوحيد اآلخر الذي لم 

يخطئ لكن كانت سرعته أقل بنحو ثانية.

وكان  البرونزية.  امليدالية  الماز  إيريك  الكندي  ونال 

2008 آخر متسابق  بذهبية  الفائز  السويدي  الفارس 

في النهائي وقدم جولة سريعة على صهوة فاين ليدي 

لكنه اصطدم بأحد احلواجز.

أن  بذهني  وجال  املنطلقني  أول  »كنت  وقال سكيلتون: 

حاولت  بأمان..  ولكن  املستطاع  قدر  بسرعة  أتقدم 

ووقف  املنافسني  جميع  على  الضغط  من  قليل  فرض 

احلظ بجانبي«.

وقال الماز: »كنت أعرف ما يجب علي فعله. كان نيك 

سريعًا جدًا وتفوق على اجلميع وأدركت أن هناك فرصة 

مليدالية رغم ارتكاب أربعة أخطاء«.

وقضى سكيلتون، وهو أكبر بريطاني سنًا يفوز بذهبية 

منذ 1908، وقتًا طوياًل في آخر عامني لعالج جواده 

كان  للتنافس  للعودة  الكفاح  بأن  واعترف  إصابة  من 

مؤملًا له بشكل شخصي.

عام  الرقبة  فقرات  في  إصابة  في  تسبب  وبعد سقوط 

ركوب  عن  بالتوقف  سكيلتون  طبيب  نصح   ،2000
اخليل أو املخاطرة بإصابة قاتلة.

هذا  المتالك  محظوظ  »أنا  البريطاني:  البطل  وتابع 

هذه  مارست  مسيرتي.  يكلل  اإلجناز  وهذا  اجلواد 

الرياضة منذ وقت طويل والفوز باللقب في هذا السن 

أمر مذهل«.

وبات سكيلتون ثاني بريطاني يفوز بذهبية في الفروسية 

بذهبية  الفائزة  دوجاردان  تشارلوت  بعد  ريو  في 

الترويض للفردي يوم اإلثنني املاضي.

وخاض 6 من أبرز متسابقي العالم في قفز احلواجز 

جولة فاصلة لتحديد امليداليات في ظل عدم ظهور فائز 

واضح من اجلولتني املقررتني.

وأسقط السويسري ستيف جوردات بطل أوملبياد لندن 

2012 أحد احلواجز. وارتكب الشيخ علي بن خالد آل 
ثاني، الذي كان ضمن أول فريق قطري على اإلطالق 

كينت  واألميركي  األوملبية،  باأللعاب  احلواجز  قفز  في 

فارينجتون عدة أخطاء.

عدد  احلواجز  قفز  في  التمهيدية  األدوار  وقلصت 

الفرسان بشكل تدريجي من 70 إلى 6.

المانيا تهيمن على ميداليات في بطولة 
العالم لــ«فولتنيج«

لفروسية  العالم  بطولة  فعاليات  الفرنسية  حفلت 

كبيرة  باثارة  للناشئني،  أوروبا  وبطولة  »الفولتينيج«، 

وشهدت تفوق املاني الفت، وشارك في فعاليات البطولة 

دولة،   20 نحو  الفرنسية  مانس  لي  مدينة  في  اقيمت 

و«الفولتينيج«هي مزيج بني الرقص واجلمباز على ظهر 

احلصان وهو متحرك، وتنافس الفرسان  خالل البطولة 

على 8 القاب حتت اشراف االحتاد الدولي للفروسية.

و»الفولتينيج« هي مزيج بني الرقص واجلمباز على ظهر 

احلصان، وهو متحرك وينافس خاللها الفرسان على 8 

ألقاب حتت إشراف االحتاد الدولي للفروسية.

األضواء،  ليندر  جاسمني  النمساوية  الفارسة  وخطفت 

بعد أن قدمت عروضًا رائعة نالت به إعجاب اجلمهور 

خالل منافسات بطولة العالم لسيدات، وقدمت فواصل 

رائعة على ظهر اجلواد »د. دوليتل« حصلت على أثرها 

امليدالية الذهبية للفردي.

واقتنص الفارس الشاب المبارد ليسليزي من مرشيوس 

اإلبداع  من  فواصل  قدم  أن  بعد  العالم،  بطولة  ذهبية 

على صهوة جواده »كويس دونيس« أقنعت جلنة التحكيم 

مبنحه 8.5 نقطة، وعلى الرغم من ارتكابه خطأ فنيًا في 

اجلولة األولى، إال أنه متكن من االستفادة من األخطاء 

توماس  الرياضة  هذه  عمالقا  فيها  وقع  التي  العديدة 

بطولة  لقب  يحمل  واألخير  درويل،  بروسويتز وجانيس 

أوروبا العام املاضي.

وفي منافسات الفولتينيج للشباب »سيدات«، فقد متكن 

لفرسان  الطويلة  الهيمنة  كسر  من  األملاني  الفريق 

النمسا على بطوالت الشباب، وخطفت فارسات الفريق 

األملاني األضواء خالل املنافسات، واحتكرن كل ألقاب 

الذهبية والفضية والبرونزية، وهي  البطولة وامليداليات 

املرة األولى خالل بطوالت االحتاد الدولة للفروسية التي 

بالسيطرة على  الكاملة  العالمة  الفرق  احد  فيها  يحرز 

املراكز الثالثة.

عشر  اخلمسة  ذات  اكساندر  مارا  الفارسة  وجنحت 

أن  بعد  تاريخها،  في  ذهبية  أول  حتقيق  في  عاما، 

»لوجي  اجلوادين  صهوة  على  نقطة،   8.46 أحرزت 

198« و»لوجنر اندريه بالتز«.
الذهبية ألملانيا،  الغلة  الفارس كوستنتني ناصير  ورفع 

عندما خطف امليدالية الذهبية في منافسات الناشئني، 

حيث توج مجهوده الرائع وسط منافسة قوية شهدتها 

اجلواد  على صهوة  األول  باملركز  بالفوز  اجلولة،  هذه 

»سايران« محققًا 7.4 نقطة.

أعلن الدكتور مثنى عبدالرزاق رئيس اجلامعة األميركية 

في اإلمارات، إطالق اسم »العاديات« على الكلية التي 

سيتم إنشاؤها خالل الفترة املقبلة، مؤكدًا أن اخلطوات 

وفق  للفروسية  كلية  إنشاء  بفكرة  السير  في  بدأت 

وتقوم  العمل.  سوق  احتياجات  تلبي  علمية  دراسات 

هذه الدراسات على االستنارة بآراء مجالس استشارية 

مهمتها تزويد اجلامعة باألفكار التي تسهل على الطالب 

تناسب  وظيفة  على  احلصول  دراسته  يكمل  عندما 

تخصصه ودراسته. 

كل  من  التعرف  على  أيضًا  اجلامعة حترص  أن  وأكد 

سوق  احتياجات  إلى  بالفروسية  الصلة  ذات  اجلهات 

للواقع،  مناسبًا  الكلية  تأسيس  يكون  حتى  العمل، 

مشيرًا إلى أن اجتماعًا مرتقبًا سيعقد في األيام املقبلة 

حمدان  الشيخ  سمو  مكتب  مدير  الصايغ،  ميرزا  مع 

حول  التفاصيل  من  مزيد  لبحث  مكتوم،  آل  راشد  بن 

التعاون املشترك حتى ترى هذه الكلية النور. 

 شكر لحمدان بن راشد
الشيخ  إلى سمو  والتقدير  وجه رئيس اجلامعة الشكر 

وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان 

املالية، على مبادرة سموه باالهتمام ودعم فكرة إنشاء 

ودعوة  وتوجيهات  بالفروسية،  تختص  لكلية  اجلامعة 

جبل  سباقات  في  للحضور  للجامعة  الكرمية  سموه 

علي، وقدم الشكر أيضًا إلى ميرزا الصايغ مدير مكتب 

سموه، على الرسالة الصافية التي ترجمت اهتمام ودعم 

إن  وقال  الفكرة.  لهذه  راشد  بن  الشيخ حمدان  سمو 

اجلامعة األميركية في اإلمارات، أكدت في ردها على 

رسالة مكتب سموه، حرصها على إطالق هذا املشروع 

من  لالستفادة  اإلمارات،  في  املسبوق  غير  الدراسي 

تعتبر  اإلمارات  أن  سيما  ال  العمل،  سوق  احتياجات 

من الدول الرائدة في مجال الفروسية عمومًا وعرفت في 

العالم مببادراتها اخلالقة. 

البداية من مضمار جبل علي
اجلامعة  حضور  عن  عبدالرزاق  مثنى  الدكتور  كشف 

جبل  مضمار  في  املوسم  هذا  اإلمارات  في  األميركية 

علي، وقال: تتضح تفاصيل التعاون خالل األيام املقبلة 

مكتب  مدير  ونائب  الصايغ،  ميرزا  مع  االجتماع  بعد 

سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار 

عمومًا  ولكن  احللواني،  شريف  املهندس  علي،  جبل 

في  سباقة  اإلمارات  في  األميركية  اجلامعة  ستكون 

مجال الرعاية واحلضور الدائم في سباقات املوسم. 

كما كشف الدكتور مثنى عن »أن اجلامعة تخطط حاليا 

إلنشاء كلية خاصة بإعداد القادة، سنطلق عليها اسم 

السمو  لكتاب صاحب  تطبيقية  ترجمة  وهي  »رؤيتي«، 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

وتركز  الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 

املعرفة  ميتلك  اخلريج  يكون  أن  على  اجلديدة  الكلية 

العلمية واخلبرة امليدانية املتطورة والقدرة على االبتكار 

واملبادرات، واتخاذ القرار وحل املشاكل والتفكير خارج 

الصندوق، وهو ما تهدف إليه الدولة وقياداتها، بحيث 

يكون اخلريج فعال في املجتمع ليس فقط على مستوى 

اإلمارات بل على مستوى الوطن العربي«.

وأضاف: »اجلامعة شكلت اللجان، وتقوم حاليًا بإعداد 

اجلديدة  للكلية  املناسب  التخطيط  لوضع  الدراسات، 

التي تصب في خدمة املجتمع، وخاطبنا وزارة التعليم 

واجلامعة  الرسمية،  اإلجراءات  أجل إجناز  العالي من 

السوق،  باحتياجات  الدراسة  ربط  أجل  من  تسعى 

وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى لتطوير املجتمع 

وتسابق الزمن«.

وأوضح: »اجلامعة لديها جلان تعمل وتخطط من أجل 

اجلامعة  في  اجلديدة  والتخصصات  املجتمع  حاجة 

واحلاجة  العمل  سوق  دعمت  املاضية،  السنوات  خالل 

املطلوبة للمجتمع، ونحن نتطور مع تطور املجتمع، وهو 

ما يجعلنا نفكر كثيرًا في ربط اجلامعة مع املجتمع«.

للموسم  اجلامعة  في  الدراسية  املنح  إلى  وتطرق 

املاضي  العام  في  »اجلامعة  قائاًل:  اجلديد  الدراسي 

للطالب  الدراسية  للمنح  درهم  مليون   11 خصصت 

املتفوقني، وكان لدينا 50 منحة دراسية منها 40 على 

املاجستير،  مستوى  على  و10  البكالوريوس  مستوى 

والبقية  للمتفوقني،  منحة   15 خصصنا  العام  وهذا 

على منح جزئية تتراوح ما بني 52 إلى %75، ويخدم 

على  القادرين  وغير  احملتاجني  الطالب  من  كبير  عدد 

تسديد رسوم الدراسة، بخالف طالب ذوي االحتياجات 

اخلاصة؛ ألن هناك منح مخصصة لهم«.

إشادة وترحيب

األميركية  باجلامعة  للفروسية  كلية  إنشاء  فكرة  لقيت 

باإلمارات، إشادة وترحيبًا كبيرين من مجتمع الفروسية 

في الدولة، فقد رحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، مببادرة اجلامعة 

الفروسية،  رياضة  في  علمي  تخصص  تأسيس  في 

اخليول  إسطبالت  بإدارة  تعنى  كلية  إنشاء  خالل  من 

واملزارع والفروسية عمومًا، ووجه سموه مبساندة ودعم 

هذه الفكرة غير املسبوقة في عالم الفروسية. 

راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  مكتب  عام  مدير  وقال 

حمدان  الشيخ  سمو  إن  الصايغ،  ميرزا  مكتوم،  آل 

بن راشد آل مكتوم، رحب كثيرًا بهذه املبادرة العلمية 

أن  إلى  مشيرًا  اإلمارات،  في  األميركية  اجلامعة  من 

توجيهات واهتمام سموه بهذه املبادرة، تتسق مع الدعم 

واالهتمام الذي يوليه للجامعات والتعليم عمومًا، حيث 

ظل سموه يحرص على اطالع طالب وطالبات اجلامعات 

على رياضة الفروسية وتفاصيلها، من خالل الزيارات 

امليدانية وحضور السباقات في مختلف مضامير الدولة، 

رعاية  في  التعليمية  واملؤسسات  اجلامعات  وإشراك 

السباقات في مضمار جبل علي كل موسم.

وأوضح الصايغ أن توجيهات سموه كانت واضحة في 

بني  ومن  اإلمارات،  في  األميركية  اجلامعة  فكرة  دعم 

»شادويل  أعضاء  بتعاون  أمر سموه  التوجيهات،  هذه 

بريطانيا« مع اجلامعة.

د. مثنى عبد الرزاق
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الباطني  باملرض  يوصف  لكنه  فعلي  مرض  ليس  هو 

وهو شائع في اخليول وسبب رئيسي في مرض اخليول 

املعي  الى  املعدة  من  املغص  ينتقل  أن  وميكن  وموتها 

الدقيق او املعي الغليظ .

واألسباب الرئيسية للمغص

 . للمعي  الدموية  التغذية  ونقص  املعوي  األنتفاخ  هي 

التمعج هو مصطلح يستخدم لوصف تقلصات عضالت 

التي تدفع باحملتويات لألمام وعند حدوثه  جدار املعي 

ألم، وميكن  األنتفاخ محدثا تشنجات ،ضغط،  يحصل 

الهضم  عن  التاجتة  الغازات  بسبب  األنتفاخ  حدوث 

.وعند حدوث املغص  أو فشل معوي  الهواء  ابتالع  او 

يعمل اجلسم على افراز العصارات الهضمية التي تزيد 

الضغط .والسبب الرئيسي للمغص هو التقطير املعوي 

ونقص تدفق الدم والتمعج هو املصطلح املستخدم لهذه 

احلالة. عند حدوث الضغط يظهر في األعور وهو السبب 

واذا  فجأة  للحصان  الغذائي  النظام  لتغيير  الرئيسي 

كان العلف هو الطعام الرئيسي للحصان فيتسبب في 

المغص لدى الخيل

زيادة أعداد البكتريا احملللة للسيللوز وفي حال اعطائه 

واحلبوب  كالنشاء  املهضوم  الطعام  من  كبيرة  كميات 

حال  وفي  هائلة،  وغازات  التخمر  في  زيادة  ستحدث 

تناوله القش بكميات كبيرة ولم يحصل على كفايته من 

املاء ستؤدي الى مغص في األعورأ والقولون  والتغيير 

ويجب  بالتدريج  يحدث  أن  يجب  الغذائي  النظام  في 

توافر املاء دائما للحصان .

عالمات المغص

كل  أو  بعض  تتضمن  ورمبا  بطنية  آالم  في  تتلخص 

ممايلي:

• ضرب األرض 

• تعرق

• النظر للبطن أوضرب البطن

• قلق

• فقدان شهية

• الوقوف على األرجل األمامية أوالركل

• األستلقاء والتأرجح على األرض

• وفي احلاالت احلادة يتعرق بطن احلصان

القلب  خفقان  معدل  في  ازدياد   ، حروري  ارتفاع 

والتنفس

• عدم تغوط 

للتشخيص  بيطري  قبل  من  احلصان  يعالج  أن  يجب 

السريع والعالج ألن هناك أسباب عديدة فيجب تقصي 

معدي  أنبوب  البيطري  ميرر  فرمبا  الرئيسي  السبب 

على  جراحة  اجراء  وأحيانا  املستقيم  بفحص  أويقوم 

ازدياد  بسبب  املستقيم  تعرج  حال  في  املثال  سبيل 

ضغط الغازات.

لمنع المغص 

فاأللياف  معني  غذائي  بنظام  اخليول  تأكل  أن  يجب 

كإضافة  الطعام  تركيز  وعند  العلف  على  القائمه 

الشوفان الى الوجبة يجب أن يتم ذلك بالتدريج لتمكني 

العامة  والقواعد  التكاثر  من  للهضم  املطلوبة  الكبتريا 

الجراء التغييرات في النظام الغذائي كالتالي :

الطعام  من  أرباع  ثالث  من  خليط   : األول  األسبوع 

القدمي وربع من الطعام اجلديد.

األسبوع الثاني : خليط من نصف من الطعام القدمي 

ونصف من الطعام اجلديد.

القدمي  الطعام  من  ربع  من  خليط   : الثالث  األسبوع 

وثالث أرباع من الطعام اجلديد.

األسبوع الرابع : طعام جديد

اذا لم تتم هذه االجراءات يالتدريج عندها النشاء مع 

الشوفان لن يتم هضمه  في املعي الدقيق والنشاء غير 

البكتريا  ليتخمر من  الغليظ  املهضوم يخرج الى املعي 

الوسط  زيادة  ولدى  اللنب  يشكل حمض  التخمر  وهذا 

املعي  غشاء  لتخرش  يؤدي  الغليظ  للمعي  احلمضي 

وبتقليص كمية النشاء عندها سيبعد قسم ضئيل الى 

األحشاء مشكال املغص.

لفترة  حتبس  التي  اخليول  عند  املغص  ازدياد  يالحظ 

طويلة في االسطبالت ويعود هذا لتناولها كميات ضئيلة 

من العلف بتركيزات عالية ،ونظرا لطبيعة عملها كخيول 

وجبات  في  القش  لتناول  أو  والسباقات  املراهنات 

منفصلة وتركها بدون علف معظم الوقت فهي مصممه 

لتأكل بتنوع وباستمرار واليجب أن تكون معدتها فارغة 

ملدة طويلة

تعطى  ،الفصة  آخر  مسبب  هو  املستخدم  العلف  نوع 

عادة بكميات ضئيلة عن القش ومجددا يقضي احلصان 

املتعفن  القش  يتناول  أن  واليجب  األكل  في  أقل  وقت 

ألنه يسبب املغص ، واخليول التي تترك بدون قش في 

اسطبالتها لفترة طويله ستأكل حشيتها ممايسبب لها 

املغص 

بعض  في  للمغص  آخر  مسبب  اإلجهاد  بأن  ويعتقد 

لإلجهاد  تتعرض  التي  األسطبالت  وخيول  احلاالت 

يحدث لها املغص.

معالجة المغص:

 وهو أحد األسباب الشائعة الستدعاء البيطري وليست 

أذية أو عرجا، وكما درسنا في الوحدة السابقة فاملغص 

ليس مرضا , ولكنه املصطلح املستعمل لأللم البطني, 

وللمغص أسباب عديدة , ويقسم تبعا ألسلوب معاجلته 

الى: مغص دوائي , ومغص جراحي.

ويتضمن املغص الدوائي مايلي :

من  الطعام  مرور  عدم  عند  ويحدث  الصدمة:  مغص 

األحشاء بشكل مناسب.

بسبب  ورمبا  املعدة،  متدد  زيادة  عند  املعدة:  مغص 

جتمع الغازات فيها أو نتيجة تناول أطعمة تسبب توزما 

للمعدة كالشوندر السكري غير املنقوع.

املغص النفاخي: ويحدث بسبب وجود غازات كثيرة في 

األمعاء.

ويتضمن   , شيوعا  األنواع  أكثر  التشنجي:  املغص 

تشنج عضالت األمعاء الدقيقة.

املغص اجلراحي : يحدث بسبب إنعقاد األمعاء )التواء( 

حيث يلتف املعي على نفسه , والذي مينع تدفق الدم فيه 

, ويتضمن أيضا انغماد معوي, أو إقحام قسم من املعي 

أذى  بسبب  الوليدات  في  مانراه  وأكثر  األخر,  داخل 

الديدان, وعلى الرغم من عدم معرفة أسبابه احلقيقية . 

يعتقد بأن التمعج اخلاطئ أحد أسبابه, والعالج األمثل 

لهذه األمناط من االصابة تتضمن اجلراحة، وتتلخص 

بإعادة املعي الى وضعه الطبيعي واصالح األضرار , 

اليها  الدم  ومن امللح جدا االسراع قبل انقطاع تدفق 

في  سريعا  املوت  ويحدث   , دائم  تضرر  ذات  لتصبح 

حاالت كهذه ألنه في حال موت األنسجة بسبب نقص 

الدم تطلق السموم.

واألنواع   , للمغص  تعطى كعالج  التي  األدوية  وتتعدد 

يكون  ولهذا  املغص,  نوع  على  تعتمد  الصحيحة 

التشخيص املبكر حيويا, ففي املغص التشنجي تعطى 

مضادات التشنج املعوي, التي تقلل التشنج. وفي حال 

أنبوب  عبر  البارافني  سوائل  تعطى  الصدمة  مغص 

معدي التي تزلق االعاقة فتعبر الى األحشاء, وفي حالة 

املعدي مطلوب إلخراج  التنبيب  الغازات عندها  تشكل 

ملعرفة سبب  استقصائية  وقد جترى جراحة  الغازات. 

املغص.
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على الرغم من أنه ميكن القول بأن الساعة األولى من 

احلياة هي وقت مبكر جدا لبدء تدريب املهر، إال أنه من 

املهم التأكد من أن أي معاجلة تنفذ من قبل البشر خالل 

األيام األولى من احلياة أن تكون جتربة إيجابية للمهر. 

البشري  التعامل  مع  املهر جتربة سلبية  لدى  كان  إذا 

خالل هذه الفترة فإن ذلك قد يؤدي إلى تطور اخلوف.

ملختلف  املبكرة  احلياة  أثناء  املهر  يتعرض  أن  يجب 

احملفزات بحيث ال يتصرف بطريقة ناشئة عن اخلوف 

عندما يتقدم بالسن. احلصان حيوان فريسة، وغريزته 

فمن  ولذلك  جدا.  قوية  اخلطر  من  للفرار  الطبيعية 

فيما  استخدامه  سيتم  الذي  احلصان  أن  جدا  املهم 

املختلفة  احملفزات  أن  يعتقد  ال  للركوب  حصان  بعدك 

ذات  الحق  وقت  في  حياته  أثناء  يواجهها  التي سوف 

خطورة محتملة، وإال فإنه سيكون من املرجح أن يشعر 

باخلوف. ولذلك فمن احلكمة جعل املهر الصغير معتادا 

على ما يلي:

 • ارتداء الرسن

• تقييده

• قيادته في األرجاء

تعليم الفروسية ـ خاص البادية

التعامل المبكر مع األمهار

• تخليل أقدامه لتنظيفها

 على الرغم من أن النقاط املذكورة أعاله تشمل التعامل 

التعلم  الكثير من  املباشر مع البشر والتدريب، إال أن 

احليوي الذي على احلصان الصغير القيام به ال يتضمن 

من  يحدث  ولكن  النحو،  هذا  على  التدريب  الواقع  في 

خالل عملية التعود، وهو حني يصبح احلصان معتادا 

تهديد. ميكن  أي  يشكل  ال  أنه  يتعلم  و  ما  حافز  على 

ونشاط  العام  الضجيج  على  تدريجيا  املهر  يعتاد  أن 

ينصحون  املدربني  وبعض  األم،  مع  هو  بينما  الساحة 

بالسماح للمهر أن يعتاد على ضجيج حركة املرور رمبا 

عن طريق إخراجه مع األم إلى احللبة التي تقع بالقرب 

من الطريق.

 ومن املهم أيضا أن يتعلم احلصان الصغير التواصل 

كان احلصان  إن  إال  األخرى،  اخليول  مع  االجتماعي 

بريا، فمن املهم بنفس القدر أن يتعلم احلصان الصغير 

جتاهل  يتم  لألسف  البشر.  مع  االجتماعي  التواصل 

الوقت  يحني  أن  إلى  كبير  حد  إلى  األمهار  بعض 

إلخراجهم للركوب، ويكون قد مت بالفعل تفويت العديد 

من  عندها  يكون  أن  وميكن  لتدريبهم.  الفرص  من 

الصعب التعامل معهم ألنهم لم يتعلموا كيف يتوقعهم 

حجما  بالفعل  وصلوا  قد  وهم  يتصرفوا،  أن  البشر 

ميكنهم أن يكونوا خطرين.

املهر  يدخل  العمر  من  أسابيع  األربعة  حوالي   في 

مرحلة التنشئة االجتماعية والتي يبدأ خاللها التواصل 

القطيع  وضع  في  األخرى.  األمهار  مع  االجتماعي 

نفس  من  أخرى  أمهار  عادة  هناك  سيكون  الطبيعي، 

العمر، وقد لوحظ سلوك اللعب االجتماعي واالستمالة 

سيبدأ  الوقت  هذا  خالل  املرحلة.  هذه  خالل  املتبادلة 

احلصان الصغير أيضا بإظهار سلوك اجتماعي جتاه 

اخليول البالغني، مثل سلوك االنقياد على شكل خفض 

أشهر  األربعة  حوالي  من  واملضغ.  الفم  لعق  الرأس، 

استقاللية  اكثر  تدريجيا  األمهار  تصبح  العمر،  من 

سلوك  من  أكثر  أمناط  بإظهار  ويبدؤون  أمهاتهم  عن 

البالغني مع اخليول األخرى، مثل احملافظة على املساحة 

الشخصية واحترامها، ومراقبة التسلسل الهرمي أثناء 

طريق  عن  الصغيرة  اخليول  تتعلم  للشرب.  االنتظار 

"التيسير االجتماعي"، الذي ينطوي على  عملية تسمى 

نسخ سلوك أفراد القطيع اآلخرين.
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Polo

Audi (Marc Ganzi, Nic Roldan, 

Sebastian Merlos and Leo 

Mandelbaum) looked like the 

defending East Coast Open 

champions in the opening minutes 

of the first chukker against Airstream 

(Agustin Bottaro, Guille Aguero, 

Matias Magrini and Kris Kampsen), 

as they took the early lead, 31-, but 

Airstream got in synch in the ensuing 

chukkers forcing Audi to break a sixth 

Audi wins battle with Airstream, 
11 - 10; Postage Stamp Farm hammers Tupungato, 12 - 7

period tie to secure the 1110- win.

Audi scored first on a 30-yard penalty 

shot from Nic Roldan, ,10-, with 

Airstream responding with a goal 

from the field from Kris Kampsen, 11-. 

Goals from Marc Ganzi and Sebastian 

Merlos closed out a scrappy first 

chukker with Audi riding atop a 31- 

lead.

Roldan extended the Audi lead to 

three goals with his second goal of 

the game in the second chukker, 

41-, but the Airstream offense stirred. 

A goal from the field from Matias 

Magrini was followed by a 60-yard 

penalty conversion from Kampsen. 

After two periods of play, Audi 

continued to lead, 43-.

Missed scoring opportunities by 

both sides characterized the third 

period with Aguero and Merlos 

trading goals, 54-. With 1:28 left in 

the chukker, Kampsen was issued 

a yellow card by the officials, his 

second of the game, and was sent off 

the field for two minutes. Audi was 

unable to capitalize on the four-on-

three mismatch, however, but left the 

field at the end of the first half with a 

54- advantage.

Roldan opened the scoring in the 

second half with a 30-yard penalty 

conversion followed up by a goal 

from the field as he followed up 

teammate Leo Mandelbaum 

and tapped the ball through the 

goalposts to make it 74-. Kampsen 

converted a 60-yard penalty shot 

with goals from Agustin Bottaro 

and Aguero tying the score at 77-. 

Aguero’s second goal of the chukker 

and third of the game gave Airstream 

their first lead of the game, 87-, but 

Audi fought back. Sebastian Merlos 

converted a 30-yard penalty shot for 

a goal and an 88- deadlock at the end 

of the fifth.

Merlos was on fire as Audi entered 

the sixth chukker, converting a 

penalty shot for a goal and adding 

another from the field, 108-. Kampsen 

scored on a pass from Matias Magrini 

to cut the Audi lead back to two, 109-, 

but the momentum remained with 

Audi. Another goal from Merlos shut 

the door on any hope of an Airstream 

rally, and in spite of Aguero’s goal in 

the final seconds of play, a strong 

finish by Audi secured the hard-

fought win, 1110-.

Merlos led all scoring with six goals. 

Roldan added four goals and Ganzi 

scored once for the win. Aguero and 

Kampsen scored four goals apiece for 

Airstream, with Bottaro and Magrini 

each scoring once in the loss.

Postage Stamp Farm 12, Tupungato 7

Postage Stamp Farm (Annabelle 

Gundlach, Salvador Ulloa, Brandon 

Phillips and Joao Paulo Ganon) made 

a strong debut in the 2016 East Coast 

Open as they pummeled an impotent 

Tupungato lineup (Luis Rinaldini, 

Santi Torres, Naco Taverna and Gaston 

Lisioli) 127- in the final game of the 

opening round of the tournament.

Postage Stamp Farm scored the first 

three goals of the match, with Sala 

Ulloa (older brother of White Birch 

9-goaler Hilario Ulloa) scoring twice 

and Brazilian 7-goaler Joao Paulo 

Ganon adding a goal. Naco Taverna 

kept Tupungato from getting shutout 

with the final goal of the chukker to 

make it 31-.

Single goals from Ulloa and Ganon 

in the second stretched the Postage 

Stamp Farm lead to four goals, 51-. 

Taverna stepped up once again, 

scoring Tupungato’s only goal of the 

chukker, 52-.

Postage Stamp Farm went all out in 

the third, scoring the first five goals 

of the chukker and extending their 

lead to eight goals, 82-. Ulloa and 

Ganon scored two goals each (both 

of Ganon’s were on 40-yard penalty 

conversions) and Brandon Philips 

added a goal. Taverna managed a 

single goal for Tupungato, who trailed 

103- at the end of the first half.

Ganon opened the scoring in the 

second half to a much-improved 

Tupungato defense that managed to 

stem the offensive advances. Gaston 

Lisioli scored on a 40-yard penalty 

shot but Tupungato trailed by seven 

goals with just two periods left in 

regulation play.

The Tupungato defense continued 

to hold into the fifth, shutting down 

the Postage Stamp Farm attack for 

the first time all day, but they got 

little help on the offensive end of the 

game. Taverna scored the only goal 

of the chukker that allowed Postage 

Stamp Farm to ride in to the sixth 

period with a six goal lead, 115-.

Phillips scored his second goal of 

the day on a pass from Ulloa to give 

Postage Stamp Farm a seven goal 

advantage, 125-. Taverna scored the 

final two goals of the game with 

Postage Stamp Farm celebrating a 

convincing 127- victory.

East Coast Open play resumes on 

Tuesday in an exciting 4pm game 

between White Birch (Santino 

Magrini, Hilario Ulloa, Mariano 

Aguerre and Peter Brant) and Goose 

Creek (Maureen Brennan, Marcos 

Garcia del Rio, Tomas Garcia del Rio 

and Mariano Gonzalez). Both White 

Birch and Goose Creek earned wins 

in their opening games and enter 

the match with identical 10- records. 

Goose Creek will be looking to make 

up for their loss to White Birch in the 

final of the 2016 Monty Waterbury 

Cup while White Birch will be hoping 

to end the season with a sweep of all 

three 20-goal tournaments (Monty 

Waterbury Cup, Butler Handicap and 

the East Coast Open).
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lexjet (Melissa Ganzi, Jeff Wood, Julio 

Novillo Astrada, Juan Bollini and Erica 

Gandomcar-Sachs), NOH Foods of 

Hawaii (Ray Noh, Carlitos Gracida, 

Lucas Lalor and Stewart Armstrong) 

and Tonkawa (Jeff Hildebrand, Tincho 

Merlos, Jimmy Seward and Michael 

Payne) gathered at the Aspen Valley 

Polo club on Sunday to compete in 

the final tournament of the season, 

the Carbondale Classic.

Wrapping up an action-packed 

season that began with the 

Independence Cup the first week 

of July and included ten weeks of 

fast-paced tournament competition, 

three teams took part in the final 

tournament of the summer that 

included players from Texas, Hawaii, 

Denver, Houston, Palm Beach and 

Argentina.

In the opening three chukkers of the 

round-robin, Ray Noh’s NOH Foods of 

Hawaii team scored a narrow 54- win 

over Tonkawa.

NOH Foods of Hawaii scored four 

times in the opening chukker with 

Carlitos Gracida scoring twice (once 

on a penalty shot) while teammates 

Ray Noh and Lucas Lalor each added 

a goal. Jeff Hildebrand responded 

with the only goal for his Tonkawa 

team and trailed early, 41-.

Second chukker goals from Jimmy 

Seward and Tincho Merlos went 

unanswered but NOH Foods of 

Hawaii continued to lead, 43-.

The two teams traded goals in the 

final period with Noh scoring from 

the field while Tonkawa’s sole goal 

came on a penalty conversion from 

Hildebrand. The win went to NOH 

Foods of Hawaii, 54-.

Flexjet 4, Tonkawa 3

Tonkawa held the field for the second 

three chukkers against a fresh Flexjet 

lineup, but fared no better. First 

chukker goals from Juan Bollini and 

Jeff Wood were complimented by 

a solid defensive effort that held 

Tonkawa scoreless and left them 

trailing 20- at the end of the first 

period.

Hildebrand and Merlos responded 

with single goals in the second 

chukker to tie the game. Flexjet was 

unable to break through the Tonkawa 

defenders and the two teams left the 

field after two chukkers all even at 

22-.

Erica Gandomcar-Sachs broke the tie 

with the opening goal of the third 

period, a penalty conversion, and put 

Flexjet back into the lead, 32-. Flexjet 

team captain Melissa Ganzi stretched 

the led to two goals, 42-, as Tonkawa 

battled to get back into the game.  

A goal from Hildebrand brought 

Tonkawa to within a goal of the lead, 

43-, but time was on the side of 

Flexjet as they ran out the clock for 

the 43- win.

Flexjet 6, NOH Foods of Hawaii 4

Another strong start gave Flexjet the 

lead in the opening minutes of the 

final three chukkers of the day. Single 

goals from Gandomcar-Sachs and 

Julio Novillo Astrada gave them an 

early 20- lead.  Roy Noh converted a 

penalty shot that cut the lead back to 

a single goal, 21-.  Gandomcar-Sachs 

added a final goal that ended the first 

chukker with Flexjet in the lead by 

two goals, 31-.

Carlitos Gracida scored on a penalty 

shot for NOH Foods of Hawaii in a 

defensively-oriented second period, 

32-. Melissa Ganzi gave Flexjet an 

insurance goal for the only other 

score of the chukker.  The Flexjet lead 

stood at 42- with just one chukker of 

play left in regulation time.

Juan Bollini took control of the 

Polo

Flexjet closes out the Aspen Valley summer season
by winning the Carbondale Classic

game in the final chukker, scoring 

the first two goals of the period and 

extending the Flexjet lead to four 

goals, 62-. Lucas Lalor staged a last 

offensive gasp for NOH Foods of 

Hawaii, netting a pair of goals when 

the Flexjet defense shut it down 

and held on for the 64- win and the 

Carbondale Classic title.

Juan Bollini earned MVP honors with 

Santa Rita Polo Farm’s Kit Kat being 

selected as Best Playing Pony. The 

five-year-old Bay mare was played by 

Lucas Lalor.

The players will now scatter across 

the country until many of them 

return to play in the Aspen Valley 

Polo Club’s Aspen World Snow Polo 

Championship in December.



6061 60

Polo

he final of the 2016 Gulfstream Pacific 

Coast Open at Santa Barbara Polo & 

Raquet Club in Carpinteria, California, 

paired FMB Too! against Restoration 

Hardware. Restoration Hardware 

took a quick lead in the first chukker 

of play with three consecutive goals 

including a goal by Team USPA 

member Costi Caset and two penalty 

conversions by Jason Crowder. Paco 

de Narvaez put up the first score for 

FMB Too! to end the chukker 31-. 

After a scoreless first chukker, Felipe 

Vercellino of FMB Too! found his stride 

scoring back-to-back goals, followed 

by an impressive nearside goal from 

Francisco de Narvaez placing FMB 

Restoration Hardware
Wins Gulfstream Pacific Coast Open

Too! ahead by one (43-). Following 

a scoreless second chukker for 

Restoration Hardware, a combined 

two goals from Crowder and Santi 

von Wernich put them back in the 

lead. However, consistent scoring 

from Vercellino left Restoration 

Hardware trailing by one (76-) going 

into the half.

In an electrifying fourth chukker 

Restoration Hardware, capitalized 

on a series of FMB Too! fouls 

providing them with a commanding 

four-goal lead. Caset began the 

scoring, followed by three penalty 

conversions from Crowder, adding 

to his already impressive three 

penalty goals from the first half. Caset 

scored again bringing Restoration 

Hardware’s total to 11 goals at the 

end of the fourth. Caset and Crowder 

sustained their momentum through 

the fifth each adding another score 

to the board, thwarting FMB Too!’s 

attempts, and leaving them scoreless 

for a second straight chukker. FMB 

Too! battling back from a six-goal 

deficit made two goals in the last 

chukker, however it was too little too 

late and Restoration Hardware seized 

a resounding 137- victory.

Most Valuable player was awarded 

to Costi Caset and Best Playing Pony 

was presented to Poncho owned and 

played by Caset. “It’s amazing, the 

biggest win of my life. It’s something 

I’ve always dreamed of. Coming back 

to where I grew up and winning this 

tournament,” exclaimed Caset.
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اليفستايل

GG2570 تصاميم كالسيكي: التشكيلة
الجديدة كليًا من ساعات غوتشي

من  تتألف  »غوتشي«   عالمة  من   GG2570 تشكيلة 

والتي  واملرأة،  للرجل  الساعات  من  مختارة  مجموعة 

اإلبداعي  باملدير  اخلاص  احلظ  لرقم  تكرميًا  ُسّميت 

لشركة »غوتشي« أليساندرو ميغيل وهو »25«، واحلقبة 

املميزة والبارزة لعالمة »غوتشي« خالل السبعينيات.

للرجال االختيار ما بني حجمني للساعة - من  وميكن 

احلجم الكبير جدًا بقياس 44 ملم إلى احلجم القياسي 

من  متنوعة؛  إطالالت  عن  فضاًل   - ملم   41 بقياس 

الناتو  بنمط  النايلون  الصلب، وسوار  بالفوالذ  السوار 

األخضر-األحمر- باأللوان  شرائط  يحمل  والذي 

السوار  إلى  األزرق-األحمر-األزرق،  أو  األخضر 

الكالسيكي من اجللد باللون األسود. تتوفر ساعات » 

غوتشي » لدى محالت مجموعة »ريفولي« في جميع دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

ساعة »ملتيفورت كرونوغراف أدفينتشر«
ساعة سويسرية راقية

أو  حتا،  جبال  نحو  االنطالق  في  تفكرون  كنتم  سواء 

جزيرة  فوق  باملظالت  واثقة  بقفزة  مثير  حتّد  خوض 

حلبة  على  سريع  سباق  في  التنافس  رمبا  أو  النخلة، 

السويسرية لصناعة  الشركة  لدى  فإن  أوتودروم،  دبي 

الذي  للرجل  املثالية  الساعة  »ميدو«  الراقية  الساعات 

يهوى استكشاف املغامرات اجلريئة مهما كانت.

تتسم  أدفينتشر”  كرونوغراف  “ملتيفورت  ساعة  إن 

بشخصية متكاملة، وقد ابُتـكرت لهؤالء الذين يستمتعون 

بالتحليق بعيدًا عن السرب. 

يعد هذا الطراز املميز للغاية مبثابة إضافة جديدة إلى 

لتواكب  خصيصًا  صّممت  التي  »ملتيفورت«  تشكيلة 

من  القوية  الفوالذية  علبتها  إن  املغامرات.  أجواء 

للبخار تزدان  الفيزيائي  بالترسيب  املُعالج  األنتراسيت 

وباللون  العجل  جلد  من  بثقوب  رائع  أصلي  بسوار 

النادرة  األلوان  تتباهى مبزيج من  ونظرًا ألنها  البني. 

في صناعة الساعات، فهي ساعة رياضية أنيقة وفريدة 

من نوعها متامًا. 

جيوفيزيك
المجموعة الَمعَلم من جيجر- لوكولتر

من خالل كشفها النقاب عن حملتها اإلعالمية األخيرة 

وعدًا،  لوكولتر  جيجر-  أعطت  جديدًا”  عاملًا  »اكتشف 

تصبح  التي  اجلديدة  احلساسية  أهمية  تعزيز  هو  و 

الساعة فيها منظورًا من خالله تتحقق الدهشة و املتعة 

املصنع  يّوفر  محتوى.  و  مضمونًا  للرغبات  ُيعطى  و 

فقط  اليقتصر  أوسع  عالٍم  نحو  األدوات  و  املفاتيح 

الصدارة  مركز  ليعطَي  لكن  و  متنياتنا،  مجموع  على 

رسالتها  لتجسيد  و  ذلك.  من  بداًل  املشاعر  و  للخيال 

مجموعة   - ميزون  غراند   - الكبيرة  الدار  تقدم  هذه، 

نسغ  يستمد  الترتيب  أنيق  و  صاٍف  بتصميٍم  أصيلة 

صناعة  عالم  في  جديدٍة  كاليبر-   - حركٍة  من  احلياة 

املبتكرة  الروح  داخلها  في  حتتضن  الراقية  الساعات 

للمصنع. جيوفيزيك تكشف النقاب عن قصتها املثيرة، 

و من األفضل أن نقول إنها قصتنا...

اللحظة  ففي  التشويق،  و  باإلثارة  تعج  رواية  مثل 

املجموعة  كأن  تبدو  »جيوفيزيك«،  على  العني  تقع  التي 

بأكملها ُتطلق همسًا ُيحّذر بلطٍف أن ال ُنخَدع باملظاهر. 

ليس  بالتأكيد  هو  سريع  بشكٍل  و  شيئ  كل  ُتخبر  أن 

أسلوبها.. مُتّجد »جيوفيزيك« صفة الصبر كوسيلٍة نحو 

املجموعة  هذه  في  موديل  فكل  تستمر،  و  تدوم  متعٍة 

املستويات.  مختلف  على  املعاني  من  بالعديد  يتمّيز 

عن  فوري  إعالٍن  مبثابة  هما  الشفافية  و  فالوضوح 

األناقة و التوازن، كما ترمز إلى األعماق املدهشة التي 

تطلق العنان حملتوًى من صناعة الساعات ُمبَتَكر، تعبر 

عنه الرموز الكالسيكية لهذه الصناعة..

»نيسان باترول: الفيلم«
يحصد جائزة »شورتي« العالمية

لصناعة  العاملية  موتور”  “نيسان  شركة  حصدت 

توزيع  حفل  ضمن  البرونزية  اجلائزة  على  السيارات 

باتـرول:  »نيسان  جتربة  عن  وذلك  شورتي«،  »جوائز 

أطلقتها  أن  بعد  كبير  بنجاح  حظيت  التي  الفيلم” 

الشركة عامليًا خالل مشاركتها في »معرض دبي الدولي 

للسيارات« في نوفمبر 2015. 

تعرف  والتي   - السنوية  شورتي«  »جوائز  واكتسبت 

واسعة،  عاملية  شهرة   - شورتيز«  »ذا  بـ  اختصارًا 

ماليني  ينتظرها  التي  املرموقة  اجلوائز  من  وهي 

املتابعني سنويًا عبر قنوات التواصل االجتماعي. وتكرم 

تظهر  التي  الواعدة  احلقيقية  املواهب  شورتيز«  »ذا 

و«إنستجرام«،  و«تويتر«،  »فيسبـوك«،  منصات  على 

و«يوتيوب«، و«سناب تشات«، وغيرها. 

وقدمت جلنة التحكيم اجلائزة إلى »نيسان« تقديرًا لتألق 

فكرة »نيسان باترول: الفيلم« ودرجة االبتكار املتميزة 

التجربة،  مفهوم  يطرحه  الذي  التفاعل  نوعية  جلهة 

والذي يعتمـد مبـدأ إشراك الزوار في تصوير مجموعة 

في  الحقًا  ستدخل  التي  القصيرة  الفيديو  مقاطع  من 

إنتاج الفيلم الدعائي لسيارة »نيسان باترول«. ويظهر 

»نيسان«  سيارتي  يقودان  سريني  عميلني  الفيلم  في 

ويستعدان خلوض مطاردة شيقة في الصحراء. ويلعب 

املمثل دور »العميل 23«، حيث تتقابل الشخصيتان في 

»ماكسيما«  سيارتي  ضمن  األنفاس  حتبس  مواجهة 

و«باترول« اجلديدتني كليَا.
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الشركة السويسرية لصناعة الساعات
تعزز مجموعة True وتطرح لونين جديدين

اتسعت أحدث تشكيلة من ساعات Rado مع انضمام 

تضم  وهي  إليها،  اجلديدة   True ساعات  مجموعة 

بألوانه  التقنية  فائق  السيراميك  من  مصنوعة  ساعات 

امللفتة لألنظار.  وبالفعل، فقد شهدت مجموعة الساعات 

جديدين،  لونني  إضافة  الغنية  الشوكوالته  بلون  البنية 

هما األزرق البحري واألخضر الداكن.

لفصل  املناسبة  األلوان  من  الثالثي  هذا  وبفضل 

اليفستايل

العربية للسيارات توفر “إنفينيتي كيو 30”
في صاالت عرضها بدبي واإلمارات الشمالية

أعلنت العربية للسيارات، الشركة الرئيسية في مجموعة 

لسيارات  احلصري  واملوزع  الرستماني  الواحد  عبد 

إنفينيتي في دبي واإلمارات الشمالية، عن طرح سيارة 

كلًيا.  اجلديدة   Infiniti Q30  ”30 كيو  “إنفينيتي 

ومتثل هذه السيارة طراًزا جديًدا من املركبات الفخمة 

املدمجة  السيارات  فئة  في  إنفينيتي  دخول  لتدشن 

الفاخرة التي تشهد منًوا متسارًعا.

وقال صالح ميوت، مدير املبيعات والتسويق في الشركة 

للسيارات  العربية  في  “يسرنا  للسيارات:  العربية 

السيارات  فئة  إلى  “إنفينيتي”  دخول  عن  اإلعالن 

املدمجة الفاخرة، حيث يدّشن الطراز اجلديد “إنفينيتي 

ألنه  التجارية،  اللعالمة  لهذه  جديًدا  عهًدا   ”30 كيو 

والشكل  املتطورة  والتكنولوجيا  باالبتكار  معزًزا  يأتي 

الديناميكي، وهي سمات تسهم مجتمعة في توفير جتربة 

جديدة بالكامل للسائق. ويطيب لنا تقدمي سيارة “كيو 

30” األنيقة لعمالئنا، ونحن على يقني تام من قدرتها 
على جذب املزيد من العمالء اجلدد لعالمة “إنفينيتي”.

التصميم
املميزة  إنفينيتي  تصميم  مالمح   »30 »كيو  تستخدم 

سبيل  فعلى  جديدة؛  ديناميكية  أشكال  إلى  وتطورها 

املثال، استوحى الشبك األمامي ثالثي األبعاد بالقوس 

املزدوج من إنفينيتي Q50، مع حركة أكثر مرونة نحو 

املصابيح األمامية. وتتدفق املنحنيات املثيرة واخلطوط 

السفلية،  التغليف  ووحدات  احملرك  غطاء  على  الثورية 

بقوة  توحي  التي  األطراف  نحو  الهيكل  خط  وعبر 

السيارة.

الطراز الجديد يدشن دخول إنفينيتي في فئة السيارات المدمجة الفاخرة

اخلريف، فإن بساطة ساعات Rado True بشكلها 

صورة  أبهى  في  اآلن  تتجلى  املستدير  الكالسيكي 

لونية لها على اإلطالق.  العلبة احلاضنة املصنوعة من 

 40 مبقاس  التقنية  فائق  السيراميك   monobloc
من  مصنوع  حزام  بواسطة  املعصم   على  تثّبت  ملم، 

نسيج NATO يتناسق معها، مما يجعل منها ساعات 

رياضية خفيفة الوزن للغاية تبدو في غاية األناقة سواًء 

مت ارتداؤها خالل ممارسة رياضة كرة املضرب أو مع  

سترة رسمية. 

وتتميز ساعة Rado True  بلون الشوكوالته البنية 

الغني، والذي يعكس لأللوان األرضية وتشكيلة متنوعة 

من الدرجات التي تشبه لون البشرة.  من جهتها، تتألق 

 ،Rado االبتكارات اللونية اجلديدة  التي تقّدمها شركة

اللونني األزرق واألخضر،  فتلفت االنظار أيضًا في هذه  

الساعة املميزة. ميكنك جذب األنظار مع النموذج باللون 

 True األزرق البحري الفخم، أو تزيني معصمك بساعة

املزدانة بلون الغابات. 

»نيسان« تطلق أول منصة عرض مخصصة لسيارات »نيسمو«
فى العالم لدى وكالء مبيعاتها في الشرق األوسط

أعلنت شركة نيسان اليوم عن إطالق أول منصة عرض 

مخصصة لسيارات »نيسمو« في الشرق األوسط. حيث 

وكالء  لدى جميع  املنصات  هذه  إطالق  الشركة  تعتزم 

هذه  وستستخدم  الحقًا.  العالم  أنحاء  في  مبيعاتها 

الشرق  منطقة  في  كليًا  تطويرها  مت  التي  املنصات، 

األوسط، لعرض تشكيلة سيارات نيسان »نيسمو« عالية 

صاالت  داخل  فريد  بشكل  املختلفة  ومنتجاتها  األداء 

عرض وكالء نيسان في املنطقة.

بعد  املنطقة  في  األولى  العرض  منصة  افتتاح  ويأتي 

في  اإلقليمي  املستوى  على  »نيسمو«  سيارات  إطالق 

الشرق  منطقة  »نيسان«  اختارت  وقد   .2015 أكتوبر 

األوسط إلطالق هذه املنصة األولى عامليًا بحيث ستقوم 

بتجهيز 7 منصات عرض لدى وكالئها في املنطقة. 

التنفيذي  املدير  شرفان،  سمير  قال  املناسبة،  وبهذه 

لشركة »نيسان الشرق األوسط«: »تشكل منطقة الشرق 

األوسط سوق واعد لنمو مبيعات ’نيسان‘ على مستوى 

االبتكار  جهود  اإلقليمي  عملنا  فريق  ويواصل  العالم؛ 

وتقدمي جتارب ملهمة للعمالء مبا يرسي معايير جديدة 

لسيارات ’نيسان‘ حول العالم«.

وأضاف شرفان: »تشكل منصة سيارات ’نيسمو‘ دلياًل 

توفير  على  وقدرتنا  املنطقة  في  إبداعنا  على  ساطعًا 

العاملية.  التوقعات  يتخطى  مبا  للعمالء  فريدة  جتارب 

فريدًا بني  تزاوجًا  ’نيسمو‘’باترول‘ اجلديد يجسد  أما 
األداء املتميز والفخامة العالية. وقد مت تصميم منصة 

العرض اجلديدة لتعكس تلك املعايير منذ اللحظة األولى 

وكالء  صاالت  من   7 جتهيز  وسيتم  العمالء«.  لدخول 

اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  في  »نيسان«  مبيعات 

مبنصات عرض مخصصة الستكشاف مزايا سيارات 

عرض  صالة  في  موجودة  املنصة  فستكون  »نيسمو«. 

»الشركة العربية للسيارات« في منطقة ديرة بدبي، على 

أن يتم جتهيز املنصة أيضًا في صالة عرض »املسعود 

للسيارات« في منطقة اخلالدية بأبوظبي. كما ستتوافر 

»صالح  شركة  عرض  صالة  لدى  أخرى  منصات 

)قطر(؛  سلوى  شارع  في  للسيارات«  املانع  احلمد 

وصالة عرض السيارات التابعة لشركة »سهيل بهوان 

للسيارات« مبنطقة القرم في العاصمة العمانية مسقط.

وسيضاف إلى هذه القائمة أيضًا 3 وكالء في اململكة 

العربية السعودية مبا في ذلك صالة عرض »بترومني« 

في مركز »أوتو مول« مبدينة جدة، باإلضافة إلى إطالق 

منصتي عرض تديرهما شركة »العيسى للسيارات« في 

جّدة )املدينة 2( والرياض )املخرج 4(. 

ومت تصميم منصات العرض بشكل الفت يجسد متيز 

عالمة »نيسمو«؛ إذ ترتفع عن مستوى األرض وتتألّق 

بلمسات أنيقة باللونني األبيض واألحمر؛ وهي تشتمل 

املنتجات  لتقدمي بعض  كذلك على مساحات مخصصة 

املنصات  هذه  وتتيح  املعروضة.  السيارات  قرب 

للعمالء التعرف عن كثب على السيارات والتواصل مع 

مستشاري مبيعات »نيسمو«.

وجنحت عالمة ’نيسمو‘ ببناء سمعة مرموقة في قطاع 

للماليني  بالنسبة  وهي  العاملية؛  الرياضية  السيارات 

من عشاق السيارات تعكس إرث »نيسان« املميز على 

الطرقات. وكانت سيارة »باترول نيسمو« أولى مركبات 

املنطقة خالل شهر مارس  بيعها في  العالمة ومت  هذه 

.2016
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األبرز  املوّزع  وأوالده«،  »أحمد صّديقي  مع  بالشراكة 

في  الراقية  السويسرية  الساعات  من  مجموعة  ألكبر 

في  الرائدة  رولكس،  اليوم  كشفت  األوسط،  منطقة 

صناعة الساعات الفاخرة، عن مفهوم التصميم اجلديد 

موقعه  تغيير  بعد  اإلمارات  مول  في  الكبير  ملتجرها 

أحمد  احلميد  عبد  قال  املناسبة،  وبهذه  املركز.  داخل 

صّديقي  »أحمد  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  صّديقي، 

رولكس  متجر  افتتاح  بإعادة  سعداء  "نحن  وأوالده«: 

في مول اإلمارات والكشف أمام عمالئنا في دبي عن 

أحدث مفاهيم التصميم من رولكس، التي تعتبر واحدة 

املتجر  يجّسد  بعيد.  أمد  منذ  املرموقني  شركائنا  من 

إبداعه ورونقه، وتبرز عراقة  اجلديد عالم رولكس بكل 

أكبر  أحد  اإلمارات  ُتعد  أرجائه.  في  رولكس  وأصالة 

أسواق رولكس في الشرق األوسط، وكان البد من تغيير 

مبتكر  مفهوم  وفق  إطالقه  وإعادة  البوتيك  هذا  موقع 

تأكيدًا وتوطيدًا ملكانة وسمعة رولكس في عالم صناعة 

الساعات الفاخرة".

ويقع متجر رولكس اجلديد في الطابق الثاني من مول 

اإلمارات، وميتد على مساحة 173 متر مربع، ويتميز 

بتصاميم عصرية أخاذة تعتمد على مواد مصنعة حسب 

وحجر  البرونزي  والنحاس  اجلوز  منها خشب  الطلب، 

الشهير  رولكس  تاج  ويزين  البيج.  بلون  واجللد  اجلير 

ليتناغم مع محيطه ولينسجم مع عراقة  املتجر اجلديد 

عالمة رولكس التي ترسخت على مدى أكثر من قرن.

بصفتها  وأوالده«،  صّديقي  »أحمد  مجموعة  وتؤكد 

املوزع الرسمي لساعات رولكس، التزامها بدعم العالمة 

وما  الفخمة  الساعات  في صناعة  العريقة  السويسرية 

ال  وأداء  مطلقة  وموثوقية  متناهية  دقة  من  به  تشتهر 

ُيقارن من خالل متاجرها في دبي واملتواجدة في كل من 

مول اإلمارات، ودبي مول، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي 

سنتر مردف، ودبي فيستيفال سيتي، وبرجمان، وبرج 

العرب، وكذلك عبر شبكة من املتاجر الواقعة في أنحاء 

دبي. وتتوافر خدمة ساعات رولكس لدى مركز »خدمات 

أكبر مركز متخصص مبنطقة  السويسرية«،  الساعات 

الشاملتني  والصيانة  العناية  لتقدمي  األوسط  الشرق 

على  الواقع  املركز  في  ويعمل  السويسرية،  للساعات 

امتداد طابق كامل ضمن »برج اجلدي« بدبي والتابع 

الفنيني  عشرات  وأوالده«  صّديقي  »أحمد  ملجموعة 

بني واملتخصصني في رعاية الساعات الفخمة. املدرَّ

وختم عبداحلميد أحمد صّديقي قائاًل: "نفتخر بشراكتنا 

نصف  من  أكثر  منذ  منثلها  حيث  رولكس  مع  املتينة 

قرن، واستطعنا معًا أن نوّطد مكانة رولكس على امتداد 

األعوام والعقود في أنحاء املنطقة. ويؤكد إعادة افتتاح 

شراكتنا  عمق  على  اإلمارات  مول  في  رولكس  متجر 

وشغفنا في الوقت نفسه بعراقة رولكس".

التصميم الجديد للمتجر يجّسد مفاهيم العراقة واإلبداع التي اقترنت بـ رولكس
»رولكس« تكشف عن متجرها المبتكر في »مول اإلمارات«
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»ريست أوف ذا ورلد«
ُيتوج بكأس شيرجار للخيول في أسكوت

اململكة  اختتمت مساء أمس على مضمار أسكوت في 

شيرجار  لكأس  احلرة  دبي  سوق  سباقات  املتحدة 

فرق،  أربعة  توزعوا على  فارسًا   12 للخيول مبشاركة 

فريق  جنح  حيث  للفتيات،  واحد  وفريق  للرجال  ثالث 

ريست أو ذا ورلد بجمع 38 نقطة كانت كافية لتتويجه 

بالكأس أمام 30,000 متفرج.

 وبالرغم من التوقعات الكبيرة بتحقيق الفارس املتألق 

يقوده  ما  إجنازًا  أوروبا،  فريق  قائد  ديتوري،  فرانكي 

أقر بصعوبة  أنه  غير   ،3,000 رقم  فوزه  إلى تسجيل 

حدث  ولكن  حافل  سجلي  أن  »صحيح  قائاًل  املنافسة 

اليوم كبير«، ولم يتمكن فريقه من مجاراة  تألق الفريق 

الفائز في »شوط كأس شيرجار سبرينت « األخير الذي 

فاز فيه ثيري جارنيت على ظهر كادريزي، وقاده أدائه 

عن  الفضي  السرج  جائزة  حصد  إلى  أيضًا  الرائع 

أفضل فارس للفردي خالل احلدث.

الكبير الذي احتشد في مضمار   ولم يخفي اجلمهور 

أسكوت فرحته بنجاح الفارسة البريطانية هايلي تيرنر 

ظهر  على  مايل«  شيرجار  كأس  »شوط  بـ  الفوز  في 

تدريبه هاري دنلوب  الذي يشرف على  ايرلي مورنينغ 

فارسة  أجنح  يد  على  حتقق  اإلجناز  هذا  أن  خاصة 

في تاريخ السباقات البريطانية، والتي سبق أن أعلنت 

اعتزالها عالم السباقات قبل أن يتم إقناعها بالعودة إلى 

املضمار للمشاركة في هذا احلدث الفريد الذي جنحت 

في التربع على قمته ضمن فريق الفتيات العام املاضي. 

قالت  اعتزالها  التراجع عن  إمكانية  ولدى سؤالها عن 

اليوم،  جرى  ما  دومًا  معي  تكرر  إذا  »سأعود  تيرنر: 

إال أن حدث اليوم استثنائي، وفرحتي كانت كبيرة لدى 

عبوري خط  النهاية حتى أني أوشكت على السقوط.« 

ونظرا لألداء القوي الذي قدمته تيرنر فقد قررت جلنة 

التحكيم املؤلفة من جو ميرسر وجون ريد منحها جائزة 

أفضل أداء لليوم. 

الرئيس-االتصال  أول  نائب  تهلك  صالح  وأعلن 

املؤسسي في سوق دبي احلرة أن رعاية السوق للحدث 

األقل.  على  القادمة  األربع  السنوات  خالل  ستستمر 

فيما بلغ مجموع جوائز الفائزين املالية  في األشواط  

الستة 45,000 جنيه إسترليني، ووصل إجمالي جائزة 

احلدث املالية إلى 270,000 جنيه إسترليني.

وذهبت جائزة الشوط األول إلى فريق أوروبا بعد تصدر 

الفرنسي ثييري غارنيه السباق على ظهر »إن سالوتيم« 

السباق  قبل  قلقًا  يبدي  لم  الذي  كوندون  كني  للمدرب 

بشأن الفارس الذي سيتولى قيادة اجلواد الفائز قائاًل 

»جميعهم جيدون«.

احلرة  دبي  سوق  )شوط  الثاني  احلدث  شوط  وشهد 

ستايرس( فوزًا كبيرًا لفريق ريست أوف ذ ورلد الذي 

الذي  فيلني  آرك  أول مركزين من خالل اجلواد  حصد 

ليرينا  غيفني  افريقي  اجلنوب  بقيادة  بقوة  طريقه  شق 

متقدمًا على زميله كينيتشي ايكوزو على ظهر سي أو 

هيفن.  

مارتني  شيرجارأهدى  كأس  في  له  مشاركة  أول  وفي 

أشواط  بثالث  الفوز  وايرلندا  بريطانيا  فريق  هارلي 

أواًل،  النهاية  خط  إلى  ميستيروك  قاد  أن  بعد  احلدث 

)فريق  ويلسون  جني  اميا  بقيادة  دوريتو  حل  فيما 

الفتيات( في املركز الثاني. وواصل فريق ريست أوف 

ذا ورلد عروضه القوية باستحواذه على املركزين األول 

)كالسيك(  اخلامس  شيرجار  كأس  شوط  في  والثاني 

بفارق  العام  الترتيب  ليتصدر  تقريبًا،  2400م  ملسافة 

13 نقطة حيث حل دينهيل كودياك بقيادة ليرينا أواًل، 
تاله كومباتيف بقيادة دي سوزا ثانيًا. 

قام بتتويج الفريق الفائز عدد من مسؤولي سوق دبي 

احلرة يتقدمهم كولم ماكلوكلني النائب التنفيذي لرئيس 

نائب  تهلك  وصالح  احلرة،  دبي  سوق  إدارة  مجلس 

السباعي  وشينيد  املؤسسي،  الرئيس-االتصال  أول 

حدثًا  »كان  ماكلوكلني:  وقال  الرئيس-التسويق.  نائب 

رائعًا وأهنئ جاي هيندرسون وفريق عمله في مضمار 

أصبحت  إذ  الكبير،  العرض  هذا  تنظيم  على  أسكوت 

دوليًا  لكأس شيرجار حدثًا  سباقات سوق دبي احلرة 

بامتياز، يحظى بإعجاب جماهيري واسع، ونحن سعداء 

مبا شهدناه اليوم.«

Organised by

dijw_dubai dijw dijwdubaijewelleryshow

7-10 DECEMBER 2016BE WHERE THE BIGGEST 
SPENDING JEWELLERY 

BUYERS GO

Dazzle at Dubai International Jewellery Week

23,000 visitors plan to spend an average of US$ 5,000 per visit 

BOOK YOUR STAND NOW!

7~10 December 2016, Dubai World Trade Centre

CONTACT US TODAY!      Tel: +971 4 308 6357   |   jewelleryshow@dwtc.com   |   jewelleryshow.com

•  VIP PREVIEW  •  STYLE GUIDES  •  BEAUTY & FASHION WORKSHOPS

*Source: DIJW Visitor Survey 2015

DIJW_al badia_230x320.indd   1 8/8/16   2:04 PM
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’بريتلينغ‘ تطرح
ساعة ’كرونوالينر بالكستيل‘ في الشرق األوسط

اليفستايل

 JACOB & CO. TWIN TURBO ساعة
مع نظام توربيون مزدوج بثالثة محاور و عداد للدقائق

الثالثني  بعيدها  العام  دارJacob & Co هذا  حتتفل 

ولقد مّت تأسيسها في األصل عام 1986 في نيويورك.

لالحتفال بهذا العقد اجلديد من االبتكار واجلرأة، تقوم 

بشكٍل  معّقدة  إضافية  بوظائف  طراز  بإطالق  الدار 

تبلغ  التي  الشركة  لهذه  والنشاط  اخلبرة  مع  يتماشى 

30 عام من العمر.

البراعة التقنّية

في  نوعها  من  األولى   Twin Turbo ساعة  تقوم 

العالم بدمج نظاَمي توربيون بثالثة محاور وعداد واحد 

التوربيون  نظاما  يحافظ  معادلة،  نظام  للدقائق.بفضل 

على معدل ثابت عند 40 ثانية و3 دقائق و4 دقائق في 

الدورة من أجل احلصول على دوران متجانس بالسرعة 

نفسها. ومع رّنة صوت عميقة، يقّدم عداد الدقائق مع 

الساعات،  دّق  آللّية  عصرّيًا  نهجًا  الكاتدرائّية  ناقوس 

التقليدّية، والدقائق.  الـ15 دقيقة  و10 دقائق بداًل من 

حتديد  خالل  الدّق  آلّية  من  باحلّد  أمان  نظام  ويقوم 

الوقت.

السويسرية  الشركة   ،)Breitling( ’بريتلينغ‘  أعلنت 

واملتخّصصة  الفاخرة  الساعات  لتصنيع  العريقة 

وصول  عن  الطيران،  لقطاع  الكرونوغراف  بساعات 

’كرونوالينر‘  بالكامل من طرازها املمّيز  نسخة جديدة 

)Chronoliner(. فلقد أصبحت ساعة ’كرونوالينر 
بالكستيل‘ )Chronoliner Blacksteel( اجلديدة 

بني  جتمع  وهي  األوسط  الشرق  أسواق  في  متوفرة 

الفوالذي  واإلطار  التقنية  عالي  السيراميكي  القرص 

األسود، إضافة إلى مينا ورباط مّطاطي متناغمني في 

التصميم واللون.

بإطار فوالذي مطلي مبادة عالية  الطراز اجلديد  يأتي 

املقاومة مرتكزة على الكربون. وتستمر اللمسة الداكنة 

في الساعة عبر املينا الذي يشتمل على عّدادات باللون 

الذي  األساسي  املّطاطي  الرباط  إلى  إضافة  ذاته، 

’إيرو كالسيك‘  الفوالذي  الشبك  يعكس تصميم سوار 

)Aero Classic(. وبالتالي يعّزز هذا الطراز اجلديد 

النواحي التقنية واألناقة الراقية لساعة الطّيار احلقيقية.

عمالنية  وظيفتني  أكثر  اجلديدة  ’كرونوالينر‘  جتمع 

كثيري  واألشخاص  األوسط  الشرق  لطّياري  بالنسبة 

لقياس  كرونوغراف  نظام  وهما  املنطقة،  في  السفر 

أوقات الطيران، والعرض لثالث مناطق توقيت لالنتقال 

بني األوقات املختلفة حول العالم. تأتي منطقة التوقيت 

الثانية بنمط 24 ساعة )مفيدة للتمييز بني النهار والليل( 

أحمر  برأس  وسطية  ذراع  عبر  إليها  اإلشارة  وتتم 

باجتاهني  الدّوار  املزالجي  القرص  يخدم  بينما  اللون، 

في توفير منطقة توقيت ثالثة بنمط 24 ساعة أيضًا.

11th International Equine Trade Fair 2016

5 - 7 October 2016 
MEYDAN, GATE C, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

Follow us on Instagram
@alfares.dubai

P.O.Box 11183, Dubai, U.A.E.  
Tel: +971 4 3406888  Fax: +971 4 3403608  
Mobile: +971 55 9555982  Email: rasheed@alfajer.net  

www.facebook.com/AlFaresDubai2016

Follow us on Instagram
@alfares.dubai

P.O.Box 11183, Dubai, U.A.E.  
Tel: +971 4 3406888  Fax: +971 4 3403608  
Mobile: +971 55 9555982  Email: rasheed@alfajer.net  

www.facebook.com/AlFaresDubai2016

www.alfaresdubai.com
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األلوان الجديدة الكاملة باألسود تعّزز التصميم 
األساسي الذي ال يتأّثر بمرور الزمن

’كرونوالينر بالكستيل‘ متوفرة اآلن في معارض 
’بريتلينغ بوتيك‘ والمتاجر الرائدة في المنطقة
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Dubai Duty Free Handicap

James Finnegan, Sinead El Sibai, Antonia Beggs

Lady Chanelle McCoy, Caroline Wozniacki, 
Ana Ivanovic, Sinead El Sibai and Sir Anthony 

McCoy

Salah Tahlak, Caroline Wozniacki, Ana Ivanovic, 
Lady Chanelle McCoy, Sir Anthony McCoy and 

Sinead El Sibai

Dubai Duty Free Cup winner

Jasmin Micoyco, Mr & Mrs Fred Dinenage, Salah 
Tahlak

Mr & Mrs Tony Smurthwaite, Sinead El Sibai

Sinead El Sibai, Caroline Wozniacki, Salah 
Tahlak and Ana Ivanovic with the Dubai Duty 

Free Cup jockeys

Dubai Duty Free Handicap winner

Dubai Duty Free Mill Reef Stakes

His Excellency Sulaiman Al Mazroui, Touia 
Tahlak, Salah Tahlak

Tanya Steele Bodger, Lady Emma Balding, Ian 
Balding LVO, Duncan Steele Bodger

Dubai Duty Free
International Weekend at Newbury Racecourse



Unparalleled performance, for all of life’s roads.
Bentayga.

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. © 2016 Bentley Motors Limited. Model shown: Bentayga.

BENTLEY EMIRATES

Introducing the extraordinary SUV. Please contact on +971 4 305 8999 (Dubai)
or +971 2 222 2445 (Abu Dhabi) for more information: www.uae.bentleymotors.com.


