




شباب اإلمارات يتصدرون القدرة العالمية

مرة أخرى يؤكد فرسان اإلمارات للقدرة جدارتهم وريادتهم في هذا املجال، بعد أن انتزعوا 

ذهبيتي الفردي والفرق في بطولة العالم للقدرة للفرسان الشباب والناشئني »ميدان - إيطاليا 

2017«، والتي أقيمت أخيرًا مبدينة فيرونا اإليطالية.

شباب اإلمارات أكدوا تفّوقهم في هذه الرياضة، وأنهم ماضون في درب االنتصارات الذي 

مّهده لهم فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

األوروبية، تعطي زخمًا إضافيًا  السباقات  التي جاءت في ختام موسم  االنتصارات،  هذه 

ملوسم الفروسية اإلماراتي الذي يعتبر األقوى واألغنى عامليًا، وعلى الرغم من أن املوسم ميتد 

على مدى ستة أشهر إال أنه يشهد نشاطًا كثيفًا جعل أمر متابعته وتغطيته إعالميًا عملية 

شاقة ومتعبة، لكنها ممتعة ومشوقة. 

روزنامة املوسم التي مت اإلعالن عنها تبّشر مبوسم حافل مبنافسات مثيرة في كل مجاالت 

السباقات، والتي تضم عددًا مقدرًا من السباقات والبطوالت الكبرى.

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

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

األصيلة من مختلف الفئات.

كأس دبي العاملي احلدث األبرز ليس محليًا فقط، ولكن على مستوى العالم، الذي يتّوج موسم 

سباقات امليدان، سيكون هذا املوسم في احلادي والثالثني من مارس 2018، وستصاحب 

احلدث، للمرة الثانية على التوالي، فعاليات جائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات اخليل.

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

من السباقات تستقطب سنويًا العديد من الفرسان، وأيضًا منافسات قفز احلواجز وعروض 

جمال اخليول العربية األصيلة ال ميكن جتاهلها، فهي أيضًا متثل نسبة كبيرة من أنشطة 

الفروسية في الدولة.

رياضة البولو أصبحت حتتل مساحة مقدرة ضمن موسم الفروسية في دولة اإلمارات، بعد 

أن أخذت في التطور املّطرد، وسيكون الفوز الذي حققه فريق احلبتور في فرنسا، بقيادة 

الشاب طارق احلبتور، حافزًا أيضًا ليكون املوسم استثنائيًا.
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: 4 يورو
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: 1.5 دينار

م�سر
املغرب
�سوريا

: 10 جينية
: 15 درهم

: 500 ل.�س.
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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+ 

النسخة الـ36 لسباق دبي 
الدولي للخيول العربية في 

نيوبري
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للقدرة ببلجيكا
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24 نجاح كبير لجوالت كأس رئيس 
الدولة باوروبا وامريكا

مهرجان منصور بن زايد 
يواصل جوالته العالمية

36
برعاية سوق دبي الحرة 

فريق »بريطانيا وأيرلندا« 
ُيحرز كأس شيرجار في 

أسكوت
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ECLIPSE COLLECTION
SWISS MADE

Boutique Van Der Bauwede
Rue de la Tour-Maîtresse 3 - Genève - +41 22 312 03 44
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 MRKhoory.com                    MRKhoory

6313030Abu Dhabi - World Trade Center-02أبو ظبي - المركز التجاري العالمي

7666614Al Ain - Khalifa Street-03العين - شارع خليفة
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42 ختام حافل لموسم بطوالت 
الشارقة التدريبية

بقيادة طارق الحبتور »بولو 
الحبتور« بطاًل لدولية فرنسا 

المفتوحة

38 مربط دبي يتألق في 
البطوالت األوروبية
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النسخة 36 لسباق دبي الدولي للخيول العربية في نيوبري

الجواد »اليتنغ بولت” يتّوج بلقب “شادويل إنترناشيونال سـتيكس”

سباق

 شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب 

حاكم دبي وزير املالية، بحضور سمو الشيخ أحمد بن 

العربية  للخيول  الدولي  دبي  سباق  مكتوم،  آل  راشد 

العريق  نيوبري  36 مبضمار  الـ  نسخته  في  األصيلة 

في إجنلترا.

مكتوم،  آل  مكتوم  بن  بطي  الشيخ  السباق  وشهد 

والشيخ راشد بن عبدالعزيز، وسليمان حامد املزروعي 

املنصوري  وعبدالله  املتحدة،  اململكة  في  الدولة  سفير 

مدير مكتب دبي في لندن.

كما شهده ميرزا الصايغ مدير عام مكتب سمو الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة املنظمة، وسعيد 

وسلطان  الرياضي،  دبي  ملجلس  العام  األمني  حارب 

اجلافلة،  خميس  وعلي  البنا،  سلطان  وقاسم  اجلوكر، 

والعميد »م« حسني محمد حسني، وفيصل الرحماني، 

مستشار قطاع الفروسية في مجلس أبوظبي الرياضي، 

إلى جانب عدد من املسؤولني واملالك، وجمهور غفير من 

عشاق سباقات اخليول العربية.

“اليتنغ بولت” بطل الشوط الرئيسي
توج “اليتنغ بولت” بلقب الشوط الرئيسي “شادويل دبي 

إنترناشيونال ستيكس” ملسافة امليل وربع امليل »2000 

متر« للفئة األولى، مسجاًل زمنًا قدره 2.45.55 دقيقة، 

بفارق نصف طول عن »غزوان« بقيادة ريتشارد مولن 

في  “مطراق”  جاء  فيما  سمارت،  جوليان  وإشراف 

املركز  في  وتاله  أوجي،  جوليان  بقيادة  الثالث  املركز 

آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  “مراقب”  الرابع 

قام  الشوط،  ختام  وعقب  كرولي.  جيم  بقيادة  مكتوم، 

ميرزا الصايغ يرافقه ريتشارد النكستر مدير شادويل 

في بريطانيا بتتويج أبطال الشوط.

“شيك روج” بطلة االفتتاح
ظفرت “شيك روج” اململوكة ملربط عذبة، بلقب الشوط 

هانديكاب  برميير  “اإلمارات  امليل  ملسافة  االفتتاحي 

وإشراف  أوشي  تاغ  الفارس  بقيادة  وذلك  ستيكس”، 

املدرب فيليب كولينجتون، مسجلة زمنًا قدره 1.59.53 

دي  بقيادة  أجنكور”  “زين  عن  طولني  بفارق  دقيقة 

بن  حمدان  الشيخ  لسمو  “الرزين”  جاء  فيما  تيرمز، 

الفارس  بقيادة  الثالث  املركز  في  مكتوم،  آل  راشد 

تنافس  فيليب كولينجتون.  أونيل وإشراف املدرب  دين 

في الشوط 11 خياًل من أبرزها “منبهر”، “ماداني” 

و”الرزين” لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. 

وفي ختام الشوط، توج مدير طيران اإلمارات في لندن 

الفائزين بالشوط.

“برونتو” يخطف لقب الثاني
نال “برونتو” ملالكه الهولندي تن زويتليف لقب الشوط 

“اإلمارات  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  برعاية  الثاني 

وربع  امليل  ملسافة  ستيكس”  إنترناشيونال  إن.بي.دي 

 2.28.67 قدره  زمنًا  مسجاًل  متر”،   2000“ امليل 

الشيخ  لسمو  “فؤاد”  عن  طول  نصف  بفارق  دقيقة 

كرولي  جيم  بقيادة  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان 

وإشراف فرانسوا روهات، فيما جاء “ديفا” في املركز 

الثالث بقيادة ويل بيتيس.

“إقليم”  أبرزها:  من  خيول   7 الشوط  في  شارك 

و”نيشان” لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. 

وتوج عبداللطيف املال مدير بنك اإلمارات دبي الوطني 

في لندن، األبطال الفائزين في الشوط.

تألق »ريام” 
خطف “ريام” للخيالة السلطانية العمانية لقب الشوط 

إنترناشيونال  للفروسية  اإلمارات  “احتاد  الثالث 

ستيكس” ملسافة 1400 متر للفئة الثانية، وذلك بقيادة 

البادي،  سعيد  املدرب  بإشراف  ماكنزي  إيه  الفارسة 

مسجاًل زمنًا قدره 1.43.78 دقيقة، بفارق نصف طول 

أوشي  تاغ  بقيادة  عذبة  عذبة” إلسطبل  “شموس  عن 

وإشراف املدرب فيليب كولينجتون، فيما جاء الفرنسي 

“ماولي” في املراكز الثالث بقيادة أوليفيه بيلييه.

“أنفاس”  بينهم:  من  خياًل   12 الشوط  في  تنافس 

و”محاسن” لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. 

وقام أديب احلمادي مدير الشؤون اإلدارية واملالية في 

احتاد الفروسية، بتسليم اجلوائز للفائزين في الشوط.

“الوسيل” يكسب “جبل علي ستيكس”
املدرب  وإشرف  أوجي  جوليان  بقيادة  “الوسيل”  توج 

حمدان بن راشد في حديث مع الفرسان قبل إنطالقة السباق.

حمدان بن راشد يشهد الفعاليات المصاحبة للسباق.حمدان بن راشد يتسلم هدية من شريف الحلواني.

أحمد بن راشد في حديث مع ميرزا الصايغ.
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سباق

علي  جبل  “مضمار  لسباق  بطاًل  فورسي،  توماس 

زعبيل إنترناشيونال ستيكس” ملسافة 1200 متر للفئة 

األولى، مسجاًل زمنًا قدره 1.24.92 دقيقة بفارق 10 

أطوال عن “برنامج” لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم، بقيادة جيم كرولي وإشراف فرانسوا روهات، 

فيما جاء “ماكالن” في املركز الثالث بقيادة آنا بيروت. 

وتوج شريف احللواني مدير مضمار جبل علي األبطال 

الفائزين بهذا الشوط.

“سيلفين الموري” نجم الخامس
العمانية  السلطانية  للخيالة  املوري”  “سيلفني  تألق 

إيربيان  »شادويل  اخلامس  الشوط  لقب  بانتزاعه 

ستاليونز حتا إنترناشيونال ستيكس« ملسافة امليل وربع 

جان  الفارس  باللقب  للفوز  وقاده  األولى،  للفئة  امليل 

بيرنارد إيجوين بإشراف املدرب جان فرنسوا بيرنارد، 

عن  رقبة  بفارق  دقيقة،   2.26.66 قدره  زمنًا  مسجاًل 

أوليفيه  بقيادة  العمانية  السلطانية  للخيالة  “كرمية” 

بيلييه، فيما جاء “ميرابيالن” في املركز الثالث بقيادة 

النكستر  وريتشارد  الصايغ  ميرزا  وقام  دوبس.  بات 

بتتويج أبطال الشوط.

“كايوتي” يفوز بشوط الروضة
للفنادق  انتزع “كايوتي” لقب الشوط السابع “روضة 

واملنتجعات” ملسافة امليل ونصف امليل “2400 متر” 

كالرك،  كيرا  بإشراف  بوذرتون،  إس  الفارسة  بقيادة 

بفارق طول وربع  3.2.15 دقائق،  مسجاًل زمنًا قدره 

بن راشد  الشيخ حمدان  لسمو  “الفارس”  الطول عن 

آل مكتوم، بقيادة دين أونيل، فيما جاء “أورورا فورتا” 

في املركز الثالث بقيادة دي تيرنر. وعقب ختام السباق، 

قام الشيخ بطي مكتوم آل مكتوم، يرافقه خليل الصايغ 

بتتويج األبطال الفائزين.

وملسافة 1400 متر، بقيادة الفارس دي تيرنر، مسجاًل 

“تايجر  عن  رقبة  بفارق  دقيقة،   1.45.43 قدره  زمنًا 

“اجلواهر” في  فيما جاء  بقيادة كالران جونز،  ليلي” 

“يونيتي” يكسب شوط السفارة
نال “»يونيتي بيل” لقب الشوط الثامن واألخير، والذي 

أقيم برعاية سفارة اإلمارات في لندن، وذلك للمرة األولى 

ختام  وعقب  ويل.  بالك  ستيف  بقيادة  الثالث  املركز 

أبطال  بتتويج  املزروعي  سليمان  السفير  قام  الشوط، 

الشوط.

 
 

 

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

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

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

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

حمدان بن راشد اثناء السباق.
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فرسان اإلمارات يتوجون ابطاال لمونديال الشباب للقدرة بايطاليا

فازوا بذهبيتي الفرق والفردي

قدرة

للقدرة إجنازا جديدا لسجل  اضاف فرسان اإلمارات 

للقدرة  العالم  بطولة  انتزعوا  عندما  اإلمارتية  الرياضة 

للفرسان الشباب والناشئني »ميدان - ايطاليا 2017«، 

التي انطلقت السبت املاضي بحديقة سيغورتا بالقرب 

من مدينة فيرونا االيطالية. ومتكن الفارس سعيد سالم 

الذهبية  وامليدالية  األول  املركز  حتقيق  من  املهيري، 

للفروسية  الدولي  بإشراف االحتاد  أقيمت  البطولة  في 

ورعاية ميدان، ضمن مهرجان إيطاليا للقدرة.

وبلغت املسافة الكلية للسباق 120 كيلومترا مت تقسيمها 

الى خمس مراحل، مبشاركة 107 فرسان ميثلون 33 

التي  الفرق  وبطولة  الفردي  القاب  على  تنافسوا  دولة، 

شارك بها 16 فريقا.

تبلغ  الذي  للسباق  الكلية  املسافة  السباق  بطل  وقطع 

قاطعا  »ربدان«  صهوة  على  كيلومترا   120 مسافته 

سرعة  ومبعدل  ساعة   4:58:41 قدره  بزمن  املسافة 

ساعة،  كلم/   30.03 االخيرة  الرمححلة  في  بلغ 

الثاني  املركز  العويسي على  وحل فارسنا غامن سعيد 

الفرس  صهوة  على  املسافة  وقطع  الفضية،  وامليدالية 

»شديدة«  بزمن قدره 5:03:13 ساعة فيما حلت ثالثا 

الفارسة االسبانية مايت بارديرا ليدو وقطعت املسافة 

على صهوة اجلواد »كواليف دو بونسليت« بزمن قدره 

ذهبية  لقب  اإلمارات  فريق  ونال  ساعة.   5:08:01

سعيد  الفرسان  من  املكون  الفريق  جنح  حيث  الفرق، 

سالم املهيري بطل الفردي وغامن سعيد العويسي الذي 

املهيري  خليفة  سعيد  والفارس  الثاني  املركز  في  حل 

الذي حل في املركز السادس، من حتقيق أفضل زمن 

بلغ 15:11:35 ساعة للفرسان الثالثة.

كان  الذي  اجلهوري  خليفة  من  كل  احلظ  يحالف  ولم 

أول الواصلني خلط النهاية لكن مت استبعاد فرسه بعد 

الفارس  جواد  ايضا  خرج  كما مت  البيطري،  الفحص 

جواده  اجتياز  لعدم  ايضا  املري  غامن  أحمد  محمد 

للفحص البيطري.

وجاءت اسبانيا في املركز الثاني لبطولة الفرق فقد نالت 

اخلامس  املركزين  ايضا  الثالث  املركز  الى  باالضافة 

وراكويل  اوماتيل  برونا  من  كل  طريق  عن  والسابع 

الثالث  املركز  القطري  الفريق  فريق  وأحتل  كوستا، 

وامليدالية البرونزية.

تتويج الفائزين
بايطاليا  الدولة  سفير  الريسي  ناصر  صقر  شهد 

القدرة  ملونديال  ابطاال  اإلمارات  فرسان  تتويج  حفل 

كما   ،»2017 ايطاليا   - »ميدان  والناشئني  الشباب 

حضر التتويج سعيد الطاير الرئيس التنفيذي ملجموعة 

دبي  نادي  مدير  العضب  عيسى  ومحمد   ،« ميدان   «

الفارس  الفردي  في  السباق  بطل  وتسلم  للفروسية، 

سعيد سالم املهيري امليدالية الذهبية، وتسلم زميله غامن 

سعيد العويسي امليدالية الفضية، فيما تسلمت البرونزية 

الفارسة االسبانية مايت بارديرا ليدو.

صقر الريسي:
قيادتنا علمتنا السعي للمركزاألول

تقدم صقر ناصر الريسي سفير الدولة بايطاليا بالتهنئة 

صاحب  إلى  للقدرة  الشباب  مبونديال  اإلمارات  بفوز 

الدولة،  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو 

حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 

الشيخ  السمو  صاحب  وإلى  الله،  رعاه  دبي،  حاكم 

محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

السمو أعضاء  وإلى أصحاب  للقوات املسلحة،  األعلى 

الشيخ  سمو  والى  اإلمارات،  حكام  األعلى  املجلس 

منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة.

وقال أن قيادتنا علمتنا السعي للمركز األول لذلك فان 

على  كانوا  الصدارة  على  دائما  عودونا  الذين  شبابنا 

قدر املسؤولية ونحن فخورون بهم، وأشاد بدور املدربني 

الذين استطاعوا ان يدربوا ويؤهلوا هوالء الشباب.

التفوق  هذا  يستمر  بان  امنياته  عن  الريسي  وأعرب 

وان يحافظ هوالء االبطال على ما حققوه من إجنازات 

كان الفضل فيها لقيادتنا الرشيدة التي دعمت الشباب 

ودعمت هذه الرياضة.

سعيد الطاير:
اإلنجاز ثمرة لجهود قيادتنا الرشيدة

أشاد سعيد الطاير الرئيس التنفيذي ملجموعة » ميدان 

في  اإلمارات  شباب  حققه  الذي  الكبير  باالنتصار   «

للقدرة للشباب والناشئني بايطاليا، وقال  العالم  بطولة 

تتويج بطل السباق بحضور صقر الريسي

الفارس غانم العويسي وصيف البطل يعبر خط النهاية.

الفارس سعيد المهيري يجتاز خط النهاية.
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تقدمها  ظلت  التي  للجهود  ثمرة  ياتي  الفوز  هذا  ان 

قيادتنا الرشيدة لدعم الفروسية.

وتقدم الطاير بهذه املناسبة بالتهنئة إلى صاحب السمو 

حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  وإلى صاحب  الله، 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن 

األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد 

للقوات املسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء املجلس 

بن  الشيخ حمدان  والى سمو  اإلمارات،  األعلى حكام 

محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن 

شؤون الرئاسة.

العمل  بفضل  جاء  اإلجناز  هذه  أن  الطاير  وأكد 

هدف  كان  الفرق  بطولة  موضوع  ان  وقال  اجلماعي 

املدربني االربعة الذين اجمعوا على حتقيق الفوز ورفع 

الفوز هذا ليس  اسم اإلمارات عاليا. وقال ان حتقيق 

امر سهال  فهو يتطلب عمل دؤوب بدأ من املنافسات 

القوية في اإلمارات ثم املوسم االوروبي خاصة جوالت 

آل  راشد  بن  محمدد  الشيخ  السمو  مهرجان صاحب 

الفضل في اكتشاف بطل هذا  لها  مكتوم، والتي كان 

السباق الفارس الناشيء سعيد املهيري.

العضب : شبابنا قدر التحدي
وجه محمد عيسى العضب التهنئة مبناسبة فوز شباب 

مونديال  ضمن  والفرق  الفردي  ببطولتي  اإلمارات 

دولة  قيادة  الى  بايطاليا،  للقدرة  والناشئني  الشباب 

الفوز  اإلمارات والى الشعب اإلماراتي. وقال ان هذا 

الشيخ  السمو  صاحب  ودعم  جلهود  ونتاج  ثمرة  جاء 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

وتوجيهات  جهود  وكذلك  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس 

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. 

كانت سائدة خالل  التي  الفريق  بروح  العضب  وأشاد 

ان  وقال  واملدربني،  الفرسان  بني  والتعاون  السباق 

دولة اإلمارات دولة شابة وتهتم بالشباب لذلك جاء هذا 

االجناز رسالة واضحة بان شبابنا على قدر التحدي.

بطل السباق:
فخور باهداء اإلمارات الذهب

سالم  سعيد  الناشيء  الفارس  السباق  بطل  أعرب 

هذه  بلقب  الفوز  بتحقيق  سعدته  بالغ  عن  املهيري 

دولة  باهداء  واعتزازه  فخره  كذلك عن  معربا  البطولة، 

اإلمارات امليدالية الذهبية.

ويدرس  عاما   14 العمر  من  يبلغ  الذي  املهيري  وقال 

في املرحلة الثانوية في دبي أن السباق كان صعبا جدا 

وشهد تنافس غير مسبوق بني أفضل الفرسان الشباب 

لهذه  جيدا  املدربة  اخليول  أفضل  ويقودون  العالم  في 

املنافسة. وقال ان املرحلة اخليرة كان األصعب الرتفاع 

حدة املنافسة مشيرا الى ان اجلواد الذي كان ميتطيه 

كذلك  مشيدا  رائعا  اداء  وادى  الظن  حسن  عند  كان 

بتوجيهات املدرب محمد السبوسي. 

قناتا دبي ريسينج وياس
في قلب الحدث

السباق على  فعاليات  وياس  قناتي دبي ريسينج  نقلت 

السباق  استبقت  قد  القناتان  وكانت  مباشرة،  الهواء 

املباشر  البث  بدا  بتقدمي استديو مفتوح، كما  الرئيس 

شاملة  تغطية  القناتان  وقدمت  السباق،  انطالقة  مع 

عبر االستديو واستضافة احملللني باالضافة الى شبكة 

املراسلني من جميع انحاء القرية.

ايضا السباق وجدت اهتماما غير مسبوق من اجهزة 

على  حرصت  ايضا  التي  املختلفة  االيطالية  االعالم 

ايضا  شاركت  كما  السباق،  لنقل  القرية  في  التواجد 

الوفد  وترأس  الرياضية  البحرين  قناة  التغطية  في 

االستاذ  الزميل  الشقيقة  البحرين  للمملكة  االعالمي 

توفيق الصاحلي.

عبد الرحمن أمين:شراكتنا مع
ميدان لتحقيق رؤية محمد بن راشد

أكد عبد الرحمن أمني، مدير قنوات دبي الرياضية أن 

)دبي  قناة  والسباق  للفروسية  الدولي  االحتاد  اعتماد 

وأحداث  لفعاليات  واملعتمد  الرسمي  الناقل  ريسينغ( 

اإلجنازات  الى  يضاف  كبيرا  إجنازا  يعتبر  البطولة، 

والطفرات التي ظلت حتققها القناة.

وأضاف امني أن الشراكة مع مجموعة ميدان من أجل 

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤية  حتقيق 

رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 

بطل السباق سعيد المهيري
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الوزراء حاكم م دبي، باالهتمام برياضة الفروسية.

وقال عبد الرحمن أمني، أن قناة دبي ريسينغ حرصت 

على احضار جميع كوادرها املؤهلة من مذيعني ومعلقني 

ومخرجني ومصورين ومنتجني ومهندسني وطاقم إضاءة 

التغطية جذابة  تأتي  أن  في سبيل  وذلك  البطولة  لهذه 

ومتميزة من كافة جوانبها الفنية والتقنية.

افتتاح رائع للبطولة
نظمت اللجنة املنظمة حفل افتتاح رائع أقيم في القرية 

حديقة  في  البطولة  الستضافة  اشنائها  متت  التي 

سيغورتا ، وشهد فعاليات احلفل اعضاء املجلس احمللي 

ملدينة فيرونا ومحمد عيسى العضب املدير العام لنادي 

دبي للفروسية وعدد من املسؤولني في االحتاد الدولي 

الى  باالضافة  للفروسية،  االيطالي  واالحتاد  للفروسية 

املشاركة  الوفود  وروساء  الفروسية  احتادات  ممثلي 

وعدد كبير من عشاق سباقات القدرة.

واشتمل احلفل على عدد من الفقرات الرائعة التي نالت 

اعجاب احلضور الكبير في مكان العرض الذي مت تزينه 

بتماثيل من احلضارة الفرعونية وذلك تقديرا من حكومة 

العاملي، خاصة وان مدينة  للموروث احلضاري  فيرونا 

فيرونا يوجد بها متحف للحضارة الفرعونية.

وفي  املشاركة،  الدول  وفود  استعراض  احلفل  وشهد 

التحكيم  لوبيز الكس، رئيس جلنة  اخلتام أعلن رامون 

الدولي  االحتاد  عن  باالنابة  رسميا  البطولة  افتتاح 

للفروسية.

اهداء لوحة فنية لفارس العرب 
فنية  لوحة  باهداء  فقرة خاصة  احلفل  فعاليات  شهدت 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

من الفنان االيطالي العاملي ماورو ماالكارني ، تسلمها 

محمد عيسى العضب املدير العام لنادي للفروسية.

الشيخ  السمو  صاحب  العرب  فارس  اللوحة  وتصور 

محمد بن راشد آل مكتوم يقف وفي اخللفية خيول عربي 

أصيل، ووجدت مبادرة االهداء لسموه ترحيبا كبيرا من 

احلضور وذلك تعبيرا عن الدعم الذي ظل يقدمه فارس 

العرب للفروسية.

صقر الريسي وسعيد الطاير يتوجان فرسان اإلمارات.

#dubaimotorshow
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برعاية مهرجان منصور بن زايد

نجاح كبير لمهرجان )أبوظبي، مدريد، بروكسل( للقدرة ببلجيكا

قدرة

لتحدي  بروكسل(  مدريد،  )أبوظبي،  مهرجان  حقق 

القدرة، جناحا كبيرا، وشهدت الفعاليات التي أقيمت، 

بغابة سمونيان بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل، 

املهرجان  وأقيم  العالم،  فرسان  ألبرز  كبيرة  مشاركة 

برعاية رئيسة من مهرجان سمو  أيام  على مدى ثالثة 

للخيول  العاملي  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

للمهرجان،  التاسعة  النسخة  فعاليات  ضمن  العربية، 

عالم  شعار  للفروسية، حتت  الدولي  االحتاد  بإشراف 

واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة، وتأتي إقامة املهرجان 

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو 

النسائي  االحتاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 

رئيسة  األسرية  التنمية  األعلى ملؤسسة  الرئيسة  العام 

املجلس األعلى لألمومة والطفولة )أم اإلمارات(.

ملسافة  للقدرة  اوروبا  بطولة  سباق  املهرجان  وتضمن 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  وكأس  كم،   160

لقب  على  السيدات  وحتدي  كم،   120 ملسافة  نهيان، 

ملسافة  للقدرة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  كأس 

120، كما اشتمل مهرجان بروكسل على بطولة العالم 

للخيول الصغيرة ملسافة 120 كم.

الرميثي  اليازية خالد  اإلماراتية  للفارسة  وعبس احلظ 

اإلمارات(  )أم  كأس  سباق  في  املركز  خسرت  التي 

للسيدات ملسافة 120 كم بفارق ثانية فقط، فيما جاء 

الفارس اإلماراتي املخضرم بطي بن غمران القبيسي 

وصيفا ايضا في سباق كأس سمو الشيخ منصور بن 

األملانية  الفارسة  واستطاعت  ملسافة،  نهيان  آل  زايد 

انتزعت  عندما  نادرة  ثنائية  حتقيق  ارنولد،  سابرينا 

للقدرة  أوروبا  لبطولة  الذهبية  وامليدالية  األول  املركز 

ثم عادت في ختام  اليوم األول،  120 كلم في  ملسافة 

الصغيرة  للخيول  العالم  بطولة  لقب  لتخطف  املهرجان 

في سن سبع سنوات ملسافة 120 كلم. 

تفوق سابرينا ارنولد
وجاء فوز الفارسة االملانية املخضرمة سابرينا ارنولد 

بلقب بطولة العالم للخيول الصغيرة على صهوة اجلواد 

»متام ال ليزون«، بعد أن قطعت مسافة السباق اإلجمالية 

بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعة،   6:08:50 قدره  زمن  في 

وجاءت  الساعة،  في  كلم   20.48 األخيرة  املرحلة  في 

على صهوة  هاردي  اليزابيث  البلجيكية  الفارسة  ثانية 

»ادير فولي« لكريستيان كانسون، فيما حلت ثالثة ونالت 

امليدالية البرونزية الفارسة البرتغالية آنا بارباس على 

صهوة »فويكو«. 

وشهد السباق وتوج الفائزين عبدالله املرزوقي )سكرتير 

ثان( وممثل السفارة لدي مملكة بلجيكا، والرا صوايا 

الدولي  االحتاد  رئيسة  للمهرجان  التنفيذية  املديرة 

ألكادمييات سباقات اخليول )ايفهرا(، مدير عام الوثبة 

والفرسان  للسيدات  سباقات  جلنة  رئيسة  ستاليونز، 

املتدربني في االحتاد الدولي )افهار(، وعدنان سلطان 

ومسلم  للفروسية،  أبوظبي  نادي  عام  مدير  النعيمي 

العامري مدير إسطبالت اجلزيرة1و2.

ثنائية نادرة
حصدت  قد  أرنولد،  سابرينا  األملانية  الفارسة  وكانت 

فرانسيس،  فيليب  جلان  باس«  »تارزي  صهوة  على 

وبإشراف املالك نفسه، امليدالية الذهبية لبطولة أوروبا 

من  أرنولد  سابرينا  ومتكنت  كم.   160 ملسافة  للقدرة 

السيطرة على مجريات السباق، الذي تألف من خمس 

مراحل من البداية إلى النهاية، وقطعت مسافة السباق 

ومبعدل  7:14:52 ساعات  وقدره  زمن  في  اإلجمالية 

من السباق

وفد اإلمارات

تتويج الفأيزين
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قدرة

سرعة بلغ 22.53 كلم – ساعة، وحل في املركز الثاني 

لوكو  اليكس  اإلسباني  الفارس  الفضية  امليدالية  ونال 

مورال، ونال املركز الثالث وامليدالية البرونزية، الفارس 

اإلسباني اجنل سوي كول على صهوة اجلواد »تونيك 

دو بيشريل«.

اسبانيا بطلة الفرق
أن  بعد  الفرق،  بطولة  بلقب  اإلسباني  الفريق  توج 

الفريق  وجاء  األزمنة،  أفضل  الفريق  فرسان  سجل 

اإليطالي في املركز الثاني، فيما حل في املركز الثالث 

وقدره  إجماليًا  زمنًا  الفريق  وسجل  السويدي،  الفريق 

22:15:05 ساعة.

من  الثنني  اإلسباني  الفريق  فقدان  من  الرغم  وعلى 

إال  الفاريز،  وماريا  بونتي  جوما  وهما  أعضائه،  أبرز 

من  ومتكنوا  املوعد  في  كانوا  الفريق  أعضاء  بقية  أن 

اليكس  من  كاًل  الفريق  وضم  األول،  املركز  حتقيق 

لوكو مورال الذي حل وصيفًا في الترتيب العام، وقاد 

اجلواد »كالندريا«، والفارس اجنل سو كول على صهوة 

عمر  والفارس  الثالث،  املركز  في  حل  الذي  »تونيك«، 

بالنكو الذي حل رابعًا على صهوة »سيلف دي الني«.

نيالند تحّلق بذهبية كأس
»أم اإلمارات« للقدرة

توجت الدمناركية ميريث نيالند على صهوة »باراجون«، 

)أم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  كأس  بلقب 

فيما  كم،   120 ملسافة  للقدرة  للسيدات  اإلمارات( 

سمو  كأس  لقب  فاليريو،  سباستيان  الفرنسي  خطف 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان املفتوح للقدرة ملسافة 

120 كم.

)أم  كأس  لقب  خطف  في  نيالند  ميريث  وجنحت 

اإلمارات( على صهوة »باراجون« بزمن قدره 6:28:06 

ساعات مبعدل سرعة بلغ 19.46 كلم/   ساعة، وبفارق 

ثانية فقط حلت الفارسة اإلماراتية اليازية خالد الرميثي 

وصيفة بعد أن قطعت املسافة على صهوة »هولتاريا« 

بزمن قدره 6:28:07 ساعات، وحلت في املركز الثالث 

الفارسة الفرنسية فيرجينيا اجتر على صهوة »كروسان 

دي بينس« بزمن قدره 6:28:08 ساعات.

فالريو يكسب كأس منصور بن زايد
سمو  كأس  سباق  فالريو  سبستيان  الفرنسي  وحسم 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان املفتوح للقدرة ملسافة 

صهوة  على  الكلية  املسافة  قطع  أن  بعد  كم،   120

ومبعدل  ساعات   6:33:04 قدره  بزمن  »جينداستيك« 

سرعة بلغ 19.21 كم/   ساعة، وجاء في املركز الثاني 

الفارس اإلماراتي املخضرم بطي بن غمران القبيسي 

على صهوة »فارامير« بزمن 7:17:36 ساعات، فيما 

جاء في املركز الثالث أحمد علي املرزوقي على صهوة 

»ابركت شاربونير« بزمن 7:47:53 ساعات.

فرنسا بطلة الفرق في
كأس )أم اإلمارات(

توج الفريق الفرنسي بلقب الفرق في كأس سمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات( للسيدات للقدرة ملسافة 

120 كلم، وقاد الفريق لهذا املركز كل من الفارسات، 

وحلت  بيدرز«  دي  »فاكدار  على صهوة  نوبلس  انياس 

رابعة في الترتيب الفردي، وانورا باولنجر على صهوة 

»نايبرميا دي بوزولس« التي حلت في املركز اخلامس، 

بروني هيلد بارنت على صهوة »فيكي دي فاروس«.

وذهب املركز الثاني في بطولة الفرق للفريق البلجيكي 

»ال  صهوة  على  بيرونت  هيلمني  من:  تكون  والذي 

اكرزوس« وقد حلت في املركز الثالث، والفارسة اليسا 

املركز  في  وجاءت  اوندريل«  »فيزر  على صهوة  أرنولد 

صهوة  على  باولنجر  مورجاني  الفارسة  ثم   ،11 الـ 

وظل   .12 الـ  املركز  في  حلت  وقد  دي«  »كامريكيا 

الفرق  من  أي  تتمكن  لم  حيث  شاغرة  التالية  املراكز 

وهو  فارسات   3 بعدد  السباق  إكمال  من  املشاركة 

الشرط األساسي للمنافسة على لقب الفرق.

االلمانية سابرينا ارنولد بطلة مونديال الخيول الصغيرة

فرسان االمارات في المقدمة

تتويج ابطال اوروبا
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في محطتها األوروبية الخامسة

»جلمار« ينتزع كأس رئيس الدولة في هولندا

توج اجلواد »جلمار« بطاًل لسباق كأس صاحب السمو 

رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة مبحطته اخلامسة، 

مبملكة  هاج  ذا  في  دوندخت  مضمار  شهده  الذي 

املاضي،  والعشرين من اغسطس  التاسع  هولندا، في 

واملخصص للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، الذي 

اخليول  نخبة  من   7 مبشاركة  2150م  ملسافة  أقيم 

ومبجموع  األوروبية،  املضامير  في  األصيلة  العربية 

جوائز 30 ألف يورو، وجاء »جلمار« في الصدارة بزمن 

2:26:3 دقيقة، بإشراف املدرب البان دي ميل، وبقيادة 

الفارس الفرنسي جيان بابتيست هاميل الذي متكن من 

قيادته للمقدمة بفارق طول، عن املهر »مطرق« الذي حل 

ثانيًا، وجاء املهر«فوري« ثالثًا.

تألق المهرة »هيرمن«
»هيرمن«،  املهرة  فوز  أيضًا،  دوندخت  مضمار  وشهد 

السباقات،  إلدارة  ياس  خليول  »منجز«  الفحل  ابنة 

العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب سباق 

للمهور  الناشئة  العربية األصيلة  للخيول  اجليل اجلديد 

سباق

وقطعت  سنوات،  ثالث  لعمر  واملخصصة  واملهرات 

زمن  في  1800م  البالغة  السباق  مسافة  »هيرمن« 

قدره 2:03:08 دقيقة، وأكدت بانطالقتها املميزة نحو 

بن  منصور  الشيخ  الكبير خليول سمو  التفوق  املقدمة 

زايد آل نهيان في سباقات املضامير األوروبية والعاملية، 

وخطفت األضواء من بني اخليول التسعة املشاركة في 

السباق الذي بلغت قيمة جوائزه 10 آالف يورو، وحلت 

الثالث  املركز  واحتل  قرطبية«،  »مستورة  املهرة  ثانية 

املهر »بيان قرطبية«، وتسلم كأس املركز األول فيصل 

الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي واملدربة 

»هيرمن«  املهرة  على  املشرفة  كارينا  بوس  دين  فان 

والفارس جيان بابتيست هاميل.

حضور دبلوماسي مميز
وأقيم السباقان برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ 

الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعمًا إلعالء 

اخليل العربي األصيل عامليًا، وحظي سباق كأس رئيس 

واسعة،  دبلوماسية  وأصداء  هولندية  بإشادة  الدولة، 

وقام بتتويج الفائزين، سعيد علي النويس سفير الدولة 

في مملكة هولندا، وبرفقته عبد العزيز عبدالله أبو حيمد 

وبحضور  الشقيقة،  السعودية  العربية  اململكة  سفير 

البيدوفورس ايكونومو سفير قبرص، وفينو راجاموني 

سفير الهند، وجاستي بوجا سفير إندونيسيا، وفيصل 

الرحماني وسعيد املهيري وراشد احلوسني من مجلس 

جماهيري  بحضور  السباق  ومتيز  الرياضي،  أبوظبي 

كبير.

النويس: فخورون بالكأس الغالية
والتنظيم المبهر

قال سعيد علي النويس سفير الدولة في مملكة هولندا: 

التوالي  على  الثاني  للعام  السباق  استمرارية  »إن 

وتنظيمه في مضمار دوندخت مبملكة هولندا دليل على 

النجاحات املهمة التي حتصدها كأس صاحب السمو 

املضامير  في  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس 

األوروبية، كما نشعر بفخر كبير باسم ومكانة الكأس 

العربية  الدولة  لسفراء  املهم  احلضور  وسط  الغالية 

في  البارز  اإلمارات  دور  يدركون  والذين  والصديقة 

على  واحلفاظ  األصيل  العربي  اخليل  سباقات  دعم 

مسيرته العريقة«. وتوجه النويس بأسمى آيات الشكر 

زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  ملقام صاحب  والعرفان 

املتواصل  لدعمه  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل 

ملسيرة التنمية والتطور التي تعاصرها الدولة في شتى 

بن  منصور  الشيخ  سمو  بتوجيهات  مشيدًا  املجاالت، 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

اسمًا  حتمل  الكأس  »إن  النويس:  وأضاف  الرئاسة. 

تنظيم كأس صاحب  قلوب اجلميع، وعكس  غاليًا على 

السمو رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة في هولندا 

الصورة احلضارية للدولة واهتمامها الكبير بإبراز هذا 

احلفاظ  في  الكبيرة  وأهميته  املتجذر  العريق  التراث 

على منجزات املاضي والترويج لعراقته وأصالة اخليل 

العربي الذي اهتم به املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 

مسيرة  ودعم  الله،  رحمه  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 

إعالئه في شتى احملافل واملضامير العاملية.

الرحماني: النجاح ترجم أهمية
وقيمة الحدث عالميًا

أبوظبي  مجلس  مستشار  الرحماني  فيصل  توجه 

الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب 

بأسمى  األصيلة،  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو 

آيات الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

العربي  اخليل  إلعالء  املتواصلة  ورعايته  لدعمه  تثمينًا 

له  املغفور  نهج  وترجمة  العالم،  مضامير  في  األصيل 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مقدمًا التهنئة لسموه 

على النجاح الباهر الذي حققته احملطة اخلامسة ملوسم 

2017 في هولندا، والفوز املميز للمهرة »هيرمن« بلقب 

مشيدًا  األصيلة،  العربية  للخيول  اجلديد  اجليل  سباق 

مملكة  في  اإلمارات  سفارة  لعبته  الذي  املميز  بالدور 

هولندا واهتمامها الكبير وما قدمته لوفد اللجنة املنظمة 

في كل املجاالت. وأكد الرحماني أن ما سجله السباق 

ومستوى  األصيلة،  العربية  اخليول  نخبة  مشاركة  من 

احلضور والتفاعل اجلماهيري ترجم الكثير من األهداف 

مضامير  في  الغالية  للكأس  السامية  الرسالة  وعزز 

النجاح  أن  مبينًا  الـ24،  بنسختها  والعالم  أوروبا 

الذي حتقق في مضمار دوندخت بهولندا ضاعف قيمة 

املنجزات التي حققتها السباقات هذا العام.

المهرة هيرمن.

تتويج الفأيزين.

بطل الكٔاس. 
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سباق

كأس رئيس الدولة ببريطانيا

»نفيس« يتوج بلقب »الديربي العربي البريطاني« بدونكاستر

والسادسة لسلسلة  األوروبية اخلامسة  سجلت احملطة 

للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات 

دونكاستر  مبضمار  أقيمت  والتي  األصيلة،  العربية 

فاقت  وجناحات  كبيرة  منجزات  ببريطانيا،  الشهير 

التوقعات وذلك ضمن مهرجان سانت ليجر، الذي يعد 

والذي  العالم،  في  اخليل  سباقات  مهرجانات  أهم  من 

أقيم وسط حضور جماهيري كبير، ازدانت به مدرجات 

املضمار العشبي.

البريطاني  العربي  الديربي  ختام  في  السباق  وجاء 

احملطات  األولى، ضمن  للفئة  العربية  اخليل  لسباقات 

بنسختها  الغالية،  الكأس  سباقات  لسلسلة  األوروبية 

الرابعة والعشرين، والتي تقام برعاية سامية لصاحب 

الدولة،  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو 

زايد  بن  الشيخ منصور  وبتوجيهات سمو  الله،  حفظه 

شؤون  وزير  الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 

وتعزيز  األصيل،  العربي  اخليل  إلعالء  دعمًا  الرئاسة، 

نهج  مع  يتماشى  مبا  العاملية،  املضامير  في  مكانته 

املغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه.

وتوج اجلواد »نفيس« للخيالة السلطانية العمانية بلقب 

الدولة  رئيس  كأس  على  البريطاني  العربي  الديربي 

ختام  في  السباق  وجاء  األصيلة،  العربية  للخيول 

العربية  اخليل  لسباقات  البريطاني  العربي  الديربي 

للفئة األولى، وحقق اجلواد »نفيس« االنتصار بإشراف 

أوشي  تاج  الفارس  وبقيادة  جوردين،  تشارلز  املدرب 

وسجل زمن وقدره 2:20:01 دقيقة ومتكن من كسب 

الرهان والفوز بلقب الشوط ببراعة، حيث انطلق بتوازن 

التي  السباق  مسافة  في  دقيق  وبتحكم  عاٍل  وبتكتيك 

املقدمة  نحو  بتقدمه من اخللف  كبيرة  انعطافة  شهدت 

الكبير  انتصاره  ليعلن  النهاية  من  متر   200 آخر  في 

وحسمه للقب السباق عن جدارة وبفارق طولني ونصف 

عن »أزهار«، فيما جاء باملركز الثالث »مطرق«.

 وشهد السباق الذي أقيم ملسافة 2000 متر )جروب 1( 

واملخصص للخيول عمر ثالث وأربع سنوات، مشاركة 

ومبجموع  مثير،  حتدٍّ  في  القوية  اخليول  نخبة  من   8

جوائز 80 ألف جنيه إسترليني.

تتويج الفائزين
 وقام عارف حمد العواني األمني العام ملجلس أبوظبي 

الرياضي، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي 

وأماندا  السباقات،  سلسلة  عام  مشرف  الرياضي 

سميث مديرة السباقات في مضمار دونكاستر، وسعيد 

املهيري من مجلس أبوظبي الرياضي بتتويج الفائزين 

األول  باملركز  الفائز  اجلواد  لصاحب  الكؤوس  وتقدمي 

والفارس  جوردين،  تشارلز  املدرب  وتسلمها  »نفيس« 

تاج أوشي.

عارف العواني:
السباق يمثل عالمة فارقة

وأعرب عارف حمد العواني األمني العام ملجلس أبوظبي 

حققها  التي  الكبيرة  بالنجاحات  فخره  عن  الرياضي 

سباق السلسلة في مضمار دونكاستر باململكة املتحدة، 

مؤكدًا أن احلدث يحمل اسمًا غاليًا على قلوبنا جميعًا، 

وأكد مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بإعالء مسيرة اخليل 

إلى أن  العاملية، مشيرًا  العربي األصيل في املضامير 

السباق بال شك ميثل عالمة فارقة في سباقات اخليل 

العربية األصيلة التي تقام في أوروبا لعراقته ومسيرته 

التاريخية املعروفة، مبينًا أن احلدث ميثل فرصة مميزة 

العربي املرتبط بتراث اإلمارات  العالم باخليل  لتعريف 

األصيل.

اخليل  إعالء  ملسيرة  السامية  بالرعاية  العواني  وأشاد 

العربي األصيلة عامليًا، مؤكدًا أن النجاح الكبير الذي 

حققه السباق في مضمار دونكاستر الشهير ما هو إال 

ثمرة دعم قيادتنا الرشيدة املتواصل واهتمامها الكبير 

باحلفاظ على منجزات تراثنا األصيل والتعريف به عامليًا 

وإعالء شأنه في مختلف السباقات واملهرجانات العاملية، 

الفتًا إلى أن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس 

لتقدمي  كبيرة  أهمية  يولي  الرياضي  أبوظبي  مجلس 

الدعم وأسباب النجاح لسباق كأس الغالية، وللرياضات 

منصور  الشيخ  سمو  وتوجيهات  دعم  مثمنًا  األخرى، 

مسيرة  على  البارز  األثر  لها  التي  نهيان  آل  زايد  بن 

جناحات الكأس الغالية.

عارف العواني وفيصل الرحماني يتوجان الفائزين.

عارف العواني وفيصل الرحماني مع الخيل الفائز.

فيصل الرحماني.عارف العواني.
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سباق

بحضور جماهيري غفير وإشادات أمريكية

نجاح باهر لكأس رئيس الدولة في تشرشل داونز

مدينة  في  العريق«  داونز  تشرشل   « مضمار  شهد 

كنتاكي  ديربي  سباقات  معقل  كنتاكي  بوالية  لويفيل 

السابعة  االمريكية  احملطة  األمريكي،  البريدرز  وكأس 

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات  لسلسلة 

كبيرًا  ترحيبًا  وجدت  والتي  االصيلة،  العربية  للخيول 

للخيول  السباق  وخصص   التوالي،  على  الثاني  للعام 

فوق، ملسافة  فما  4 سنوات  االصيلة من عمر  العربية 

العربية  اخليول  نخبة  من   9 مبشاركة  متر   1600

االصيلة املصنفة عامليًا في الواليات املتحدة االمريكية، 

وأقيم السباق ضمن الفئة االولى ومبجموع جوائز 100 

الف دوالر امريكي كما متيز السباق بحضور جماهيري 

غفير اكتضت به مدرجات مضمار تشرشل، ليؤكد على 

سباقات  حتتلها  التي  املميزة  واملكانة  الكبيرة  االهمية 

العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس 

باعتبارها  عامة،  بصفة  والعالم  امريكا  في  االصيلة 

واحدة من أعرق وأهم السباقات الكالسيكية في العالم.

فريتيس  توم  للمالك   « رييز  اند  كويك   « اجلواد  وتوج 

روكو  الفارس  وبقيادة  الين  ايشلي  املدربة  وباشراف 

جونيور جوزيف بطاًل للمحطة االمريكية السابعة لكأس 

العربية االصيلة،  للخيول  الدولة  السمو رئيس  صاحب 

دقيقة(،   1:54:39  ( بزمن  السباق  ملسافه  قطعه  اثر 

وجنح   السباق  على  سيطرته  فرض  من  متكن  حيث 

في االمتار االخيرة من كسب التحدي امام املنافسني 

االخرين، وحل باملركز الثاني » ايسترن مان »، في حني 

جاء باملركز الثالث بطل النسخة املاضية » باديس دي”.

إدارة  مدير  الهاشمي  طالل  السباق  ختام  في  وقام 

العالقات  قسم  رئيس  املهيري  وسعيد  الفنية  الشؤون 

العامة مبجلس أبوظبي الرياضي وكيفن فلينري رئيس 

مضمار تشرشل داونز، بتتويج البطل » كويك اند رييز 

»  وتقدمي الكؤوس للمالك توم فريتيس واملدربة ايشلي 

الين والفارس روكو جونيور جوزيف.

الهاشمي : النجاحات اكدت
المكانة التاريخية للكأس الغالية

الفنية في  الشؤون  إدارة  الهاشمي مدير   اشاد طالل 

التي  الكبيرة  بالنجاحات  الرياضي  أبوظبي  مجلس 

حققتها احملطة السابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب 

السمو رئيس الدولة للخيول العربية االصيلة في مضمار 

الذي حتقق  النجاح  أن  مبينا  العريق،  داونز  تشرشل 

املكانة  على  وأكد  التوقعات  فاق  تشرشل  سباق  في 

التاريخية ألعرق السباقات الكالسيكية في العالم.

واكد الهاشمي على اهمية ومكانة سلسلة سباقات كأس 

االصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 

لدى محبي وعشاق سباقات اخليول في امريكا، مبينا 

صعيد  على  املضامير  اعرق  في  السباق  تنظيم  ان 

العالم وسط حضور جماهيري كبير ميثل مكسبًا كبيرًا 

لرؤية إعالء اخليل العربي االصيل في مضامير العالم 

والعرفان ملقام صاحب  الشكر  آيات  ، متقدما باسمى 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة » 

حفظه الله » لرعايته واهتمامه الكبير بنهضة الرياضات 

بهذا  العالم  وتعريف  مكانتها  على  واحلفاظ  التراثية 

املوروث املتجذر في عراقة ماضينا، الفتًا إلى أن سمو 

الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس ابوظبي 

واسباب  الدعم  لتقدمي  كبيرة  اهمية  يولي  الرياضي 

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  لسباق  النجاح 

للخيول العربية االصيلة، مشيدا بتوجيهات سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة ودوره الريادي في حتقيق التقدم 

والتطور الكبير لقطاع اخليل والفروسية واحداث النقلة 

النوعية في سباقات اخليل على مستوى العالم.

 المهيري : فخورون باالصداء الكبيرة 
في  العامة  العالقات  قسم  رئيس  املهيري  سعيد  عبر 

الكبير  بالنجاح  فخره  عن  الرياضي  أبوظبي  مجلس 

في  اقيمت  التي  السابعة  السباق مبحطته  حققه  الذي 

اجلماهيري  االهتمام  ومدى   ، داونز  تشرشل  مضمار 

واالعالم االمريكي بالسباق ، مؤكدًا أن هذا االمر يدل 

على املسيرة التاريخية املميزة لسلسلة سباقات الكأس 

في  الواسعة  االصداء  ترك  في  الكبير  ودورها  الغالية 

ان  مبينا  العالم،  تطوف  التي  جوالتها  من  جولة  كل 

الرشيدة  القيادة  واهتمام  حرص  تترجم  السباقات 

اخليل  واصالة  لعراقته  والترويج  التراث  هذا  بابراز 

العربي الذي اهتم به املغفور له باذن الله تعالى الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان » رحمه الله« ودعم مسيرة 

اعالئه في شتى احملافل واملضامير العاملية.

جوزيف : فخور باالنجاز وسط
التحدي والتنافس الكبير

 عبر الفارس روكو جونيور جوزيف عن سروره باالجناز 

رئيس  السمو  صاحب  كأس  بلقب  بفوزه  حققه  الذي 

تشرشل،  مضمار  في  االصيلة  العربية  للخيول  الدولة 
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مثير  املنافسة  ومستوى  قويا  كان  السباق  ان  مبينا 

وبني ايضا على التحدي والصراع بني اخليول التسعة 

املشاركة في السباق ، مؤكدا ان اخليول املشاركة تعتبر 

امريكا  في  االصيلة  العربية  اخليول  وابرز  اقوى  من 

والعالم واملصنفة باعلى الدرجات.

وقال : »إن قيادته ل« كويك اند رييز »  وحصوله على 

واملميز في مشواري وسط  الرائع  باالمر  يعد   ، اللقب 

اجلوانب،  كافة  من  واهتمام  كبير  جماهيري  حضور 

في  لدخولي  وفخور  اللقب  بهذا  سعيد  انا   »: مضيفا 

سجالت ابطال جوالته التي متر عبر سلسلة اهم مدن 

العالم، مشيدا باهداف السباق ومكانته العاملية ودوره 

الكبير في اعالء ودعم اخليل العربي.

إشادات أمريكية وأصداء
إعالمية واسعة بالنجاح الباهر

حظيت احملطة السابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب 

السمو رئيس الدولة للخيول العربية االصيلة بنسختها 

الرابعة والعشرين لعام 2017 التي اقيمت في مضمار 

وكأس  كنتاكي  ديربي  سباقات  معقل  داونز  تشرشل 

البريدرز األمريكي، والتي تقام في مدينة لويفيل بوالية 

اخليول  لسباقات  كنتاكي  مهرجان  ضمن  كنتاكي 

اصحاب  من  واسعة  امريكية  باشادات  االمريكية، 

سباق

واملدربني  واخليول  االسطبالت  ومالك  االنتاج  مزارع 

واصداء  كبيرًا  إعالميًا  اهتمامًا  لقيت  كما  والفرسان، 

اهم  بتنظيم  اجلوانب،  كافة  من  عاليًا  وترحيبًا  واسعة 

السباقات العاملية للعام الثاني على التوالي في مضمار 

تشرشل. واشاد كيفن فلينري رئيس مضمار تشرشل 

داونز بالنجاح الباهر الذي سجله سباق كأس صاحب 

السمو رئيس الدولة للخيول العربية االصيلة، معربا عن 

بنسخته  للسباق  تشرشل  مضمار  باحتضان  اعتزازه 

ال24  للعام الثاني  على التوالي وهو رقم مميز يؤكد 

على ريادة سلسلة الكأس واالصداء الكبيرة التي حتققها 

في كل عام، مبينا أن تنظيم الكأس في امريكا يساهم 

اخليل  مسيرة  وتطوير  اعالء  فرص  من  الكثير  بتوفير 

العربي االصيل،موضحا أن السباق شهد منافسة قوية 

بني أفضل 9 خيول عربية أصيلة مصنفة عامليًا وصاحبة 

واالجنازات،مؤكدا  بالنجاحات  حافل  وحضور  سجل 

على أن سلسلة الكأس تعد من السباقات الشهيرة في 

اوروبا والعالم وحتظى مبتابعة واهمية كبيرة من قبل 

مالك اخليل املدربني والفرسان في العالم.
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تألق »باديس داي« في امريكا وهاتريك لخيول حمدان بن راشد ببريطانيا

مهرجان منصور بن زايد يواصل جوالته العالمية

واصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

العاملي للخيول العربية األصيلة، جوالته حيث استضافت 

للمهرجان  التاسعة  النسخة  فعاليات  العاملية  املضامير 

والتي اشتملت على بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك للسيدات والفرسان املتدربني، وكأس زايد، 

وكأس الوثبة ستاليونز.

سجلت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

نائب حاكم دبي، وزير املالية، ثالثية نادرة »هاتريك« في 

اجلولة اخلتامية لسلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز 

املخصصة للخيول العربية األصيلة، الذي أقيم برعاية 

نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  مهرجان 

مضمار  واستضافه  األصيلة،  العربية  للخيول  العاملي 

مهرجان  في  املتحدة،  باململكة  سيتي  شيلمسفورد 

متكامل جلميع الفئات، وسط حشد كبير من أكثر من 

1000 من جمهور وعشاق السباقات العربية.

أشواط،  من سبعة  »الوثبة ستاليونز«  وتألفت سباقات 

ومجموعة  املبتدئة،  اخليول  سباقات  من  اثنني  تتضمن 

وشارك  الدرجات،  جميع  لتلبية  التكافؤ،  سباقات  من 

»الوثبة  كأس  وتقام سباقات  خياًل،   40 السباقات  في 

وتنفيذا  املهرجان  استراتيجية  مع  متاشيًا  ستاليونز«، 

لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم 

صغار املالك واملربني في معظم دول العالم.

سيطرة عل المراكز األولى
آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  خيول  وسيطرت 

مكتوم، على املراكز الثالثة األولى في الشوط اخلامس 

للخيول  الوثبة ستاليونز  لقب  3200 متر، على  ملسافة 

حلت  حيث   ،)85  - )صفر  تصنيف  )تكافؤ(  العربية 

املهرة »سليمة« أولى بإشراف املدرب فيبليب كولنجتون، 

وبقيادة ويل بيتس بفارق 2.5 طول عن رفيق إسطبلها 

املهر »الفارس«، وحل ثالثًا »هالب دو فورجيه«.

وجاء الفوز الثاني خليول سمو الشيخ حمدان بن راشد، 

في الشوط الثاني ملسافة 1600 م، عبر اجلواد »الوليد« 

فيما  زيشلر«،  »زيت  عن  2,5 طول  بفارق  تفوق  الذي 

جاء ثالثًا »نوبل اثليت«، وكان الفوز الثالث، عبر اجلواد 

»الكاسر« في الشوط الثالث ملسافة 1200 م، بعد أن 

حل أواًل بفارق رأس عن منافسه »فاريتز فاهر«، فيما 

جاء ثالثًا »باسفيك سيرا«.

»أسرع من الطلق« في االفتتاح
لقب  فورتا  ملزرعة  الطلق«  من  »أسرع  اجلواد  وانتزع 

الشوط األول االفتتاحي )مبتدئة(، متفوقًا بفارق نصف 

طول عن »شموس« و »عذبة« فيما جاء ثالثًا »مهاجر« 

وحققت  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو 

متفوقة  الرابع،  الشوط  في  الفوز  كلير«،  الفرس«كاي 

ثالثة  جاءت  فيما  »كاليستا«،  عن  طول   0,75 بفارق 

»التميت«.

الشوط  في  مستحقًا،  فوزًا  »كيرا«،  الفرس  وحققت 

السادس )تكافؤ( تصنيف صفر إلى 45، وجاء تفوق 

سباق

من السباق.

»كيرا«، بفارق 0.75 طول عن »طير احلر«، فيما جاء 

ثالثًا »جوهرة بنت شوميان«، وخطف اجلواد »هاو كوال« 

لقب الشوط اخلتامي )تصنيف صفر إلى 95(، بفارق 

رأس عن »إماراتي«، فيما جاء ثالثًا اجلواد »فيوري«.

»باديس داي« بطل الجوهرة
الثالثية لكأس زايد في امريكا

 استضاف مضمار مون موث العريق بوالية نيوجيرسي 

االمريكية اجلولة الثانية عشرة لكأس املغفور له الشيخ 

العربية، والتي تعد  للخيول  نهيان  زايد بن سلطان آل 

اجلولة الثالثة واألخيرة لسباق اجلوهرة الثالثية لكأس 

زايد بأميركا.

كيلبر  الفارس  بقيادة  داي«  »باديس  اجلواد  وأثبت 

كوا، تألقه وجنوميته بفوزه بالسباق، وذلك في السباق 

للجوهرة  بطاًل  التوالي  على  الثالث  للعام  ليتوج  املثير، 

الثالثية، حيث سبق له الفوز باجلولتني األولى والثانية 

هيوسنت  على مضماري سام  العام  هذا  أقيمتا  اللتني 

بتكساس، ومضمار بلينستون الترابي في مدينة سان 

توجت  جانبها،  ومن  كاليفورنيا،  بوالية  فرانسيسكو 

للجولة  بطلة  هوملكيوست،  ألريكا  السويدية  الفارسة 

الثامنة لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

للفرسان املتدربني، لتنضم للفارسات والفرسان الذين 

تأهلوا للمشاركة في اجلولة اخلتامية التي ستقام على 

مضمار نادي أبوظبي للفروسية يوم 12 نوفمبر املقبل، 

في حفل اخلتام للنسخة التاسعة للمهرجان الذي يقام 

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ودعم سمو 

النسائي  االحتاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 

رئيسة  األسرية  التنمية  األعلى ملؤسسة  الرئيسة  العام 

عالم  شعار  وحتت  والطفولة،  لألمومة  األعلى  املجلس 

واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

»باديس داي«
بطل بجدارة و ألريكا تتأهل للنهائيات

وأثبت اجلواد »باديس داي« أنه بطل من دون منافس، 

وكان عند حسن الظن به، مع فوزه بسباق اجلولة الثانية 

عشرة لكأس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

التي شارك فيها 6 خيول ملسافة 1600م، وبلغ إجمالي 

جوائزها املالية 50 ألف دوالر أميركي، وجاء البطل في 

الصدارة بفارق أكثر من ثالثة أطوال عن اجلواد »كويك 

آند ريتش« بقيادة الفارس كارلوس فرناندز.

اإلمارات(  )أم  ملونديال  الثامنة  اجلولة  سباق  اما 

فرسان   8 مشاركة  شهد  فقد  املتدربني،  للفرسان 

جوائزها  إجمالي  وبلغ  1400م،  ملسافة  وفارسات، 

الفارسة  وجنحت  أميركي،  دوالر  ألف   20 املالية 

السويدية ألريكا هوملكويست على صهوة اخليل »باتش 

كاسيدي« في حسم املنافسة في آخر 200م، وبفارق 

بسيط عن الفارسة األملانية إيثير ويلسماير التي جاءت 

ثانية على صهوة اجلواد »جيمداندي توثيره.

تطبيق قرار عدم استخدام
عقار )الليسكس( 

لسمو  العاملي  املهرجان  أضافه  جديد،  تاريخي  إجناز 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، إلى 

السنوات  مدار  على  حققها  التي  العديدة  اإلجنازات 

التسع املاضية، وذلك بعد جناحه بتطبيق عدم استخدام 

عقار )الليسكس( في جميع سباقاته التي تقام على جميع 
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القرار  على ضوء  وذلك  األميركية،  واملضامير  امليادين 

الذي مت اتخاذه في املؤمتر العاملي للخيول العربية الذي 

أقيم في شهر مايو املاضي في مراكش باململكة املغربية 

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومت تطبيقه 

في اجلولة الثانية عشرة لكأس املغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان للخيول العربية والتي تعد اجلولة 

زايد  لكأس  الثالثية  اجلوهرة  لسباق  واألخيرة  الثالثة 

بأميركا، التي أقيمت على مضمار )مون موث(.

إيفانوف بطل مونديال
)أم اإلمارات( في قازان

صهوة  على  إيفانوف  أندريه  الروسي  الفارس  حلق   

وبإشراف  آي سيرجيق،  في  ملزرعة  »باتنيسا«  الفرس 

بطولة  من  الثامنة  اجلولة  سباق  بكأس  املالك،  نفس 

العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات( 

للفرسان املتدربني )ايفهرا( ملسافة 1600 م، كما توجت 

ملسافة  ستاليونز  الوثبة  مزرعة  بكأس  »إميان«  املهرة 

رئيس  كأس  »باشيالم«  اجلواد  نال  فيما  متر.   1400

السباقات  في  م،   2400 ملسافة  تتارستان  جمهورية 

مبضمار  املاضي  أغسطس  شهر  نهاية  أقيمت  التي 

 12 تنظيم  وتضمنت  تتارستان،  جمهورية  في  قازان 

سباقًا، بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 1012 لقازان.

مونديال المتدربين
وخاض سباق اجلولة الثامنة من مونديال )أم اإلمارات( 

 20 املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ  املتدربني،  للفرسان 

ألف يورو، 8 فرسان وفارسات من مختلف الدول بعد 

انسحاب ممثل جنوب أفريقيا، وخصص السباق للخيول 

ملسافة  فوق  فما  سنوات   3 سن  في  األصيلة  العربية 

1600 م، وجاء السباق مثيرًا.

متقدمًا  دقيقة،   1:51:53 وقدره  زمنًا  البطل  وسجل 

اريفالو  ايريك  البيروفي  الفارس  2.5 طول عن  بفارق 

الذي حل ثانيًا على صهوة »جرادينكا« ملزرعة جينياتولني 

وبإشراف اف اس جينياتولني، وحل في املركز الثالث 

على صهوة  باديال  دانييل  رومولو  األرجنتيني  الفارس 

»اربسكايا كوروليفا« لدينمو تتارستان، وبإشراف أي 

لياخوف.

سباق الوثبة ستاليونز
وتوجت املهرة »إميان« ملزرعة ازفينستانيا جينياتولني، 

وبإشراف اف اس جينياتولني، وبقيادة الفارس اف اس 

جينياتولني، بطاًل لسباق كأس الوثبة ستاليونز ملسافة 

1400 م، واملخصص للخيول العربية األصيلة في سن 

السنتني، والبالغ جائزته املالية 5 آالف يورو.

نسل  من  املنحدرة  »إميان«  الرمادية  املهرة  فوز  وجاء 

زمنا  البطلة  وسجلت  كالسيكي،  بأسلوب  »موابيت«، 

وقدره 1:38:26 دقيقة، واحتلت الصدارة بفارق مريح 

في  جاء  فيما  املزرعة،  لنفس  »مونتيلو«  وصيفتها  عن 

املركز الثالث املهر »سالدين« الكتايا قازان.

كأس رئيس تتارستان
تتارستان  نتيجة سباق كأس رئيس جمهورية  أسفرت 

ماليني   3 املالية  جائزته  البالغ  م،   2400 ملسافة 

لشابتوكيف  »باشيالم«  اجلواد  فوز  عن  روسي،  روبل 

سباق

كي  الفارس  وبقيادة  املالك،  نفس  وبإشراف  شيشان، 

اتش اولوبيف.

وبفارق كبير عن أقرب منافسيه وسجل البطل 2:36:35 

شيخراظييف  واصيل  قام  الشوط  ختام  وعقب  دقيقة، 

تتارستان،  جمهورية  في  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

الشيخ  سمو  ملهرجان  التنفيذية  املديرة  صوايا  والرا 

شوكوفسكي  وفالدميير  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور 

بتتويج األبطال الفائزين.

حضور مميز لفعاليات السباق
منينخانوف  تقدمهم رستم  رفيع  السباق حضور  شهد 

االحتادية،  لروسيا  التابعة  تتارستان  جمهورية  رئيس 

وواصيل شيخراظييف نائب رئيس مجلس الوزراء، والرا 

صوايا املديرة التنفيذية ملهرجان سمو الشيخ منصور 

الدولي ألكادمييات  االحتاد  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن 

سباقات اخليل )ايفهرا( املديرة العامة للوثبة ستاليونز، 

لسباقات  الدولي  االحتاد  في  السباقات  جلنة  رئيس 

اخليول العربية )افهار(، وفالدميير شوكوفسكي املمثل 

مضمار  مدير  فاسيلنكو  وسيرغي  ملوسكو،  الرسمي 

قازان، وجمهور غفير من محبي السباقات.

رزنكوف بطل الجولة 11 لكأس زايد
في بولندا

 حقق الفارس البولندي إيه رزنكوف، على صهوة جواده 

عشرة  احلادية  اجلولة  لقب  كوين«،  »شانون  البولندي 

 ،)3 )جروب  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  لكأس 

التي تعد اجلولة الثالثة واخلتامية للتاج الثالثي األوروبي 

على كأس زايد، ليتأهل للمشاركة في اجلولة اخلتامية 

املتدربني،  والفرسان  للسيدات  اإلمارات(  )أم  ملونديال 

اللتني ستقامان في ختام النسخة التاسعة من املهرجان 

العاملي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهان للخيول 

أبوظبي  نادي  مضمار  على  سيقام  الذي  العربية، 

للفروسية يوم 12 نوفمبر املقبل حتت شعار )عالم واحد 

الفارسة  حجزت  كما  العاصمة(،  أبوظبي  قارات   6

املجرية سيسنجي سيوتاك، والفارس البولندي إرينسيز 

ووجك مكانًا لهما في جولة أبوظبي اخلتامية، وذلك على 

ضوء نتائج السباقات الثالثة التي أقيمت، على مضمار 

زخات  حتت  وارسو،  البولندية  بالعاصمة  سلوسفيك 

األمطار الغزيرة التي لم تتوقف طوال السباقات، ضمن 

فعاليات النسخة التاسعة ملهرجان سمو الشيخ منصور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 

شؤون الرئاسة، الذي يقام بتوجيهات سموه ودعم سمو 

النسائي  االحتاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 

رئيسة  األسرية  التنمية  األعلى ملؤسسة  الرئيسة  العام 

املجلس األعلى لألمومة والطفولة )أم اإلمارات(.

نجومية »شانون كوين«
شارك في سباق اجلولة11 لكأس زايد للخيول العربية 

م   2600 ملسافة  خيول  خمسة  الثالثة،  للفئة  األصيلة 

يورو،  ألف   35.440 املالية  جوائزه  إجمالي  وبلغ 

وأكدت الفرس البولندية »شانون كوين« بقيادة الفارس 

اجلولة،  هذه  لقب  بتحقيقها  جنوميتها  رزرنكوف،  إيه 

ليكون ذلك فوزها العاشر على التوالي، وبطلة للديربي 

البولندي للخيول العربية، وقد تصدرت بجدارة السباق 

وبفارق  دقائق   3.22.37 بزمن  نهايته  إلى  بدايته  من 

طول عن اجلواد »شهد أثباه« الثاني بقيادة الفارس إس 

فاسيوتوف، بينما جاء ثالثًا اجلواد »موجاديسز« بقيادة 

الفارس إس مازيور.

سيسنجي  بطلة جولة )أم اإلمارات(
شهد سباق اجلولة الثانية عشرة من بطولة العالم لسمو 

للسيدات  اإلمارات(  )أم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 

)إفهار(، الذي شارك فيه 10 فارسات ملسافة 1800م 

وبلغ إجمالي جوائزه املالية 30 ألف يورو، فقد توجت 

الفارسة املجرية سيسنجي سيوتاك على صهوة اجلواد 

»إتشارونا«، بطلة للسباق بزمن 2.18.03 دقيقة وبفارق 

عنق عن الفارسة اإلجنليزية جوانا ماسون على صهوة 

اخليل »إيكسترمييو«، وحلت ثالثة الفارسة السويسرية 

شيرلي سكوتش على صهوة اخليل »أديس«.

إرينسيز  يكسب الفرسان المتدربين
في اجلولة السابعة لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة 

للفرسان املتدربني ملسافة 1400م والبالغ  بنت مبارك 

فيه  يورو، فقد شارك  ألف   20 املالية  إجمالي جوائزه 

10 فرسان وفارسات، من بينهم فارس مغربي، وجنح 

اجلواد  على صهوة  ووجك  إرينسيز  البولندي  الفارس 

بالده  طقس  من  االستفادة  في  اخلالدية«،  »سلمان 

بتحقيقه الفوز بلقب هذا السباق بزمن 1:44:50 دقيقة 

فيشر،  جوناثان  البريطاني  الفارس  عن  عنق  وبفارق 

الذي حل ثانيًا على صهوة اخليل »جافيل أثباه«، بينما 

الفارسة األملانية  الثالث بفارق كبير،  جاءت في املركز 

ميلينا إهم على صهوة اخليل »ديرهم«.
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سباق

شهد مضمار أسكوت اإلجنليزي، سباقات سوق دبي 

نوعها  من  الوحيدة  للخيول،  شيرجار  لكأس  احلرة 

تتويج  وشهدت  املتحدة،  اململكة  في  الفرق  ملنافسات 

فريق بريطانيا وأيرلندا بالكأس للمرة األولى بعد جمعه 

86 نقطة، متقدمًا على فريق ريست أوف ذا ورلد الذي 

الستة  األشواط  وتابع  نقطة،   67 برصيد  ثانيًا  حل 

32 ألف متفرج، وشاركت فيه ثالثة فرق  للحدث نحو 

ثالثة  منها  كل  وضم  للسيدات،  واحد  وفريق  للرجال 

الفارس األيرلندي فران بيري في  فرسان، حيث جنح 

إهداء فريقه )بريطانيا وأيرلندا( كأس احلدث، بعد فوزه 

بشوط السباق األخير “شوط سوق دبي احلرة لكأس 

شيرجار سبرينت” ملسافة 1.200م، على ظهر اجلواد 

برعاية سوق دبي الحرة

فريق “بريطانيا وأيرلندا” ُيحرز كأس شيرجار في أسكوت

»جولدن أبولو« للمدرب تيم ايسترباي، فيما أخفق فريق 

حتقيق  في  تيرنر  هايلي  البريطانية  بقيادة  الفارسات 

في  احلافلة  األخيرة  مسيرة  من  بالرغم  نتيجة،  أية 

أكبر  11 مرة، سجلت خاللها  فيه  احلدث ومشاركتها 

عدد من النقاط )215 نقطة( وأحرزت العدد األكبر من 

االنتصارات.

انطالقة قوية
شهد السباق انطالقة قوية متكن خاللها جيمي سبنسر 

“ستيك  املهر  قيادة  من  وأيرلندا  بريطانيا  فريق  قائد 

أكليم” إلى خط النهاية أواًل في “شوط سوق دبي احلرة 

ملسافة   )2 )الفئة  االفتتاحي  داش”  شيرجار  لكأس 

الفرسان  قائمة  إلى  1000 متر، وأدخله هذا اإلجناز 

الذين سجلوا 2000 فوز في سباقات األرض املنبسطة 

البريطانية، وذهبت جائزة الشوط الثاني “شوط كأس 

شيرجار ستيرز” ملسافة 3200 متر إلى فريق أوروبا 

بعد أن شق الفارس الهولندي أدري دو فرايس طريقه 

“يوشني  على ظهر  األول  املركز  إلى  املؤخرة  بقوة من 

للمدرب جيم غولدي، ليحصد في طريقه جائزة  غلني” 

فريق  أن  غير  احلدث،  في  للخيل  ركوب  جولة  أفضل 

بريطانيا وأيرلندا استحوذ على املركزين األول والثاني 

تشالينج(  شيرجار  كأس  )شوط  الثالث  الشوط  في 

النقاط عن  قائمة  ليتصدر مجددًا  2200 متر،  ملسافة 

فران  الفارس  بقيادة  هول«  »جريت  اجلوادين  طريق 

بيري و”غودوبالني” بقيادة جيمي سبنسر.

أفضل فارس
فارس  أفضل  لقب  على  الشديدة  املنافسة  انحصرت 

لليوم بني كل من فران بيري وسبنسر والكساندر بيتش، 

إال أن األول متكن بفضل أدائه الرائع وفوزه السهل في 

الشوط األخير على صهوة “جولدن أبولو” من انتزاع 

اليستير  سرج  جائزة  على  وحصل  بجدارة،  اللقب 

 ،2010 في  به  ُتوج  أن  سبق  الذي  الفضي  هاغيس 

تتويج االبطال
قام بتتويج الفائزين عدد من مسؤولي سوق دبي احلرة، 

يتقدمهم كولم ماكلوكني، النائب التنفيذي لرئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي، وصالح تهلك نائب الرئيس 

السباعي  وشينيد  املؤسساتية،  اخلدمات   - التنفيذي 

نائب الرئيس - التسويق.

األملاني  بقيادة  ساند”  “ريزينغ  اجلواد  فاز  وكذلك 

اليكساندر بيتش من فريق أوروبا بجائزة “شوط كأس 

شيرجار كاب مايل” ملسافة 1600 متر، في حني ذهبت 

جائزة الشوط اخلامس ملسافة 2200 متر )شوط كأس 

شيرجار كالسيك( إلى فريق “زا ريست أو ذا ورلد” 

أواًل،  حل  الذي  ميناس”  ذا  “غلينيس  اجلواد  بفضل 

بقيادة الفارس اجلنوب أفريقي أنتوني ديلبخ.

ماكلوكلين مع ابطال كأس »شيرجار« خالل التتويج.
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مربط دبي يتألق في البطوالت األوروبية

»عصفور الوعب« و »دي أمنية« يخطفان األضواء بألمانيا

أكد مربط دبي للخيول العربية حضوره الطاغي وتألقه 

الذهبي في املوسم اخلارجي في حصد ألقاب البطوالت 

الدولية، وسطع خيول مربط دبي في كل املانيا وايطاليا 

وجمهورية التشيك بإحرازه للعديد من امليداليات امللونة، 

البطولة  منافسات  ختام  في  دبي  ملربط  البداية  وكانت 

األوروبية للساللة املصرية من اخليل العربية األصيلة، 

التي أسدل الستار على فعالياتها بداية الشهر احلالي 

بضواحي مدينة دوسلدورف األملانية.

دبي  مربط  إجنازات  في سجالت  اجلديد  االسم  وغرد 

العالية«  »براق  الفحل  ابن  الوعب«  »عصفور  الفحل 

الذهبي  اجلمالي  بإيقاعه  اجلزيرة«  »سارة  والفرس 

متفوقا على صفوة اخليل العربية من الساللة املصرية.

»فراسيرا  الفحل  ابنة  أمنية«  »دي  الفرس  كما متكنت 

ماشار« والفرس »رويال أميرة« من انتزاع حصتها من 

املعادن النفيسة بني صفوة األفراس، بإحرازها برونزية 

ثمينة في إحدى أقوى البطوالت العاملية، ويرى العديد 

من خبراء اخليل العربية ممن حضروا فعاليات البطولة 

أن »دي أمنية« تستحق أفضل مما نالته.

وقد استقطبت البطولة أجمل اخليول العربية من الساللة 

والشرق  أوروبا  من  املرابط  أقوى  بها  دفعت  املصرية 

األوسط، مما طبع البطولة باحلماس واإلثارة واحتدام 

مستوى التنافس على األلقاب.

»عصفور الوعب« دقة االختيار
مربط  إدارة  اختيار  دقة  الوعب«  »عصفور  الفحل  أكد 

العام  املشرف  التوحيدي  محمد  املهندس  بقيادة  دبي 

مدير عام مربط دبي للخيول العربية.

عندما  للمربط،  التنفيذي  املدير  املرازيق  وعبدالعزيز 

الوعب«  »عصفور  الذهبي  الفحل  تبني  قرار  اتخاذ  مت 

ليشارك باسم املربط في البطولة ويضع ملسته الذهبية 

عالم  في  دبي  ملربط  يحفظ  الذي  الالمع  السجل  في 

الساللة املصرية أعلى قممها في السنوات األخيرة التي 

وأوربا  اإلمارات  في  عامليًا  األفضلية  ألقاب  فيها  نال 

للمربط  القوة اإلنتاجية  وأميركا، حيث ال تزال أصداء 

من  املصرية  الساللة  خط  في  الذهبي  بصداها  تلمع 

اخليل العربية.

ال يزال سجل املربط يلمع بإجنازات كوكبة من خيول 

كالرز«  »رويال  العاملي  الفحل  مثل  املصرية،  الساللة 

اللذان  نوال«  »دي  واملهرة  مراكش«  »دي  الفحل  وكذا 

الساللة  قمم  أعلى  في  الذهبي  دبي  مربط  اسم  رفعا 

املصرية في بطولة كنتاكي األميركية.

وكذلك البطولة األوروبية للساللة املصرية جلمال اخليل 

نال  التي  البلجيكية  النكن  مدينة  في  األصيلة  العربية 

رؤوس  أجمل  لقب  احمللي  بإنتاجه  دبي  مربط  فيها 

الساللة املصرية في العالم.

ذهبيتان وفضيتان لمربط دبي
في إيطاليا وتشيكيا

في  الذهبي  تألقه  العربية  للخيول  دبي  مربط  واصل 

من  كل  في  أقيمتا  بطولتني  خالل  اخلارجي  املوسم 

أربع  بإحرازه  وذلك  التشيك،  وجمهورية  إيطاليا 

إنتاجه  رصيد  عززت  وفضيتني،  ذهبيتني  ميداليات، 

الالمع من ألقاب الصدارة في البطوالت العاملية.

وقد متكن مربط دبي من إحراز املركز األول في بطولة 

الدولية جلمال اخليل العربية األصيلة 2017  بيرغامو 

في إيطاليا، بذهبيتني في كل من مسابقة األمهر بعمر 

إلنتاج  القيادية  مكانته  مؤكدًا  األفحل  ومسابقة  السنة 

أجود اخليول العربية األصيلة.

واستطاع املهر دي زيدان ابن أسطورة اإلنتاج العاملي 

»رينزا  والفرس  رشيم«  ال  ايه  »اف  الفحل  املعاصر 

ويجتذب  جمالي  بتميز  منافسيه  يكتسح  أن  اليالن«، 

األضواء في البطولة وينال املركز األول الذهبي، ممثاًل 

بظهوره األول في بيرغامو مخزون اإلنتاج احمللي ملربط 

دبي في طفرته اجلديدة، التي اعتادت امليادين العاملية 

أن حتفظ هيمنته اإلنتاجية على منصات التتويج.

ثبات الخط االنتاجي لمربط دبي
واعتبر املتابعون الفوز الذهبي للمهر الواعد »دي زيدان« 

تعبيرًا واضحًا على ثبات اخلط اإلنتاجي النوعي لكنز 

اإلنتاج العاملي املعاصر الفحل »اف ايه ال رشيم« الذي 

أنتج بطل األمم والعالم املهر«دي سراج« والعديد من 

األسماء املتوجة املعلنة، وتلك التي يدفع بها مربط دبي 

أجود  بني  اجلمالي  إبهارها  لتقدم  ألخرى،  بطولة  من 

اخليول العربية األصيلة.

ومن أصغر اإلنتاج إلى مسابقة األفحل التي اشتعلت 

بطولة  في  األصيلة  اخليول  أفضل  بني  املنافسة  فيها 

بيرغامو، انتزع الفحل »دي خطاف« ابن الفحل العاملي 

األول  املركز  جوان،  دي  والفرس  كالرز  رويال  املتميز 

بصماته  من  جديدة  بصمة  مضيفًا  الذهبية  وامليدالية 

الذهبية في أقوى بطوالت العالم.

في  الثاني  خطاف«  »دي  للفحل  الذهبي  الفوز  ويعتبر 

رصيده ببطولة بيرغامو التي حتتفظ له بلقب ذهبي في 

نسخة العام 2014 حني كان دي خطاف قد ذاق طعم 

مسابقة  في  متوجًا  البطولة  في  األول  واملركز  الذهب 

دانات«  »دي  املهرة  جانب  إلى  السنتني  بعمر  األمهر 

فضاًل عن مركز وصافة للمهرة »دي شهيرة« وبرونزية 

ملهرة »دي مزايا«.

فضيتان في بطولة براغ
مربط  سجل  الدولية  بيرغامو  بطولة  من  يومني  عقب 

دبي مشاركة قوية في بطولة براغ الدولية جلمال اخليل 

فضيتني  بإحرازه  وذلك  التشيكية،  بالعاصمة  العربية 

من  العاملية  املرابط  بني  قوية  مشاركة  وسط  ثمينتني 

أوروبا والشرق األوسط. ومتكنت املهرة دي فضة ابنة 

انتزاع فضية  والفرس دي جوان من  الفحل شنغهاي 

بطولة  في  فضية  إحرازها  بعد  السنة  بعمر  املهرات 

فيشي الدولية في يوليو املاضي. 

رشيم«  ال  ايه  »اف  ابنة  يارا«  »دي  املهرة  ومتكنت 

والفرس فراسيرا ماشارا - وهي صاحبة اللقب الذهبي 

في بطولة الشارقة لإلنتاج احمللي 2016 - من انتزاع 

المرازيق مع أحد خيول مربط دبي الفائزة.

التوحيدي والمرازيق اثناء تتويج خيول مربط دبي.
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فضية املهرات. 

ويستعد مربط دبي للخيول العربية للمشاركة في بطولة 

كل األمم جلمال اخليول العربية التي ستشهدها أملانيا 

املربط  فيها  قد حقق  كان  التي  اجلاري،  الشهر  خالل 

رقمًا قياسيًا في سابقة تاريخية لم تشهدها البطولة على 

مدى 34 عامًا، قبل أن يعيد بصمته القياسية نفسها في 

بطولة العالم بباريس.

التوحيدي: انتاجنا المحلي
يواصل جدارته

مدير  العام  املشرف  التوحيدي  محمد  املهندس  أبدى   

عام مربط دبي للخيول العربية، ارتياحه ملا حققه املربط 

في البطولة األوروبية للساللة املصرية في أملانيا، معتبرًا 

من  اخلط  هذا  في  العاملية  البطوالت  أقوى  من  إياها 

اخليل العربية األصيلة.

وقال التوحيدي: جئنا إلى بطولة الياللة املصرية ونحن 

نتوقع  كنا  بل  الطيبة،  النتائج  هذه  واثقون من حتقيق 

الذي  الوقت  في  أمنية«  »دي  للفرس  بالنسبة  األفضل 

حجبنا مشاركة مجموعة من اخليول بعمر الزهور من 

في  بها  ندلي  أن  فضلنا  التي  املتميز،  احمللي  إنتاجنا 

املنافسات املقبلة.

يواصل  للمربط  احمللي  اإلنتاج  أن  التوحيدي  وأكد 

تأكيد جدارته النوعية وأفضليته بني أجود إنتاج املرابط 

العاملية في كل املناسبات.

المرازيق: تطور الساللة المصرية
دبي  ملربط  التنفيذي  املدير  املرازيق  عبدالعزيز  أكد 

للخيول العربية، أن البطولة األوروبية للساللة املصرية 

قد متيزت بقوة املنافسة وأظهرت جانبًا مهمًا من تطور 

الساللة املصرية من اخليل العربية األصيلة.

وقال املرازيق: الفحل »عصفور الوعب« أمتع اجلمهور 

امليدان  املبهر واستحق أن يكون سيد  بأدائه اجلمالي 

في مجمل البطولة. 

لبث  ما  التي  بالنتائج  سعادته  عن  املرازيق  وأعرب 

يحققها املربط في بطوالت املوسم اخلارجي الذي وصفه 

بأنه كان قويًا ومثيرًا ولم يخل من البصمات القياسية 

ملربط دبي. 

وقال املرازيق: »إن اإلنتاج النوعي للفحل »اف ايه ال 

بجديده  البطوالت  ميادين  على  يطل  يزال  ال  رشيم« 

النوعي، ونعتبر حصيلة هذا املوسم من إنتاج »رشيم« 

في  األلقاب  قائمة  على  جديدة  أسماء  وضعت  جيدة 

اإلنتاج  على مستوى جودة  كبيرة  تشهد طفرة  مرحلة 

العاملي«.

دي يارا

المهندس محمد التوحيدي

عبدالعزيز المرازيق

الفر س دي ٔامنية
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ختام حافل لموسم بطوالت الشارقة التدريبية

اليحيائي وأمين وغريب أبطال ختام الموسم الصيفي بالشارقة

برعاية مستشفى الشارقة للخيول، نظم نادي الشارقة 

لقفز  العاشرة  الصيفية  البطولة  والسباق  للفروسية 

بنادي  املغطاة  الصالة  في   2017 ملوسم  احلواجز 

للموسم  ختام  تعد  والتي  والسباق  للفروسية  الشارقة 

الصيفي التدريبي بالنادي .

مدرسة  فرسان  من  كبيرة  مشاركة  البطولة  وشهدت 

ونادي  والسباق  للفروسية  الشارقة  بنادي  التدريب 

مندرة  ونادي  الصافنات  للفروسية واسطبالت  عجمان 

للفروسية واسطبالت الغيث ونادي جبل علي للفروسية 

واسطبالت الفالح واسطبالت الفرسان .

بأشواطها  البطولة  في  املشاركني  الفرسان  عدد  وبلغ 

وانطلقت  الفئات  مختلف  من  فرسان   210 الثالث 

الثالثة ظهرًا في الصالة املغطاة  البطولة متام الساعة 

وامتدت حتى الساعة العاشرة مساًء.

الشوط الرئيسي 
للخيول«  الشارقة  مستشفى   « الرئيسي  الشوط  جاء 

وصل  بإرتفاع  املتعددة  احلواجز  مسار  شوط  وهو 

حتى 160 سم، وجنح كل من الفرسان محمد سلطان 

اليحيائي على جواده » املزيونة » والفارس عبد الله أمني 

على جواده » فيفي » والفارس هشام غريب على جواده 

» لونار »  باجتياز في اجلوالت األربع من دون أخطاء 

ليكونوا في صدارة الشوط وينالوا املركز األول مناصفة 

دركشلي  شفيق  للفارس  الرابع  املركز  في  كان  بينما 

الفارس  اخلامس  املركز  وفي   « أولك   « جواده  على 

أمين ناصر العنيس على جواده » تروي »  وفي املركز 

السادس محمد حمد الكربي على جواده » بينتلي “. 

 وخصص الشوط األول للمبتدئني وهو شوط مع الزمن 

املسار  قطع  على  الفرسان  فيه  تنافس  واحدة  بجولة 

يصل  بحواجز  احملدد  الزمن  وضمن  أخطاء  دون  من 

ارتفاعها حتى 70 سم وبلغ عدد الفرسان املشاركني ، 

76 فارسًا وفارسة أنهى منهم املسار من دون أخطاء 

36 فرسان هم : شيخة املدفع، هيا الشامسي، جواهر 

إبراهيم ، محمد سلطان اليحيائي ، الشيخ علي النعيمي 

محمد،  الله  عبد  ياسر،  سيما  الكربي،  حمد  محمد   ،

الناخي،  إبراهيم  الكربي، محمد  النعيمي، سيف  خالد 

موندي،  إيزابيل  الشامسي،  خليفة  حمداي،  ياسمني 

إمين مراياتي، خلود احلوسني، فردريك غروفيد، خالد 

تايلور،  روث  سعد،  خلود  الشامسي،  خلفية  ظاهر، 

بابولي،  نادر  طالب،  أبو  عمرو  اجلاسم،  محمد  لطيفة 

غريب،  هشام  غريب،  عماد  نانرس،  لورا  احلاج،  عمر 

فرديك  احلصري،  كرمي  الهندي،  باسل  السيد،  لطفي 

بانريز، عبد الله أمني.

اما الشوط الثاني وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة، 

تنافس فيه الفرسان على قطع املسار من دون أخطاء 

وضمن الزمن احملدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 90 

سم وبلغ عدد الفرسان املشاركني، 63 فارسًا وفارسة، 

21 فارسًا املسار من دون أخطاء وهم :  أنهى منهم 

اليحيائي،  سلطان  محمد  النعيمي،  جمال  علي  الشيخ 

سيف  الكربي،  موفي  املازمي،  رمي  املازمي،  الله  عبد 

أبو  أنس  غريب، محمد  زبيبي، هشام  أسامة  الكربي، 

الكربي،  حمد  علي  لوند،  تينا  شاهدور،  شما  كالم، 

لورين ألبورت، هيا الشامسي، عمر احلاج، تشاليستا 

كوغالند، بالل احلاج، سليستا تركو. 

ضد  شوط  وهو  الثالث  الشوط  في  الفرسان  وتنافس 

الزمن بجولة، على قطع املسار من دون أخطاء وضمن 

الزمن احملدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 115 سم 

وفارسة،  فارسًا   57 املشاركني،  الفرسان  عدد  وبلغ 

وتصدر الفارس هشام غريب باملركزين األول والثاني 

 «  « سكاي  دامسكوس   « جواده  على  أوال  كان  حيث 

بزمن وقدره » 47.29 » ثانية، وجاء ثانيا على صهوة 

» لونارد » بزم وقدره » 50.10 » ثانية، فيما حل ثالثا 

الفارس أمين ناصر العنيس على جواده » تروي » بزمن 
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الرابع من  ثانية، فيما كان املركز   «  51.08 وقدره » 

نصيب الفارسة أنيتا ساندي على جوادها » كليكس » 

بزمن وقدره » 51.87 » ثانية، وكان املركز اخلامس من 

نصيب الفارس موفي الكربي على جواده » أس . أس 

كواليف »  بزمن وقدره » 52.13 » ثانية، بينما كان 

املركز السادس من نصيب الفارس » محمد أشرف على 

جواده » ويزيرد »  بزمن وقدره » 52.14«. 

دوري اإلمارات لونجين
لقفز الحواجز ينطلق من الشارقة 

شهد نادي الشارقة للفروسية والسباق عشرة بطوالت 

صيفية بلغ عدد الفرسان املشاركني فيها 1400 جوادًا 

خالل املوسم الصيفي من شهر 19 مايو 2017 حتى 

22 سبتمبر . وتأتي هذه البطوالت من برنامج استعاد 

احلواجز  لقفز  لوجنني  اإلمارات  لدوري  الدولة  فرسان 

والسباق  للفروسة  الشارقة  نادي  من  ينطلق  والذي 

في اخلامس من شهر أكتوبر ليعلن بذلك بداية موسم 

في  والدولية  احمللية  احلواجز  قفز  ملنافسات  الرياضي 

الدولة.
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أخبــار

ترينشارد« يحقق أعلى األسعاردورات تدريبية لموظفي االسطبالت من بلدية دبي 

أكثر من 5 مليون درهم حصيلة مزاد خيول ) السباقات في دبي(برنامج “مضماري بيئتي« يعيد تدوير مخلفات سباقات القدرة

أكدت مجموعة ميدان التزامها بحماية البيئة، بإعالنها 

عن برنامج تدريب طموح، يستهدف السياس والعاملني 

في مجال سباقات القدرة من أجل إشراكهم في عمليات 

تنظيف وإعادة تدوير مخلفات سباقات القدرة. يأتي ذلك 

في سياق اجلهود احلثيثة حلملة »“مضماري بيئتي«- 

وهو مشروع مشترك بني مجموعة ميدان، وبلدية دبي، 

وشركة يونيون بيبر ميلز- إحدى الشركات الرائدة في 

مجال إعادة التدوير في دول مجلس التعاون اخلليجي.

املساحات اخلضراء  الله، مدير  عبد  الرحيم  عبد  وقال 

املبادئ  مع  »متاشيًا  ميدان:  مبجموعة  واملشاريع 

أطلقها صاحب  التي   2021 اإلمارات  لرؤية  الرئيسة 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

حترص حكومة اإلمارات على ضمان التنمية املستدامة 

واحلفاظ على البيئة وحتقيق التوازن التام بني التنمية 

العمر ثالث سنوات  البالغ من  »ترينشارد«  املهر  حقق 

ديكوك  مايك  دبي  في  املقيم  افريقي  اجلنوب  للمدرب 

األعلى  السعر  بذلك  مسجال  درهم،  ألف   700 مببلغ 

في مزاد السباقات في دبي الذي أقيم مؤخرًا مبضمار 

ميدان.

يتدرب  كان   45 الرقم  حامل  »ترينشارد«  املهر 

اململكة  املدرب جون غوسدن في  سابقا حتت اشراف 

»اليوسيف  البارز  األمريكي  الفحل  ابن  وهو  املتحدة، 

متضمنا  السباقات  في  ممتاز  سجل  ولديه  كواليتي« 

فوزا واحدا، واملركز الثاني مرتني من مجموع خمسة 

سباقات خاضها.  وكان ديكوك قد اشترى أيضا في 

وقت مبكر من جلسة املزاد املهر رقم 40 »غويرنسي« 

مببلغ 120 ألف درهم. وشهد مزاد السباقات في دبي 

االقتصادية واالجتماعية، وتعتز مجموعة ميدان بوعيها 

وتفاعلها املؤسسي مع القضايا املجتمعية واإلسهام في 

حتقيق هذه األهداف”.

جهوده  البرنامج  ركز  تأسيسه،  منذ  عامني  خالل  و 

أواًل على سباقات القدرة من خالل جمع وإعادة تدوير 

النفايات قبل وأثناء وبعد كل سباق.

الزجاجات  مثل  النفايات  جتميع  يتم  سباق  كل  وبعد 

البالستيكية والقبعات التي يتركها املشاركون في مدينة 

في  السباقات  محاور  مختلف  في  للقدرة  الدولية  دبي 

الصحراء والتي تعد موطنًا للكثير من الكائنات واألحياء 

»مضماري  حملة  أن  الى  االحصاءات  وتشير  البرية. 

بيئتي« قد حققت جناحًا ملحوظًا.

في عام 2016، مت جمع 90 طنًا من النفايات خالل 

املوسم، وارتفعت الكمية بشكل ملحوظ إلى 99 طنًا في 

عام 2017.

في  اخليول  أعالف  مجال  في  الرائدة  الشركة  برعاية 

الشرق األوسط -البسطي أكوي وورلد – واستضافته 

هيئة االمارات لسباق اخليل بالتعاون مع دار مزادات 

تترسولس، عرض 46 خيال للبيع على جمهور املشترين.

على  درهم  ماليني   5 من  أكثر  املزاد  مبيعات  وحققت 

خيول متثل جنوم املستقبل في صناعة سباقات اخليل 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

درهم،  آالف   110 املزاد  في  السعر  متوسط  وبلغ 

300 ألف  وجنحت أربعة خيول فقط في جتاوز سعر 

املبالغ  مقابل  كبيرة  مزايا  جدد  مالكا  منح  ما  درهم، 

التي أنفقوها. تصدر علي راشد الرايحي، املشرف على 

اسطبل غراند ستاند، قائمة املشترين من بني املدربني 

املنتسبني لنادي دبي لسباقات اخليل، وظفر بستة من 

املعاد  املواد  في  زيادة  الزمنية،  الفترة  نفس  وشهدت 

تدويرها حتى وصلت إلى 1.8 طن.

شركة  في  إدارة  مدير  الكرمي،  عبد  منصور  وصرح 

في  ميلز  بيبر  يونيون  »دخلت  بقوله:  ميلز  بيبر  يونيون 

شراكة مع مدينة دبي الدولية للقدرة منذ العام 2014 

في محاولة لتجميع النفايات القابلة للتدوير في املرافق 

التابعة ملدينة القدرة”.

“ومن اجل توسيع نطاق جتميع النفايات القابلة للتدوير 

عن  توعوية  رسائل  نشر  على  نحرص  املوسم،  في 

خالل  من  النفايات  من  للتخلص  الصحيحة  األساليب 

االهتمام بفرزها وذلك للحد من مستوى النفايات العامة 

املرسلة الى مكب النفايات.

واختتم قائاًل: »كما يسعدنا أنه مت وضع خطط لتدريب 

الوعي  يرفع من مستوى  ما  االسطبالت،  في  العاملني 

مبزايا إعادة التدوير لنا وللبيئة.”

اخليول املعروضة في املزاد، وتصدرهم من حيث السعر 

»جنزون« الذي بيع مببلغ 300 ألف درهم.

من  املزاد  في  عرضت  التي  اخليول  أعمار  وتراوحت 

غير  خيول  من  تصنيفاتها  وتتدرج  اعوام،   4 إلى   3

 93 حتى   71 من  تصنيفها  يبدأ  أخرى  إلى  مصنفة 

رطال، واخليول املدرجة تنتسب لفحول عاملية مرموقة من 

مختلف أرجاء العالم.

الدولة  في  املهجنة  اخليول  قاعدة  إلثراء  املزاد  ويهدف 

بخامات جيدة وواعدة، واستقطاب مزيد من املالك مبا 

يضمن التنوع ويعلي مستوى التنافسية في السباقات، 

املوانع  من  وخالية  السباقات  بيئة  في  خيول  وعرض 

وجاهزة  بري  تسفير  أو  جوي  لشحن  بحاجة  وليست 

للسباقات.

من سباقات القدرة بمدينة دبي الدولية

المهر »ترينشارد«
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تعليم الفروسية ـ خاص البادية

الخيل في محراب الترويضأهمية دور أطباء مضمار السباق البيطريين

األطباء البيطريني الذين يعملون في إعداد مضمار سباق 

األشخاص  فمعظم  للغاية،  مهمة  وظيفة  لديهم  اخليل 

في  يبقون  أنهم  معتبرا  ودورهم،  أهميتهم  عن  يغفل 

في  أبدا  يظهرون  ال  وأنهم  اإلسطبالت  في  الكواليس 

في  املشاركني  األشخاص  أهم  أحد  أنهم  إال  الواقع، 

صحة احلصان، واإلعداد والرياضة كلها بشكل عام.

ما الذي يقوم به أطباء مضمار
السباق البيطريين؟

يتم توظيف طبيب مضمار السباق البيطري إما من قبل 

مدرب خاص أو مضمار السباق بأكمله لغرض تكريس 

خدماته ملصلحة حصان معني واحد، أو خيول متعددة.

طريق  عن  العاملني  البيطريني  األطباء  عمل  يقتصر  ال 

على  خاص  سباق  مضمار  عداء  أو  السباق  مضمار 

ضمان أن يبقى احلصان بصحة جيدة، مما يعني أنه 

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

أن احلصان باحلالة املناسبة الالزمة للجري والتنافس 

في السباقات. إنهم يتعاملون مع املدربني واملالكني كذلك. 

قادرا  البيطري  السباق  يكون طبيب مضمار  أن  يجب 

على التعامل مع حاالت الضغط الشديد، وأن يعرف علم 

التشريح وأمراض اخليول الداخلية واخلارجية على حد 

وشخصية  إرادة  امتالك  على  قادرا  يكون  وأن  سواء، 

قويتني، حيث أن هناك كوارث قد حتدث، مثل كإصابة 

تعامل اإلنسان مع اخليل آلالف السنني خالل الصيد, 

تطورت  الترويض,  بدء  منذ  والرياضة.  احلرب  النقل, 

العديد من تقنيات تدريب اخليل وانتقلت لألجيال القادمة 

عبر وسائل شفوية أو مطبوعة.

ترتكز جميع هذه التقنيات على بيولوجيا اخليل . عندما 

تريد احلصول على أفضل النتائج من اخليل في مختلف 

املجاالت عليك أواًل التعّرف على سلوكه.

العملية  الدراسة  هو  السلوك:  علم   ) ethology (
للتكييف السلوكي عند احليوان.

التطبيقي:  السلوك  علم   ) applied ethology (
دراسة سلوك احليوان في املجال اإلنساني.

يدرس   : الفرس  علم سلوك   ) equine ethology (
سلوك اخليل في احلاالت غير املقيدة. النجاح في تدريب 

اخليل يتأثر على األقل بـ ثماني متغيرات:

1. عملية التعليم والقابلية لذلك
2. احلركية احليوية لإلنسان و التوازن 

3.  معرفة ومهارة اإلنسان
4. ِطباع اخليل

5. تشكيل اخليل
6. صحة وسالمة اخليل

7. التاريخ العائلي للخيل
8. بيئة التدريب

ال يوجد أمثلة عن اخليول البرية

اخليول  فصيلة  عن  أحصنة  przewalski  منفصلة 

املروضة بسبب االختالفات اجلينية والتشريحية.

دراسة سلوكهم يجب أن يتم بحرص منذ ظهورها من 

خالل  من  ترشيحها  مت  التي  الضحلة  اجلينات  جتمع 

20 جيل من اآلسر. توفر اخليول الوحشية والقطعان 
التي تتلقى احلد األدنى من اإلدارة , معلومات مفيدة 

عن سلوك اخليل الطبيعي. حني بدأ الترويض , قامت 

السالالت االنتقائية بخفض مستوى الوعي والقدرة على 

ميول  من  كامل  بشكل  التخلص  يتم  لم  لكن  و  التعلم 

اخليل لفرط التفاعل.

االنتقائية  العملية  خالل  التعلم  على  القدرة  تتغير  لم 

للسالالت , نفس الشيء قد ال يكون صحيحًا بالنسبة 

خالل  الظاهر  الرئيسي  املعرفي  التغيير  لذلك  للتعود. 

عملية انتقاء الساللة هو القدرة على التعود.

التعلم عند اخليل  التحديات املخبرية املصممة الختبار 

مقيدة بالقدرة على إدراك املوضوع.

عندما نعطي اخليل مهام التعلم البصرية , يعتمد أدائها 

إلى  النظر  على  اخليل  قدرة  البصري.  النظام  على 

حصان إصابة قاتلة في سباق ما، مما يستدعي إعدامه 

بعد فترة وجيزة.

من  كثير  عن  قليلة  أمثلة  مجرد  هي  أدناه  الواردة 

السباق  مضمار  أطباء  يؤديها  أن  املتوقع  املسؤوليات 

البيطريني:

1. إتباع وإنشاء اجلداول الزمنية ألي إجراء روتيني
كل  من  الشفاء  على  احلصان  ومساعدة  عالج   .2

اإلصابات واألمراض

اجلروح،  تنظيف  من  اليومية  األولية  اإلسعافات   .3
الغرز، الخ

4. الرد على مكاملات الطوارئ في غضون دقائق، حيث 
أن املكاملة ميكن أن تكون حول إصابة أو مرض يهددان 

احلياة 

5. اإلشراف على برامج املكمالت الغذائية والتغذية
6. إعطاء الدواء وإعطاء وصفات األدوية

7. عمليات التفتيش قبل بدء السباق لغرض حتديد إن 
كان حصان ما يصلح أو ال يصلح للسباق

متعددة  مسؤوليات  البيطري  اخليل  مسار  طبيب  لدى 

لضمان أن يبقى احلصان بصحة جيدة والئقا للجري.

لماذا يعد أطباء مضمار
السباق البيطريين مهمين جدا؟

مضمار  أطباء  إن  أعاله،  املذكورة  األسباب  عن  عدا 

الرياضة  لهذه  األهمية  بالغ  أمر  البيطريني  السباق 

يشعر  حني  في  اخليل.  سباق  هي  والتي  عام،  بشكل 

وظائفهم  بأن  السباقات  في  البيطريني  األطباء  بعض 

تسبب لهم صعوبة في النوم ليال، بشكل رئيسي ألنه قد 

كانت هناك قضايا في املاضي حول استخدام العقاقير 

وفي  اإلصابات،  إلخفاء  القانونية  غير  واإلجراءات 

الواقع إرغام احلصان على التسابق رغم كونه مريضا 

عن  يتحدثون  بيطريني  أطباء  هناك  أن  إال  جريحا،  أو 

عملهم عالنية، مثل الدكتور رامالل، الذي قال:

جلنة  عاتق  على  يقع  الذي  العقاقير،  اختبار  “هناك 
السباق املعنية في مضمار السباق الفعلي، حيث يعمل 

الطبيب البيطري ويشرف على اخليول، والذي سيشرف 

القيام به أو حتى يقوم باختبار احلصان  أحدهم على 

الفائز  من احلصان  ودم  بول  عينة  أخذ  بنفسه. سيتم 

املتنافسة األخرى في  السباق ومن جميع اخليول  بعد 

كل مرة يتم فيها إجراء سباق”.

الحفاظ على نظافة السباقات
بينما يحيط الكثير من اجلدل بسباق اخليل واملمارسات 

غير القانونية املستمرة من األطباء البيطريني السيئني، 

املالكني واملدربني، إال أن هناك أولئك الذين يعملون بال 

على اخليول  واحلفاظ  نظيفا  السباق  على  للحفاظ  كلل 

مبأمن من املمارسات اخلاطئة.

األرض أثناء الرعي وتفحصه لألفق في آن واحد خوفًا 

التركيز على  قدرته في  املفترس يحد من  من احليوان 

موضوع واحد. نصّنف اخليل على أنه ثنائي الكروم ألنه 

ميتلك نوعني من مخاريط أصبغة الصور.

األلوان التي تستطيع اخليل متييزها بسهولة  األصفر, 

البرتقالي ومن ثم األزرق.

اخليول  كعائلة   , للتعود  ملقاومتهم  اخليل  اختيار  يتم 

املخالفة املستخدمة في مسابقات رعاة اخليل.

يقضي اخليل %60 من وقته في الرعي.

قد  أن شكل اجلمجمة  يبني  العقد  توّزع خاليا  دراسة 

عن  احملفزات  ارتفاع  نسبة  البصر.  حدة  على  يؤثر 

بالنسبة الرتفاع رأس اخليل تؤثر على طريقة  األرض 

احملفزات. ال ميكن للخيول واملهور تلقي نفس احملفزات 

بنفس الطريقة لذلك يجب على االختبارات التجريبية مع 

احملفزات البصرية أن تأخذ بعني االعتبار مكان الرقبة 

قدرة   , heffnerand Heffner  اكتشف والرأس. 

احلصان على متييز األصوات املختلفة بالتواتر والشدة 

و ذلك بحرمانهم من املاء ومكافئتهم به بكميات صغيرة 

عند استجابتهم الصحيحة للمحفزات.

يسمع اخليل كاإلنسان بواسطة األمواج فوق الصوتية 

ولكن مستوى الصوت يجب أن يكون أكثر ارتفاعا.

الظهر  خالل  من  األشخاص  متييز  اخليل  يستطيع 

للمالمح الصوتية انطباع صغير عند اخليل  والصوت. 

ألن مستوى الصوت عند اإلنسان يتراوح بني األشخاص 

وفي بعض احلاالت يكون غير مشجع ومرفوض.

االستثناء املثير لالهتمام, هو استخدام الصوت لإلشارة 

إلى االنتقاالت االندفاعية و في حاالت آخرى.

صوت  هو  )السقسقة(  بالزقزقة  اخليل  تهدئة  ميكن 

من  وحتريضه  فقط,  الشفاه  بواسطة  يصدر  خفيف 

خالل النقر على اللسان مقابل سقف الفم , أي أنه يبدأ 

عند الزقزقة  ويهدأ عند القرقرة.

فسر العديد من الراكبني حركة اآلذن على أنها استجابة 

لإلشارات )خاصًة اهتزاز اجلزء اخلارجي لألذن(

األمام  إلى  باالنتصاب  املستمرة  اآلذان  عام,  بشكل 

برفق  أذنيه  احلصان  ,ونفض  اخلوف  مع  تترافق 

وشعوره  ركوبه  عند  يكون  اخللف  إلى  و  األمام  إلى 

التجارب  في  قلة  هناك  حال,  كل  على  باالسترخاء. 

العملية بهذا املجال.  
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هل أنت مستعد لرحلتك القادمة مع مقطورة حصانك؟كيف تتقن تغيير عنان قيادة لحصانك بشكل مستقيم؟

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، 

الكثير من املال عن طريق تضييع عنان القيادة لنصف 

خطوة 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 

إال  الزوايا،  بتدوير  الدوران  عملية  أثناء  أقوم  الناس. 

وأقوم  الوسط.  خالل  من  مستقيم  بشكل  أسير  أنني 

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:

1. ضع عمودا في وسط الساحة وكال طرفيه يشيران 

إلى عالمات املركز. يساعدك هذا العمود على التركيز 

على خط مستقيم.

انتقل  وبقفزة،  اليميني  القيادة  عنان  من  ابتداء   .2

إلى دائرة ميينية كبيرة. عند اقترابك من الوسط أقفز 

مباشرة في عنان القيادة اليميني وحترك نحو اجلانب 

إلى  حتول  للعمود،  تصل  أن  مبجرد  للعمود.  األيسر 

لعدد  القفز بشكل مستقيم  القيادة األيسر وتابع  عنان 

الدائرة  من اخلطوات قبل حتريك احلصان أخيرا إلى 

اليسرى.

بتنفيذ نفس اإلجراء  قم  القيادة األيسر،  3. في عنان 

ولكن في الوسط، انتقل إلى اجلانب األمين من العمود، 

متابعة القفز  قبل  األمين  القيادة  لعنان  بالتغيير  وقم 

اليمنى.  الدائرة  إلى  االنتقال  ثم  ومن  مستقيم،  بشكل 

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. حظا سعيدا!

مستعد  أنت  هل  واملخارج.  اإلطارات  األضواء، 

لرحلتك القادمة مع مقطورة حصانك؟ لضمان سالمتك 

قائمة  بقراءة  قم  وخيولك  ركابك  وسالمة  الشخصية 

مقطورات Featherlite السريعة للتحقق من األمور 

القادمة  وأثناء رحلتك  قبل  عليك مراجعتها  يتعني  التي 

مع خيولك.

• تأكد أن جميع األضواء واشارات االنعطاف والفرامل 

تعمل بشكل صحيح.

• تأكد من أن ضغط الهواء في اإلطارات هو بالعيار 

املشار إليه في الشهادة أو لصاقة رقم املركبة.

ومشدودة  ضيقة  العروة  صواميل  تكون  أن  يجب   •

بشكل مناسب.

• تأكد من أن حامل األسالك الكهربائية قد مت توصيله 

لشاحنتك بشكل آمن.

موقعها  في  بك  اخلاصة  السالمة  سالسل  ضع   •

الصحيح.

• قم بتعليق واختبار قاطع نظام الفرامل.

• حتقق من تكامل ذراع وكرة القطر.

دائما  قم  ومقفلة.  مغلقة  القطر  صلة  أن  من  تأكد   •

قبل حتميل خيولك  القطر  إلى سيارة  املقطورة  بإقران 

عليها.

• قم بتوزيع الوزن بشكل موحد قدر اإلمكان. )التحميل 

الزائد للمقدمة أو اخللفية قد يصعب القطر(.

• افتح املخارج في األيام احلارة، وداوم على ري خيولك 

عندما تكون على الطريق.

النحو  على  مثبتة  التقسيم  فواصل  أن  من  تأكد   •

الصحيح.

• تأكد من أن جميع أبواب األعالف في موقعها السليم 

واملطلوب.

• حتقق مرتني من ذراع القطر ووصلة القطر.

• ابق ضمن حدود السرعة.

• لدى االنعطاف، اسمح مبساحة كافية، وقم باالنعطاف 

ببطء.

• ضع نفسك في موقع حصانك وقم بالقيادة مع أخذ 

ذلك بعني االعتبار.
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حصانك،  مع  االعتيادية  تفاعالتك  خالل  شعرت  هل 

في  السلوك  علماء  كشف  بصمت؟  معك  يتواصل  بأنه 

لطلب  عندما تسعى  يتغير سلوك اخليول  اليابان كيف 

نشرت  وقد  معها.  املتعاملني  األشخاص  من  املساعدة 

الثاني  تشرين  طبعة  في  أجريت  التي  الدراسة  نتائج 

ملجلة إدراك احليوان.

قام الباحثون باستخدام ثمانية خيول مأخوذة من نادي 

جتربة  وأجروا  اليابانية،  كوبي  جامعة  في  الفروسية 

لتحديد كيفية تصرف اخليول حول حل مشكلة حتتاج 

نشرت  وقد  معها.  املتعاملني  األشخاص  مساهمة  إلى 

هذه  إجراء  في  اتخذت  التي  اخلطوات  عن  تفاصيل 

 .Sciencedaily.com التجربة على موقع

ميكن  ال  مكان  في  اجلزر  من  دلو  وضع  مت  أوال، 

املساعد  الشخص  وعند وصول  إليه،  الوصول  للخيول 

بالقرب منها لوحظ تصرف اخليول بطريقة معينة ميكن 

تفسيرها على أنها طلب للمساعدة. فعلى سبيل املثال، 

ستقوم بالوقوف قرب الشخص املساعد، والنظر إليه، 

ملسه و / أو حتى دفعه. أظهرت اخليول ذات دلو اجلزر 

القريب هذه التغيرات السلوكية بشكل متكرر أكثر من 

تقدمي  عدم  مع  مضبوطة  مجموعة  في  املوجودة  تلك 

اجلزر لها.

في اجلزء الثاني من التجربة، قام الباحثون املشاركون 

مع  اخليول  تفاعل  طريقة  اختالفات  في  بالتحقيق 

حاضرين  كانوا  والذين  معها  املتعاملني  األشخاص 

أولئك  مع  باملقارنة  املخبأ  للجزر  األولى  املرحلة  خالل 

املساعدين الذين لم يكونوا حاضرين. لوحظ أن وتيرة 

اإلشارات املرسلة قد ازدادت مع املجموعة اجلديدة من 

على  باحلكم  تقوم  اخليول  بأن  يوحي  مما  املساعدين، 

الوضع باالعتماد على مقدار ما تعتقد هي أن املتعامل 

معها يعرف، وتتكيف مع سلوكها وفقا لذلك.

النتائج  اعتبار  هنا  ينبغي  العينة،  حجم  لصغر  نظرا 

متابعة  لدراسات  حاجة  هناك  أن  يعني  وهذا  أولية، 

للقدرات  للحصول على فهم أفضل  استقصائية أخرى 

املعرفية للخيول، باإلضافة آلليات تواصلها مع البشر. 

امتالك  توقع  ينبغي   - ومنطقيا  وراثيا   - ذلك  مع 

على   - حملاولة  واالستعداد  القدرة  لبعض  اخليول 

األقل - التواصل مع البشر. وإال، ملا كان حدوث عملية 

االستئناس ممكنا بالطريقة التي نعرفها.

بشكل عام، أيا كان مصدر استعداد حصانك للتواصل 

أن  علينا  يجب  ملاذا  تذكرنا  الدراسة  هذه  فإن  معك، 

نكون يقظني بحيث نقوم بالبحث عن اإلشارات التي قد 

يرسلها حصانك إليك – واالستماع!

كيف تطلب الخيول المساعدة من البشر؟

لـدى الـبـاحـثـيـن اليـابـانـيـيــن بـعـض اإلجـابــات!

على الرغم من أن هناك تقدما كبيرا في تقنيات استيالد 

اخليل على مدى السنوات ال 15 املاضية، كانت النسبة 

أقل في البحوث التي أجريت على مشاكل اإلجناب لدى 

األفراس.

وتأمل الصناعة البيطرية في اململكة املتحدة في معاجلة 

هذا العجز من خالل إشراك جهات بيطرية جديدة في 

هذا  البيطرية  اخليول  مجلة  ونشرت  املوضوع؛  هذا 

الشهر مجموعة بحثية عن االستيالد واالنتاج، مع مقدمة 

من خبير التناسليات لدى اخليل الدكتور جون بيكوك، 

البريطانية  اخليلية  البيطرية  للجمعية  اجلديد  الرئيس 

)بيفا( وجمع بيكوك بعض النصائح ذات الصلة للمربني 

العلوم  أحدث  القصوى من  االستفادة  على  ملساعدتهم 

اإلجنابية واخلبرات في هذا الشأن.

نصيب  من  كانت  االستيالد  خيل  من  األكبر  النسبة 

أفراس الثوروبريد في اململكة املتحدة والتي يتم تربيتها 

لرفد صناعة السباقات األكبر في بريطانيا , أيضا هناك 

قبل قطاعات  وتربيتها من  يتم استيالدها  نسبة كبيرة 

اخليل الرياضية للمنافسة في مختلف االختصاصات.

وهناك أيضا عدد كبير من األفراس التي يربيها املربون 

لرعاية  اخليرية  اجلميعات  تقول  فيما  أخرى,  ألسباب 

اخليل أن النسبة األكبر من اخليل تعيش بال مأوى نسبة 

للزيادة في العدد مما يسبب املشاكل في مجال الرعاية.

على جعل  والتقنيات  املعرفة  في  التقدم  أوجه  وتساعد 

التربية أكثر أمانا وأسهل مما ميكن التركيز على التربية 

من أجل اجلودة والغرض بدال من العدد، سواء كانت 

ثوربريد أو خيل رياضي أو أصيلة.

وتعد إدارة التربية السليمة أمرا حيويا لضمان جناح 

عملية االستيالد. إدارة املشاكل التناسلية بني االفراس 

والفحول بشكل صحيح سوف يعزز خصوبتهم. كانت 

هناك تطورات كبيرة في استيالد اخليل على املستويني 

السريري والعملي، خاصة وأن التصوير باملوجات فوق 

السمعية قد مت إدخاله كتقنية في إنتاج اخليل في أوائل 

الثمانينيات. وقد فتح هذا فهمنا لكثير من جوانب إدارة 

احلمل  من  قدر  أقصى  لتحقيق  االستيالد  خيل  وفهم 

ومعدالت اإلجناب.

مجال  والعلميةفي  املهنية  حياته  معظم  بيكوك  قضى 

اخلصوص.  وجه  على  االنتاج  وإدارة  اخليل  استيالد 

تربية  في  للمساعدة  للمربني  التالية  النصائح  وشارك 

آمنة وفعالة وصحية:

العمل مع الطبيب البيطري ذو اخلبرة في مجال استيالد 

اخليول بحيث يكون على استعداد ملناقشة جميع جوانب 

العملية. كن عميال مثقفا وعلى درجة عالية من املعرفة 

أفضل  دائما  رأيت  لقد  بيطري  "كجراح  بيكوك:  يقول 

العمالء أولئك املتعلمني تعليما جيدا.

قد  أنك  تعني  ال  االنترنت  على  عشوائية  مقالة  قرءة 

حول  هامة  خلفية  كونت  قد  تكون  بل  خبيرا  اصبحت 

ما تنطوي عليه عملية تربية واستيالد اخليل، ومن خالل 

قراءة بعض املعلومات التي كتبها الزمالء ذوي اخلبرة 

االستيالد  وأساليب  طريقة  تناقش  أن  تستطيع  كي 

احلديثة مع الطبيب البيطري اخلاص بك، ورمبا ميكنك 

أن حتضر محاضرة أو اثنني حول هذا املوضوع ".

يجب أن يكون لديك سبب وجيه للبدء بعملية االستيالد 

من خالل احدى أفراسك مع االلتزام التام ببذل اجلهد 

والوقت واملال المتام هذه العملية بنجاح.

تأكد من أن الفرس خالية من اي مانع صحي المتام 

مع  متفائال  وكن  سليم  بشكل  والوالدة  احلمل  عملية 

االستعداد أيضا خليبات األمل.

األطباء البيطريون البريطانيون
نأمل في توسيع أبحاث استيالد الخيل
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حقق فريق احلبتور للبولو، إجنازًا خارجيًا الفتًا، بفوزه 

بلقب بطولة فرنسا الدولية املفتوحة للبولو ذات مستوى 

التصنيف العالي، بعد تغلبه على فريق لوفيلوكس ستود، 

النهائي الذي أقيم على مالعب نادي سانت  4/ 5 في 
تروبيز للبولو، ونال جاسنت كويتينو هداف الفريق، لقب 

أفضل العب في املباراة حيث أحرز هاتريك وكان وراء 

فوز احلبتور بالكأس، وسيشارك فريق احلبتور يوم بعد 

غد في بطولة كأس دو سوليل أدس سكوريتيز املفتوحة 

2017، التي جتمع العديد من كبريات الفرق األوروبية.
عن  الفرق  قائد  احلبتور  راشد  طارق  الشاب  وأعرب 

رضاه ملا قدمه الفريق وسعادته بالفوز بلقب هذه البطولة 

والتي شهدت منافسه عالية في ظل مشاركة العديد من 

الفرق التي تضم نخبة من الالعبني، واعتبر مشاركتهم 

فيها سنويًا  املشاركة  على  يحرض  التي  البطولة  بهذه 

محطة مهمة في اطار االستعداد ملوسم البولو اإلماراتي 

الذي يشهد على الدوام العديد من البطوالت مبختلف 

مستوياتها وتصنيفاتها وخاصة سلسلة بطوالت كأس 

للقائمني  الشكر  حديثه  ختام  في  ووجه  الذهبي،  دبي 

على الفريق وبالتحديد والده راشد وعمه محمد احلبتور 

اخلارجية،  احملافل  هذه  مبثل  بالتواجد  الثقة  ملنحهم 

والتي تكسبهم مزيد من اخلبرات.

مشاركة قوية في بطولة
بريطانيا المفتوحة

كان فريق احلبتور للبولو سفير بولو اإلمارات قد وصل 

الى نهائيات منافسات الكأس الذهبية ببطولة بريطانيا 

البطوالت  أضخم  إحدى  ليكولتر”،  “جيجر  املفتوحة 

األوروبية للبولو والتي تقام على مالعب نادي كودراي 

محمد  بقيادة  للبولو  احلبتور  فريق  وكان  للبولو.  بارك 

احلبتور، قد حقق فوزا كبيرا في األدوار النهائية على 

الفريق  ليتأهل   ،-9  12 اريكو”  دي  بامبا  “ال  فريق 

املفتوحة  البولو  بطولة  وتعتبر  البطولة.  نهائي  ربع  إلى 

البريطانية، األولى في العالم التي يصل فيها مستوى 

البولو  عشاق  البطولة  وتستقطب   .22 إلى  األهداف 

الدوليني  النجوم  ملشاهدة  العالم،  أنحاء  مختلف  من 

ذات  بارك  كودراي  في  الشهيرة  “املروج”  في  يلعبون 

املناظر اخلالبة التي ال تضاهى. وكما هو معروف فإنها 

ليست املرة األولى التي يشارك فيها فريق احلبتور في 

البطوالت االوربية املفتوحة، بل اعتاد سنويا املشاركة 

قامت  إن مجموعة احلبتور  بل  البطوالت  في مثل هذه 

سنوات  ثالث  طيلة  للبولو  بريطانيا  ملكة  كأس  برعاية 

عاملية،  فرق  ومبشاركة  اإلجنليزي  الريف  في  متتالية 

وشاركت املجموعة بفريق قوي كانت له صوالت وجوالت 

التي  النهائية  املباراة  إلى  الثالث  السنوات  في  وتأهل 

احلبتور  احمد  وخلف  امللكة  بحضور  سنويا  شرفت 

رئيس املجموعة وسط أجواء احتفالية رائعة. 

بقيادة طارق الحبتور

بولو الحبتور بطاًل لدولية فرنسا المفتوحة
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Polo

Local team Team CBC Sporthas won the 

CBC Sport Arena Polo World Cup Final in 

Baku, by defeating Team Azersun from 

St. Moritz, Switzerland with a very clear 

result of 11½-5. 

The two final teams had both won 

their first matches of the tournament 

on Friday. On Saturday they met for 

the first time, with the Azeri local team, 

CBC Sport emerging victorious, 7½-4. 

In the Subsidiary Final, Team Improtex 

Motors from the USA met Team Pasha 

Private Banking from Monte-Carlo. The 

Americans were able to take advantage 

of Team Pasha Private Banking’s mistakes 

finishing the match with a 6½-3 win. 

The 2017 CBC Sport Arena Polo World 

Cup Azerbaijan was bigger and better 

than ever before, with a new glamorous 

look and significantly bigger VIP area than 

previous years. 

General Elcin Guliyev, President of 

ARAF was delighted to welcome the 

international polo community to the 

vibrant city of Baku for the fifth time. 

The tournament, which was launched 

in 2013, is now at a point of huge 

international interest. He said, “Due 

to the fact that the Azerbaijan State 

and the President of the Republic of 

Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, have paid 

great attention to the development of 

sports in our country, we are now in 

a great position for this tournament. 

The victory of the Azeri team at the 

Arena Polo Championship in 2015 was 

the first continental championship in 

Azerbaijan’s sport history. I would like 

to express my deep gratitude to all 

sponsors and organisational staff, who 

supported the tournament and worked 

with great energy and competence in 

order to present the competition at the 

highest level.” With CBC Sport as a title 

sponsor, live coverage of all the matches 

was streamed on Azeri TV with millions 

of viewers taking advantage. Last year, 

tournament organiser Reto Gaudenzi, 

launched the unique ‘Baku Moritz Polo 

Night’, where he brought together two 

polo locations for the first time: Baku and 

his birthplace St. Moritz in Switzerland. 

In 2016, the legendary Hotel Badrutt’s 

Palace from St. Moritz was in charge of 

the VIP catering together with the local 

caterer from Elite Horse & Polo Club. 

This year, the ‘Baku Moritz Polo Night’ 

was again the highlight of the social 

programme and was held on Saturday 

9 September.  The 5th CBC Sport Arena 

Polo World Cup Azerbaijan Teams 

(including reserves):

Improtex Motors: Melissa Ganzi, Juan 

Bollini & Tito Gaudenzi

CBC Sport: Elchin Jamalli, Rashad 

Hasanov, Ali Rzayev , Amil Namazov & 

Tarlan Gurbanaliyev

Pasha Private Banking: Rommy Gianni, 

Chris Hyde & Giles Greenwood

Azersun: Zhanna Bandurko, Raya 

Sidorenko, Martin de Estrada & Santiago 

de Estrada

CBC Sport Arena Polo World Cup Azerbaijan
Home team win the Gold
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San Jorge Open Final
Valiente La Dolfina beat La Natividad

Last September saw the exciting Final 

of The 50th San Jorge Open in a packed 

Palermo stadium. Tournament favourites 

Valiente/La Dolfina took to the field 

against La Natividad, which saw Bartolito 

Castagnola play against his godfather, 

world number one, Adolfo Cambiaso.

The first chukka began quite evenly, but 

as the game progressed, Valiente/La 

Dolfina showed their superiority through 

a series of mature plays, ultimately 

controlling the field. After a nail-biting 

match, the final score rested on 168- in 

favour of the indomitable Cambiaso/

Jornayvaz partnership for Valiente/

La Dolfina. This was the first time the 

new rules, recently introduced by the 

AAP (please click here for the rules 

explanation), were put to the test ahead 

of the Triple Crown later this year. 

The Most Valuable Player Award was 

presented to Cambiaso, whilst the Best 

Playing Pony rug was presented to 

Dolfina Polémica, played by Cambiaso 

and owned by La Dolfina.

The San Jorge Open Final Teams:

Valiente/La Dolfina (28): Bob Jornayvaz 

(1), Diego Cavanagh (7), Pelon Stirling (10) 

& Adolfo Cambiaso (10)

La Natividad (28): Alejandro Novillo 

Astrada (8), Santiago Cernadas (6), 

Bartolito Castagnola (6) & Lolo Castagnola 

(8)

Polo
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رويال أوك بيربتشوال كاِلنَدر )التقويم الدائم( بالسيراميك األسود
قطعة فريدة – أونلي ووتش )الساعة الوحيدة( 2017

عودة الديناصورات
مع إصدار لويس موانيه األنيق

Tissot T-Touch Expert Solar II ساعة
لقد حان وقت المغامرة

ساعة أودميار بيغيه »رويال أوك بيربيتشوال كاِلندر – 

الوحيدة،  الساعة  األسود«  بالسيراميك  الدائم  التقومي 

تستحضر اللحظات األخيرة من خيوط ضوء الشمس، 

ب الظلمة إلى السماء املسائية، وينعكس الضوء  وتسرُّ

من خالل »فتحة الضوء” التي يجسدها ميناء الساعة 

غراند   – املمّيزة  الكبيرة  املربعة  بالتقطيعات  األزرق 

الذهب  من  املصقولة مصنوعة  العدادات   – تابيسيري 

حقيقية  كصورٍة  فيبدو  القمر  أما  اخلالص،  الرمادي 

ساعة  هيكل  مقابل  وفي  البرتقالي.  اللون  من  بظالٍل 

رويال أوك املصنوع من السيراميك األسود بتشطيباته 

يأتي  والسوار،  والطوق  بالكامل،  اليدوية  النهائية 

والفضي  البرتقالي  إلى  األزرق  من  اللوني  االنتقال 

الغامق ثم إلى األسود الداكن الذي يحاكي سواد الليل، 

هذا  إلى  وباإلضافة  والطاقة.  بالقوة  مفعٍم  مزيٍج  في 

امليناء الفريد، فإن »ذي أونلي ووتش« القطعة الفريدة، 

هي ساعة املعصم األولى بالسيراميك األسود والتقومي 

مصنوع  للقفص  خلفي  غطاء  على  تشمل  التي  الدائم 

الكريستال  من  ُمدمج  لوح  مع  األسود  السيراميك  من 

السافيري يكشف عن الكتلة املتأرجحة التي تقوم بعملية 

التي  بلونها األسود والتشطيبات  التعبئة األوتوماتيكية 

أجرَيت يدويًا.

لويس  السويسرية  الساعات  دار  محبي  كل  يعلم  كما 

غير  اجلميلة،  األشياء  كل  تعشق  الشركة  فإن  موانيه، 

»ميكانوغراف  ساعاتها  في  واالستثنائية.  العادية 

سيتي«، كانت الشركة أول من أدرج شظايا من النيازك 

القمرية والصخور األخرى من زوايا الكون النائية.

تشكيلة  من    Treasures فتحت  نفسه،  الوقت  وفي 

»ورلد« مسارا إبداعيا آخر، أال وهو ميناءات مصنوعة 

من األحجار النادرة أو األحفورية ذات املنشأ املعدني 

أو النباتي، مبا في ذلك اخلشب املتحجر الغريب.

الفريدين  النهجني  هذين  بني  اجلمع  اآلن  مت  وقد 

زمن  إلى  الفرد  تعيد  التي  »جوارسيك«  ساعة  في 

الديناصورات، واملستمدة من عائلة ميكانوغراف، وهي 

األولى التي تتميز مبيناء مصنوعة من عظام ديناصور 

العصر اجلوراسي،  التي يتراوح عمرها بني 145 و 

200 مليون سنة.

كرونومتر  هو  »جوراسيك«  لساعة  امليكانيكي  القلب 

موانيه  لويس  قامت  وقد  املعتمد.  »ميكانوغراف« 

تأتي  حصرا.  بالشركة  اخلاصة  احلركة  هذه  بتطوير 

هذه الساعة الفريدة بعلبة قطرها 43.5 مللم مصنوعة 

من الذهب الوردي. يظهر التاريخ عند موقع الساعة 3 

متاما، عقرب الثواني عند الساعة 9 متاما على امليناء 

بنمط Clou de Paris  مركزي، إصدار محدود 12 

ساعة.

ال تتمتع الساعة بالدقة االستثنائية فحسب، بل أيضا 

ديناصور  عظام  من  مصنوعة  ميناء  على  حتتوي 

مليون سنة. في سابقة   150 متحجرة حقيقية عمرها 

أخرى، يتميز العيار بنافذة التاريخ املوجودة عند موضع 

الساعة 3 متاما،  كما تستخدم عملية »إنيرجي بالس« 

)*( احلصرية، التي كشفت عنها لويس موانيه النقاب 

في بازل ورلد. 

 Tissot T-Touch Expert ساعة  تصميم  إن 

فهناك  حقيقي.  كتمويه  البيئة  مع  سيتناغم   Solar
على  ببوصلة  يتميز  منها  أخضر  عسكري  إصدار 

في  تنطلق  التي  للمغامرات  املينا  من  العلوي  النصف 

البر. أما الطراز األزرق البحري الذي يضم مؤشرات 

مع  املتباينة  املرقطة  اخللفية  على  مستقيمة  مزدوجة 

مع  العلوي  املينا  منتصف  على  املوجودة  اخلطوط 

في  هم  ملن  مخصص  فهو  بينهم،  فيما  دقائق  مؤشر 

البحر. وكالهما تتميزان بإطارات من اخلزف املتامشي 

معها مزودة ببوصلة إنارة. أما السوار السيليكون فال 

تقتصر فائدته على جعلها مريحة فحسب ولكن يجعل 

أو وسط  الوحل  الزحف في  بعد  تنظيفها  السههل  من 

صالحيتها  إلى  املزيد  يضفي  ما  البحرية.  الطحالب 

لالرتداء هو علبها املصنوعة من التيتانيوم والتي جتعلها 

فائقة اخلفة وأقل حساسية. أما املشبك العادي فيمكن 

الظروف  في  ظهر  بحقيبة  الساعة  لربط  استخدامه 

القاسية. لقد حان الوقت لتضطلع مبهمتك اخلاصة مع 

 .Tissot T-Touch Expert Solar II ساعة

الرياضية   - املختارة  املواد  من  واسعة  مجموعة 

احلركة  وآلية   - العصرية  أو  الكالسيكية  الثمينة،  أو 

تدوم  إحتياطية  طاقة  مع  صنعتها  التي  االوتوماتيكية 

سلسلة  في  إستخدمت  مزايا  كلها  أيام،  ثالثة  حتى 

اإلبتكارات التي جاءت ،P. الشركة من نوع 9010

التقليد  لتعزز   PANERAI SUBMERSIBLE.

البارز لساعات بانيراي سبميرسيبل هي صلبة وقوية، 

وتتميز بوضوح ال مثيل له حتى في االماكن العميقة جدًا 

كما أنها تتسم مبظهر جّذاب وفريد. فساعات اجلديدة 

PANERAI SUBMERS- من اإللهام   تستمد 

IBLE تاريخ هذه العالمة التجارية املتأصل في عالم 
املستقبل  نحو  دائمًا  قدمًا  تتطلّع  أيضًا  ولكنها  البحر، 

لتقدم احللول التقنية املمتازة واإلبتكارات املفاجئة.

املستخدمة في  املواد  تنّوع  اإلبتكارات من خالل  تبرز 

إنتاج العلب احلاضنة: املواد التقليدية ذات املواصفات 

والفوالذ  التيتانيوم   AISI 316L؛ املواد  مثل  العالية 

االحمر؛  الذهب  مثل  الثمينة  نوع  من  للصدأ  املقاوم 

 BMGTechTM بالذكريات  واحلافلة  املذهلة  املواد 

من  املكّونة  مادة  مثل  منها  املبتكرة  أو  البرونز؛  مثل 

للصدمات  مبقاومته  واملميز  األخآذ  املعدني  الزجاج 

اخلارجية والصدأ.

Panerai إبداع آخر يتعلّق بآلية احلركة: كافة مناذج
Luminor 1950 Sub- بالعيار مزّودة   اجلديدة 

تدوم  إحتياطية  طاقة  مع  االوتوماتيكي،   mersible
P.9010 طّورت هذه اآللية وأنتجت  أيام.  حتى ثالثة 

بانيراي في نيوشاتل، وهي تتمتع  بالكامل في مصنع 

مبؤشر التاريخ، عداد الثواني الصغيرة

توقف  التي  اآللية   ،9 الساعة  عالمة  عند  الكالسيكي 

عجلة التوازن كما واالداة التي ُتتيح تبديل الوقت عبر 

حتريك عقرب الساعات إلى االمام أو اخللف بواسطة 

لعمل  التعّرض  دون  وذلك  واحدة،  ساعة  من  وثبات 

الساعة ومرور الوقت.

من بانيراي
SUBMERSIBLE مجموعة سبميرسيبل
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معالَم أساسيٍة جديدة
في مجموعة جيوفيزيك - جيجر- لوكولتر

أوليس ناردين تتألق
بإصدار “نورث سي مينيت ربيتر” الفاخر

جيجر-  أبدعتها  التي  األولى  جيوفيزيك  ساعة  تبقى 

لوكولتر عام 1958 تكرميًا للسنة الدولية اجليوفيزيائية 

رمزًا للخبرات السويسرية في التمّيز واالتقان. وبشكٍل 

دو  فالي  في  الواقع  املصنع  أطلق  التقليد  مع  يتوافق 

على  احتوت  وقد   2015 عام  جيوفيزيك  مجموعة  جو 

صناعة  في  العالية  اخلبرة  بني  جتمع  موديالت  عدة 

كما  للزمن.  العابرة  الكالسيكية  واجلماليات  الساعات 

أعيد تصميم هذه املجموعة مع  التأكيد على مواصفاتها 

تسهل  التي  والوظائف  الكبير،  القفص  مثل  األصيلة 

إلى  باإلضافة  الواضحة  املضيئة  والعقارب  قراءتها، 

عجلة التوازن جيروالب ذات التقنية العالية، وغيرها من 

املواصفات.

إنها املرة األولى في تاريخها التي تطلق فيها جيجر- 

لوكولتر التوربيون احمُللِّق في ساعتها، مفسحًة املجال 

لقراءة الوقت في 24 مدينة في العالم في نفس الوقت، 

 100 من  محدود  إصداٍر  في  الساعة  هذه  وُتطَرُح 

قطعة. إنها ساعة »جيوفيزيك توربيون يونيفرسال تامي« 

التي متثل شهادًة على مهارات املصنع الرائعة في فن 

صناعة الساعات، حيث تتجسد هذه املهارات من خالل 

سهولة استخدام الساعة وتشغيلها.

ترو سكند« و  يتلخص اجلديد في ساعتي »جيوفيزيك 

السوار،  تغيير  بإمكانية  تامي«  يونيفرسال  »جيوفيزيك 

هذين  في  للتبديل  القابل  اجلديد  السوار  ُطِرَح  حيث 

جدًا  عصريٍة  نسخٍة  في  يتوفران  اللذين  املوديلني 

ذي  اجللدي  السوار  ونسخة  للصدأ،  املقاوم  بالفوالذ 

األناقة الرفيعة.

املهددة  البحرية  الكائنات  أحد  ريس  مانت  تعد 

وتلتزم  اصطيادها،  في  االسراف  بسبب  باالنقراض 

مانتا ترست، املنظمة اخليرية الغير ربحية املسّجلة في 

تخصيص 188 إصدارة
من ساعات كارل أف بوشرر من أجل دعم إنقاذ مانتا ريس

احليوانات  هذه  بقاء  وضمان  بحماية  املتحدة،  اململكة 

 20 أكثر من  عبر  متفردة  بهوية  تتمتع  التي  الغامضة 

العالم. وتدعم عالمة كارل أف بوشرر هذه  دولة حول 

ناردين  أوليس  تطلق  النفط  لصناعة  وتكرميا  تقديرا 

سي  “نورث  الفريدة  الساعات  من  إصداراتها  أحدث 

مينيت ربيتر” ضمن اإلصدارات الكالسيكية. 

تتوفر التحفة الفنية الفريدة من أوليس ناردين بتصميم 

هذه  وتعد  املفرغة،  وامليناء  الذهب  من  الُصنع  فاخر 

الصورة صورة واقعية بشكل ال ُيصدق ملنصات احلفر 

البحرية القوية التي حتفر في األعماق بحثا عن “الذهب 

عند  املفرغة،  البراقة  احلفارة  تصعد  الثمني.  األسود” 

روجيه دوبوي تتألق
بإصدار أكسكاليبور سبايدر األنيق

املنظمة منذ سنوات عديدة من أجل اإلسهام في احلفاط 

على حيوانات املانتا ريس. وخالل صيف 2017، قامت 

محدودة  ساعة  بإطالق  الرائدة  السويسرية  العالمة 

اإلصدار مخصصة من أجل املنظمة اخليرية ألول مرة، 

حيث سيتم التبرع بجزء من عائدات مبيعات إصدارات 

لصالح  متويل  قطعة   188 عددها  يبلغ  التي  الساعة 

إجراء نوع جديد بالكامل من البحوث. وستقوم عالمة 

في  اجلديدة  الغوص  ساعة  بإطالق  بوشرر  أف  كارل 

يوليو 2017 بعدد محدود يصل إلى 188 ساعة فقط 

ترست  مانتا  منظمة  لصالح  بالكامل  ريعها  وسيذهب 

اخليرية. وسيحوي متصميم املينا على صورة اثنني من 

كائنات املانتا ريس بحيث تبدوا وكأنها تطفو فوق أمواج 

احمليط. وتعد ساعة متفردة من نوعها حيث حتوي كل 

املانتا  بطن حيوان  يحاكي منط  نقش مميز  على  منها 

ريس ويختلف في كل قطعة، وهو مستوحى من الصور 

التي قام على تصويرها الرئيس التنفيذي ملنظمة مانتا 

ترست جاي ستيفن وفريقه باستخدام كاميرا حتت املاء 

اخلاصة. كما مّت حفر رقم تعريف الساعة في اخللف، 

وميثل كل رقم رمز دخول إلى املوقع االلكتروني يتمكن 

عبره كل مشتري تسمية كائن املانتا ريس في احلقيقة.

البحر  من  مبهابة  منخفضة،  زاوية  من  إليها  النظر 

كما  الواجهة.  في  دقة  بكل  املعمولة  بأمواجه  األسود، 

تبرز سماء حمراء مثيرة التركيب املفصل بشكل مذهل، 

فيما تعمل في اخللفية بكل اجتهاد حفارة ذهبية أخرى. 

سي  »نورث  ناردين  أوليس  موديل  ميثل  الواقع،  في 

مينيت ربيتر« األفخم في صناعة الساعات الراقية، حيث 

ميزج بني حرفية عمرها قرون مع تقنية عصرية لتحقيق 

هذا اإلجناز الفريد في الصناعة. 

 – دوبوي  روجيه   « السويسرية  الساعات  دار  قامت 

Roger Dubuis “ بإضافة ثالثة إصدارات جديدة 

صناعات  من  واملستوحاة  سبايدر  أكسكاليبور  من 

موّجهة نحو األداء وتفّوق السيارات اخلارقة. 

استمرارا لنهجها اجلريء في مجال صناعة الساعات 

االبتكارية”،  واملواد  التقّدمية  “التعقيدات  صعيد  على 

ساعة  من  إصدارات  ثالثة  دوبوي  روجيه  تقّدم 

اخلاصة  امليزات  بني  جتمع  سبايدر  أكسكاليبور 

بساعات الدار املهيكلة وتصميم عالم السباقات اخلاص 

بتحالفات العالمة األخيرة في قطاع املنتجات الفاخرة. 

الهندسية  باملهارات  ترتقي  مرموقة  شراكات  إنها 

واإلبداع والتمّيز املتأّصل في جينات روجيه دوبوي إلى 

مستوى جديد.

لمسٌة الفتة باللون البرتقالي
باملساومات،  تقبل  ال  دوبوي  روجيه  لَكون  نظرًا 

تستحضر ساعة أكسكاليبور سبايدر بتوربيون مزدوجة 

محلقة الرموز اللونية اخلاصة التي متّيز لوحات القيادة 

البرتقالي  اللون  ويتكّرر  األداء.  اخلارقة  السيارات  في 

لوَنني  ذي  املهيكل  امليناء  في  املطاطية  للزينة  الزاهي 

السيارات  ملقاعد  إشارة  في  والدرزات،  السوار  وفي 

الرياضية مبوادها املختلفة وتفاصيلها املتعّددة األلوان. 

يعمل هذا املوديل احلماسي بواسطة العيار امليكانيكي 

RD105SQ اجلديد يدوي التعبئة. وتأتي التوربيون 

اخلامسة  الساعة  موقَعي  في  واحمللّقة  املزدوجة 

شبيه  للثواني  صغير  بعرض  ُمحاطة  وهي  والسابعة 

احتياطي  مؤشر  يستحضر  حني  في  السرعة،  بعّداد 

مقصورة  في  الوقود  عّدادات  األلوان  املتعّدد  الطاقة 

سيارات السباق. إن الطابع احلصري هو االسم الثاني 

لهذا اإلصدار احملدود املؤلّف من 28 ساعة.
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كوروم تتألق
بإصدار ببل فودو الساحر

سفير لونجين لألناقة سايمون بيكر يرّحب بعصا الملكة
أللعاب الكومنولث 2018 داخل بوتيك لونجين في لندن

CO-  – »كوروم السويسرية  الساعات  دار   قامت 

RUM  “ بإصدار ساعة ببل  بأسلوٍب مظلٍم ومثير. 

يعد هذا املوديل اجلديد الذي ُيضاف إلى مجموعة ببل 

املثيرة لإلعجاب، ثمرة الشراكة بني املصّور الكندي مات 

بارنز وصانع الساعات السويسرية.

يتطّور عمل مات بارنز في عالٍم من وحي البوب والذي 

ميزج بني »األسلوب القدمي« واألسلوب احلديث. َطموح 

اخلارقة  مبوهبته  احلالم  هذا  حقق  لقد  ومتواضع، 

وبنظرته احلادة، هذه الصورة التي متثل ساحر الفودو.

 يتم التشديد في هذا املوديل على األلوان الداكنة للميناء 

من  والسوار  التيتانيوم  من  فهي  العلبة  أما  ومحيطه، 

الكاوتشوك. تقدم ببل ، بابتكارها الدائم، هذه الساعة 

من دون أرقام و تخفي العقارب داخل امليناء، ما يزيد 

من الغموض الذي يطغى على هذا املوديل.

ببل   اليوم  تقدم كوروم  ابتكارية،  اتباع منهجية  بفضل 

على حتفها  فأكثر  أكثر  األضواء  فتسلط  كبير،  بحجٍم 

أسيرة قبة الزفير الشهيرة، بأسلوب ببل  الرائع.

مات بارنز مصّور بعيش في تورونتو. جتذب اهتماماته 

تأثيرات ثقافة البوب، والفينتيج واألسلوب احلديث، ومن 

دوج،  سنوب  بتصويرها  قام  التي  الشخصيات  أبرز 

وبرادلي كوبر، ونيك وستر، وليكسي بيل ... ال يتوقف 

للعديد  بإنتاجاٍت  التقاط الصور فحسب، بل يقوم  عند 

من العالمات التجارية أبرزها ريد بول، وسوني، واكس 

بوكس، وفيرجن، وبيبسي، وياغرمايستر من بني غيرها.

في إطار اإلنتاج املرئي، قام مات بارنز أيضا بإنتاج 

األفالم. ولطرافة الصدف، قام بتصوير فيديو إلليزابيتا 

فانتون، سفيرة كوروم هي أيضا.

َطموح ومتواضع، كما يصف نفسه، دخل بهذا األسلوب 

إلى كوروم وبروٍح ابتكارية ليمزج بني القدمي واحلديث.

رولز-رويس فانتوم الجديدة
رمٌز طاٍغ للثراء واإلنجازات 

جاكوار F-TYPE الجديدة بمحرك رباعي األسطوانات
سيارة رياضية مع مستويات أعلى من االنسيابية والكفاءة

»منذ انطالقها عام 1925، شّكلت سيارات فانتوم من 

الشخصيات  ألكثر  واألخير  األّول  اخليار  رولز-رويس 

كما  العالم  في  ورجال  نساء  من  وثراًء  ونفوذًا  شهرة 

التاريخية  اللحظات  أهّم  على  دائمة  شاهدة  كانت 

احلاسمة. ومع انطالق الفصل التالي من حكاية رولز-

كمنارة  شامخة  اجلديدة  فانتوم  سيارة  تقف  رويس، 

تضيء اجّتاه قطاع املنتجات الفاخرة عامليًا. إّنها عمٌل 

مبدُع من اجلمال والقّوة، ورمٌز طاٍغ للثراء واإلجنازات. 

إّنها رمٌز وعمٌل فنٌي يعانق متنيات كّل فرد من عمالئنا.«

هندسة الهيكل املصنوع بالكامل من األملينيوم أو »بنية 

اجلديدة وحترص  فانتوم  سيارة  تدعم  التي  الرفاهية« 

على منحها النسبية والتناسبية التي تشتهر بها رولز-

رويس بينما تقّدم في الوقت نفسه مستًوى جديدًا من 

بوزن  تتمّيز  وأّنها  السيما  الريح«  بساط  على  »الرحلة 

أخّف، وصالبة أكبر، ومزيد من الصمت كما أّنها أكثر 

تطّورًا على صعيد التكنولوجيا التي تضّمها.

ويسمح  املناسبة  بأهمية  الشعور  يعّزز  »االحتضان« 

F- سيارة  على  اجلاذبية  من  مزيًدا  جاكوار  تضفي 

Inge-بنزين مبحرك  تزويدها  مع  اجلديدة   TYPE
عائلة  ومتتد  األسطوانات.  رباعي  حديث    nium
سيارات F-TYPE احلائزة على اجلوائز اليوم بدءًا 

سيارة  إلى  وصواًل  األسطوانات  رباعي  الطراز  من 

في  ميل   200 إلى  سرعتها  تصل  التي  السوبركار 

.F-TYPE SVR الساعة، وهي

املقعدين  ذات  الرياضية  تزويد سيارة جاكوار  ويسهم 

توربوتشارجد  مبحرك  األملنيوم،  من  الكامل  والهيكل 

سعة 2.0 ليتر، وبقوة 300 حصان، في تعزيز اجلوهر 

ينطوي  الذي  الرياضية  جاكوار  لسيارات  األساسي 

على مرونة وكفاءة محسنة وبتكاليف معقولة. والنتيجة 

سيارة F-TYPE رائعة بطابعها الفريد من نوعه.

F- ويحافظ الطراز اجلديد على األداء املتوقع لسيارة

TYPE، حيث ميكن للسيارة التسارع من 0 إلى 60 
ميل في الساعة خالل 5.4 ثواني فقط، وبسرعة قصوى 

الدوران  ويبلغ عزم  الساعة.  في  ميل   155 إلى  تصل 

عند  للمتر  نيوتن   400 توربوتشارجد  األقصى حملرك 

احلركة  ناقل  ومع  فقط،  الدقيقة  في  دورة   1,500

بإعتبارها الشريكة الرسمية أللعاب الكومنولث 2018 

لوجنني  تفتخر  االسترالية،  كوست  غولد  مدينة  في 

بإستقبال عصا امللكة في بوتيكها في لندن. وقد واكب 

الساعات  دار  بيكر  ساميون  لألناقة  لوجنني  سفير 

السويسرية في هذه املناسبة اجلميلة حيث شارك في 

شارع  في  الواقع  بوتيكها  في  وذلك   2018 كوست 

أكسفورد في لندن. وفي املناسبة، حضر سفير لوجنني 

طبعتها  ستعقد  التي  األلعاب  بدورة  إحتفااًل  لألناقة 

القادمة على الساحل الشرقي األسترالي من 4 ولغاية 

من قصر  رحلته  امللكة  بدأ عصا   .2018 نيسان   15
الى  رسالة  داخله  في  يحمل  حيث  آذار  في  باكنغهام 

الثانية وسُتقرأ في  اليزابيث  امللكة  الرياضيني حرّرتها 

مسيرته  العصا  ويستكمل  األلعاب.  دورة  إفتتاح  حفل 

عبر 71 دولة أو أراضي الكومنولث ليقطع 230 ألف 

كيلومتر. وقد شارك سفير لوجنني لألناقة سيمون بيكر 

ونائب الرئيس ورئيس التسويق الدولي خوان كارلوس 

كابيلي في هذه املسيرة اإلحتفالية حامالن العصا من 

امللكة  عصا  وسيواصل  لندن.  في  لوجنني  بوتيك  وإلى 

لوجنني  دار  إّن  آسيا.  زيارة  قبل  أوروبا  عبر  رحلته 

التوقيت،  ولعمليات  امللكة  لعصا  الرسمية  الشريكة 

 2018 الكومنولث  ألعاب  دورة  في  والنتائج  التسجيل 

وشريكة  الكبير  للحدث  الرسمية  الوقت  ضابطة  كذلك 

األلعاب الرياضية )سباقات املضمار وامليدان(، رياضية 

اجلمباز، سباعيات الرغبي وكرة الطاولة.

بتحرير  الثانية  اليزابيث  امللكة  وقامت  العصا.  حمل 

رسالة خاصة باأللعاب مّت إخفاؤها داخل مقبض العصا 

التي ستستكمل مسيرتها عبر دول الكمنولث حتى بداية 

دورة األلعاب في نيسان 2018. رّحبت دار لوجنني يوم 

غولد  الكومنولث  أللعاب  التابعة  امللكة  بعصا  األربعاء 

صاحب  يستقّر  إن  وما  جهد.  دون  للسيارة  بالدخول 

السيارة في سيارته حتى تقوم خاصية املساعد بلمس 

جهاز االستشعار برفق على قبضة الباب فيهمس مؤّكدًا 

بأّنه مّت إقفاله تلقائيًا لتحتضن بذلك السيارة صاحبها. 

 تعيد خاصية »الصالة« حتديد مفهوم الراحة واألناقة 

في سيارات رولز-رويس – والتي تشّكل أصاًل معيارًا 

بالنسبة لوسائل النقل األخرى

»الغاليري« مفهوٌم غير مسبوق وجديٌد بالكامل في عالم 

Quickshift بثماني سرعات، توفر السيارة استجابة 
استثنائية في مختلف مستويات دوران احملرك.

ويعد محرك Ingenium هذا والذي تبلغ قوته 300 

األربع  فئة  احملركات ضمن  أقوى  فقط  ليس  حصان، 

أسطوانات على اإلطالق من جاكوار، بل أيًضا يستطيع 

من  محرك  أي  في  محددة  طاقة  إنتاج  أعلى  توليد 

ليتر من  مجموعة F-TYPE، مع 150 حصان لكل 

سعة احملرك. كما يجعل هذا احملرك من هذه السيارة 

األكثر كفاءة ضمن مجموعة سيارات F-TYPE، مع 

املنتجات الفاخرة. يعيد الغاليري ترجمة لوحة العدادات 

وسيتمّكن  100 سنة،  منذ  اإلطالق  على  األولى  للمّرة 

التوصية على عمل فني فردي  أصحاب السيارات من 

»الغاليري« في سيارة فانتوم  بالفعل ميتّد على عرض 

صامتًا  ينبض  اجلديدة  فانتوم  سيارة  قلب  اجلديدة. 

مبحّرك جديد بالكامل سعة 6.75 ليتر ذات تيربو ثنائي 

على  اإلطالق  على  تطّورًا  األكثر  هي  اجلديدة  فانتوم 

صعيد التكنولوجيا بني سيارات رولز-رويس

مع  مقارنة  الوقود  استهالك  في   16% بنسبة  توفير 

احملرك V6 بقوة 340 حصان، كما يخفض انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون حتى 163 غرام لكل كيلومتر فقط 

تزويد سيارة  »ساهم  املشتركة.  األوروبية  الدورة  وفق 

في  األسطوانات  رباعي  متطور  مبحرك   F-TYPE
خلق سيارة ذات طابع فريد. ويعتبر أداء محرك بهذا 

للغاية، إذ يتوافق مع حتسني كفاءة  احلجم أمرًا الفتًا 

استهالك الوقود ومعقولية التكاليف، ليجعل من جتربة 

F-TYPE متاحة أكثر من أي وقت مضى«.
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سوق دبي الحرة تحصد
ثالث جوائز في المسؤولية االجتماعية المؤسساتية

االستدامة  جوائز  من  بثالث  احلرة  دبي  سوق  فازت  

واملسؤولية االجتماعية املؤسساتية خالل الدورة السابعة 

حلفل توزيع جوائز مجلس مدراء التسويق التنفيذيني في 

اجلاري  الشهر  مطلع  أقيم  الذي  او«،  ام  »سي  آسيا 

فئات:  عن  جوائزها  السوق  وحصدت  سنغافورة.  في 

»أفضل مماراسات املسؤولية االجتماعية املؤسساتية« 

مقر  و«جائزة سالمة  للبيئة«  مشروع صديق  و«أفضل 

العمل واألداء الصحي«.

التسويق  مدراء  مجلس  ينظمها  التي  اجلائزة  وتعد 

محترفي  تضم  ربحية  غير  )هيئة  آسيا  في  التنفيذيني 

التسويق في مختلف البلدان اآلسيوية( من أبرز أحداث 

التي  الكيانات واملؤسسات  التي تكرم  القارة اآلسيوية 

لها تأثيرات هامة وإيجابية على حياة الناس من حولها، 

وتثمن التزام هذه املؤسسات جتاه املجتمع والبيئة.

لرئيس مجلس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كولم  وقال 

اإلدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي احلرة: »إن هذه 

اجلوائز ليست تكرميية فقط، بل تعد تقديرًا موضوعيًا 

املستدامة،  التنمية   جتاه  وتفانيها  السوق  اللتزام 

ومؤشرًا واضحًا على مدى جديتنا في خدمة املجتمع 

التجارية  عملياتنا  في  املسؤولة  املمارسات  ودمج 

اليومية، إذ أن مؤسستنا ملتزمة باملسؤولية االجتماعية 

لنا  مهم  أمر  وهذا  املستويات،  كافة  على  املؤسساتية 

جميعًا.«   

املسؤولية  مماراسات  أفضل  جائزة  السوق  وحصدت 

وتبنيها   اللتزامها  تقديرًا  املؤسساتية  االجتماعية 

ضمن  نحو  على  املؤسساتية  االجتماعية  للمسؤولية 

الكبير  اإليجابي  والتأثير  اخلدمات  أفضل  تقدميها 

الفعالة  املجتمعية  تنميتها  خالل  من  الناس  حياة  على 

الدولة  داخل  ومبادراتها  ومشاريعها  واملتنوعة، 

وخارجها. في حني حصلت السوق على جائزة أفضل 

»نادي  البيئيني  مشروعيها  عن  للبيئة  صديق  مشروع 

األطفال البيئي« و«مسابقة الشعار البيئي« اللذين جرى 

 .2017 للبيئة  العاملي  باليوم  إطالقهما خالل االحتفاء 

ونالت جائزة سالمة مقر العمل واألداء الصحي الثالثة 

التي تظهر في  السالمة  تقديرا إلجراءات ومماراسات 

املمتازة  السنوية  األداء  نتائج  وفي  اليومية  أنشطتها 

التي تعكس مستويات صحية وثقافة سالمةعالية داخل 

املؤسسة. 

وبلغ عدد اجلوائز التي منحها مجلس مدراء التسويق 

التنفيذيني في آسيا »سي ام او« إلى سوق دبي احلرة 

حتى اآلن 11 جائزة، وذلك منذ العام 2014.  

مجلة أرابيان بزنس تصنف
ماكلوكلين ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في دبي 

أدرجت مجلة »آرابيان بزنس” التي تصدرها دار آي 

تي بي للنشر، كولم ماكلوكلني النائب التنفيذي لرئيس 

احلرة   دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس 

ضمن قائمة الشخصيات املئة األكثر تأثيرًا في إمارة 

أفراد  املجلة  أصدرتها  التي  القائمة  تشمل  وال  دبي، 

األسرة احلاكمة في دبي أو وزراء احلكومة.

على  بناء  الشخصيات  هذه  على  املجلة  اختيار  وقع 

حياة  على  إجنازاتهم  وتأثير  يشغلوها،  التي  املناصب 

اإلماراتيني واملقيمني في دبي، وقدرتهم في التأثير على 

القرارات وآراء السكان في املدينة. 

على   16 الترتيب  في  حل  الذي  ماكلوكلني،  وحظي 

قطاع  على  الكبير  ألثره  نظرًا  التكرمي  بهذا  القائمة، 

عامًا   34 قبل  دبي  إلى  وصوله  منذ  املطارات  جتزئة 

األسواق  أكبر  من  تعد  التي  احلرة  دبي  لسوق  رئيسًا 

 1.85 إلى  مبيعاتها  وصلت  والتي  العالم،  في  احلرة 

مليون   20 مع  باملقارنة   ،2016 عام  في  دوالر  مليار 

دوالر سجلتها مبيعات العام األول للسوق في 1984. 

وأعرب ماكلوكلني عن سعادته إلدراج اسمه ضمن هذه 

القائمة قائاًل: » يسعدني أن أمثل سوق دبي احلرة في 

هذه القائمة التي تتضمن الكثير من الشخصيات التي 

به  أحظى  تكرمي  أي  وإن  بها،  واملعجب  جيدًا  أعرفها 

الشيخ  سمو  من  أتلقاه  الذي  الكبير  الدعم  نتيجة  هو 

أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران املدني 

بدبي رئيس مجلس إدارة سوق دبي احلرة، وفريق عمل 

السوق الذي يضم 6,000 شخص.” 

بهذا  حتظى  ايرلندية  شخصية  ثاني  ماكلوكلني  ويعد 

التكرمي من بني قائمة واسعة تضم أسماء من مختلف 

الطيران،  املصارف،  التجزئة،  قطاعات  في  اجلنسيات 

ومن  التعليم.  االجتماعي،  التواصل  وسائل  الضيافة، 

املئة  الشخصيات  قائمة  تضمنتها  التي  األسماء  أبرز 

األكثر تأثيرًا في إمارة دبي على سبيل املثال ال احلصر: 

محمد العبار )إعمار/نون(، السير تيم كالرك )طيران 

اإلمارات(، بول غريفيث )مطارات دبي(، خلف احلبتور 

القابضة(،  )دبي  لوليس  جيرالد  احلبتور(،  )مجموعة 

باتريك شلهوب )مجموعة شلهوب(. 

من  جزء  تعد  التي  احلرة  دبي  سوق  مساحة  تشغل 

مؤسسة دبي لالستثمار مايزيد عن 36,000 متر مربع 

في  م2   2,500 إلى  إضافة  الدولي،  دبي  مطار  في 

الدولي، ومن املقرر أن تزيد املساحة  مطار آل مكتوم 

اإلجمالية للسوق لتصل إلى 80,000 م2. ويبلغ عدد 

وقد  6,000 شخص.  نحو  السوق حاليًا  العاملني في 

 33 بالذكرى  املاضي  العام  احلرة  دبي  سوق  احتفت 

لتأسيسها من خالل تقدمي عرض خصومات تصل إلى 

املطارين  السوق في  الذي قفز مببيعات  %25، األمر 

إلى 44.33 مليون دوالر خالل األيام الثالثة للعرض. 
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الحبتور للسيارات تقدم عرض »أقوى ربح من ميتسوبيشي« جوائز 10 سيارات
و 5 كليوغرامات من الذهب 1,000,000 درهم نقدًا

أطلقت احلبتور للسيارات الوكيل الرسمي مليتسوبيشي 

“أقوى  اخلاص  عرضها  املتحدة  العربية  اإلمارات  في 

أضخم  أحد  يعتبر  والذي  ميتسوبيشي”  من  ربح 

ميتسوبيشي  لعمالء  يتيح  العروض على اإلطالق حيث 

الفوز بجوائز مذهلة إضافة لتوفير الكثير من املال عند 

شراء سيارات الركاب املفضلة لديهم من ميتسوبيشي.

لعمالء  سيتيح  الرائع  العرض  هذا  أّن  بالذكر  اجلدير 

و  نقدًا،  درهم   1,000,000 ربح  فرص  ميتسوبيشي 

.EX 5 كليوغرامات من الذهب و 10 سيارات النسر
باإلضافة إلى ذلك، سيتيح العرض للعمالء إمكانية شراء 

حيث  مخفضة  خاصة  بأسعار  امليتسوبيشي  سيارات 

من  ابتداًء  األسطورية  باجيرو  سيمكنهم شراء سيارة 

من  ابتداًء  املتينة  ومونتيرو سبورت  درهمًا،   89,900
79,900 درهماً، وآوتالندر األنيقة ابتداًء من 75,900 
درهم، وASX  العصرية ابتداًء من  59,500 درهمًا، 

درهمًا،   42,900 من  ابتداًء  الرحبة   EX والنسر 

وميراج  من38,900،  ابتداًء  احلجم  صغيرة  وأتراج 

املتطورة ابتداًء من36,900.

إلى جانب ذلك، سيتمتع العمالء بشراء سياراتهم خالل 

 4 ملدة  فوائد  أي  لسداد  احلاجة  دون  العرض  فترة 

سنوات، وتأجيل أول قسط ملدة 120 يومًا أو 4 أشهر 

من دون دفعة أولى والتمتع بالعديد من املزايا املجانية 

التي تتضمن خدمة مجانية للسيارة لغاية 30,000 كم 

أو100,000  5 سنوات  تأمني مجاني، ضمان ملدة  و 

التنجيد  وحماية   ،Llumar من  الزجاج  تظليل  كم، 

قيمة  %2 من  وأيضًا   .ScotchgardTM والصبغ 

السيارة كمبلغ إضافي عند استبدال سياراتهم القدمية.

السيد رافني سي في، رئيس  وفي هذا الصّدد صّرح 

اليفستايل

للسيارات  احلبتور  شركة  في  امليتسوبيشي  مبيعات 

في  لنا  بالنسبة  إثارة  األكثر  الوقت  هو  هذا  قائاًل: 

احلبتور للسيارات حيث أننا نقدم أحد أضخم عروضنا 

أقوى  من  العرض  هذا  يجعل  والذي  اإلطالق  على 

العروض هو أن اجلميع سيحظى بفرص ربح اجلوائز 

من  مجموعة  إلى  إضافة  والسيارات،  والذهب  النقدية 

الفوائد املجانية التي سيحصلون عليها مع كل سيارة 

يشترونها«.

سيارة ’فانكويش إس بيرل إديشن‘ الجديدة كليًا
تحفة فنية من »أستون مارتن«

كشفت ’أستون مارتن‘، وهي الشركة البريطانية الرائدة 

الفاخرة،  الرياضية  السيارات  بصناعة  املتخصصة 

النقاب عن سيارة ’فانكويش إس بيرل إديشن‘ اجلديدة 

كليًا والتي متثل طرازًا مميزًا للغاية جاء ثمرًة للجهود 

ذراع  تعد  التي  ’كيو‘  فريق شركة  بذلها  التي  الدؤوبة 

التخصيص التابع لشركة ’أستون مارتن‘. وسيتم إنتاج 

15 سيارة فقط من هذا الطراز الذي سيتوافر حصريًا 
في أسواق منطقة الشرق األوسط التي لطاملا ارتبطت 

بعالقة طويلة األمد مع قطاع صيد اللؤلؤ، حيث حتتفي 

املادة  لهذه  العريق  الثقافي  باإلرث  اجلديدة  السيارة 

الطبيعية والنادرة والتي تتجذر عميقًا في قلب املنطقة 

إلهام  مصدر  كانت  وأنها  السيما  السنني،  آالف  منذ 

لعقول ومخّيلة الناس في مختلف القصص واألساطير 

بيرل  إس  ’فانكويش  تصميم سيارة  ويرتكز  القدمية. 

إديشن‘ على إرث وقيم وتفّرد اللؤلؤ الذي لطاملا ارتبط 

بتاريخ طويل مع منطقة اخلليج العربي؛ كما أنها تعكس 

لتقدمي  يسعى  الذي  ’كيو‘  لفريق شركة  الفنّية  البراعة 

سيارات  جميع  ومتتاز  الكلمة.  مبعنى  مذهلة  سيارة 

وأدائها  الوثاب  الرياضي  بطابعها  مارتن‘  ’أستون 
مستويات  أعلى  وفق  يدوي  بشكل  وتصنيعها  اجلبار 

حافاًل  إديشن‘  بيرل  ’إس  طراز  يأتي  حيث  احلرفية؛ 

اخلبيرة  والهندسية  التصميمية  اللمسات  بخالصة 

قيادة  جتربة  اجلديدة  السيارة  وتوفر  الشركة.  لفريق 

فضاًل  فريدة،  ديناميكية  وعناصر  للسائقني،  متميزة 

عن حتسينات استثنائية وتصميم يجمع بني التفاصيل 

عن  ناهيك  معًا،  آن  في  واجلذابة  والعصرية  البسيطة 

اجلميلة  الطبيعية  اللمسات  مع  اجلوانب  هذه  اقتران 

للؤلؤ العربي”.

www.ArabHorseCouture.com
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البيرل يرحب بضيوفه من كبار الشخصيات والمشاهير
في عرضه العالمي األول والمذهل

املرموق  والعاملي  الدائم  الترفيهي  الفني  العرض  أقيم 

في دبي، البيرل من دراغون، رسميًا يوم األربعاء 13 

سبتمبر. امتألت مدّرجات املسرح اجلديد في احلبتور 

سيتي املجّهز بأحدث التقنيات، والذي يتسع لـ 1300 

ضيف، من كبار الشخصيات الدولية واإلقليمية الذين 

هذا  يجمع  الرائع.  احلدث  بهذا  لالحتفال  اجتمعوا 

مع  عاملي  مستوى  على  مواهب  بني  الفريد  العرض 

اإلنتاج املسرحي األكثر تطّورًا من الناحية التقنية، كما 

يرسي إطار حقبة جديدة في الترفيه احلي العاملي.

انطلق هذا احلدث الساحر بوصول عدد من الضيوف 

سجادة  على  والسير  الشخصيات،  وكبار  املرموقني 

مبجموعة  الضيوف  استمتع  املميزة.  الزرقاء  البيرل 

للمسرح  دخولهم  قبل  واملشروبات،  املقّبالت  من  رائعة 

يتمّيز  دقيقة   90 ملدة  ومذهل  حي  عرض  ملشاهدة 

بحركات بهلوانية واستعراضات هوائية خاّلبة.

وقبل بدء العرض الساحر، ألقى خلف أحمد احلبتور، 

التي  احلبتور  مجموعة  إدارة  مجلس  ورئيس  ُمؤسس 

الضوء  فيها  سلّط  كلمة  دبي،  إلى  العرض  هذا  جلبت 

على البيرل كخطوة هامة نحو إرساء دبي كوجهة ثقافية 

وترفيهية عاملية. وعلّق احلبتور قائاًل: »يسعدنا أن نقدم 

مسرحًا دائمًا إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة. لقد 

مستوى  على  للترفيه  كمركز  دبي  مكانة  البيرل  رّسخ 

عاملي.

لدراغون:  الفني  املدير  دراغون،  فرانكو  قال  من جهته 

»أريد أن أقدم للمنطقة عماًل يخلد، مكانًا لالبتعاد عن 

به.  وتستمع  تفهمه  أن  وإثنية  ثقافة  لكل  الهموم ميكن 

أقدم  أن  ويشرفني  اإللهامات  الكثير من  دبي  أعطتني 

هذه الرؤية للعالم.«

فنية  لعروض  ومذهل  رائع  انصهار  هو  العرض  هذا 

تخطف األنفاس من بينها استعراضات جريئة هوائية 

املتطورة.  والتكنولوجيا  االبداعية  والصور  ومائية، 

البيرل هو أداء مسرحي مذهل بصريًا في، على وفوق 

املاء، كما يجسد الطابع الفريد إلمارة دبي ويقدم حتية 

تقدير إلى تاريخ املنطقة الغني، وحاضرها ومستقبلها.

أقيمت في  العرض مع حفلة  استمرت االحتفاالت بعد 

 )BOA Lounge & Club( كلوب  آند  الوجن  بوا 

داخل فندق دبليو دبي – احلبتور سيتي، حيث احتفل 

والقادمون من   65 الـ  املوهوبون  املسرحيون  الفنانون 

مختلف أنحاء العالم مع احلضور.

جتري عروض البيرل مرتني يوميًا على مدى خمسة أيام 

 7 الثالثاء حتى اجلمعة في الساعة  في األسبوع، من 

مساًء والساعة 9:30 مساًء، ويوم السبت في الساعة 4 

مساًء والساعة 7 مساًء. تبدأ أسعار التذاكر من 400 

درهم إماراتي.
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