




حضور قوي لفروسية اإلمارات في أوروبا

حضور ساطع للفروسية اإلماراتية خالل املوسم األوروبي في معظم أنواعها. صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهد 

القدرة أو سباقات السرعة في كٍل من  معظم هذه اإلجنازات من خالل حضوره سباقات 

مهرجان الرويال أسكوت وسباقات نيوماركت والديربي اإلجنليزي.

أول إجنازات خيول جودلفني شهدها أيضًا بجانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وجاللة امللكة إليزابيث 

الثانية، ملكة بريطانيا ودول الكومنولث، وأفراد األسرة املالكة، حيث انتزع »شيستروتون«، 

برينسيس  أالود«  »الف  سباق  املهرة  كسبت  فيما  هانديكاب«،  مايل  »إنفستك  سباق  لقب 

إليزابيث ستيكس.

مضمار نيوماركت كان مسرحًا لتألق كل من »بارفيت« الذي خطف لقب الشوط االفتتاحي 

»سيلفر بونبري كب«، فيما حقق »بينغ ذيار« الثنائية خليول جودلفني بتتويجه بطاًل للشوط 

اخلامس.

في سباقات القدرة شهدت اجلولة األولى ملهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم للقدرة في إقليم توسكانا بإيطاليا، تفوقًا الفتًا لفرسان اإلمارات، فيما كان 

النصر حليفهم أيضًا في سباقات أوسنت بارك، التي أقيمت في إجنلترا.

كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة واصل جوالته، وشهد  مضمار 

التي انطلقت قبل  الثالثة للسلسلة  التاريخي في مدينة ميالن اإليطالية اجلولة  سان سيرو 

نحو 24 عامًا.

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة عّزز وجوده 

في  املهرجان  جوالت  يوليو  شهر  وشهد  األصيلة،  العربية  للخيول  ودعمه  رعايته  وواصل 

إيطاليا وبريطانيا وأمريكا.
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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+ 

ثنائية لخيول جودلفين 
بـ»نيوماركت«

تألق فرسان القدرة في 
»أوستن بارك«
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تمتعوا با�قامة الرائعة في أكثر من ٤٠ فندق ومنتجع سانت ريجس في أنحاء العالم.
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إدخل إلى عالم يفوق التوقعات
من موقعه ضمن الحبتور سيتي، يتواجد أول منتجع متكامل في المنطقة في قلب مدينة 

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

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

٥٥٥٥ ٤٣٥ ٤ ٩٧١+ stregisdubai.com مدينة الحبتور، ص.ب ١٢٤٤٠٥، دبي، ا�مارات العربية المتحدة. 
سانت ريجس دبي
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بحضور محمد بن راشد

ثنائية لخيول جودلفين بمضمار نيوماركت بانجلترا

سباق

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

آل  الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد  رعاه 

مكتوم ولي عهد دبي تألق خيول جودلفني في نيوماركت 

باجنلترا، كما شهد السباق عدد من الشيوخ واملسؤولني 

واملالك، وجمهور غفير من عشاق السباقات اإلجنليزية.

وجاء الفوز األول جلودلفني عبر »بارفيت« الذي خطف 

ذيار«  »بينغ  وأضاف  فيما   ، االفتتاحي  الشوط  لقب 

اإلجناز الثاني جلودلفني بتتويجه بطاًل للشوط اخلامس.

وقاد الفارس جيمس دويل »بينغ ذيار« للفوز بإشراف 

 1.26.44 قدره  زمنًا  مسجاًل  أبلبي،  شارلي  املدرب 

تارت  روبرت  بقيادة  »دوسويل«  عن  رقبة  بفارق  دقيقة 

املركز  في  »يافور«  جاء  فيما  غوسدن،  وإشراف جون 

الثالث بقيادة سني ليفي.

تنافس للفوز باللقب 10 خيول، حيث كان »بينغ ذيار« 

ترشيحات  يخيِّب ظن  لم  وبالفعل  للفوز.  األول  املرشح 

معجبيه، حيث ظفر باللقب مبهارة عن الوصيف.

»بارفيت« بطل االفتتاح
ونال »بارفيت« جلودلفني لقب الشوط األول االفتتاحي 

بقيادة  وذلك  متر،   1400 ملسافة  كب  بونبري  سيلفر 

غوسدن  جون  املدرب  وإشراف  بويك  وليام  الفارس 

مسجاًل زمنًا قدره 1.22.89 دقيقة بفارق طولني عن 

روجر شارلتون.  وإشراف  مور  ريان  بقيادة  »ماكزمي« 

آل  بن راشد  الشيخ حمدان  »فوارق« لسمو  فيما جاء 

وإشراف  كرولي  جيم  بقيادة  الثالث  املركز  في  مكتوم 

أوين بورس.

املرشح  »بارفيت«  وكان  18 خياًل،  الشوط  في  تنافس 

األول للقب، وبالفعل حقق التوقعات وتوج بطاًل بجدارة 

في الشوط االفتتاحي.

“تريبال كويست«
وصيفا في »السادس« 

الثاني  املركز  في  جلودلفني  كويست«  »تريبال  جاء 

خلف »غلوبال جيانت« بقيادة أف. بيري وإشراف إيد 

دنلوب في الشوط السادس »ويذر بايز ستاليونز ميدن 

ستيكس« ملسافة 1400 متعر.

شارلي  وإشراف  لني  مارتن  كويست«  »تريبال  وقاد 

أبلبي، فيما حل »بسطام« في املركز الثالث بقيادة ليام 

كنيري وإشراف جون كوين.

الترشيحات  وكانت  خياًل،   11 الشـــــوط  في  تنافس 

خيَّب  ولكنه  جلودلفني  آي«  »فالكون  نحو  منصبة 

التوقعات وحلَّ سادسًا.

»كليمي« ينتزع »الثاني«
الثاني  للشوط  بطاًل  مور  ريان  بقيادة  »كليمي«  فاز 

 1200 ملسافة  ستيكس«  كامبريدج  أوف  »دوشيس 

متر للفئة الثانية بإشراف املدرب إيدن أوبرين مسجاًل 

أرباع  وثالثة  بفارق طول  دقيقة   1.10.34 قدره  زمنًا 

الطول عن »نيالتي« بقيادة وليام بويك وإشراف مارك 

الثالث  املركز  في  نوير«  »مامبا  جاء  فيما  جونستون، 

بقيادة أندريا أتزيني.

املرشح  »كليمي«  وكان  خيول،   8 الشوط  في  تنافس 

األول للقب، وبالفعل حقق التوقعات وتوج بطاًل مهارة.

“مرزوق« يكسب »الثالث«
كسب »مرزوق« بلقب الشوط الثالث ملسافة امليل وربع 

املدرب  وإشراف  إيجان  جيه.  الفارس  بقيادة  امليل 

دقيقة   2.2.34 قدره  زمنًا  مسجاًل  نوسيدا،  جيرمي 

بفارق ثالثة أرباع الطول عن »أوسيس شارم« جلودلفني 

فيما  أبلبي،  وإشراف شارلي  غوردون  بقيادة جوزفني 

جاء »أتكنسون غرميشو« في املركز الثالث بقيادة جيمي 

كوين وإشراف أندرو بالدينغ، وتاله في املركز الرابع 

وإشراف  مورفي  أويسن  بقيادة  جلودلفني  ال«  »ليش 

املدرب سعيد بن سرور.

“رولي بولي« بطل الشوط الرئيسي
توج »رولي بولي« بقيادة الفارس ريان مور بلقب الشوط 

الرئيسي »تاتر سالز فاملاوث ستيكس« ملسافة امليل للفئة 

األولى بإشراف املدرب إيدن أوبرين، مسجاًل زمنًا قدره 

1.36.01 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن »وحيدة« 

شارلي  املدرب  وإشراف  بويك  وليام  بقيادة  جلودلفني 

املركز  في  جلودلفني  هوب«  »إريبيان  جاء  فيما  أبلبي. 

الثالث بقيادة جوزفني غوردون وإشراف املدرب سعيد 

بن سرور. وشهد الشوط صراعًا ساخنًا بني 7 خيول 

قوية وكان التنافس قد انحصر في املرحلة األخيرة ببني 

»رولي بولي« و»وحيدة«.

السباق شهد تنافسًا كبيرًا.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد والجليلة بنت محمد.
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سباق

“برايفت ميشنط نجم الختام
»شيلسي  األخير  الشوط  لقب  ميشن«  »برايفت  حسم 

بقيادة  وذلك  امليل،  ملسافة  هانديكاب«  ووترفرونت 

موريسون  هوجي  وإشراف  موفي  أويسن  الفارس 

عن  طول  بفارق  دقيقة   1.40.02 قدره  زمنًا  مسجاًل 

وإشراف  مارش  فينلي  بقيادة  نو«  جوليوس  »دكتور 

»فينيشينغ  األول  املرشح  جاء  فيما  هيوز،  ريتشارد 

لني  مارتن  بقيادة  الثالث  املركز  في  جلودلفني  تتش« 

وإشراف املدرب سعيد بن سرور.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد في حديث مع أحد الحضور.
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محمد بن راشد يشهد سباق الديربي اإلنجليزي

تألق »شيستروتون« لجودلفين و»وينجز« يتّوج باللقب

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

آل  الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد  رعاه 

مكتوم، ولي عهد دبي، سباق الديربي اإلجنليزي الذي 

أقيم في مضمار ابسوم العريق بإجنلترا، كما حضرت 

السباق حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، سمو األميرة هيا بنت احلسني، والشيخ راشد 

بن دملوك آل مكتوم، والشيخ جمعة بن دملوك آل مكتوم، 

والشيخ حمد بن دملوك آل مكتوم، وجاللة امللكة إليزابيث 

الثانية، ملكة بريطانيا ودول الكومنولث، وأفراد األسرة 

املالكة.

انتزع  حيث  جودلفني،  خيول  احلفل  خالل  وبرزت 

شارلي  وإشراف  بويك  وليام  بقيادة  »شيستروتون«، 

أبلبي، لقب سباق »إنفستك مايل هانديكاب« في الشوط 

قدره  بزمن  املسافة  وقطع  متر،   1700 ملسافة  الثاني 

»مايسكال  عن  طول  بفارق  متفوقًا  دقيقة،   1:46:96

سباق

مدنيس«.

وإشراف  دويل  جيمس  بقيادة  »فرونتيرمان«،  وحل 

شارلي أبلبي، في املركز الثاني في شوط »كورونيشن 

كب« ملسافة امليل ونصف امليل »جروب1« للخيول عمر 

بويك  وليام  بقيادة  »هوكبيل«،  رفيقه  تاله  سنوات،   4

وإشراف شارلي أبلبي، فيما تّوج بلقب السباق »هايالند 

ريل«، بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين.

بن  لألمير خالد  »إينابل«  املهرة  األوكس  بلقب  وتوجت 

عبدالله، بإشراف جون غوسدن وبقيادة فرانكي ديتوري 

جلودلفني  »سوبيتسو«  مهرة  وحلت  شارلتون،  وروجر 

متأخرة في السباق.

»الف أالود« لجودلفين
تكسب »برينسيس إليزابيث«

جون  بإشراف  جلودلفني،  أالود«  »الف  املهرة  خطفت 

انتزعت  حني  األضواء  دويل،  جيمس  وبقيادة  غوسدن 

ستيكس،  إليزابيث  برينسيس  الثاني  الشوط  لقب 

ملسافة  سنوات   3 عمر  واألفراس  للمهرات  املخصص 

1700 متر »جروب3«.

دقيقة   1:41:54 قدره  بزمن  املسافة  البطلة  وقطعت 

»أبسليوت  الوصيفة  عن   أطوال   5 بفارق  متفوقة 

بات  وبقيادة  واتسون  ارشي  بإشراف  بالست«، 

سوميون، فيما حلت في املركز الثالث »تيسبيوتا درمي«، 

بإشراف ديفيد اليسورث وبقيادة سيلفستر دي سوزا.

إيدن  بإشراف  إيجلز«،  أوف  »وينجز  اجلواد  وتوج 

أوبرين وبقيادة بي بي بيجي، بلقب سباق ديربي ابسوم 

الذي تبلغ مسافته مياًل ونصف امليل »جروب1«، وتبلغ 

قيمة جائزته مليونًا و625 ألف جنيه إسترليني.

 2:33:03 قدره  بزمن  السباق  مسافة  البطل  وقطع 

أوف  »كليف  عن  طول  نصف  بفارق  متفوقًا  دقيقة، 

ماذر«، وحل ثالثًا »كراكس مان«.

ميرفي  أويسن  بقيادة  »دروشيد«،  اجلواد  وخطف 

وإشراف أندرو بالدينغ، لقب الشوط األول ملسافة امليل 

حمدان بن محمد يتسلم جائزة فوز خيول جودلفين.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد في حديث مع الفرسان.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد وهيا بنت الحسين.
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سباق

وربع امليل و17 ياردة للخيول في سن ثالث سنوات على 

لقب برايفت بانكنج ستيكس للتكافؤ.

متفوقًا  دقيقة،   2:05:96 قدره  بزمن  املسافة  وقطع 

بفارق رقبة عن  »امينيم«، بإشراف ساميون دو وبقيادة 

»ديزرت  األول  املرشح  ثالثًا  حل  فيما  نورتون،  فراني 

سكاي الين« بقيادة إف بيري وإشراف ديفيد إسوورث.

وبقيادة  كار  روث  بإشراف  ديبت«،  »سوفرين  وفاز 

جيمس سولفان، بلقب الشوط الثالث ملسافة امليل و113 

ياردة على لقب سباق داميوند ستيكس »جروب3«، وحل 

بإشراف شارلي  »فوكسوود« جلودلفني،  األول  املرشح 

أبلبي وبقيادة وليام بيوك، في املركز الرابع.

»وينجز أوف إيجلز« يحقق المفاجأة 
الديربي  بلقب  إيجلز«  أوف  »وينجز  اجلواد  فوز  شكل 

شهد  من  لكل  كبرى  مفاجأة  الكالسيكي،  اإلجنليزي 

الفوز  كان  ورمبا  العريق،  ابسوم  في مضمار  السباق 

مفاجئًا حتى للمدرب اإليرلندي املخضرم، إيدن أوبرين، 

الذي دفع بأكثر من 5 خيول لهذا السباق، حيث اختار 

الفارس املغمور بارديج بيجي. 

فوز اجلواد »وينجز أوف إيجلز« منح إيدن أوبرين فوزه 

السادس بالديربي اإلجنليزي، كما أبرز الفارس املغمور 

الكالسيكية في  السباقات  وأكبر  أيضًا في أهم  بيجي 

بريطانيا والعالم، وميلك هذا الفارس في رصيده أربعة 

انتصارات فقط منذ عام 2015.

بيجي قال إن الفوز لم يكن سهاًل، لكن املدرب أوبرين 

أعطاه حماسًا كبيرًا وشجعه على الثبات، مضيفًا أنه 

البداية إال أنه كان  على الرغم من التعثر اخلفيف في 

في املوقع املناسب في الوقت املناسب لالنقضاض على 

الصدارة.

املدرب أوبرين أشاد باجلواد، وقال إنه أظهر مستويات 

جيدة خالل التدريبات وقد لفت أنظارنا خالل مشاركته 

لبطل  املقبلة  الوجهة  أما  شيستر،  سباق  في  األخيرة 

الديربي اإلجنليزي فلم يحدد مدربه سباقًا بعينه، لكن 

قال إن هناك خيارات عديدة.
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قدرة

بحضور حمدان بن محمد

محمد بن راشد يشهد إنجاز فرسـان اإلمـــــارات في ايطاليا

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 

رعاه الله، ثاني ايام اجلولة األولى من مهرجان سموه 

إيطاليا،  في  توسكانا  بإقليم  بيزا  مدينة  في  للقدرة 

آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  بحضور سمو 

على  اإلمارات  فرسان  وهيمن  دبي.  عهد  ولي  مكتوم، 

املراكز األولى في سباق الـ120 كم املصنف »جنمتني«، 

ضمن احلدث العاملي الذي شهد مشاركة ما يزيد على 

500 فارس من نحو 44 دولة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

تضافر  بفضل  حققوه  الذي  الكبير  بالفوز  الفرسان 

جهود الفرسان واملدربني، منوهًا سموه بأهمية املنافسة 

النتائج  إلى  الوصول  أجل  من  الواحد،  الفريق  بروح 

اإليجابية واملرجوة في سباقات القدرة العاملية.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

واجلاهزية  التدريب  في  املثابرة  إلى  اإلمارات  فرسان 

أفضل اإلجنازات  لتسجيل  وفنيًا  ومهاريًا  بدنيًا  التامة 

في  خفاقًا  عاليًا  احلبيبة  دولتنا  علم  ورفع  الرياضية، 

املهرجانات والبطوالت الرياضية إقليميًا ودوليًا، وكذلك 

الرياضية  األوساط  في  اإلمارات  دولة  سمعة  ترسيخ 

الدولية وغيرها من الفعاليات العاملية.

سيطرة تامة لفرسان اإلمارات
بالقب ممتطيًا صهوة  الفارسي  الفارس منصور  وتّوج 

»ماجيك كلني تاياال« إلسطبالت إم.آر.إم، مسجاًل زمنًا 

قدره 4.29.37 ساعات، واحتل املركز الثاني الفارس 

إلسطبالت  »شنه«  صهوة  على  املري  غامن  الله  عبد 

وجاء  ساعات،   4.29.38 قدره  زمنًا  مسجاًل   ،3 إف 

على صهوة  الثالث  املركز  في  العويسي  غامن  الفارس 

مسجاًل   ،3 إف  فيجنولس« إلسطبالت  دي  جينه  »دي 

محمد  الفارس  وظفر  ساعات.   4.29.39 قدره  زمنًا 

جنمات«   3« املصنف  كم  الـ160  سباق  بلقب  عايده 

ممتطيًا صهوة »طاهر دي بارذاس« إٍلسطبالت إف 3، 

مسجاًل زمنًا قدره 7.06.49 ساعات، وحل ثانيًا سالم 

حمد ملهفوف الكتبي على صهوة »كردوس« إلسطبالت 

إم 7، مسجاًل زمنًا قدره 7.06.50 ساعات، وجاء في 

صهوة  على  الكعبي  عبيد  حمد  الفارس  الثالث  املركز 

»سيام دى بارذاس« إلسطبالت إم.آر.إم، مسجاًل زمنًا 

قدره 7.06.56 ساعات.

تتويج األبطال
بعد انتهاء السباقات، قام محمد عيسى العضب، املدير 

رئيس  عزيزي  وميرويس  للفروسية،  دبي  لنادي  العام 

شركة عزيزي للتطوير العقاري، بتتويج األبطال الفائزين 

باملراكز األولى، ضمن السباقني في اليوم اخلتامي الذي 

تضمن حتدي الـ120 كم وحتدي الـ160 كم. وتسلم 

األبطال الكؤوس، معربني عن سعادتهم الكبيرة باإلجناز 

محمد بن راشد وحمدان بن محمد يستمعان لسعيد الطاير.
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الذي حتقق. وبلغت قيمة جوائز املهرجان نصف مليون 

ميدان  مؤسسة  برعاية  أقيم  الذي  احلدث  في  يورو، 

دبي  نادي  وتنظيم  العقاري،  للتطوير  عزيزي  وشركة 

للفروسية، وذلك حتت مظلة االحتاد اإليطالي للفروسية 

وإشراف االحتاد الدولي للفروسية.

مشاركة كبيرة في السباق
»جنمتني«،  املصنف   CEI كم   120 الـ  سباق  شهد 

أبرزها  العالم  دول  مختلف  من  فارسًا   172 مشاركة 

واألرجنتني  وإيطاليا  وإسبانيا  وفرنسا  اإلمارات 

وغيرها من الدول. ومتيز السباق باملنافسة القوية بني 

مهرجان صاحب  في  املشهد  تصدر  حيث  املشاركني، 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

الفارسي فخور الفوز
األول  املركز  صاحب  الفارسي،  منصور  الفارس  قال 

حتقق  الذي  باللقب  فخور  إنه  كم،  الـ120  سباق  في 

في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم للقدرة، مشيدًا بأداء الفرس البطلة »ماجيك كلني 

انتزاع  بعد  إليه  بالنسبة  املفاجأة  حققت  التي  تاياال« 

جميع  وباسم  »باسمي  قائاًل:  البطل  وأضاف  اللقب. 

فرسان اإلمارات، نتوجه بالشكر والعرفان إلى صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة، 

على الدعم الكبير، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد 

آل مكتوم، ولي عهد دبي، على املتابعة الدائمة«.

بارك  املقبلة هي سباق أوسنت  البطل أن وجهته  وذكر 

بإجنلترا ، حيث تنتظره مهمة صعبة يتطلع من خاللها 

إلى مواصلة التألق.

إسماعيل محمد: »ماجيك كلين تاياال«
فرضت نفسها بقوة

كلني  »ماجيك  الفرس  أن  محمد  ٍإسماعيل  املدرب  أكد 

تاياال« التي ظفرت بلقب السباق البالغة مسافته 120 

كم املصنف »جنمتني«، فرضت نفسها بقوة منذ دخولها 

اسطبالت إم.آر.إم حديثًا قادمة من أستراليا، مشيرًا 

إلى أن الفرس شاركت أخيرًا في سباق أوسنت بارك 

بإجنلترا من فئة »جنمة واحدة« محرزة املركز الثالث.

إمكانياتها  عن  كشفت  البطلة  أن  إسماعيل  وأضاف 

حديثة  األسترالية  اخليول  من  أنها  رغم  وذلك  مبكرًا، 

العهد على اإلسطبل، وقدمت أداًء رائعًا أمام منافسة 

السمو  صاحب  مهرجان  سباقات  أهم  أحد  في  قوية 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بإيطاليا. وأكد 

الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  أن  محمد  إسماعيل 

رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

جميع  سر  الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء،  مجلس 

ملشاركة  مؤيدًا  سموه  كان  حيث  اإلسطبل،  إجنازات 

بالشكر  متوجهًا  كم،  الـ120  حتدي  ضمن  الفرس 

سمو  وإلى  الالمحدود  الدعم  على  العرب  فارس  إلى 

الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، على 

التعليمات التي قادت إلى اللقب.

حمدان بن محمد مع أحد الخيول.
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قدرة

محمد العضب:
حضور فارس العرب أكبر تتويج

دبي  لنادي  العام  املدير  العضب  عيسى  محمد  أعرب 

للفروسية عن سعادته بالنجاح الكبير للجولة األولى من 

مهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

احلدث  إن  العضب  وقال  بإيطاليا،  للقدرة  مكتوم  آل 

متيز من جميع النواحي مبا في ذلك التنظيم واملشاركة 

القياسية على مستوى جميع السباقات متمثلة بخوض 

أكثر من 500 فارس املنافسة من مختلف أنحاء العالم.

احلضور  إن  للفروسية،  دبي  لنادي  العام  املدير  وقال 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  السامي 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، أكبر تتويج وكان تواجد سموه مبثابة 

اسم  يحمل  الذي  الكبير  احلدث  لهذا  جناح  شهادة 

األوروبي  احلضور  ترجمه  ما  وذلك  العرب،  فارس 

بالشكر  نفسه  الوقت  في  متوجهًا  للمهرجان،  والعاملي 

إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد 

دبي، على متابعته املستمرة.

الفرسان عند خط النهاية.

محمد بن راشد يتحدث لراشد بن دلموك.
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تألق فرسان اإلمارات بمهرجان محمد بن راشد للقدرة في إيطاليا

المري يتوج بلقب الناشئين وعلياء الصبوري تكسب السيدات

قدرة

اجلولة  سباقات  ألقاب  على  اإلمارات  فرسان  هيمن   

األولى من مهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم للقدرة في إقليم توسكانا بإيطاليا، 

وتوجوا أبطااًل في السباقات الدولية التي أقيمت باليوم 

األول من املهرجان،  وتوج الفارس حمدان أحمد املري 

بلقب سباق الشباب والناشئني ملسافة 120 كم املصنف 

»جنمتني« على صهوة »فيشكرا جيس« إلسطبالت إف 

3، مسجاًل زمنًا قدره 4.31.52 ساعات، واحتل املركز 

الثاني الفارس سعيد سالم املهيري على صهوة »أدادجا 

قدره  زمنًا  مسجاًل   ،7 إم  إلسطبالت  بوزولس«  دي 

الفارس  الثالث  املركز  في  وجاء  ساعات،   4.31.55

سالم عبيد العويسي على صهوة »أماندين« إلسطبالت 

إف 3، مسجاًل زمنًا قدره 5.00.01 ساعات.

 وتوجت الفارسة علياء الصبوري بلقب السيدات ملسافة 

»زعامة«  صهوة  على  »جنمتني«  املصنف  كم   120

 4.58.30 قدره  زمنًا  مسجلة  إم.آر.إم،  إٍلسطبالت 

جونزاليز  الفارسة  الثاني  املركز  في  وجاءت  ساعات، 

جوارديا على صهوة »الفطني« السطبالت إم 7، مسجلة 

الفارسة  واحتلت  ساعات،   5.58.35 قدره  زمنًا 

عائشة الرميثي املركز الثالث ممتطية صهوة »كويتزال 

قدره  زمنًا  مسجلة  إم.آر.إم،  إلسطبالت  ارفوريج« 

5.15.26 ساعات.

العويسي يتصدر البداية
األولى  املرحلة  العويسي  سعيد  سالم  الفارس  تصدر 

صهوة  ممتطيًا  البرتقالية«،  »األعالم  كم   33 ملسافة 

الفرس »أماندين« إلسطبالت إف 3، مسجاًل زمنًا قدره 

1.08.48 ساعة، تاله ثانيًا سعيد سالم املهيري على 

صهوة الفرس »أدادجا دي بوزولس« إلسطبالت إم 7، 

مسجاًل زمنًا قدره 1.09.15 ساعة، وجاء في املركز 

»الوها  صهوة  على  املزروعي  شاهني  الفارس  الثالث 

قدره  زمنًا  مسجاًل   ،3 إف  إلسطبالت  أفاير«  فيلس 

1.09.19 ساعة. واحتل املركز الرابع الفارس حمدان 

إلسطبالت  جيس«  »فيشكرا  صهوة  على  املري  أحمد 

وجاءت  ساعة،   1.09.35 قدره  زمنًا  مسجاًل   ،3 إف 

في املركز اخلامس الفارسة الفرنسية ميرلني اليز على 

صهوة اجلواد »أتالس دي بونت« إلسطبالت البوادي، 

املركز  واحتل  ساعة،   1.09.53 قدره  زمنًا  مسجاًل 

صهوة  على  الطاير  سعيد  راشد  الفارس  السادس 

قدره  زمنًا  مسجاًل   ،7 إم  إٍلسطبالت  »سايبيريز« 

1.10.26 ساعة.

المزروعي يتزعم الثانية
في  األول  املركز  إلى  املزروعي  شاهني  الفارس  وقفز 

كم   33 ملسافة  الناشئني  سباق  من  الثانية  املرحلة 

باألعالم البرتقالية، ممتطيًا صهوة »الوها فيلس أفاير« 

إلسطبالت إف 3، مسجاًل زمنًا 2.12.10 ساعة، وجاء 

في املركز الثاني الفارس سعيد سالم املهيري باجلواد 

زمنًا  مسجاًل   ،7 إم  إلسطبالت  بوزلس«  دي  »أدادجا 

قدره 2.12.13 ساعة، تاله في املركز الثالث الفارس 

حمدان أحمد املري باجلواد »فيشكرا جيس« إلسطبالت 

2.12.33 ساعة. واحتلت  3، مسجاًل زمنًا قدره  إف 

الفارسة ميرلني اليز املركز الرابع بـ »أطلس دي بونت« 

 2.13.05 قدره  زمنًا  مسجلة  البوادي،  إلسطبالت 

املركز  إلى  العويسي  سالم  الفارس  وتراجع  ساعة. 

اخلامس بعد ان كان في صدارة املرحلة األولى، مسجاًل 

الفارس  سادسا  تاله  ساعة،   2.13.08 قدره  زمنًا 

راشد سعيد الطاير على صهوة »سيبيريز« إلسطبالت 

إم 7، مسجاًل زمنًا قدره 2.14.05 ساعة.

المهيري يصعد للصدارة في الثالثة
الفارس  الناشئني، تصدر  الثالثة لسباق  املرحلة   وفي 

سعيد سالم املهيري هذه املرحلة ملسافة 31 كم باألعالم 

الزرقاء ممتطيًا صهوة »أدادجا دي بوزليس« إلسطبالت 

إم 7، مسجاًل زمنًا قدره 3.30.47 ساعات، تاله في 

املركز الثاني الفارس حمدان أحمد املري على صهوة 

 3.31.06 بزمن   ،3 إف  إلسطبالت  جيس«  »فيشكرا 

ساعات، تلته في املركز الثالث الفارسة ميرلني اليز على 

زمنًا  مسجلة  البوادي،  إلسطبالت  بونت«  دي  »أطلس 

قدره 3.36.03 ساعات.

علياء الصبوري صدارة من
البداية الى النهاية

األولى  املرحلة  الصبوري  علياء  الفارسة  تصدرت 

البرتقالية  باألعالم  كم   33 ملسافة  السيدات  ملنافسات 

مسجلة  إم.آر.إم،  إلسطبالت  »زعامة«  صهوة  ممتطية 

الرميثي  اليازية  أعقبتها  1.25.27 ساعة،  قدره  زمنًا 

إلسطبالت  الرزك«  الكبير  »عود  اجلواد  صهوة  على 

إم.آر.إم، مسجلة زمنًا قدره 1.25.30 ساعة، وجاءت 

في املركز الثالث الفارسة اإلسبانية كالفو إيبانيز على 

ظهر اجلواد »فايزر الرزانة« إلسطبالت إم 7، مسجلة 

زمنًا قدره 1.25.48 ساعة.

 وواصلت الصبوري صدارتها في املرحلة الثانية ملسافة 

28 كم باألعالم البيضاء، مسجلة زمنًا قدره 2.32.38 

اإلسبانية  الفارسة  الثاني  املركز  واحتلت  ساعات، 

جونزاليز جوارديا على صهوة  »الفطني« إلسطبالت إم 

7، مسجلة زمنًا قدره 2.32.43 ساعة، فيما حافظت 

الفارسة كالفو إيبانيز على املركز الثالث مسجلة زمنًا 

قدره 2.32.51 ساعات.

 31 ملسافة  الثالثة  املرحلة  الصبوري  علياء  وتزعمت   

كم »األعالم البيضاء« على صهوة »زعامة« إلسطبالت 

علياء الصبوري ترفع علم اإلمارات احتفااًل بالفوز.
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إم.آر.إم مسجلة زمنًا قدره 3.54.55 ساعات، وجاءت 

ثانية جونزاليز جوارديا مسجلة زمنًا قدره 3.55.38 

خالد  هند  الفارسة  الثالث  املركز  في  تلتها  ساعات، 

سومانت«  دي  »انتيباستي  صهوة  على  الرضا  حبيب 

 3.56.23 قدره  زمنًا  مسجلة  إم.آر.إم،  إٍلسطبالت 

ساعات.

حمدان المري: فال خير
أعرب الفارس حمدان أحمد املري عن سعادته بالفوز 

بلقب سباق الشباب والناشئني ضمن مهرجان صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وقال 

املري إن إجناز الفوز يتكرر للمرة الثالثة في إيطاليا، 

للشباب  العالم  بطولة  في  خير  فال  ذلك  أن  مؤكدًا 

والناشئني املقبلة.

وأهدى البطل إجناز اللقب إلى صاحب السمو الشيخ 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ 

حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى املدرب 

وجميع طاقم إسطبالت إف 3.

وأكد املري أن املنافسة لم تكن سهلة، وجميع املراحل 

صعبة دون حتديد، السيما وأن السباق صاحبه ارتفاع 

في درجات حرارة الطقس، مشيرًا إلى أن وجهته املقبلة 

إجنلترا  في  بارك  أوسنت  سباقات  ضمن  املشاركة 

االسبوع املقبل.

المهيري: فخور بالصعود الى المنصة
القدرة  سباق  وصيف  املهيري  سالم  سعيد  الفارس 

املنصة  على  بالصعود  فخور  إنه  والناشئني،  للشباب 

ضمن احلدث الغالي الذي يحمل إسم صاحب السمو 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدًا أن 

خصوصًا  املقبلة  اإلستحقاقات  في  قوي  حافز  الفوز 

بطولة العالم للشباب والناشئني التي تعتبر محط أنظار 

اجلميع في الفترة املقبلة.

وأضاف املهيري أن هناك حتديات عدة واجهتهم ُأثناء 

إلى  إضافة  املسارات  أرضية  صعوبة  منها  السباق، 

قوة املنافسة نظرًا ملشاركة الفرسان من مختلف دولة 

العالم، مؤكدًا رضاه بتحقيق املركز الثاني ضمن هذا 

احلدث العاملي.
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محمد بن راشد يشهد إنجاز فرسان اإلمارات في أوستن بارك

عبدالواحد يتوج بلقب السباق الرئيسي وتألق المزروعي والمهيري 

بحضور شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  وسمو  الله،  رعاه  دبي، 

راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، واصل فرسان اإلمارات 

خالل  وذلك  االوروبية  القدرة  سباقات  في  إجنازاتهم 

سباقات أوسنت بارك التي أقيمت في إجنلترا مبشاركة 

نخبة فرسان أوروبا ودول العالم.

سباقات  من  الثانية  اجلولة  فعاليات  احلدث  وتضمن 

برعاية  أقيمت  والتي  ببريطانيا،  للقدرة  بارك«  »أوسنت 

التصنيف  مختلفة  سباقات   4 اإلمارات،  طيران 

للفروسية  البريطاني  االحتاد  مظلة  حتت  واملسافات، 

وإشراف االحتاد الدولي للفروسية.

ليتوجوا  األلقاب  جميع  على  اإلمارات  فرسان  وهيمن 

املنافسة  من  الرغم  على  السباقات  مختلف  في  أبطااًل 

من  أكثر  ميثلون  مخضرمني  فرسان  مبشاركة  القوية 

وإسبانيا  وفرنسا  املتحدة  اململكة  بينها  من  دول   10

واألرجنتني والهند وباكستان.

الدولة  إسطبالت  من  عدد  مشاركة  السباق  وشهد 

  )M7(وإسطبل  )MRM( إسطبالت  مقدمتها  في 

وإسطبالت)F3 (  إف وإسطبل األريام وإسطبل إعمار 

وإسطبل البراري وإسطبل البوادي وإسطبل جميرا.

وظفر الفارس غيث عبدالواحد بلقب سباق الـ 160 كم 

 ،)M7( إلسطبالت   »21 »نك  على صهوة  »3 جنوم« 

مسجاًل زمنًا قدره 8:07:59 ساعات، وأحرز الفارس 

املصنف  كم  الـ120  سباق  املزروعي  مطر  محمد 

 « الورجايز  دو  دامينت   « صهوة  ممتطيًا  )جنمتني( 

 4:56:48 قدره  زمنًا  مسجاًل  جميرا،  إلسطبالت 

24.26 كلم/ ساعة، تاله  بلغ  ساعات ومبعدل سرعة 

غامن سعيد العويسي على صهوة »توم جونز« إلسطبالت 

)F3(، مسجاًل زمنًا قدره 4:56:48 ساعات، وجاء في 

املركز الثالث رفيقه الفارس سعيد أحمد جابر احلربي 

 4:56:49 قدره  زمنًا  مسجاًل  »زولو«  صهوة  على 

ساعات.

تألق الفارس السبوسي
وهيمنت إسطبالت ) MRM( على املراكز األولى في 

حيث  كم   80 ملسافة  واحدة)  (جنمة  املصنف  السباق 

حقق الفارس أحمد سالم علي السبوسي املركز األول 

ممتطيًا صهوة »رازورباك« مسجاًل زمنًا قدره 3:48:08 

ساعات، وجاء في املركز الثاني الفارس ناريندرا على 

صهوة »مرعب« مسجاًل زمنًا قدره 3:48:18 ساعات، 

صهوة  على  جام  يو  الفارس  الثالث  املركز  في  تاله 

»ماجيك« مسجاًل زمنًا قدره 3:48:18 ساعات. وحسم 

السبوسي الصراع على املركز األول بعد أن حل ثانيًا 

في املرحلة األولى )اللون األبيض( املمتدة ملسافة 32 

دخول جماعي لفرسان اإلمارات.كم واملرحلة الثانية )اللون األزرق( ملسافة 28 كم.

سعيد العويسي يتسلم كأس البطولة.

محمد بن راشد في حديث وسلطان السبوسي ودعيج بن سلمان ومحمد السبوسي وعلي الصابري ونبيل مراد.
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وكان فرسان اإلمارات قد احتكروا املراكز األولى في 

السباقات  من  يوم  قبل  أقيم  الذي  االفتتاحي  السباق 

الفارس  فيه  وظفر  أيضًا  كم   80 ملسافة  الرئيسية 

كلني  »ماجيك  صهوة  على  األول  باملركز  عبدالله  خالد 

قدره  زمنًا  مسجاًل   ،)MRM  ( شيسل«إلسطبالت 

3:26:24 ساعات، واحتل املركز الثاني الفارس خلفان 

ساي«  دي  »أريزونا  صهوة  على  الصابري  سلمان 

إلسطبالت البوادي، مسجاًل زمنًا قدره 3:27:05، تاله 

على  املزروعي  أحمد  الفارس سيف  الثالث  املركز  في 

صهوة »راكب« إلسطبالت ) MRM( ، مسجاًل زمنًا 

قدره 4:10:50 ساعات.

المهيري يكسب الناشئي الناشئين
خطف الفارس سعيد سالم املهيري لقب سباق الناشئني 

»رابدان  صهوة  ممتطيًا  )جنمتني(  كم   120 ملسافة 

»إلسطبالت )M7(، واحتل املركز الثاني الفارس سعيد 

أحمد الشامسي على صهوة  »زد أو جو« إلسطبالت ) 

M7(، مسجاًل زمنًا قدره 6:01:01 ساعات.

وهذا الفوز الثاني للفارس الشاب سعيد املهيري حيث 

والناشئني  للشباب  القدرة  بلقب سباق  توج  وان  سبق 

اجلولة  خالل  كم،   120 ملسافة  “جنمتني”  املصنف 

األولى في الثالثا من يونيو املاضي ممتطيًا صهوة “زو 

جو ديار” مسجاًل زمنًا قدره 5.32.25 ساعات.

من  يبلغ  الذي  املهيري  سعيد  الفارس  ان  الى  يشار 

العمر 15 عاما حتامل حقق انطالقة قوية خالل فعاليات 

سباقات اوستون بارك واستطاع ان يبرز كنجم شاب 

ال يشق له غبار ميتلك املهارة واحلنكة مبشرا مبستقبل 

واعد في هذه الرياضة.

تتويج الفائزين.

محمد بن راشد خالل السباق.
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إنجاز جديد لفارسات اإلمارات في إيطاليا

اليازية تحصد ذهبية كأس »أم اإلمارات« للقدرة للسيدات

تفوقهن  القدرة  سباقات  في  اإلمارات  فارسات  أكدت 

في هذه الرياضة، بعد ان فرضن سيطرتهن على ألقاب 

بطولة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات 

برعاية  أقيمت  سباقات  أربعة  من  تألف  الذي  للقدرة، 

آل  زايد  بن  الشيخ منصور  رئيسة من مهرجان سمو 

يومني مبنتجع هورس  للقدرة على مدى  العاملي  نهيان 

االحتاد  بإشراف  بإيطاليا،  أربوريا  في  بارك  كنتري 

الدولي للفروسية، وحتت شعار )عالم واحد، 6 قارات، 

أبوظبي العاصمة(.

الفني  والطاقم  اإلمارات،  منتخب  فارسات  وأهدت 

الرشيدة،  القيادة  إلى  حتقق  الذي  اإلجناز  للفريق، 

نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  وإلى 

وإلى  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات(، رئيسة 

االحتاد النسائي العام، الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية 

األسرية، رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة.

لسلسلة  مواصلة  اإلمارات  فارسات  إجناز  وجاء 

الدولية، حني سيطرن  في احملافل  السابقة  اإلجنازات 

اإلمارات(  )أم  كأس  سباق  في  األولى  املراكز  على 

من  استثنائي  أداء  بعد  )جنمتان(.  كلم،   120 ملسافة 

البطلة اليازية الرميثي احلاصلة على امليدالية الذهبية، 

البرونزية،  امليدالية  احلائزة على  الصبوري  وعلياء 

عائشة  والفارسة  الرابع  املركز  نوف  الفارسة  واحتلت 

الرميثي املركز اخلامس.

وحقق الفارس اإليطالي كارلو كارتا لقب بطولة كأس 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان املفتوحة للقدرة 

من  كوتزي  جويل  ونالت  )جنمتان(،  كلم   120 ملسافة 

ناميبيا سباق كأس الفرسان الشباب والناشئني ملسافة 

120 كلم )جنمتان(.

تتويج الفائزين
عقب ختام السباقات، قام صقر ناصر الريسي، سفير 

التنفيذي  املدير  صوايا  والرا  إيطاليا،  لدى  الدولة 

نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  ملهرجان 

العاملي للخيول العربية األصيلة، رئيس االحتاد الدولي 

جلنة  رئيسة  »إيفهرا«،  اخليول  سباقات  ألكادمييات 

سباقات السيدات في االحتاد الدولي لسباقات اخليول 

عام  مدير  النعيمي  سلطان  وعدنان  »إفهار«،  العربية 

نادي أبوظبي للفروسية، وأحمد القبيسي ممثل مجلس 

إسطبالت  مدير  العامري  ومسلم  الرياضي،  أبوظبي 

اجلزيرة 1و2، وريكاردو جيانشو رئيس اللجنة املنظمة، 

الوطنيان  السالمان  وُعزف  الفائزين،  الفرسان  بتتويج 

اإلماراتي واإليطالي.

قدرة

من مجريات السباق

تتويج االبطال في اليوم الختامي سردينيا

دخول ثنأيي للبطلة ووصيفتها
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اليازية تتّوج بالذهب
صهوة  على  الرميثي  خالد  اليازية  الفارسة  وتوجت 

أن  بعد  الذهبية،  بامليدالية  تاريا«  »هولو  اجلواد 

زمنًا  مسجلة  السباق،  مسافة  اجتياز  من  متكنت 

 17.44 بلغ  6:59:30 ساعات، ومبعدل سرعة  قدره 

علياء  الفارسة  الثاني  املركز  في  وجاءت  كلم/  ساعة، 

الصبوري على صهوة »شمبرلني«، مسجلة 6:59:32 

ساعات، ومبعدل سرعة بلغ 17.44 كلم/  ساعة، وحلت 

في املركز الثالث الفارسة اإليطالية أزابيال بونيتو على 

7:00:26 ساعات، ومبعدل  »أوتيللو«، مسجلة  صهوة 

الفارسة  حققت  فيما  كلم/  ساعة،   17.41 بلغ  سرعة 

درويش  عائشة  والفارسة  الرابع،  املركز  علي  نوف 

الرميثي املركز اخلامس من إجمالي 20 فارسة شاركن 

في السباق.

كارتا بطل كأس منصور بن زايد
حقق الفارس اإليطالي كارلو كارتا على صهوة »فرانكو« 

لقب بطولة كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

املفتوحة للقدرة ملسافة 120 كلم )جنمتان(، التي أقيمت 

بالتزامن مع سباق كأس )أم اإلمارات(.

السباق  مسافة  قطع  من  اإليطالي  الفارس  ومتكن 

مسجاًل زمنًا قدره 7:34:23 ساعات، ومبعدل سرعة 

بلغ 16.11 كلم/  ساعة، وجاء في املركز الثاني الفارس 

جرازيانو برانكا، مسجاًل 8:11:43 ساعات، ومبعدل 

سرعة بلغ 14.88 كلم/  ساعة، وحل في املركز الثالث 

ومبعدل  ساعات،   8:11:45 مسجاًل  بوسو،  نيكوال 

سرعة بلغ 14.88 كلم/  ساعة.

كوتزي تكسب لقب الشباب
ناميبيا  من  كوتزي  جويل  الشابة  الفارسة  توجت 

سباق  بلقب  فوي«  شي  »كويللو  اجلواد  صهوة  على 

كلم   120 ملسافة  والناشئني  الشباب  الفرسان  كأس 

حضور  وسط  الثاني  اليوم  في  أقيم  الذي  )جنمتان(، 

جماهيري غفير.

انسحاب  بعد  السباق  إكمال  من  الفارسة  وجنحت 

العالم  لكأس  بروفة  يعتبر  الذي  السباق  منافسيها في 

للشباب والناشئني في فيرونا بإيطاليا، وقطعت املسافة 

ساعات،   8:38:00 قدره  زمن  في  للسباق  الكلية 

وهي  الساعة،  في  كلم   14:40 بلغ  سرعة  ومبعدل 

السرعة األدنى للسباق.

نوف علي وعاشة الرميثي رابعة وخامسة 

تتويج بطالت االمارات 

من سباق اليوم الختامي
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توّج اجلواد »كابري«، بإشراف آيدن أوبراين، وبقيادة 

في  للخيول  اإليرلندي  الديربي  بلقب  هيفرنان،  سيمي 

نسخته الـ152، التي أقيمت على مضمار كورا الشهير 

السباق  في  أوبراين  إجناز  وجاء  كيلدار.  مبقاطعة 

يورو،  مليون   1.5 إلى  جوائزه  مجموع  تصل  الذي 

ورعت سوق دبي احلرة - للسنة العاشرة - ستة من 

»شوط  شهدها  شديدة  منافسة  إثر  الثمانية،  أشواطه 

ديربي إيرلندا الرئيس« ملسافة 2400 متر، جنح خاللها 

خط  إلى  »كابري«  املهر  قيادة  في  هيفرنان  الفارس 

النهاية أواًل بزمن قدره 2.35.45 دقيقة، متقدمًا بفارق 

للمدرب جون غوسدن،  رقبة واحدة على »كراكسمان« 

في حني اكتفى »وينغس أوف إيغلس« للمدرب أوبراين 

أيضًا، وبقيادة الفارس ريان مور، باملركز الثالث، رغم 

ترشيح الكثيرين له حلصد جائزة هذا الشوط، ويعد هذا 

الفوز األول ألوبراين في السباق منذ 2014.

احلرة  دبي  سوق  مسؤولي  من  عدد  الفائزين  وتّوج 

الديربي اإليرلندي برعاية سوق دبي الحرة

المهر »كابري« يتّوج باللقب و»كراكسمان« وصيفًا

تقدمهم كولم ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئيس مجلس 

رئيس  كيدامبي،  وراميش  التنفيذي،  والرئيس  اإلدارة 

العمليات، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون 

التسويق، وذلك بحضور كل من محمد الشامسي، سفير 

املدير  ماغراث،  وديريك  إيرلندا،  في  اإلمارات  دولة 

التنفيذي ملضمار كوراه للخيول.

ماكلوكلين: سعداء بالرعاية للديربي
دبي  سوق  برعاية  سعادته  ماكلوكلني  كولم  أبدى 

يضم  الذي  كورا  مضمار  على  اخليل  لسباقات  احلرة 

الذي  الكبير  باجلمهور  وأشاد  رائعة،  مؤقتة  مرافق 

حضر السباقات، وباألجواء املميزة للحدث الذي شهد 

منافسات قوية لم حتسم إال في حلظاتها األخيرة.

فيها  رعينا  التي  العشر  »السنوات  ماكلوكلني:  وقال 

وناجحة  رائعة  كانت  للخيول  إيرلندا  ديربي  سباقات 

هذه  مثل  في  السوق  تشارك  أن  وجميل  ألعمالنا، 

حقق  الوقت،  من  طويلة  فترة  منذ  الكبيرة  السباقات 

خاللها ديربي إيرلندا النجاح تلو اآلخر سنويًا، ونعتقد 

أن التطوير اجلديد املرتقب ملضمار كوراه سيكون غاية 

في الروعة، ونتطلع لالنتهاء من هذا املشروع في عام 

.»2019

فعاليات متنوعة
من  بالعديد  اخليل  سباقات  جانب  إلى  احلدث  يحفل 

إلى  احلرة  دبي  سوق  تقدمها  التي  املنوعة  الفعاليات 

كوراه  مبضمار  احمليطة  البلدات  في  األعمال  مجتمع 

األسبوع  انطالق  مع  وتبدأ  وكيلدير«،  »نيوبريدج 

التحضيري لديربي إيرلندا، مثل مسابقة »أفضل واجهة 

ملتجر« التي يحصل الفائز فيها على مبلغ 1500 يورو، 

واستضافة من فئة كبار الشخصيات في جناح سوق 

دبي احلرة اخلاص مبضمار كوراه، بينما يحصل الفائز 

 500 على  والثالث  يورو،   1000 على  الثاني  باملركز 

يورو.

وبدأت الفعاليات بدورة سوق دبي احلرة غولف كالسيك 

في  للغولف  العاملي  كاب«  رايدر  »باملر  مضمار  على 

»نادي ذا كاي« الذي استضاف بطولة إيرلندا املفتوحة 

للغولف التي رعتها السوق أيضًا في عام 2016 وكأس 

رايدر للغولف في 2006.

أربعة العبني  الغولف فرق تضم  وشاركت في منافسة 

أمسية سوق دبي احلرة اخليرية السنوية، وقد جنح هذا 

احلدث اخليري خالل السنوات الثالث املاضية في جمع 

ما يزيد على 230 ألف يورو لصالح مؤسسة جاك آند 

جيل لرعاية األطفال.

الفائز  الفريق  إلى  الدعوة  وجهت  كما  منها،  كل  في 

كورا،  مضمار  على  إيرلندا  ديربي  سباقات  حلضور 

احلرة  دبي  سوق  جناح  في  الضيافة  بكرم  والتمتع 

اخلاص بكبار الشخصيات.

كراي  ذا  بنادي  ستار«  ريد  »فايف  فندق  واحتضن 

ماكلوكلين مع مسؤولي السوق الحرة يكّرمون الفائزين.
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»يوم أبوظبي« بمضمار »كابانيللي«

»مطرق« يتّوج بكأس زايد وألكساندرا بطلة الفرسان المتدربين

زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  مهرجان  جوالت  حفلت 

مبضمار  األصيلة  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  آل 

حملت  والتي  روما،  اإليطالية  العاصمة  في  كابانيللي 

اسم »يوم أبوظبي« مبنافسات مثيرة، وتوج فيها اجلواد 

»مطرق«، بطاًل للجولة اخلامسة من كأس زايد للخيول 

البالغة  متر،   2400 ملسافة  )قوائم(  األصيلة  العربية 

جوائزها املالية 35 ألف يورو.

قدره  زمن  في  الفت  فوز  حتقيق  من  »مطرق«  ومتكن 

العزيز«  4 أطوال عن »رامز  بفارق  2:45:24 دقيقة، 

الدوين ستد، وبإشراف غونتر ريختر، وقيادة إم مانودو، 

فرانسيسكا  وبإشراف  عزيز«،  »نيل  ثالثاً  جاء  فيما 

ايشباخر، وبقيادة سي فيوشي.

وتوجت الفارسة املجرية ألكساندرا بيهاري بلقب اجلولة 

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  مونديال  من  الثالثة 

إجمالي  البالغ  متر،   1700 املتدربني ملسافة  للفرسان 

جوائزه املالية 20 ألف يورو.

حني  التوقعات،  فاق  عرضًا  بيهاري  الفارسة  وقدمت 

وبإشراف  ديفارو،  ملانويال  »لوسكهار«  اجلواد  قادت 

إس بوتي، وجنحت بيهاري العائدة للسباقات بعد غياب 

عامني، في حتقيق الفوز بلقب السباق، على الرغم من 

األمور  حسمت  لكنها  مساره،  عن  جوادها  انحراف 

ملصلحتها عن جدارة، ومتكنت على صهوة »لوسكهار« 

 5 وبفارق  دقيقة،   1:55:00 قدره  زمن  حتقيق  من 

أطوال ونصف الطول عن الفارس البحريني علي سمير 

ساملني، على صهوة »فيال سالتو بايولينا«، فيما جاءت 

باوالك على  كلوديا  األملانية  الفارسة  الثالث  املركز  في 

صهوة »فانتوسو«.

غوسيا تتّوج بلقب مونديال السيدات
اجلولة  لقب  غوسيا،  جوليا  اإليطالية  الفارسة  كسبت 

للسيدات ملسافة  السادسة من مونديال )أم اإلمارات( 

1800 متر، والبالغة جوائزه املالية 30 ألف يورو، بعد 

أن حققت فوزًا مثيرًا على صهوة اجلواد »سيدليسيو«، 

وبإشراف سنيور موروني سلفاتوري، 

لها  مكانًا  غوسيا،  جوليا  اإليطالية  الفارسة  وحجزت 

املقبل،  نوفمبر  في  أبوظبي  في  البطولة  نهائيات  في 

على  انقضت  اخللفية، حني  الصفوف  فوزها من  وجاء 

زمن  في  اللقب  لتخطف  مترًا،   50 آخر  في  الصدارة 

ديبورا  اإليطالية  عن  طول  وبفارق  دقيقة،   2:2:11

املركز  في  وجاءت  »تباسكو«،  صهوة  على  فيوريتي 

الثالث اإليرلندية جيني كوك على صهوة »يونبورغيسو«.

حضور دبلوماسي رفيع
متيز املهرجان بحضور دبلوماسي إماراتي رفيع، تقدمه 

صقر ناصر الريسي، سفير الدولة لدى إيطاليا والبوسنة 

الدائم  واملندوب  مارينو،  وسان  ومقدونيا  والهرسك 

ومهند  )الفاو(،  والزراعة  األغذية  منظمة  لدى  للدولة 

سليمان النقبي، نائب رئيس البعثة في روما، والعميد 

ركن عيسى راشد آل علي امللحق العسكري للدولة في 

روما. وسلطان الكتبي مساعد امللحق العسكري، وعدد 

من موظفي السفارة، وطالب الدولة الدارسني في روما. 

التنفيذي  املدير  صوايا  والرا  الريسي  السفير  وقام 

الدولي ألكادمييات سباقات  للمهرجان، رئيس االحتاد 

في  السيدات  سباقات  جلنة  رئيس  »ايفهرا«،  اخليل 

االحتاد الدولي )افهار(، بتتويج الفائزين في السباقات 

الثالثة، بحضور ضيوف املهرجان.

تكريم مضمار كابانيللي
صوايا،  والرا  الريسي،  ناصر  صقر  السفير  قام 

الشيخ  مهرجان سمو  بدرع  كابانيللي  بتكرمي مضمار 

مع  املمتد  للتعاون  تقديرًا  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور 

الرئيس  كابريو  دانيللو  وتسلمه  العاملي،  املهرجان 

بالتعاون  فخرهم  عن  أعرب  الذي  للمضمار،  التنفيذي 

املضمار  في  روما  بجولة  واعتزازهم  املهرجان،  مع 

وطيدة  عالقة  من  جزء  التعاون  هذا  إن  وقال  العريق، 

تربط مضمار كابانيللي بفروسية اإلمارات.
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مهرجان منصور بن زايد يواصل جوالته بأوروبا

نجاح كبير لكأس زايد ومونديال »أم اإلمارات« في السويد 

واصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

عبر  العاملية  جوالته  األصيلة،  العربية  للخيول  العاملي 

السويدية  العاصمة  وكانت  التاسعة،  النسخة  فعاليات 

زايد  كأس  من  السادسة  للجولة  مسرحًا  ستوكهولم، 

للخيول العربية األصيلة، واجلولة السابعة ملونديال سمو 

للسيدات،  اإلمارات(  )أم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 

باإلضافة الى اجلولة الثالثة من مونديال سمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك للفرسان املتدربني.

وتأتي إقامة املهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن 

بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  ودعم  الرئاسة،  شؤون 

مبارك، رئيسة االحتاد النسائي العام، الرئيس األعلى 

ملؤسسة التنمية األسرية، رئيسة املجلس األعلى لألمومة 

 6 واحد  )عالم  اإلمارات(، وحتت شعار  )أم  والطفولة 

قارات أبوظبي العاصمة(.

حضور جماهيري كبير
متيزت جولة العاصمة السويدية ستوكهولم، باحلضور 

اجلماهيري الغفير الذي حرص على حضور الفعاليات 

اجلواد  وحلق  العشبي،  )جاردت(  حديقة  مبضمار 

»ماكالن« الستول أبيرتيف وبلومجفست بي، وبإشراف 

السويدية  الفارسة  وبقيادة  بلومجفست،  بودل  املدربة 

آنا بيلروث، بلقب اجلولة السادسة لكأس زايد للخيول 

العربية األصيلة، فيما ظفرت الفارسة األملانية ستيفاني 

ريسنج،  للنجيفي  »حرة«  الفرس  صهوة  على  هوفر 

وبإشراف بيا هولم، بلقب اجلولة السابعة ملونديال سمو 

للسيدات،  اإلمارات(  )أم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 

السباقات  ملتابعة  كبيرًا  اجلماهيري  احلضور  وجاء 

التي تزامنت مع احتفاالت السويد باليوم الوطني، حيث 

أشواط،   6 من  تألف  للفروسية  حاشد  مهرجان  أقيم 

إلى جانب سباق مخصص لألطفال على صهوات خيول 

)البوني(.

إثارة وتشويق في كأس زايد
العربية  للخيول  الذي خصص  زايد  كأس  سباق  متيز 

األصيلة في سن أربع سنوات فما فوق ملسافة 1500 

يورو،  ألف   35 املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ  متر، 

من  خيول   10 مشاركة  ظل  في  والتشويق  باإلثارة 

فرنسا وروسيا وبريطانيا، إلى جانب ثالثة ممثلني فقط 

من السويد.

أن  األرض  صاحب  »ماكالن«  اجلواد  واستطاع 

يكسب منافسيه من خالل القيادة احملنكة للفارسة آنا 

بوديل  املدربة  والدتها  من  تعليمات  تلقت  التي  بيلروث 

اجلمهور  إرضاء  من  متكنت  وبالفعل  بلومجفست، 

السويدي الغفير الذي شجعها بحرارة.

آنا بيلروث على صهوة »ماكالن« في املركز  ومتركزت 

الثاني بالقرب من السياج الداخلي، حيث كانت تعرف 

املستقيم  عمق  إلى  الوصول  وعند  جوادها،  مقومات 

للمقدمة  انطلق  الذي  »ماكالن«  على  بيلروث  ضغطت 

ليقطع املسافة في زمن قدره 1:42:00 دقيقة.

وتفوق البطل بفارق نصف طول عن »جلدي كرو« للمالكة 

واملدربة ماريا هاجمان، وبقيادة ديفرسون دو باروس، 

للمالكة  »أثليت ديل سول«  الثالث  املركز  فيما جاء في 

واملدربة كارين فان دي بوس، وبقيادة كارلوس لوبيز.

هوفر بطلة الجولة السابعة
لمونديال »أم اإلمارات«

أكدت الفارسة األملانية ستيفاني هوفر، الفائزة بـ412 

السابعة  اجلولة  بلقب  الظفر  في  جدارتها  سباقًا، 

2750 مترًا،  للسيدات ملسافة  ملونديال »أم اإلمارات« 

البالغ إجمالي جوائزه املالية 30 ألف يورو، واملخصص 

للخيول العربية األصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

الفرس  صهوة  على  اللقب  هوفر  ستيفاني  وخطفت 
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اخللفية،  الصفوف  من  انطلقت  أن  بعد  »حرة«، 

أجنيتا  لبوبيرج  أوندر«  »وات  عن  طول  بفارق  لتتفوق 

فيكتوريا، وبإشراف انيكا سكوفيست، وبقيادة الفارسة 

الدمناركية سارا سلوت.

وقطعت الفرس »حرة« املسافة في زمن قدره 3:15:10 

دقائق، فيما جاء في املركز الثالث »علي بابا ديل سول« 

بوس،  دي  فان  كارين  وبإشراف  الندجوود،  لووتر 

وبقيادة الفارسة اليابانية ناناكو فوجيتا.

تتويج الفائزين
قام سلطان الكيتوب، سفير الدولة لدى مملكة السويد، 

والرا صوايا، املدير التنفيذي للمهرجان رئيس االحتاد 

بتتويج  »إيفهرا«،  اخليل  سباقات  ألكادمييات  الدولي 

الفائزين بعد نهاية كل شوط، بحضور دنيس مادسن، 

رئيس مضامير سباقات اخليول في السويد.

سباق االطفال على صهوات خيول البوني
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 واصلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس 

الدولة للخيول العربية األصيلة بنسختها الـ24 جوالتها 

التي  الثالثة،  اجلولة  وحققت  العاملية،  املضامير  في 

مدينة  في  التاريخي  سيرو  سان  مضمار  في  أقيمت 

لها  حضور  أول  في  كبيرة  جناحات  اإليطالية،  ميالن 

ضمن اجلائزة الكبرى لسباقات اخليل اإليطالية )غراند 

بري(.

رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات  سلسلة  وتقام 

السمو  برعاية سامية من صاحب   2017 لعام  الدولة 

حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعمًا 

في  مكانته  ودعم  األصيل،  العربي  اخليل  شأن  إلعالء 

املضامير العاملية مبا يتماشى مع نهج املغفور له بإذن 

الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه.

السباق  بلقب  الند  لواتر  بولت«  »اليتينغ  اجلواد  وتوج 

كأس رئيس الدولة في محطتها الثالثة بإيطاليا

»اليتينغ بولت« يتّوج باللقب بمضمار سان سيرو بمدينة ميالن

واملخصص  )قوائم(  متر   2000 ملسافة  أقيم  الذي 

للمهور واملهرات من عمر 4 سنوات فما فوق، إذ أحكم 

»بولت«، بإشراف املدربة فان دين بوس كارين، وبقيادة 

الفارس انت فرييسو، سيطرته على السباق من البداية 

حتى النهاية، محققًا زمنًا قدره 2:14:03 دقيقة.

السلطانية  للخيالة  »ورود«  الثاني  املركز  في  وتاله 

ماركو  وبقيادة  جوردان  كارلوس  بإشراف   العمانية، 

العزيز«  »رامز  الثالث  باملركز  جاء  فيما  مونتيرزيو، 

إلسطبالت ادوان، ويشرف على تدريبه ريتشارد جي، 

وبقيادة الفارس مانويل مانيودي.

تتويج الفائزين
عام  مشرف  الرحماني  فيصل  قام  الشوط  ختام  عقب 

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات  سلسلة 

للخيول العربية األصيلة، مستشار قطاع الفروسية في 

مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد املهيري من مجلس 

الكأس  وتقدمي  الفائزين  بتتويج  الرياضي،  أبوظبي 

لصاحب املركز األول »اليتينغ بولت«، وتسلمتها املدربة 

فيما  فرييسو،  انت  والفارس  كارين،  بوس  دين  فان 

جوردان،  كارلوس  املدرب  الثاني  املركز  كأس  تسلم 

وكأس املركز الثالث املدرب ريتشارد جي.

صراع األقوياء 
شهد شوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول 

النخبة  العريق حتدي  العربية في مضمار سان سيرو 

وسط صراع مثير على اللقب بحضور جماهيري غفير، 

العربي  اخليل  صفوة  من  ومميزة  كبيرة  ومبشاركة 

األصيل في إيطاليا وأوروبا، وبلغت جوائز السباق 50 

ألف يورو.

وبتنظيم  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  مظلة  حتت  وذلك 

عضو  اليبهوني  سهيل  مطر  برئاسة  املشرفة  اللجنة 

الوطني االحتادي عضو مجلس إدارة مجلس  املجلس 

أبوظبي الرياضي، وبإشراف عام من فيصل الرحماني 

مستشار قطاع الفروسية في مجلس أبوظبي الرياضي، 

لسباقات  العليا  الهيئة  مع  والتعاون  بالتنسيق  وذلك 

اخليل في إيطاليا.

فيصل الرحماني:
رؤية منصور بن زايد قادتنا إلى النجاح

سباقات  سلسلة  عام  مشرف  الرحماني،  فيصل  تقدم 

العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس 

األصيلة مستشار قطاع الفروسية في مجلس أبوظبي 

الرياضي، بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

ورؤيته  الكبير  الريادي  لدوره  الرئاسة،  شؤون  وزير 

السديدة التي تقودنا إلى حتقيق املزيد من النجاحات 

واملنجزات لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس 

املضامير  مختلف  في  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة 

العاملية، وترجمة نهج املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه(، إلعالء شأن 

اخليل العربي في مضامير العالم.

التي  الكبيرة  واملكاسب  بالنجاحات  »فخورون  وقال: 

اجلوالت  في  والثانية  الثالثة  إيطاليا  محطة  سجلتها 

خطط  وضع  استطعنا  حيث  املقاييس،  بكل  األوروبية 

جديدة لتأمني النجاحات في كل موسم، وتوسيع نطاق 

التواجد في أهم السباقات العاملية واملضامير العريقة، 

التي  الكبيرة  واألصداء  فرنسا  محطة  جناحات  فبعد 

التاريخي  سيرو  سان  مضمار  في  تواجدنا  رافقتها، 

أقدم  من  يعد  حيث  السلسلة،  بتاريخ  األولى  للمرة 

مضامير إيطاليا والعالم لسباقات اخليول الكالسيكية، 

ويعود تاريخها لعام 1807، وهو بحد ذاته ميثل جناحًا 

غفير،  جماهيري  حضور  وسط  مميزًا  وأمرًا  كبيرًا 

في  اخليول  ومدربي  ومربي  مالك  واهتمام  ومبتابعة 

إيطاليا وأوروبا، وهو ما ميثل لنا مكسبًا مهمًا لتعزيز 

املكانة التاريخية للسباق الذي يحمل اسمًا غاليًا على 

وإعالميًا  بجانب منحه زخمًا جماهيريًا  قلوبنا جميعًا، 

دوليًا واسعًا«.

سعيد المهيري:
النجاح ثمرة دعم القيادة

أشاد سعيد املهيري، رئيس قسم العالقات العامة في 

لصاحب  السامية  بالرعاية  الرياضي،  أبوظبي  مجلس 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

حفظه الله، ملسيرة إعالء اخليل العربي األصيل عامليًا، 

مؤكدًا أن النجاح الكبير الذي حققه السباق في مضمار 

سان سيرو الشهير ما هو إال ثمرة دعم قيادتنا الرشيدة 

منجزات  على  باحلفاظ  الكبير  واهتمامها  املتواصل، 

في  شأنه  وإعالء  عامليًا  به  والتعريف  األصيل  تراثنا 

أن  إلى  الفتًا  العاملية،  واملهرجانات  السباقات  مختلف 

مجلس  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  نهيان  الشيخ  سمو 

الدعم  لتقدمي  كبيرة  أهمية  يولي  الرياضي،  أبوظبي 

رئيس  السمو  صاحب  كأس  لسباق  النجاح  وأسباب 

الدولة للخيول العربية األصيلة.
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قفز الحواجز

بطولة الشارقة الرابعة لقفز الحواجز

هشام غريب يتّوج بلقب الشوط الرئيس

»إكس  جواده  بصحبة  غريب  هشام  الفارس  أحرز 

الصيفية  البطولة  الرئيس  ضمن  الشوط  لقب  كاليبر« 

الرابعة لقفز احلواجز ملوسم 2017 التي نظمها نادي 

الشارقة للفروسية والسباق في الصالة املغطاة بالنادي 

برعاية شركة الصجعة للتجارة وشركة الواحة لألعالف.

تنافسية  أجواء  األربعة  البطولة  أشواط  وشهدت 

الفرسان  عدد  بلغ  حيث  كبيرة،  مشاركة  وسط  عالية 

محمد  سلطان  البطولة  وشهد  فارسًا،   78 املشاركني 

خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي ومدير 

عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ علي بن 

عبدالله القاسمي. وتصدر الفارس هشام غريب الشوط 

الرئيس على صهوة »إكس كاليبر« بزمن قدره 55.40 

ثانية، بينما كان املركز الثاني من نصيب الفارس محمد 

سلطان اليحيائي على صهوة جواده »املزيونة« وبزمن 

قدره 57.23  ثانية، فيما كان املركز الثالث من نصيب 

الفارس سالم أحمد السويدي على جواده »تشك مي«  

بزمن قدره 59.05 ثانية، وعاد الفارس هشام غريب 

سكاي«  »دامسكوس  جواده  على  الرابع  املركز  لينال 

بزمن قدره 59.34 ثانية. وكان املركز اخلامس للفارس 

وبزمن  »أس.أس.كواليف«  جواده  على  الكربي  موفي 

للفارسة  السادس  املركز  وذهب  ثانية،   61.90 قدره 

سليستا لو توركو على جوادها »كوافا دي فينس« بزمن 

قدره 64.46 ثانية.

واحدة  بجولة  للمبتدئني  املخصص  األول  الشوط  وجاء 

مع الزمن تنافس فيه الفرسان على قطع املسار من دون 

أخطاء، وضمن الزمن احملدد، بحواجز يصل ارتفاعها 

ثمانية  املشاركني  الفرسان  عدد  وبلغ  سم،   70 حتى 

فرسان، وأنهى منهم املسار من دون أخطاء ستة، وهم: 

محمد سلطان اليحيائي، آمنة عبدالله البستكي، عبدالله 

سيف  احلفار،  نادر  الكربي،  حمد  محمد  أمني،  أحمد 

الكربي . وكان الشوط الثاني بجولة واحدة مع الزمن 

تنافس فيه الفرسان على قطع املسار من دون أخطاء، 

وضمن الزمن احملدد، بحواجز يصل ارتفاعها حتى 90 

أنهى  35 فارسًا،  الفرسان املشاركني  سم، وبلغ عدد 

منهم ٢٩ فارسًا املسار من دون أخطاء، وهم: محمد حمد 

الكربي، سيف الكربي، محمد سلطان اليحيائي، عبدالله 

كوجك،  ليلك  داوود،  رقية  الكربي،  سيف  أمني،  أحمد 

سليستا لو تروكو، عصام زبيبي، مجدالدين املناديلي، 

ميرت عبدالسالم، عبدالله املازمي، مليا احلمادي، شيخة 

املدفع، رمي املازمي، مهرة الشامسي، لطيفة اجلاسم، 

نانسي  الشامسي،  هيا  املازمي،  رمي  فانساو،  لوسي 

عبدالله، هشام غريب، سعيد املازمي  .

مع  واحدة  بجولة  أيضًا  كان  فقد  الثالث  الشوط  أما   

الزمن تنافس فيه الفرسان على قطع املسار من دون 

أخطاء، وضمن الزمن احملدد، بحواجز يصل ارتفاعها 

املشاركني  الفرسان  عدد  وبلغ  سم،   100 حتى 

دون  من  املسار  فارسًا   11 منهم  أنهى  فارسًا،   23

الشامسي،  هيا  السويدي،  أحمد  سالم  وهم:  أخطاء، 

املازمي،  رمي  الكربي،  حمد  محمد  الكربي،  سيف 

سلطان  محمد  الشامسي،  مهرة  املازمي،  عبدالله 

وعقب  غريب.  هشام  املناديلي،  مجدالدين  اليحيائي، 

نهاية املنافسات قام الشيخ علي بن عبدالله القاسمي، 

والفارس حمد الكربي، بتتويج الفرسان الفائزين.
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تعليم الفروسية ـ خاص البادية

الفيتامينات الهامة في نظام الحصان الغذائي

الغذائي  النظام  من  أساسي  جزء  هي  الفيتامينات 

لكل حصان، إال أن لها أهمية خاصة عند طلب املزيد 

تعتبر  الرياضية.  التمارين  أداء  حيث  من  خيولنا  من 

العالمات البدنية املرتبطة بنقص أو زيادة واضحة من 

ينبغي  ال  هذا  رغم  إنه  إال  نادرة.  آخر  أو  ما  فيتامني 

الوارد  الفيتامينات  مستوى  يقوم  أن  نفترض  أن  لنا 

ما  عادة  األداء.  بتحسني  خليولنا  الغذائي  النظام  في 

تكون اخليول متسامحة جدا مع العيوب أو التجاوزات 

الهامش  يكون  وبذلك  الفيتامينات  فيما يخص  الطفيفة 

في  جدا  واسعا  الصحية  املشاكل  ملنع  املقبولة  للكمية 

قضية  الصحة  على  احلفاظ  يعتبر  ذلك،  ومع  الغالب. 

الهدف  هو  والذي  األمثل،  األداء  حتقيق  عن  منفصلة 

األسمى خليول السباق وخيول املنافسة.

ميكن تقسيم الفيتامينات إلى تلك املنحلة في املاء، والتي 

تشمل مجموعة فيتاميناتB وفيتامني C، والفيتامينات 

K. و   A، D، E فيتامينات  وهي  الدسم  في  املنحلة 

منحلة  فيتامينات  هي   Bفيتامينات مجموعة  أن  وحيث 

في املاء،

طرحها  سيتم  االحتياج  فوق  الفائضة  الكمية  فإن 

آلية مفيدة حيث  تعتبر هذه  البول.  ببساطة عن طريق 

أن االستخدام املفرط للمكمالت الغذائية احملتوية على 

فحسب  اقتصاديا  مجد  غير  يكون  ما  عادة   Bفيتامني

أكثر من كونه ذو أضرار محتملة على الصحة.

في  املهام  من  يحصى  ال  عدد   B فيتامينات  ملجموعة 

الطاقة،  توليد  في  خاصة  أهمية  لها  أن  إال  اجلسم، 

الدم  خاليا  تكوين  العصبي،  للجهاز  املناسب  األداء 

احلمراء، احلفاظ على اجلهاز الهضمي وصحة اجللد. 

اخليول عن  Bلدى  فيتامني  )تركيب(  توليف  يتم  عادة، 

للحصان.  اخللفي  املعي  حتتل  التي  البكتيريا  طريق 

عندئذ تصبح هذه الفيتامينات الداخلية املنشأ محتملة 

التوافر لالستخدام من قبل احلصان. ومن الواضح أن 

للبكتيريا  التوازن الصحي  للتأكد من  هذا يوفر حافزا 

في املعي اخللفي وكونه بيئة مضيافة. إن احلفاظ على 

أحجام صغيرة لوجبة الطعام يساعد على حتقيق ذلك، 

حيث أنه يقلل من كمية النشاء الواصلة للمعي اخللفي 

والتي أفلتت من الهضم في األمعاء الدقيقة. يؤدي هذا 

التخمير الهام للنشاء في املعي اخللفي إلى وجود بيئة 

الصديقة”.  “للبكتيريا  مواتاة  أقل  وهو  أكثر حمضية، 

مثل  الغذائية  أن تساعد مكمالت اخلمائر احلية  ميكن 

السلبي  األثر  تعويض  على  أيضا   Spاخلباز خميرة 

بالنشاء  الغني  الغذائي  املنافسة  أو  السباقات  لنظام 

على بيئة املعي اخللفي.

الغذائية  باملكمالت  كبير  اهتمام  دائما  هناك  كان  لقد 

من  لعدد  األداء  خيول  لدى   Bفيتامني على  احملتوية 

التابعة  الفيتامينات  من  فالعديد  املختلفة،  األسباب 

مبختلف  كبير  بشكل  تشارك   Bفيتامينات ملجموعة 

دورا  تلعب  وأنها  سيما  ال  الطاقة،  توليد  مسارات 

 ،Co-A أسيتيل  إلى  البيروفات  حتويل  في  هاما 

يساهم  الهوائي.  األيض  في  أساسية  مرحلة  وهي 

انخفاض أو عدم اكتمال حتويل البيروفات إلى أسيتيل

اللنب(  )حمض  الالكتيك  حمض  تراكم  في   Co-A

أيونات  لتشكيل  ذلك  بعد  يتفكك  والذي  العضالت،  في 

في االرتفاع  هذا  إن   .  )+H(والهيدروجني الالكتات 

عملية  في  مهم  عامل  هو  املصاحبة  واألحماض   +H

ألداء  ضرورية   B فيتامينات  تعتبر  لذا  اإلرهاق. 

التمارين الرياضية، وليس من املستغرب أن مكمالتها 

الغذائية غالبا ما تكون سمة من سمات األنظمة الغذائية 

أثناء التدريب. ومع ذلك، ال يوجد في الوقت احلالي أي 

لتلك  دليل يشير إلى فائدة أي مكمالت غذائية إضافة 

املطلوبة لتلبية املتطلبات اليومية. ومع ذلك، في حني قد 

توفر  ال  قد  مفيدة،  املفرطة  الغذائية  املكمالت  تكون  ال 

بعض األعالف كمية كافية من فيتامني B، وخاصة حني 

يتم تخفيض التركيب امليكروبي الناجت عن اختراق املعي 

اخللفي. لدى وضع أداء التمارين الرياضية جانبا، قد 

يكون هناك مبرر آخر للمكمالت الغذائية احملتوية على 

فيتامني B. فقد اشتهرت فيتامينات B بتحفيز الشهية، 

مما قد يكون مفيدا لألكلة سريعي االهتياج املصابني 

املكمالت  العديد من  إلى ذلك، حتتوي  بالتوتر. إضافة 

تركيزات  على  األحيان  بعض  في  “املهدئة”  الغذائية 

بعضها  أن  حيث   ،  Bفيتامينات بعض  من  جدا  عالية 

قد اشتهر بتلطيف سلوك سريعي االنفعال. كان هناك 

القليل من األبحاث التي أجريت على اخليول لدعم واحد 

من هذين املفهومني. ارتبط قمع الشهية لدى اإلنسان 

مع نقص فيتامني B12، وأفادت التقارير في السابق 

بأن تناول املكمالت الغذائية احملتوية على حمض الفوليك 

يتعلق مبوضوع  ما  في  األطفال.  لدى  الشهية  يحسن 

Bعلى  الفيتامني  الغذائية احملتوية على  املكمالت  تأثير 

السلوك، فليس هناك مرة أخرى أي إثبات على فائدتها 

للخيول، إال أن من الواضح من الدراسات التي أجريت 

على األنواع األخرى أن هناك بعض التدخل لفيتامينات

B املختلفة في املزاج والسلوك.

للحوافر  القرنية  املادة  رداءة  تشكل  أن  أيضا  ميكن 

مشكلة لدى خيول اإلسطبل خاصة، وكثيرا ما استشهد 

باعتبارها مشكلة خاصة باخليل األصيلة. هناك العديد 

باملفيدة جلودة  التي مت وصفها  الغذائية  العناصر  من 

ومنو املادة القرنية للحوافر، إال أن بيوتني فيتامني Bهو 

األكثر شهرة على األرجح. أظهرت العديد من الدراسات 

أن املكمالت الغذائية املفرطة بالبيوتني )10 – 20 ملغ 

في اليوم حلصان بوزن500 كجم( ميكن أن يكون لها 

تأثيرا إيجابيا على جودة املادة القرنية.

والذي  املاء،  في  منحل  آخر  فيتامني  هو   C فيتامني 

وهو  لألكسدة،  املضاد  اجلسم  فريق  من  جزءا  يشكل 

يعتبر هاما بصفة خاصة لوظيفة الرئة واملفاصل كما انه 

يشكل جزءا من الدفاعات املناعية. وخالفا لفيتامينات 

اململوكة،  األعالف  في  عموما  عليه  العثور  يتم  لم   ،B

من   C فيتامني  توليف  على  قادرة  اخليول  أن  حيث 

اجللوكوز في الكبد. إنه ألمر قابل للجدل ما إذا كانت 

 Cهناك حاجة لنظام غذائي إضافي محتو على فيتامني

للخيول الطبيعية ذات منط احلياة املستقرة نسبيا. ومع 

 Cذلك، يعتقد حاليا أن التوليف الداخلي املنشأ لفيتامني

قد ال يكون كافيا ملواكبة زيادة االحتياجات في حاالت 

احلرة  اجلذور  إنتاج  زيادة  يتم  حيث  معينة،  مرضية 

التهاب، ال  قد يحدث هذا مع  ملحوظ.  الضارة بشكل 

سيما عند وجود مرض تنفسي أو مرض في املفاصل.

ال يتم امتصاص جميع أشكال فيتامنيC بشكل جيد 
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لدى اخليول، واملفارقة هي أن الشكل املعروف عموما 

)حمض االسكوربيك( يتم امتصاصه في الواقع بشكل 

مثل   Cلفيتامني أخرى  مصادر  تعتبر  للغاية.  ضعيف 

بامليتات اسكوربيل أو اسكوربيل الكالسيوم2--أحادي 

اإليجابي  األثر  يعتبر  حيويا.  تواجدا  أكثر  الفوسفات 

راسخا   Cفيتامني على  احملتوية  الغذائية  للمكمالت 

بشكل معتدل لدى وجود أمراض تنفسية. لقد حتسن 

التنظيرية  والنتيجة  الرياضية  التمارين  بالتأكيد حتمل 

بانسداد  احلافل  التاريخ  ذات  اخليول  لدى  لاللتهاب 

تناول  من  فقط  أسابيع   4 بعد  املتكرر  الهواء  مجرى 

 E ، Cفيتامينات على  احملتوية  الغذائية  املكمالت 

والسيلنيوم.

الفيتامينات املنحلة في الدسم A، D، E و K هي كما 

يوحي اسمها قابلة للذوبان في الدهون. يتم امتصاصها 

في القناة الهضمية باالشتراك مع املكون الزيتي للنظام 

الغذائي، وميكن – على عكس الفيتامينات املنحلة في 

الكبد.  وخاصة  اجلسم،  في  تخزينها  يتم  أن   – املاء 

تسمح  ألنها  النواحي،  بعض  من  ميزة  هذه  تعتبر 

بتخزين فيتامينات A وD مثال إلى أن يتم طلبها عند 

انخفاض مستوياتها في النظام الغذائي. ومع ذلك، فقد 

مشكالت  إلى  أيضا  األنسجة  في  عليها  اإلبقاء  يؤدي 

صحية محتملة لدى زيادة املخزون من هذه الفيتامينات.

ودعم  للرؤية  الضروري   –  A فيتامني  إمدادات  تعتبر 

املناعة – جيدة عموما للنظم الغذائية النموذجية للسباق 

ما  مرحلة  في   A فيتامني  اخليول  ستتلقى  واملنافسة. 

قبل التشكل من أعالفها املركزة، وب كاروتني – وهو 

مكون متحول أو طليعة الفيتامني A – من أي عشب 

يتواجد  البرسيم.  أو  كالتنب  أخرى  خضراء  مواد  أو 

ما  تتراوح  التي  املركزات  في  عادة   A فيتامني  تركيز 

بني 11000 – 14000 وحدة دولية / كغم. تتم تغذية 

حصان األداء قيد التدريب على 6 كلغ من العلف املركز 

 84000  –  66000 بني  ما  سيتلقى  بالتالي  يوميا، 

تعتبر  فقط.  املركز  العلف  من  اليوم  في  دولية  وحدة 

هذه كمية كافية لتلبية االحتياجات اليومية بشكل كاف 

احلرص  توخي  يجب  ذلك،  ومع  التدريب.  قيد  للخيول 

لتجنب زيادة كمية فيتامني A، خصوصا عند استخدام 

املكمالت الغذائية احملتوية على فيتامني A املضاعف. 

النظام  في   A لفيتامني  األعلى  اآلمن  املستوى  إن 

الغذائي حلصان بوزن 450 كلغ على سبيل املثال هو 

حوالي 144000 وحدة دولية في اليوم. ارتبط اإلفراط 

أنه  كما  العظام  هشاشة  مع   A فيتامني  تناول  في 

متداخل في أمراض النمو العظمي.

كان هناك القليل من األبحاث التي أجنزت لقياس الكمية 

دراسة سابقة  وتشير   .AA فيتامني  من  لألداء  املثلى 

في  دولية  وحدة   50000 تناول  أن  إلى  فقط  واحدة 

األنظمة  مبعظم  مسبقا  )املرفق   A فيتامني  من  اليوم 

واحلد  الضام  النسيج  بدعم  سيقوم  للسباق(  الغذائية 

من إصابات األوتار.

أنه  إال  الدسم،  في  منحل  آخر  فيتامني  هو   Dفيتامني

الكالسيوم  بتوازن  وثيق  بشكل  أيضا  مرتبط  هرمون 

الكالسيوم  امتصاص  بتسهيل  يقوم  فهو  والفسفور، 

الكلى  من  امتصاصه  إعادة  و  الهضمية  القناة  في 

أهمية  ذا   Dفيتامني يكون  أن  املرجح  من  والعظام. 

خاصة عند إعادة تشكيل العظام وخاصة خالل الفترة 

يالحظ  حيث  السباق  على  املبكر  للتدريب  النموذجية 

 Dوجود انخفاض في كثافة العظام. يشار إلى فيتامني

أحيانا باسم فيتامني “الشمس املشرقة”، حيث ميكن 

التعرض  عند  اجللد  في  طبيعي  بشكل  إنتاجه  للخيول 

لكثير  بالنسبة  مشكلة  هذا  يشكل  قد  الشمس.  ألشعة 

من اخليول التي تقضي معظم وقتها في الداخل بعيدا 

عن أشعة الشمس. متيل األعالف املركزة إلى أن تكون 

أن  معتدلة  لكمية  وميكن   ،  Dبفيتامني جيدا  محصنة 

بات  القليل  أن  رغم  بسهولة،  اليومية  املتطلبات  تلبي 

معروفا عن الكمية املثلى لألداء.

املضادة  خلصائصه  األرجح  على   Eفيتامني يشتهر 

“األربطة”  في  سابقا  املذكورة  ومشاركته  لألكسدة 

لم  أنه  رغم  بالعضالت.  املتصلة  احلاالت  من  وغيرها 

فيتامني كمية  كفاية  عدم  بني  قاطعة  وجود صلة  يثبت 

هذه  أن  عموما  به  املسلم  من  أن  إال  واألربطة،   E

فيتامني من  أعلى  متطلبات  لديها  يكون  قد  اخليول 

األبحاث  وجدت  وقد  فيه.  حقيقي  نقص  من  بدال   E

املجلس  من  بها  املوصى  احلالية  الكمية  أن  السابقة 

كافية  ليست   Eفيتامني من   )NRC(لألبحاث الوطني 

والعضالت  للبالزما   Eفيتامني مستويات  على  للحفاظ 

أثناء التدريب. قد تكون هناك حاجة إلى كمية قريبة من 

E فيتامني  من  اليوم  في  دولية  وحدة   1500-2500

للحفاظ على حالة فيتامني E أثناء التمارين الرياضية 

 E املنتظمة. وأفادت التقارير بأن كمية أعلى من فيتامني

5000( وحدة دولية في اليوم( حتد من االرتفاع املرتبط 

 )CK(املؤنزم للكرياتني  الرياضية  التمارين  مبمارسة 

خالل ممارسة التمارين الرياضية من نوع إطالة القدرة 

على التحمل.

فيتامني مستوى  األعالف  شركات  من  العديد  زادت 

نرى  أن  الشائع  من  كان  فبينما  اآلن،  أعالفها  في   E

أعالف سباق أو منافسة حتتوي على 250 وحدة دولية 

للكلغ من فيتامني E، قامت العديد من الشركات اآلن 

بزيادة هذا املستوى الى ما يقرب من 300 – 500 

وحدة دولية للكلغ من فيتامني E. ولكن، وكما هو احلال 

الغذائية فليس املهم مستوى وجود  مع معظم األشياء 

فيتامني E فحسب، بل كيفية تقدميه. إن توافر فيتامني

E يختلف بشكل ملحوظ ما بني مصدر صناعي يوجد 

بدرجة كبيرة في األعالف احملضرة، ومصدر طبيعي. 

توفرا  أكثر  لتكون   Eلفيتامني الطبيعية  األشكال  تظهر 

أن  إال  ملحوظ.  بشكل  التقليدي  الصناعي  الشكل  من 

 ،E التكنولوجيا احلديثة جعلت صنع كبسوالت فيتامني

وجعلها منحلة في املاء أمرا ممكنا أيضا، مما يزيد من 

مدى توافره بشكل أكبر.

فيتامنيK هو فيتامني آخر منحل في الدسم. يقع دوره 

األساسي في تخثر الدم واستقالب العظام كذلك. هناك 

في الواقع ثالث أشكال لفيتامني K وهي: K1، K2 و

K3 . فهناك حاجة لفيتامنيK1 لتفعيل األوستيوكالسني 

الالزم لتوجيه متعدن العظام. ويوجدK1 في كأل املراعي 

ولكنه غير مستقر بطبيعته، وتقل مستوياته مع انخفاض 

جودة املراعي وتتراجع فجأة مبجرد قطعه لصنع التنب. 

هو  اململوكة  األعالف  إلى  املضاف   Kفيتامني شكل 

فيتامني K2، الذي يحقق دوره في تخثر الدم إال أنه 

ليس قادرا على تفعيل األوستيوكالسني. تنتج البكتيريا 

املعوية فيتامني K3، على الرغم من أن مساهمته بحد 

ذاتها بالنسبة للحصان غير معروفة على وجه الدقة. لم 

حتدد الدراسات على اخليول حتى اآلن كمية املتطلبات 

الغذائية من فيتامني K، رغم أن األبحاث احلديثة تشير 

إلى أن املكمالت الغذائية احملتوية على فيتامنيK1 قد 

تكون مهمة لقوة ومتانة العظام.

تكون  أن  الى  واملنافسة  للسباق  الغذائية  النظم  متيل 

محصنة جيدا بالفيتامينات، ومن خبرة – يعد اإلفراط 

استخدام  يتم  حني  شائعا.  أمرا  الغذائية  باملكمالت 

مكمالت فيتامني إضافية ينبغي التماس فائدة واضحة 

على سبيل املثال للبيوتني أو رمبا من خالل استخدام 

أشكال أكثر حيوية من بعض الفيتامينات مثل فيتامني 

C أو E. سيشكل إجراء مزيد من البحوث حول تأثير 

التوازن امليكروبي في املعي اخللفي على وضع فيتامني 

B، وحول دور فيتامنيD وK1 لدى خيول األداء أمرا 

مثيرا لالهتمام.
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كيف تتقن تغيير عنان قيادة لحصانك بشكل مستقيم؟كيف يعزز ركوب الخيل قدرة األطفال على التعّلم؟

أثناء  التي حتصل  احلركات  أّن  يَرْون  يابانّيون  علماء 

القدرات  ينتج عنها حتّسٌن في  ركوب اخليل ميكن أن 

اإلدراكية عند األطفال، وبالتالي حتسني قدراتهم على 

التعلّم.

أداء  يحّسن  اخليل  ركوب  أّن  اليابان  في  علماء  وجد 

التعلّم من خالل عّدة اختبارات  األطفال وقدرتهم على 

التي حتصل  احلركات  أّن  العلماء  واستنتج  لسلوكهم. 

في  حتّسٌن  عنها  ينتج  أن  ميكن  اخليل  ركوب  أثناء 

القدرات اإلدراكية , وعن السبب فى ذلك، وجد الباحثون 

أن آثار االهتزازات التي تنتج عن ركوب اخليول، تؤدي 

)السمبثاوي(،  أو  الودي  العصبي  اجلهاز  تنشيط  إلى 

الذي يعزز القدرة على التعلم عند األطفال.

الفوائد  من  عدد  »هناك  إن  أيضًا،  الباحثون،  وقال 

الناجمة عن التفاعالت بني اإلنسان واحليوانات األليفة، 

تعود بالنفع على منو الطفل، ومنها القدرة على اتخاذ 

قرارات مدروسة والتوصل إلى استنتاجات منطقية«.

أداء مجموعة  البحث  فريق  راقب  التأثير،  ذلك  ولرصد 

والذاكرة  للتعلم  بسيطة  اختبارات  فى  األطفال،  من 

واملعرفة، قبل وبعد ركوب اخليل.

األبعاد  الثالثية  التسارع  عملّية  أّن  الباحثون  ويعتقد 

مما  العصبي  اجلهاز  يحّفز  قد  اخليل  ركوب  حلركات 

يعزز اإلدراك.

طوكيو  جامعة  في  الزراعة  كلية  في  البروفيسور  وقال 

ركوب  آثار  تناولت  دراسات  “عدة  أوهتا  ميتسواكي 

ركوب  تأثير  على  الدالّة  واآللّيات  األطفال  عند  اخليل 

على  البحوث  نتائج  ُنشرت  وقد  اإلنسان”،  على  اخليل 
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هل تعلم أن تغيير عنان القيادة على حصانك ال يدور 

في الواقع دائما حول تغيير االجتاه؟ ميكن أن تشكل 

بعض  في  حتدي  من  نوعا  القيادة  عنان  تغييرات 

فقدوا  الذين  األشخاص  بعض  أعرف  فأنا  األحيان، 

خطوة  لنصف  القيادة  عنان  تضييع  طريق  عن  الكثير 

فقط أو حتى سحب عنان القيادة خلطوتني.

من  لكل  بإتقان  القيادة  عنان  تغيير  على  قادرا  لتكون 

على  نفسه،  الوقت  في  واخللفيتان  األماميتان  الساقني 

حصانك أن يّوضع جسده بطريقة جتعل عموده الفقري 

مستقيما. في حالتي، عند قيامي بتغييرات عنان القيادة 

في منط قيادة ما، فأنا ال أقوم بتشكيل الرقم ثمانية 8 

كمعظم الناس. أقوم أثناء عملية الدوران بتدوير الزوايا، 

إال أنني أسير بشكل مستقيم من خالل الوسط. وأقوم 

بعد ذلك بتغيير عنان القيادة في الوسط، وأقوم ببضع 

بشكل  احلصان  على  للحفاظ  مستقيم  بشكل  خطوات 

محاذ قبل االستمرار باالجتاه املعاكس.

لذا، يتعلق األمر في الواقع بضمان أن يبقى كل شيء 

من  نوع  كخلق  ما  شيء  إنه  الوقت.  طوال  مستقيما 

اخلطوات  من  أدناه  حتقق  للفارس.  التدريب  عجالت 

التي أتبعها:

ضع عمودا في وسط الساحة وكال طرفيه يشيران إلى 

عالمات املركز. يساعدك هذا العمود على التركيز على 

خط مستقيم. ابتداء من عنان القيادة اليميني وبقفزة، 

انتقل إلى دائرة ميينية كبيرة. عند اقترابك من الوسط 

نحو  وحترك  اليميني  القيادة  عنان  في  مباشرة  أقفز 

اجلانب األيسر للعمود. مبجرد أن تصل للعمود، حتول 

مستقيم  بشكل  القفز  وتابع  األيسر  القيادة  عنان  إلى 

إلى  أخيرا  احلصان  حتريك  قبل  اخلطوات  من  لعدد 

بتنفيذ  قم  األيسر،  القيادة  عنان  في  اليسرى.  الدائرة 

اجلانب  إلى  انتقل  الوسط،  في  ولكن  اإلجراء  نفس 

القيادة األمين  لعنان  بالتغيير  العمود، وقم  األمين من 

قبل متابعة القفز بشكل مستقيم، ومن ثم االنتقال إلى 

الدائرة اليمنى. أكمل، وقم بتكرار اخلطوة رقم 2 أعاله.

ميكن تأدية هذا األسلوب سواء كنت في ساحة اإلحماء 

وسط  على  تركز  املمارسة  ستجعلك  املنزل.  في  أو 

الساحة.
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Polo

Queen’s Cup Win for RH Polo

large crowds braving the scorching sun 

were treated to a clash of the Titans on 

The Queen’s Ground at Guards Polo 

Club as RH Polo took on La Indiana in 

the Final of The Cartier Queen’s Cup. In 

a close and thrilling match it was Adolfo 

Cambiaso who earned the moniker of 

‘the dictator’ from the commentators 

as he orchestrated the play to leading 

RH Polo to a victory snatched from La 

Indiana 109- in the dying moments of the 

final chukka.

Tactically tight marking and the slowing 

of play by RH Polo meant that La Indiana’s 

usual flowing, fast display of four man 

running play, which has been so effective 

in the qualifying matches, was rendered 

useless in the first half. They were 

punished mercilessly for any mistakes 

by sheer polo genius that is Cambiaso, 

backed up by the brute power and force 

of Rodrigo Andrande, and a consistent 

display of polo talent by the youngest 

player on the field Tommy Beresford. 

21-year-old Tommy was rightly named 

Most Valuable Player for an outstanding 

performance throughout the match, an 

outstanding achievement considering 

the prowess on the field.

With the score 63- against them at half-

time, whatever was said in the La Indiana 

team tent by Coach Pete Merlos had a 

profound effect. Nic Roldan and Augustin 

Merlos in the white shirts of La Indiana 

came out with all guns blazing in the 

fourth, notching up five goals to only one 

in reply for the apparently napping RH 

Polo.

Close play continued in the fifth, with 

Cambiaso seemingly feeling the tension 

and unusually missing a penalty, so that 

going into the last chukka La Indiana 

maintained a narrow 98- lead. However, 

Cambiaso, the master of the sixth chukka 

comeback oversaw an RH regroup as 

they evened the scores and then to the 

despair of La Indiana fans he found the 

posts just as the final bell rang. 

So Cambiaso has done it again, notching 

up his 10th Queen’s Cup victory and 

displaying to all that he is still the best of 

the best. Despite a departure from the 

Dubai setup for 2017 he has delivered 

victory to Ben Soleimani, proving to all 

that he is seemingly the vital ingredient 

in British high goal success.

It was double heartbreak for La Indiana as 

they were defeated in similar style in The 

Cartier Queen’s Cup Final last year 1211- 

at the stick of Cambiaso who scored the 

winning goal against them for Dubai. 

Cambiaso also received the Cartier 

Best Playing Pony prize from HM The 

Queen and enjoyed a long conversation 

with her at the prize giving. This was 

awarded to the 12-year-old chestnut 

mare Caraquenia, whom he had played 

in the third chukka and whom he had 

previously referred to as his, “Third 

favourite horse”, hopefully she has gone 

up in his estimations now!

Earlier in the day in the Subsidiary 

Final for the Cartier Trophy, ‘Top’ 

Srivaddhanaprabha’s King Power beat 

George Hanbury’s Sommelier 106- 

on the Duke’s Ground. Neither team 

seemed to find particularly strong form, 

with the usually indefatigable fraternal 

force of Gonzalito and Facundo Pieres 

lacking their usual lustre. Missed goal 

opportunities from Sommelier meant 

they also did not capitalise on advantage 

and in particular Fred Mannix lacked his 

usual flair. By comparison, James ‘Jimbo’ 

Fewster played a blinder, scoring the 

final goal for King Power in an impressive 

display of skill and nerve; he was rightly 

presented the Most Valuable Player 

Award by HM The Queen.
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Winners crowned at
Dubai Duty Free Irish Derby Golf Classic

26 teams of golfers braved the increment 

conditions to take part in another 

fantastic staging of the annual Dubai 

Duty Free Irish Derby Golf Classic on the 

stunning Ryder Cup course at The K Club 

on Thursday June 29th. 

Led out by Executive Vice-Chairman 

and CEO of Dubai Duty Free, Colm 

McLoughlin, the field of 104 players 

worked their way around the course 

which staged the 2016 Dubai Duty Free 

Irish Open, which was won by home 

favourite Rory McIlroy in stunning 

fashion. The teams of four competed 

gamely throughout, though they weren’t 

aware of each other’s final scores until 

they were revealed at the barbecue 

reception in the breathtaking lounge in 

the Palmer Clubhouse overlooking the 

18th green of the Ryder Cup course at 

The K Club.

It was incredibly tight at the top of the 

leaderboard following 18 holes of golf, 

but it was former K Club captain John 

Treacy and his team that won out with 

a score of 88 points. Brendan Barrett, 

Gerry McIntyre and Seamus Tully were 

the other three members on the winning 

team that captured the Dubai Duty Free 

Irish Derby Golf Classic trophy.

The team comprised of Cathy Sammon, 

Michael Sammon, Farrell O’Boy and 

Dudley Solan finished second with an 

agonisingly close 87 point haul, while 

Arthur French, Pat Kenny, Paddy Whelan 

and Tom Murphy were the four members 

of the group in third place, finishing with 

86 points.

Tony Kinsella won the ‘nearest the 

pin’ prize and was presented with an 

extravagant trophy, as was Gail Collins, 

the lady whose approach shot landed 

nearest the pin. The longest drive award 

for the men went to Andy Carroll, while 

Maeve O’Reilly scooped the same 

accolade in the ladies’ category. 

Speaking after the event, Executive 

Vice-Chairman and CEO of Dubai Duty 

Free, Colm McLoughlin, said; “I first came 

to The K Club in 2006 for the Ryder Cup 

and it is a wonderful course that I have 

had the pleasure of playing on numerous 

occasions. This is our 10th year as the 

title sponsors of the Dubai Duty Free Irish 

Derby, and it is also our 10th year running 

the Dubai Duty Free Irish Derby Golf 

Classic. We’ve enjoyed many memorable 

days out over the past decade and each 

year I look forward to this event as it really 

kicks off a wonderful week of events in 

the build up to the Dubai Duty Free Irish 

Derby.

“As ever, the staff at The K Club has been 

most welcoming and attentive. We will 

be hosting the Dubai Duty Free Irish 

Derby Ball here on Friday June 30th, and 

that is sure to be another great night in 

which we will help to raise money for the 

Jack & Jill Foundation.

After the golfers had dried off following 

their rounds they were treated to a 

beautiful evening barbecue that featured 

a raceday preview from legendary racing 

commentator Des Scahill who gave out 

some exclusive tips ahead of the Dubai 

Duty Free Irish Derby Day.

John Treacy and his team were presented 

with their trophies, and they also received 

two tickets each for the exclusive Dubai 

Duty Free VIP Pavilion at the Dubai Duty 

Free Irish Derby on Saturday. Mr Treacy 

was delighted with the effort he and his 

team put in, and it was extra special for 

the Abbeyknockmoy, Co Galway, native 

as he was the captain at The K Club 10 

years ago.

“I was captain the year that this was 

started and I suppose for that reason I 

look forward to it,” stated Mr Treacy.

“This is our second time winning it and 

we were second another year and third 

another year, so this is our fourth time 

being in the running. All of my team 

are all members here so that was an 

advantage. 

“I was just thinking today that the team 

we had here would be very much the 

same team as the first year we played it 

and they’ve been with us right through. 

If we were a football team we’d probably 

be all gone by now. 

“It’s a great prize to win. I have to say that 

Colm and his team are excellent. They 

have a great grá for Ireland and of course 

Colm is a fellow county man of myself, 

and he does a lot around here.”

Meanwhile, the Dubai Duty Free Irish 

Derby Ball was held in The Legacy Suite 

at The K Club on Friday June 30th, before 

the main event of the weekend that took 

place at the Curragh when the 152nd 

Dubai Duty Free Irish Derby went to post 

at 5.20pm on Saturday July 1st.
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Maestro ساعة
منظور جديد للفّن الميكانيكي

حرفية الساعات الفائقة تلتقي مع
التصميم االبداعي المبتكر للسيارات

كوروم السويسرية
تتألق بإصدار ببل الجديد

إسمها مستوحى من امتياز صانع الساعات احملترف 

امليكانيكّية.  القدرة  النحيف  تصميمها  يجّسد  فيما 

التقني،  واألسلوب  اجلمالي  الطابع  التقاء  نقطة  عند 

عن  أصيلة  نظرًة  اجلديدة   Maestro ساعة  فتمّثل 

كريستوف  لدى  الساعات  تصميم  مجال  في  اإلبداع 

مسببة  شبه  فاتنة  حملة  الزجاجية  قّبتها  تقّدم  كالريه. 

 Charles Xللدوار عن هندسة نظام احلركة وجسور

طاقة  باحتياطي   Maestro ساعة  تتمّتع  الشهيرة. 

مخروطي  بشكل  للتاريخ  واسع  وبعرض  أيام  لسبعة 

ُتثبت نفسها  وبوظيفة MEMO ثالثية األبعاد؛ وهي 

كأّول ساعة ذات تعقيدات من كريستوف كالريه بسعر 

68,000 فرنك سويسري. إّنها غير تقليدية وديناميكّية 
املجموعة  على  وشابة  نضرة  ملسة  فتضفي  ومثالّية... 

!Maestro التقليدّية. فلننطلق

عن  بوشرر  أف  كارل  الرائدة  الساعة  عالمة  أعلنت 

في  الشهيرة  السويسرية  رينسبيد  شركة  مع  تعاونها 

ويقدم  »أويسيس«،  املبتكرة  املستقبل  سيارة  تصميم 

تصميم السيارة مفهومًا عصريًا وحديثًا سيتم الكشف 

CES في الس  املستهلك  إلكترونيات  عنه في معرض 

فيجاس، كما سيشمل احلدث كشف النقاب رسميًا ألول 

التي   2017 فاليباك  مانيرو  الراقية  الساعة  عن  مرة 

تأتي متوافقة بانسجام مع عجلة القيادة في السيارة، 

وبإطالق هذه الساعة فإن العالمة تقدم إصدارة جديده 

تضاف إلى الساعات التي سيتم عرضها في عالم بازل 

2017 للمرة األولى.
للسيارة  مبتكر  تصور  »أويسيس«  سيارة  متثل 

املدينة،  حياة  مع  متامًا  يتالئم  بتصميم  االلكترونية 

املستقبلي  مبظهره  للسيارة  اخلارجي  الهيكل  ويتفرد 

الذي يتألف من أسطح زجاجية كبيرة وعجالت أمامية، 

بينما مينح التصميم الداخلي للسيارة أجواءًا تضاهي 

ودفء،  ترحيب  من  تبثه  وما  املنزل  في  اجللوس  غرفة 

جانبية  ولوحة  أرائك  شكل  على  مقاعد  تشمل  وهي 

وتلفاز، وميكن استخدام الشاشة العريضة أيضًا للواقع 

االفتراضي. كما تسمح املنطقة أسفل املقصورة بوضع 

األزهار ونباتات الزينة.

يقدم  املهام  املتعدد  »أويسيس«  مفهوم سيارة  أن  كما 

املنصة لتقدمي أول ساعة ملعرض بازل 2017 من كارل 

أف بوشرر، وتعد ساعة مانيرو فاليباك حتفة فنية راقية 

مبا تتمع به من تصميم يتالئم مع عجلة القيادة.

ومن جانبه علّق ساشا موري، الرئيس التنفيذي لعالمة 

على  املمتدة  بشراكتنا  نفخر  »نحن  بوشرر:  أف  كارل 

مدى 10 سنوات مع عالمة رينسبيد السويسرية، وهي 

تعد دلياًل واضحًا على مدى جناح املزج ما بني احلرفية 

امليكانيكية والتفكير املستقبلي احلديث.« 

تتألق كوروم هذا الشتاء وتترك انطباعا أنيقا من خالل 

التي  توربيلون”  فالينج   47 “ببل  اجلديدة  ساعتها 

تأتي في علبة المعة من الذهب الوردي.األعني الغائرة 

حتدث  فيما  الساعة  مرتدي  إلى  حتملق  جمجمة  في 

التوربيلون احمللقة في الفك املفتوح قشعريرة مترددة. 

تفيض األعني الغائرة للجمجمة الدواخل املظلمة أسفل 

قبة كريستال الزفير املضاد للتوهج. مطلية بالذهب، يتم 

تثبيت توربيلون احملركات امليكروية الظاهرة على خلفية 

فحمية، وهو تأثير مثير يعززه حزام أسود مصنوع من 

الداكنة  الساعة  ألوان  درجات  تشكل  التمساح.  جلد 

أناقة قامتة وال ُتنسى على أي معصم. 

منذ العام 2000 قدمت سلسلة ببل أناقة مميزة ومذهلة 
واآلن  العصري.  وإبداعها  كوروم  بجودة  ممزوجة 

القطعة  هذه  للزمن من خالل  الواهية  القوة  تستحضر 

تشكيلة  أي  في  احليوية  تبعث  سوف  والتي  الفريدة 

بأصالتها العجيبة. 

أي ساعة قد تكون مناسبة بالشكل األفضل لالحتفال 

بالذكرى الـ 195 لساعات بوفيه BOVET  من ساعة 

 Virtuoso ؟ مُتثل ساعةBig Date Tourbillon
اخلفية، جوهر  التاريخية  إيحاءاتها  وراء  فيما   ،VIII
Fleurier Grandes Complica�  مجموعة

tions كما حددها باسكال رافي نفسه. لذا، في حني 
ُصممت مجموعة DIMIER لعرض أحدث التطورات 

ُكّرست  والتطور،  التكنولوجيا  مجال  في  واالبتكارات 

 Fleurier Grandes Complicationsمجموعة

احلرفية  بالصناعة  املستمر  لالرتقاء   Collection
التقليدية للساعات إلى آفاق جديدة.

وُتعدVirtuoso VIII  الساعة األولى في مجموعة 
على  مائلة  كريستالية  فتحه  ُتكرر  التي   Fleurier
إطار  مثل   ،6 الساعة  إلى   12 الساعة  محور  امتداد 

املبتكر   ®Récital 18 Shooting Star ساعة 

 Récital ساعة  وإطار   ،2016 عام  ُعرض  الذي 

املفهوم  هذا  ويخلق  السنة.  لهذه   ®20 Astérium
للزخرفة  العيار، وكذلك  لبنية  آفاقًا جديدة  املبتكر حقًا 

وعرض الوظائف. كما تتمّيز حركة هذا السفير اجلديد 

للمجموعة بعدد من االبتكارات الهامة، فضاًل عن ثالثة 

Braveheart® Tourbil� حقق االختراع   براءات 

lon، الذي ُعرض أساسًا في عام 2015. ولكن األهم 
من كل شيء، مُتّثل ساعة Virtuoso VIII التعبير 

الذي  الساعات  صناعة  في  احلرفي  للتقليد  النهائي 

متسكت به بوفيه منذ 1822.

التي  الرئيسية  الكلمات  بوفيه  في  احلرفيون  يعرف 

تتحكم في تطور وصنع كل ساعة واحدة عن ظهر قلب. 

 VIRTUOSO VIII Flying Tourbillon إطالق ساعة اليد الجديدة للرجال
بمعرض  Bovet Salon بوفيه للساعات في جنيف 



6465 64

اليفستايل

LUMINOR 1950 SEALAND ساعة
DAYS AUTOMATIC ACCIAIO – 44mm 3

الفطيم للسيارات وشرطة دبي تقتربان خطوة من
تحقيق أهداف االستدامة في إطار رؤية اإلمارات 2021

إحتفاًء بحلول عام الديك، ُتضيف بانيراي الى سلسلة 

ساعاتها املستوحاة من التقليد القدمي لألبراج الصينية،

 Automatic Acciaio – 44mm ساعة  تتألق 

بزخرفة   Luminor 1950 Sealand 3 Days

اخلبراء  أعظم  يدويًا  نّفذه  الذي  املذهل  بالنقش  تتمثل 

بارزة  فرادة  ُيضفي  الذي  االمر  اإليطاليني،  احلرفيني 

على هذا اإلصدار اخلاص الذي تكّرسه بانيراي لعام 

الديك. يأتي هذا النموذج ليكون التاسع ضمن سلسلة 

بدأت  قد  بانيراي  أوفيتشيني  كانت  اإلبتكارات  من 

بإطالقها في العام 2009، وذلك تكرميًا للتقليد املذهل 

هذه  من  منوذج  أول  الصينية.  االبراج  جتّسده  الذي 

النمر،  عام  يليه  الثور،  لعام  مخصصًا  كان  املجموعة 

القرد،  ثم  العنزة  احلصان،  األفعى،  التنني،  االرنب، 

Lumi� ساعات من  اجلديد  النموذج  اليوم  هو   وها 

nor 1950 Sealand  يرّحب بعام الديك الذي يبدأ 

في 28 يناير 2017.  ُيذكر بأن هذا اإلصداراخلاص 

يدويًا  كلها  زخرفت  وقد  فقط،  ساعة  بـ99  محدود 

بإستخدام  اإليطاليني  النقش  حرفيي  أفضل  يد  على 

باالداة  تيّمنًا   sparsello بإسم  ُتعرف  قدمية  تقنية 

املستخدمة لزخرفة الغطاء. بداية، يتم نقش الفوالذ قبل 

تنتج  العملية  هذه  الذهب؛  من  بخيوط  الشقوق  تطعيم 

يتم  والتي  الذهب،  خيوط  من  متعددة  متوازية  طبقات 

فُتضفي  بالكامل  املنقوشة  الشقوق  متأل  حتى  ضربها 

مما  الديك.  صورة  على  مميزًا  جماليًا  مظهرًا  بالتالي 

ال شك فيه، ينبغي على احلرفي الذي يؤدي هذا العمل 

خيوط  وان  سيما  ال  مطلقة،  مبهارة  يتمتع  أن  الدقيق 

الذهب يتم دمجها بالغطاء املنقوش واملصقول مسبقًا، 

أي أن خطأ صغيرًا ميكنه أن يفسد النقش.

لويس  بتكرمي  القياسية  لألرقام  غينيس  منظمة  قامت 

منحت  كرونوغراف حيث  أول  مخترع  بوصفها  موانيه 

املؤسسة العالمة السويسرية لقب “أول كرونوغراف”، 

عقب عملية مرهقة من البحث املضني والتحقيقات التي 

استغرق ما يقرب من ستة أشهر. 

فقد  كرونوغراف  ألول  كمنشئ  موانيه  لويس  وبتكرمي 

أكدت مؤسسة غينيس لألرقام القياسية حقيقة ما كان 

ُيعرف في عالم الساعات الراقية وهو أن لويس موانيه 

هو أول من اخترع الكرونوغراف في 1816 بـ “عداده 

الثالثي”. 

لويس  في  التنفيذي  الرئيس  شولر،  ماري  جون  وقال 

لويس موانيه السويسرية تدخل
موسوعة غينيس لألرقام القياسية كأول مخترع للكرونوغراف

في  التكرمي  بهذا  السعادة  غاية  في  “نحن  موانيه: 

الختراع  الثانية  باملئوية  فيه  نحتفل  جدا  خاص  عام 

الكرونوغراف )1816 2016-(. إن حقيقة أن لويس 

عام  اخترعه  حيث   – للكرونوغراف  األب  هو  موانيه 

جيدا  ويعلمها  جدال،  أي  تقبل  ال  حقيقة   –  1816

متنحه  الذي  اللقب  إن  الفاخرة.  الساعات  عشاق 

مؤسسة موسوعة غينيس لألرقام القياسية اآلن ينتقل 

ملزيد  الطريق  يفتح  حيث  التالي  املستوى  إلى  باألمور 

حول  شهرة  لنا  ويوفر  بشركتنا  العام  التعريف  من 

العالم تعبر احلدود ومتتد ملا وراء عالم هواة الساعات 

الفاخرة”. 

العام  القائد  املري،  خليفة  عبدالله  اللواء  شهد سعادة 

 ES350 لكزس  سيارة  أول  استالم  دبي،  لشرطة 

هجينة صديقة للبيئة من شركة الفطيم للسيارات املوزع 

جهودهما  ضمن  وذلك  لكزس،  لسيارات  احلصري 

العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  خطة  لدعم  املتواصلة 

للبيئة،  صديقة  نقل  وسائل  العتماد  الهادفة  املتحدة 

وحلول النقل اخلضراء، وتعزيز جهودها في تأمني نقل 

أكثر استدامة متاشيًا مع رؤية اإلمارات 2021م.

وأكد اللواء املري ان القيادة العامة لشرطة دبي تبذل 

واالستدامة  السالمة  حتقيق  أجل  من  حثيثة  جهودا 

دبي  مبادرة  وترسيخ  االقتصاد األخضر  ودعم  البيئية 

بيئة  أجل  من  مركبات خضراء  استخدام  إلى  الرامية 

أكثر نظافة من خالل مركبات هجينة صديقة للبيئة. 

كشفت اليوم شركة فولفو للسيارات، املَُصنِّع لسيارات 

الفاخرة  الرياضية   XC60 SUV راقية، عن سيارة 

جنيف  معرض  في  اجلديدة  االستخدامات  املتعددة 

الدولي للسيارات.

»فولفو« تكشف عن السيارة الرياضية
المتعددة االستخدامات الجديدة XC60 SUV  الفاخرة 

حتّل السيارة اجلديدة محّل XC60 األصلية والناجحة 

جدًا، التي منذ إطالقها وعلى مدى تسع سنوات كانت 

متوسطة  االستخدامات  املتعددة  الرياضية  السيارة 

احلجم األعلى مبيعًا في أوروبا مع بيع ما يناهز مليون 

وحدة عبر العالم. واليوم، متثل XC60 حوالي 30 في 

املائة من إجمالي مبيعات فولفو العاملية.

التنفيذي  الرئيس والرئيس  يقول هاكان صامويلسون، 

في  قوي  تراث  »لدينا  للسيارات:  فولفو  ملجموعة 

االستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارات  تصميم 

إليه  توّصلت  ما  أحدث  توفر  التي  والديناميكية  األنيقة 

التكنولوجيا. وXC60 اجلديدة لن تكون استثناًء. إنها 

السيارة املثالية ألسلوب احلياة النشطة، ومتثل اخلطوة 

التالية في مخطط التحّول لدينا.«

تقنيات جديدة للراحة والسالمة

XC60 اجلديدة هي واحدة من أكثر السيارات أمانًا 

ما  بأحدث  بالكامل  جتهيزها  بفضل  اإلطالق  على 

توّصلت إليه التكنولوجيا. متت إضافة وظيفة املساعدة 

في االنعطاف إلى نظام »السالمة في املدن«. يستخدم 

نظام جديد للسالمة ُأطلق عليه اسم »تخفيف االقتراب 

للمساعدة  االنعطاف  في  املساعدة  وظيفة  املمر«  من 

حني  في  األمام،  في  االصطدام  قوة  من  تخفيف  على 

 )BLIS( »أصبح اآلن نظام »املعلومات للنقاط العمياء

يستخدم وظيفة املساعدة في االنعطاف للتقليل مخاطر 

احلوادث عند تغيير املمر.
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وصول اإلصدار الخاص
لسيارة مازيراتي جران توريزمو إلى دولة اإلمارات

Bentley 12 طريقة تحّدد فيها
معايير الفخامة المستقبلية لعمالء الشرق األوسط

توريزمو  جران  مازيراتي  من  اخلاص  اإلصدار  وصل 

إلى صالة عرض الطاير للسيارات ، الوكيل املستورد 

بعد  اإلمارات،  دولة  في  مازيراتي  لسيارات  الرسمي 

للسيارات  الدولي  جنيف  معرض  عامليًا خالل  إطالقها 

في شهر مارس املنصرم. 

الرياضية من  أولى سيارات مازيراتي  وقد مت تصنيع 

النقاب  ُكشف  وقد  عامًا،   60 قبل   GT طراز3500 

الدولي  جنيف  معرض  فعاليات  خالل  مرة  ألول  عنها 

من  ناجحة  فئة  مازيراتي  تطلق  لم  وبذلك  للسيارات. 

سيارة   2200 من  أكثر  باعت  بل  فحسب،  السيارات 

ومتّثل  للكشف.  القابل  والسقف  الكوبيه  طرازي  من 

من  كابريو  وجران  توريزمو  جران  سيارتني  نسخ 

على  عامًا   60 احتفاًء مميزًا مبرور  اإلصدار اخلاص 

إطالق واحدة من أشهر طرازات مازيراتي في العالم، 

إضافة إلى جتسيد اإلرث العريق لسيارات هذه العالمة 

التجارية املرموقة.

النماذج  على  اجلديد  اخلاص  اإلصدار  ويستند 

كابريو،  وجران  توريزمو  جران  لسيارتي  الرياضية 

وسوف يتم إنتاج 400 نسخة منه فقط. وتشتمل أبرز 

استخدام  على  احلصرية  النسخ  لهذه  الفريدة  املزايا 

الطبقات  ثالثي    New Rosso Italiano طالء 

اللون  تقدمي  إعادة  للهيكل اخلارجي، وهي تساهم في 

األحمر املتفّرد لسيارة  Fangio’s 250F  التي فازت 

ببطولة للفورموال واحد عام 1957، إضاقة إلى التأكيد 

كما  العريق.  مازيراتي  إرث  مع  الوثيق  االرتباط  على 

طراز  من  فوالذية  عجالت  اخلاصة  الطرازات  تضم 

MC قياس 20 بوصة، والتي تأتي مع تشطيبات ملّاعة 
 Special ’ باللون األسود تتماهى بفخامة مع شعار

Edition ’ في وسط العجالت.

رولز-رويس موتور كارز وهيئة أبوظبي للسياحة و الثقافة
تتعهد بدعم المشهد الفني المحلي

وأبوظبي  والثقافة  للسياحة  أبوظبي  هيئة  مع  بالتعاون 

للفنان  فنية  أعمال  عن  النقاب  كشف  مت  موتورز، 

من  بتكليف  كاظم صممت خصيصا  محمد  اإلماراتي 

ذلك خالل حدث خاص  و  الفني  رولز- رويس  برنامج 

في منارة السعديات.

إحداثيات  باستخدام  باهتمامه  كاظم  محمد  ويعرف 

النحت  من  كل  في  عمله  في  والعرض  الطول  خطوط 

قام  حيث  وريث،  رويس  برولز-  اخلاص  والتصميم 

على  يعملون  الذين  احلرفيني  مواقع  خرائط  برسم 

السيارة، واستخدم نقاط البيانات هذه كرسم متكّرر في 

مصنوعة  ستكون  التي  املنحوتة  وستضّم  التصميمني. 

هذه  البيانات  نقاط  من  متراكمة  مجموعة  املعدن  من 

التي ستتّم إذابتها لصياغة شكل جتريدي. ومن ناحية 

أخرى، ستضّم السيارة بطانة سقف مرّصعة باألضواء 

اإلحداثيات  شكل  ستّتخذ  والتي  النجوم  حتاكي  التي 

بني  رابطًا  لتشّكل  السيارة  في  املستخدمة  نفسها 

العملني الفنيني احلصريني.

الفّنان  بتكليف  كارز  موتور  رولز-رويس  قامت  قد  و 

عرض أعمال الفنان اإلماراتي محمد كاظم إلى جانب سيارة صممت خصيصا بتكليف 
من برنامج رولز- رويس الفني في منارة السعديات

عندما يتعلّق األمر بالفخامة وعاملها الواسع، فإن اسم 

العالمة  أن  إذ  املجال،  هذا  في  بقّوة  يبرز   Bentley
والتصاميم  اليدوية  احلرفية  باملهارة  تشتهر  الراقية 

تشهده  الذي  األخير  التقني  التقّدم  أن  كما  مضت، 

توّقعات  باالعتبار  األخذ  مع  تطويره  قد جرى  الشركة 

ومتطلّبات عمالء السيارات الفاخرة في املستقبل.

حول   Bentley أجرتها  حديثة  دراسة  أظهرت  وقد 

إلى  والسهل  الفوري  الوصول  أن  الفخامة’  ’مستقبل 
أولوية  يشّكل  املالئمة  واخلدمات  واملعلومات  التقنيات 

الفخامة،  عن  الباحثني  املستقبليني  للعمالء  بالنسبة 

عبر  التوّجه  هذا  البريطانية  العالمة  تقود  وبالتالي 

مجموعتها احلالية من التقنيات املتطّورة التي تزخر بها 

الترفيهي   Bentley نظام  يجمع  الفاخرة.  سياراتها 

الالسلكي  االتصال  منّصة  تشمل  التقنيات  من  باقة 

 4G LTE WiFi وتوفر املنّصة االختيارية .WiFi
عبر  والفيديو  املوسيقى  ملفات  إلى  قدرة وصول سهل 

احملتويات  من  وغيرها  السحابية  واخلدمات  اإلنترنت 

األخرى املرتكزة على اإلنترنت، مما يتيح للرّكاب البقاء 

على اتصال دائم مع العالم حولهم.

العالمات  أكثر  إحدى  االسم  من  جعلت  التي  األّخاذة 

فخامًة مبجال السيارات في العالم. وميتد التراث الغني 

للمصّنع العريق في األعمال احلرفية اليدوية إلى أجيال 

عن  عبارة  فني  عمل  إلبداع  كاظم  محمد  اإلماراتي 

بهذا  و  الفني.  رولز-رويس  لبرنامج  فريدة  منحوتة 

العمل يعتبر محمد كاظم أول فنان إماراتي يشارك في 

البرنامج و يسجل بذلك مرحلة مثيرة في تاريخ العالمة 

و  املزدهر  الثقافي احمللي  املشهد  و  املرموقة  التجارية 

النابض باحلياة. 

سيارة العام 2017 األوروبية ُتطلق في دبي 
بيجو 3008 تطل للمرة األولى في الشرق األوسط

كليًا  اجلديدة  سيارتها  الفرنسية  بيجو  شركة  أطلقت 

)CUV(للمرة  اإلستخدامات   املتعددة   3008 بيجو 

التعاون اخلليجي خالل  األولى في منطقة دول مجلس 

للمناسبة في فندق جميرا بيتش في  ُأقيم  حفل ضخم 

من  كبيرة  مجموعة  بحضور  املاضي،  األربعاء  دبي 

كبار الشخصيات واإلعالميني. كما حضر هذا احلدث 

وجان  لبيجو  التنفيذي  الرئيس  إمباراتو  فيليب  جان 

ألفريقيا  التنفيذي  الرئيس  نائب  كيمارد،  كريستوف 

وسيدريك   Group“   ”PSAفي األوسط  والشرق 

زيون املدير اإلقليمي لـ Group“   ”PSA في دول 

مجلس التعاون اخلليجي والشيخ خالد القاسمي سائق 

من  أكثر  إلى  باإلضافة  الشهير،  اإلماراتي  الراليات 

قطاع  في  والعاملني  املدعوين  كبار  من  100 شخص 
العربية  اإلمارات  دولة  في  والصحافيني  السيارات 

املتحدة واملنطقة.  سوف يتمكن العمالء في دول مجلس 

طال  التي  السيارة  هذه  جتربة  من  اخلليجي  التعاون 

العالية  بعدما جنحت في اختبارات احلرارة  انتظارها 

التي تتصف بها املنطقة. وزودت السيارة مبحرك قوي 

واقتصادي سعة 1.6 ليتر تيربو وبقدرة 165 حصانًا 

مع علبة تروس أوتوماتيكية ذات ست سرعات، وهو ما 

مع  للوقود  املنخفض  واالستهالك  بالقوة  يتميز  يجعله 

دورة   1400 عند  نيوتن/متر   240 يبلغ  دوران  عزم 

في الدقيقة. تتيح سيارة العام 2017 للسائق التواصل 

مثل  مزايا  بفضل  ومرونة،  بسهولة  القيادة  خالل 

“Mirror Screen” وشحن الهاتف الذكي السلكيًا 
وتطبيق مالحة ثالثي األبعاد.
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فرد جديد ينضم ألسرة رينج روڤر
مقدمة عن سيارة رينج روڤر ڤيالر

- فرد جديد ينضم ألسرة رينج روڤر، ليمأل املساحة بني 

سيارتي رينج روڤر إيڤوك ورينج روڤر سبورت

- رينج روڤر تثبت من جديد مكانتها العاملية كالعالمة 

الرائدة لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة

لها،  مثيل  ال  عريقة  ساللة  من  السيارة  هذه  تأتي   -

فهي مستوحاة من مناذج رينج روڤر األصلية التي مت 

ابتكارها عام 1969.

مت ابتكار سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في سبعينيات 

القرن املاضي، عندما طرحت عالمة الند روڤر سيارة 

رينج روڤر األصلية. وبعد حوالي نصف قرن من الزمن، 

موعد  اقتراب  مع  هذه مستمرة  االبتكار  روح  تزال  ال 

إطالق العضو الرابع ضمن عائلة رينج روڤر في األول 

من شهر مارس املقبل.

ببساطتها  اجلديدة  ڤيالر  روڤر  رينج  سيارة  تتميز 

بساطة  هما  فيها  األساسيتان  والسمتان  وأناقتها، 

الشكل اخلارجي والتقنيات الرائدة التي توفرها للعمالء.

مدير  ماكغفرن،  جيري  قال  اخلصوص،  هذا  وفي 

ڤيالر  سيارة  على  »نطلق  روڤر:  الند  لدى  التصميم 

اسم سيارة رينج روڤر الطليعية، إنها تقدم ُبعدًا جديدًا 

من التألق واحلداثة واألناقة لهذه العالمة. سوف تغّير 

سيارة رينج روڤر ڤيالر كل املفاهيم.«

ومت تطوير سيارة ڤيالر لتالئم جميع املناسبات وجلميع 

التضاريس، مع استخدام مواد مستدامة فريدة وتقنيات 

في  روڤر  الند  نهج  تقدمي  لتواصل  متطورة  هندسية 

التفوق واالرتقاء إلى آفاق جديدة.

ويعود استخدام اسم ڤيالر إلى أول مناذج رينج روڤر 

Jacob & Co. Twin Turbo ساعة
نظام حركة هو األّول من نوعه في العالم

- نظام توربيون ثنائي بثالثة محاور

- معيد صوتي للدقائق – ناقوس كاتدرائّية

Carbon and Black DLC Ti�  - إصدارات

Carbon and 18K Rose Gold و tanium
حّققت ساعة Twin Turbo إجنازًا بارزًا في قطاع 

الساعات مع أّول عيار يدمج بني نظاَمي توربيون بثالثة 

 JCFM01 )عيار  للدقائق  صوتي  ومعيد  محاور 

احلصري من Jacob & Co.(. من خالل نظام جاهز، 

يحافظ نظاما التوربيون على معّدل ثابت عند 40 ثانية، 

ثالث دقائق، وثماني دقائق لكّل دورة مع الدوران بشكٍل 

متماثل بنمط مشابه. ويكون األداء أكثر منطقّية حيث 

أن املعيد الصوتي للدقائق يعمل ضمن علبة ساعة ذات 

شكل فريد. ومع جرس ذاي صوت عميق ومدّوي، يشّكل 

كاتدرائّية  ناقوس  يضّم  الذي  للدقائق  الصوتي  املعيد 

مقاربًة حديثة لدّق الساعة – فهو يدّق كّل عشرة دقائق 

بداًل من االلتزام بتقليد صناعة الساعات وفق إطار 15 

دقيقة. سيترّدد صدى ناقوس الكاتدرائّية في إصداَرين 

نهاية  في   .Jacob & Co تطلقهما  للعلبة  جديَدين 

في  والتعقيد  الرّقة  الشديد  التصميم  هذا  يقوم  العام. 

هاَتني الساعَتني بإبراز براعة دار Jacob & Co. في 

سيارات  قطاع  بدايات  شكلت  التي  الستينيات،  في 

الدفع الرباعي الفاخرة.

الهوية  إخفاء  التطوير  مهندسو  أراد  احلني،  ذلك  وفي 

من  اإلنتاج  قبل  ما  مرحلة  في  26 منوذج  لـ  األصلية 

من  املشتق  ڤيالر،  اسم  فاختاروا  روڤر،  رينج  طراز 

الكلمة الالتينية »ڤيالري«، وتعني احلجاب أو الغطاء.

 Jacob قطاعها، كما يشهد على خبرة ومهارات مشغل

.& Co. Geneva
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Jane Given and 2FM DJ, Keith Walsh.

Speaking at the press conference 

following the big race, Colm McLoughlin 

said, “I’m very happy that Dubai Duty Free 

is still involved at the Curragh.

I think the temporary facilities are 

fantastic, the people are fantastic, the 

racing was fantastic and the weather… 

was almost fantastic! It was a great race 

that was tight right up until they went 

through the winning post and it just 

beat the rain.  “We are happy to continue 

our association with this magnificent 

racecourse and today once again proved 

why it is certainly up there with the very 

best tracks in the world. The standard of 

horses that were brought to this year’s 

Dubai Duty Free Irish Derby festival is a 

testament to how highly regarded the 

weekend is.

It was Aidan O’Brien’s third winner on 

the day as Capri followed up earlier 

wins for Asking in the Dubai Duty Free 

Tennis Championship Handicap, while 

US Navy Flag opened began the day’s 

proceedings on a promising note by 

landing victory in the opening race, 

the Dubai Duty Free Find a Surprise EBF 

Maiden, in impressive fashion.

Speaking after Capri’s win in the Dubai 

Duty Free Irish Derby, Aidan O’Brien said, 

“I think we’re just so lucky to have this 

track in Ireland and at this time of the 

year the three-year-olds get sorted in 

perfect and he got the mile and a half 

really well.”

The Dubai Duty Free Irish Derby was 

the culmination of wonderful festival 

for the airport retailer who ran various 

ancillary activities throughout the 

weekend including a golf classic and 

black tie charity ball at The K Club and 

a best dressed window competition for 

businesses in the neighbouring towns of 

Newbridge and Kildare.

The Dubai Duty Free Irish Derby festival 

continues on Sunday 2nd of July as an 

eight-race card gets underway at 1.45pm.

اليفستايل

Trainer Aidan O’Brien landed his 12th 

Dubai Duty Free Irish Derby success 

on Saturday, July 1st at the Curragh as 

61/ shot Capri stormed to victory in a 

sensational finish to the 152nd running of 

Ireland’s most lucrative race.

A hotly contested race saw the Seamie 

Heffernan-ridden three-year-old finish 

just a neck ahead of John Gosden-trained 

Cracksman in second place, while Capri’s 

stablemate, Wings of Eagles finished in 

third after going out as 21/ favourite.

The Dubai Duty Free Irish Derby was 

once again worth a mouth-watering €1.5 

million, and it was O’Brien who was once 

again the man to beat as he secured his 

first win in the race since 2014, although 

most punters were backing Wings of 

Eagles instead of Capri before the off.

It capped a brilliant day of racing at the 

Kildare racetrack as Dubai Duty Free 

celebrated their tenth year as the title 

sponsors of the Dubai Duty Free Irish 

Derby, and the world’s largest airport 

retailer sponsored six of the eight races 

on Saturday’s card.

The winning connections of Mr. John 

Magnier, jockey, Seamie Heffernan and 

trainer Aidan O’Brien were presented 

with specially commissioned trophies 

by Colm Mcloughlin, Executive Vice 

Chairman and CEO of Dubai Duty Free, 

Ramesh Cidambi Chief Operating Officer 

and Sinead El Sibai, Senior Vice President 

of Marketing.  They were joined on the 

podium by H.E Mohammed Saeed Al 

Shamsi UAE Ambassador to Ireland and 

H.E Paul Kavanagh the Irish Ambassador 

to the UAE and Derek McGrath the CEO 

of the Curragh.

Colm Mcloughlin and his wife Breeda, 

hosted almost 400 people in their 

exclusive VIP pavilion inside the track 

at the Curragh.  Chanelle McCoy, wife 

of champion jockey AP McCoy led the 

Best Dressed Lady Competition which 

was sponsored by Dubai Duty Free 

and she was ably assisted by Breeda 

McLoughlin, Bairbre Power of the Irish 

Independent, Melanie Morris of IMAGE 

Magazine and Susie Hopkins Burke of 

The K Club.  Suzanne McGarry from 

Sligo was declared the winner and won 

a five star holiday to Dubai with flights 

and accommodation at the Jumeirah 

Creekside Hotel and €1,000 worth of 

spending money from the airport retailer.  

She also won a luxurious break away at 

the Five AA Red Star, K Club in Straffan, 

Co. Kildare.  Famous faces spotted in the 

pavilion included Anne Doyle, Gay Byrne, 

Kathleen Watkins, Oscar nominee Jim 

Sheridan, Alan Hughes, Annette Rocca, 

Aidan O’Brien Tastes Victory
for the 12th time in Dubai Duty Free Irish Derby

Epsom to a point and when you want to 

get the real proper mile and a half horse 

there’s no track in the world that can do 

that like the Curragh.”

“There’s real pace on it, there’s nowhere 

to hide. Seamus rode Capri in Epsom and 

he was very happy with him and he was 

looking forward to coming here with 

him. It’s the ultimate test over a mile and 

a half for a three-year-old colt. Seamus 

gave him a lovely ride. He had a lovely 

position throughout and he timed his run 
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Dubai Duty Free support the Jack and Jill Foundation at the annual 
Derby Ball at The K Club

Dubai Duty Free CEO Colm McLoughlin donated €20,000 to the 
charity on the night on behalf of the company

The Dubai Duty Free Irish Derby festivities 

kicked off with the annual Derby Ball 

in The K Club in aid of Kildare based 

charity the Jack and Jill Children’s 

Foundation last Friday night. The “Fairy” 

themed ball, which took place on the 

eve prior to the Dubai Duty Free Irish 

Derby, saw 250 revellers enjoy a fantastic 

spread of entertainment throughout 

the night. Guests included Dubai Free 

CEO Colm McLoughlin and his wife 

Breeda along with their family, and other 

representatives from Dubai Duty Free 

including Sinead El Sibai with husband 

Jihad El Sibai, and Ramesh and Alpana 

Cidambi. Other well-known guests on 

the night included model Roz Lipsett, 

presenter Eddie Hobbs, socialite Marcus 

Sweeney and his partner Carrie Pierce, 

and various representatives from 

Coolmore stud farm, who enjoyed a 

champagne reception which concluded 

with a troop of drummers from Slide Step 

leading the procession to the ballroom 

on the grounds of The K Club. This 

year Dubai Duty Free marked its tenth 

anniversary of title sponsors of the Irish 

Derby.  The black-tie gala, which was 

hosted by Tracey Piggott, included scenes 

of interpretive dancing with ballerinas 

and Irish dancers portraying the ball’s 

‘Fairy’ theme, brought to life by Monica 

Loughman Elite Ballet Company and her 

performers. The room was decorated 

with floral cherry trees on each table, 

woodland scenes and mood lighting, 

lending to the atmosphere of a real-life 

fairy ring. Jack and Jill CEO Hugo Jellett 

gave an evocative speech on the charity’s 

activities and goals for the future, which 

concluded with Henry Beeby from Goff’s 

kicking off the auction. The night proved 

to be a roaring success raising €64,000 

which equates to over 4000 hours of 

nursing time for Jack and Jill babies. 
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Dubai Duty Free support the Jack and Jill Foundation
at the annual Derby Ball at The K Club
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