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كأس العالم للقدرة هدف فرسان اإلمارات

ال صوت يعلو صوت بطولة العالم للقدرة التي ستقام الشهر املقبل في ترايون بوالية نورث 

كارولينا األمريكية، حيث يسعى الفريق اإلماراتي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل 

مكتوم، ولي عهد دبي، إلى مواصلة إجنازاته العاملية في رياضة القدرة.

تعتبر جتربة سباقات أوسنت بارك ببريطانيا، التي خاضها فرسان اإلمارات الشهر املاضي، 

خير إعداد للبطولة، اشتملت التجربة على 5 سباقات في مختلف الفئات، وكان أداء فرسان 

اإلمارات مميزًا بعد أن حلقوا بجميع األلقاب، وقبلها كان سمو الشيخ حمدان بن محمد 

آل مكتوم، قد اطمأن على جاهزية اخليول في السباق التجريبي بأمريكا في أبريل املاضي.

شهدت نسخة هذا العام ملهرجان الرويال آسكوت، تألقًا الفتًا خليول اإلمارات عمومًا وخيول 

جودلفني على وجه اخلصوص، ومينح هذا التفوق متيزًا عامليًا خليول اإلمارات باعتبار أن 

املهرجان من أعرق وأشهر سباقات اخليل في العالم، وتشارك فيه نخبة من أقوى اخليول 

العاملية، ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سنويًا على متابعة هذا السباق الذي حتضره أيضًا 

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

دبي  سباق  من  الـ37  للنسخة  مسرحًا  كان  املتحدة،  اململكة  في  العريق  آسكوت  مضمار 

الدولي للخيول العربية األصيلة، التي تقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

التي شهدت  الفعاليات  على حضور  املالية، وحرص سمّوه  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم، 

تنافسًا قويًا بني مختلف اخليول العربية األصيلة.

بنسختها  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات  سلسلة 

اخلامسة والعشرين، كانت حاضرة أيضًا في املضامير األوروبية، وشهد كل من مضماري 

ورابعة  ثالثة  العريق،  الهولندي  ودوندخت  اإليطالية،  ميالنو  مدينة  في  العريق  سان سيرو 

اجلوالت األوروبية للسلسلة.

كما تواصلت أيضًا فعاليات سباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي 

الفرنسي سباق كأس  العربية األصيلة، حيث استضاف مضمار التست دو بوش  للخيول 

الوثبة ستاليونز ملسافة 1400 متر.

»بويتس  توج  حيث  العريق،  أسكوت  مضمار  في  أيضًا  حاضرة  كانت  اإلماراتية  اخليول 

وورد«، لسعيد سهيل، بطاًل لـ»كينغ جورج السادس وامللكة إليزابيث ستيكس«.
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 الإمارات: دار احلكمة، 97142665394+ 
البحرين: موؤ�س�سة الهالل للتوزيع، 97317480800+

الإردن: وكالة التوزيع الأردين، 96265358855+

وكالء التوزيع

لبــــنان
الإمارات العربية املتحدة
اململكة العربية ال�سعودية

الكويت

: 5.000 ل.ل.
: 20 درهم
: 20 ريال

: 1.25 دينار

اململكة املتحدة
فرن�سـا
اأملانيا

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

�ســلطنة عمان
قطر

الأردن
مملكة البحرين

: 1.5 ريال
: 1.5 ريال

: 3 دينار
: 1.5 دينار

م�سر
املغرب
�سوريا

: 10 جينية
: 15 درهم

: 500 ل.�س.

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

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

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

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

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

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

خيول اإلمارات تخطف 
األضواء في الرويال 

آسكوت.

منافسات مثيرة في 
النسخة 37 من سباق دبي 

الدولي بنيوبري.
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26 تجارب ناجحة لفرسان 
اإلمارات في أوستن بارك.

سلسلة كأس رئيس الدولة 
30تواصل جوالتها األوروبية.

ثنائية لخيول »ياس« بمضمار 
التست بفرنسا.
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خيول اإلمارات تتألق في 
36بطولة منتون لجمال الخيل

لعبة البولو: بين الممارسة 
واالحتراف ثمانية أشواط

35 مليون جوائز كأس دبي 
العالمي
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خيول اإلمارات تخطف األضواء في الرويال آسكوت

»بلو بوينت« لجودلفين يتوج بلقب سباق »كينج ستاند ستيكس« 

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بحضور 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 

حاكم دبي، رعاه الله، شهدت فعاليات سباقات الرويال 

أن  استطاعت  والتي  اإلمارات،  خيول  تالق  آسكوت 

يقام  الذي  العريق  املهرجان  ألقاب  من  عددًا  حترز 

الشيخ  الفعاليات سمو  وشهد  أيام.  مدار خمسة  على 

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

وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم 

اململكة  ملكة  الثانية  إليزابيث  وامللكة  املالية،  وزير  دبي 

الرويال  مهرجان  ويعتبر  الكومنولث.  ودول  املتحدة 

العالم،  في  اخليل  سباقات  وأشهر  أعرق  من  اسكوت 

وحضر  العاملية.  اخليول  أقوى  من  نخبة  فيه  وتشارك 

السباق سمو األميرة هيا بنت احلسني، حرم صاحب 

السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

وسمو الشيخة اجلليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، 

وعدد من الشيوخ واملهتمني بسباقات اخليل اإلجنليزية. 

وشهد املهرجان في يومه األول مشاركة مميزة لنخبة من 

أقوى اخليول األوروبية والعاملية مبختلف األشواط، على 

أمل حتقيق نتائج جيدة تضاف إلى سجل مشاركاتهم 

السابقة في املهرجان الذي انطلق للمرة األولى في 11 

أغسطس 1711 وليدشن.

انتزع فريق جودلفني املركز األول في أحد أقوى أشواط 

السرعة لليوم األول من املهرجان من خالل شوط »كينج 

متر   1000 وملسافة  األولى  للفئة  ستيكس«  ستاند 

بواسطة اجلواد »بلو بوينت«، وبإشراف املدرب شارلي 

لقب  نال  بينما  بوييك،  وليام  الفارس  وبقيادة  أبيلبي، 

سباق

املركز الثاني اجلواد »بطاش« لسمو الشيخ حمدان بن 

راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، وبإشراف 

املدرب شارلي هيلز، وبقيادة الفارس جيم كرولي.

وتسلّم جائزة الفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسط تصفيق اجلماهير 

الغفيرة لهذا االنتصار اإلماراتي الرائع.

املهر  بواسطة  الثالث  املركز  جودلفني  فريق  وحصد 

وإشراف  بارزالونا،  مايكل  الفارس  بقيادة  »ووتون« 

باالس  جيمس  »سانت  شوط  في  بانتال  املدرب 

محمد بن راشد والجليلة بنت محمد وهيا بنت الحسين خالل السباق.

حمدان بن محمد يتسلم جائزة الفوز.

حمدان بن راشد يتابع السباق.
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من  يعد  والذي  األولى،  للفئة  امليل  وملسافة  ستيكس«، 

بني أقوى أشواط السباق، وتنافست خالله 10 خيول، 

وحقق املركز املركز األول املهر »ويذاوت بارولي«، بينما 

جاء في املركز الثاني املهر »غوستاف كالميت« .

»بلو بوينت« يخطف األضواء
في اليوم الثاني

الثالث  الشوط  لقب  جلودلفني  بوينت«  »بلو  انتزع 

للفئة  متر   1000 ملسافة  ستيكس«  ستاند  »كينجز 

املدرب  وإشراف  بويك،  وليام  الفارس  بقيادة  األولى، 

شارلي آبلبي، مسجاًل زمنًا قدره 58.14 ثانية، وبفارق 

طول وثالثة أرباع الطول عن الوصيف »بطاش« لسمو 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم 

كراولي، وإشراف املدرب شارلس هيلز.

دبليو  لديفيد  كروس«  »مابس  الثالث  املركز  في  وحل 

وإشراف  ميلرينا،  بول  الفارس  بقيادة  أرمستروجن، 

املدرب مايكل دودز.

وشارك في الشوط 14 خياًل، وعقب ختام الشوط تسلّم 

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 

قامت  التي  آن،  األميرة  من  الشوط  كأس  دبي،  عهد 

بتسليم اجلائزة أيضًا للمدرب شارلي آبلبي، والفارس 

وليام بويك.

خيول اإلمارات تواصل التألق
وواصلت خيول اإلمارات إجنازاتها القوية في ثالث أيام 

»أوستليو«  تّوج  فقد  للخيول،  آسكوت  رويال  مهرجان 

للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بطاًل للشوط اخلامس 

»بريتانيا ستيكس« ملسافة امليل، بقيادة الفارس سلفستر 

كريسفورد،  ساميون  املدرب  وإشراف  سوزا،  دي 

طول  وبفارق  دقيقة،   1.38.85 قدره  زمنًا  مسجاًل 

وربع الطول عن الوصيف »كورويستي«، بقيادة الفارس 

جيمس ماكدونالد، وإشراف املدرب هوغو بالمر. وحل 

ليفي،  شني  بقيادة  »ميجنافسنت«  الثالث  املركز  في 

وإشراف املدرب ريتشارد هانون.

آل  عبيد  بن  محمد  الشيخ  تسلّم  الشوط،  ختام  وعقب 

ساميون  املدرب  إلى  إضافة  الشوط،  كأس  مكتوم 

كريسفورد، والفارس سلفستر دي سوزا.

أي  بي  مستر  ملالكه  يفاريوس«  »ستراد  اجلواد  وكان 

نيلسون، قد أحرز لقب الشوط الرابع »الكأس الذهبية«، 

ملسافة امليلني ونصف امليل للفئة األولى، بقيادة الفارس 

فرانكي ديتوري، وإشراف املدرب جون غوسدن.

»اقتدار« يكسب »كومنولث كب«
تواصلت االنتصارات اإلماراتية على مضمار آسكوت 

العريق خالل اليوم الرابع، حيث أحرز »اقتدار« لسمو 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث 

»كومنولث كب« ملسافة 1200 متر للفئة األولى، بقيادة 

مايكل  السير  املدرب  وإشراف  كراولي،  جيم  الفارس 

1.12.12 دقيقة، وبفارق  ستاوت، مسجاًل زمنًا قدره 

بقيادة  مالي«  أوف  »ساندز  الوصيف  عن  نصف طول 

الفارس بول هاناغان، وإشراف املدرب ريتشارد فاهي. 

الثالث »إمبالزوند« لسمو األميرة هيا  املركز  وحل في 

بنت احلسني، بقيادة الفارس فرانكي ديتوي، وإشراف 

املدرب جون غوسدن. وعقب ختام الشوط، تسلم سمو 

سباق

دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

وزير املالية، كأس الشوط، باإلضافة إلى املدرب السير 

مايكل ستاوت، والفارس جيم كراولي.

»أولد بيرسيان« بطل الثاني
الثاني  الشوط  لقب  جلودلفني  بيرسيان«  »أولد  حقق 

امليل  ونصف  امليل  ملسافة  السابع«  إدوارد  »كينغ 

وإشراف  بويك،  وليام  الفارس  بقيادة  الثانية  للفئة 

 2.29.95 قدره  زمنًا  مسجاًل  آبلبي،  شارلي  املدرب 

دقيقة، وبفارق طول وثالثة أرباع الطول عن »روسترو 

دوناشا  بقيادة  الثاني،  املركز  في  الذي جاء  بوفيتش« 

املركز  في  وحل  أوبراين.  آيدين  وإشراف  أوبراين، 

هيفرنان،  سيمي  بقيادة  جاريبالدي«  »غوسيبي  الثالث 

وإشراف آيدين أوبراين. وعقب ختام الشوط.

»مين أديشن« نجمة األول 
توجت »مني أديشن«، ملالكها سيف علي الكتبي، بطلة 

للشوط األول »الباني ستيكس« ملسافة 1200 متر للفئة 

الثالثة، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف املدرب 

مارك جونستون، مسجلة زمنًا قدره 1.13.67 دقيقة، 

وبفارق رقبة عن الوصيفة »لي بيلوسا« جلودلفني، بقيادة 

وليام بويك، وإشراف شارلي آبلبي.

سيمي  بقيادة  الند«،  »فيري  الثالث  املركز  في  وجاءت 

هيفرنان، وإشراف آيدين أوبراين. وعقب ختام الشوط، 

إلى  باإلضافة  الشوط،  كأس  الكتبي  علي  تسلم سيف 

املدرب مارك جونستون، والفارس جيمس دويل.

إليزابيث الثانية خالل تتويج أحد الخيول.
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حمدان بن راشد يشهد النسخة 37 في نيوبري

منافسات مثيرة في سباق دبي الدولي للخيول العربية

سباق

نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  شهد سمو 

من  الـ37  النسخة  فعاليات  املالية،  وزير  دبي  حاكم 

الذي   ، األصيلة  العربية  للخيول  الدولي  دبي  سباق 

املتحدة،  اململكة  في  العريق  نيوبري  مضمار  احتضنه 

كما شهد السباق أيضًا، سمو الشيخ أحمد بن راشد 

آل مكتوم، وسليمان املزروعي سفير الدولة في اململكة 

العمانية  السلطانية  للخيالة  »نفيس«  وخطف  املتحدة. 

األضواء في الشوط الرئيسي، وتوج بلقب شادويل دبي 

إنترناشونال ستيكس، البالغ إجمالي جوائزه 58 ألف 

السباق  في  رائعًا  أداء  قدم  أن  بعد  إسترليني،  جنيه 

البالغ طوله 2000 متر، ليتفوق بفارق 1.5 طول، وقطع 

أوليفر  الفارس  بقيادة  دقيقة،   2:21:03 في  املسافة 

بيلييه وإشراف املدرب تشارلز جوردين.

أكدت املهرة »جود« لياس إلدارة سباقات اخليل اململوكة 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو 

حني  جدارتها  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس 

للفئة  ستيكس  إنترناشونال  حتا  شادويل  بلقب  حلقت 

األولى، وأقيم السباق املخصص للمهرات واألفراس في 

للخيول  الشوط اخلامس ملسافة 2000 متر وخصص 

في سن 4 سنوات فما فوق، وبلغت مجموع جوائزه 35 

ألف جنيه إسترليني. واستطاعت »جود« هزمية النجوم 

الكبار في سباقات الفئة األولى بعد أداء مميز توجت به 

جهودها في الفوز، لتؤكد بأنها جنمة املستقبل حيث ال 

زالت في سن أربع سنوات، وحققت »جود« املنحدرة من 

نسل »مهاب« الفرس »شمايل« فوزها بإشراف املدرب 

دي جيليمن وقيادة الفارس أوليفر بيلييه، الذي قادها 

لقطع املسافة في 2:25:49 دقيقة.

تألق »الشامي« 
الفوز  العمانية من  السلطانية  للخيالة  متكن »الشامي« 

ستيكس  إنترناشونال  زعبيل  علي  جبل  مضمار  بلقب 

للفئة األولى في الشوط الرابع البالغة مسافته 1200 

وقاد  إسترليني،  جنيه  ألف   35 وإجمالي جوائزه  متر 

مسافة  لقطع  البطل  اجلواد  بيلييه،  أوليفر  الفارس 

عن  طول،   0.75 بفارق  دقيقة   1:22:94 في  الشوط 

»أزار« صاحب املركز الثاني. 

لسمو  »تقديرات«  اجلواد  حلق  احلفل،  افتتاح  وفي 

طيران  بلقب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

البالغ  متر،   1600 ملسافة  للتكافؤ  برميير  اإلمارات 

إجمالي جوائزه 12 ألف جنيه إسترليني، وقاد الفارس 

اجلواد  كولنجتون،  فيليب  املدرب  بإشراف  جونز  ليام 

دقيقة،   1:52:77 زمن  في  االنتصار  لتحقيق  البطل 

لسمو  وكالهما  و»أنفاس«  »رفيف«  عن  رقبة  بفارق 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

خيول حمدان بن راشد تتألق
في الشط الثاني

واصلت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 

تألقها وفازت بالشوط الثاني، برعاية سفارة اإلمارات 

في لندن، بعدما متكن اجلواد »نو آند نو املوري« من 

الفوز ببطولة الشوط البالغ مسافته 2000 متر وإجمالي 

جوائزه 10 آالف جنيه إسترليني، وقطع البطل السباق 

في زمن بلغ 02:22:82 دقيقة، بفارق 10 أطوال عن 

»إماراتي« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وخطف »زوي دي جالورا« جليوفانا بيكوني لقب بالشوط 

الثالث املخصص للخيول العربية األصيلة في سن ثالث 

سنوات فقط، الذي تبلغ مسافته 1400 متر وإجمالي 

جوائزه 25 ألف جنيه إسترليني، وقاد الفارس كارلو 

فيوشي اجلواد البطل بإشراف املدرب إندو بوتي لقطع 

سليمان المزروعي وميرزا الصايغ خالل تتويج الفائزين.

أحمد بن راشد اثناء السباق.

حمدان بن راشد وأحمد بن راشد يتابعان السباق.

سليمان المزروعي يتسلم هدية تذكارية من شريف الحلواني 
بحضور عبد الله األنصاري و مسعود صالح.
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سباق

دقيقة،   01:39:38 قدره  زمن  في  الشوط  مسافة 

وبفارق أنف عن صاحب املركز الثاني »تاهيراوا”.

»سليمة«و»مرسال«
حصدت اللقب »سليمة« لسمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم، بإشراف كولنجتون وقيادة سام هتشكوت، 

لقب الشوط السابع »فنادق ومنتجعات روتانا هانديكاب 

ستيكس« ملسافة 2400 متر، وجاءت في املركز الثاني 

بفارق رأس »هاليب دي فورجيس« اململوك أيضًا لسمو 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

خطف  من  أرابيانز،  لبارتز  »مرسال«  اجلواد  ومتكن 

 1400 مسافته  البالغ  األخير  الثامن  الشوط  بطولة 

متر على لقب سباق بنك اإلمارات دبي الوطني، بقيادة 

بلغ  زمن  في  مسافته  قطع  بعدما  تيرنر  دي  الفارس 

01:41:09 دقيقة بفارق طول عن »بارامر أجنل« لدي 

توماس.

ميرزا الصايغ: السباق نالت
إعجاب الجميع

أشاد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان 

بالتطور  املنظمة،  اللجنة  رئيس  مكتوم،  آل  راشد  بن 

الالفت الذي يشهده السباق الدولي بفضل دعم ورعاية 

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأكد الصايغ 

اجلميع،  إعجاب  نالت  رائعة  بصورة  ظهر  السباق  أن 

في  املنظمة  اللجنة  به  قامت  الذي  الكبير  مثمنًا اجلهد 

سبيل خروج احلدث بشكل مشرف، يليق باسم وسمعة 

اإلمارات. وأوضح أن جمهور مضمار نيوبري استمتع 

بيوم استثنائي اجتمعت فيه كل عناصر التفوق والنجاح 

أو  األشواط،  في  احلاضرة  الكبيرة  اإلثارة  خالل  من 

اجلوائز والفعاليات االجتماعية والترفيهية املتنوعة التي 

اجتذبت اجلمهور منذ وقت مبكر.

وشّدد على أن وصول السباق للنسخة 37، يبرهن على 

السمعة الكبيرة للسباق الذي بات ينتظره مالك وعشاق 

اخليول العربية في العالم كل عام، مشيرًا إلى أن قوة 

التنافس بني نخبة اخليول العربية كانت واضحة خالل 

مختلف أشواط السباق.
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سباق كينغ جورج السادس

الجواد »بويتس وورد« يتوج باللقب بمضمار أسكوت

تواصلت إجنزات خيول اإلمارات في مضمار أسكوت 

لسعيد  وورد«  »بويتس  توج  حيث  بإجنلترا،  العريق 

املدرب  وإشراف  دويل  جيمس  الفارس  بقيادة  سهيل، 

السير مايكل ستاوت بطاًل »كينغ جورج السادس وامللكة 

 2.25.84 قدره  زمنًا  مسجاًل  ستيكس«،   إليزابيث 

وليام  بقيادة  أوشن«  »كريستال  رقبة عن  بفارق  دقيقة 

بقيادة  الثالث  املركز  في  »كورونيت«  جاء  فيما  بويك، 

في  وشارك  غوسدن.  جون  وإشراف  بيليه  أوليفيه 

ويعتبر  »كراكسمان«.  انسحاب  بعد  خيول   7 السباق 

هذا الفوز السادس الذي يحققه املدرب مايكل ستاوت 

بالفوز باللقب في خالل 37 عامًا. عقب ختام الشوط، 

قام األمير أندور دوق يورك، بتسليم جائزة الشوط إلى 

ستاوت،  مايكل  السير  واملدرب  سهيل،  سعيد  املالك 

والفارس جيمس دويل.

“آنجلز« تكسب االفتتاح
روبرت  الفارس  بقيادة  أواي«  هايد  »آجنلز  انتزعت 

الشوط  لقب  غوسدن،  جون  املدرب  وإشراف  هافلني، 

كينالند  مارغريت  برينسيس  »ذا  االفتتاحي  األول 

ستيكس« ملسافة 1200 متر، واملخصص للمهرات عمر 

بفارق  دقيقة،   1.14.59 قدره  زمنًا  مسجلة  سنتني، 

طولني ونصف الطول عن »رويال إنترفيو« بقيادة جيرالد 

موس وإشراف إيد ووكر، فيما جاءت »ذا ماكيم بوليت« 

في املركز الثالث بقيادة أوسني ميرفي، وتلتها في املركز 

بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »شابيللي«  الرابع 

راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف 

مارك جونستون.

“كراك« يظفر  بلقب بورش هانديكاب
»بورش  الثاني  الشوط  بلقب  كراك«  أون  »كراك  كسب 

بقيادة  مترًا،   1760 ملسافة  ستيكس«  هانديكاب 

كوكس،  كاليف  املدرب  وإشراف  كيربي  آدام  الفارس 

ثالثة  وبفارق  دقيقة،   1.40.67 قدره  زمنًا  مسجاًل 

أرباع الطول عن »الشو بديدج« بقيادة دانيل تودهوب، 

وإشراف املدرب جيمس بتهيل، فيما جاء »بيترس« في 

سباق

وإشراف  بويك،  وليام  الفارس  بقيادة  الثالث  املركز 

بريان ميهان.

وُتوج »بيرنت شوغر« لـ»ميدل بارك ريسنغ« بطاًل للشوط 

ملسافة  ستيكس«  إنترناشيونال  جيجاست  »ذا  الثالث 

فل،  روجر  وإشراف  كيلي  شني  بقيادة  متر   1400

مسجاًل زمنًا قدره 1.26.91 دقيقة وبفارق ثالثة أرباع 

وإشراف  كورتيس  بني  بقيادة  »ارابليت«  عن  الطول 

الثالث  املركز  في  أورف«  »ريب  فيما جاء  باملر،  هوغو 

بقيادة هايلي تيرنر، وإشراف املدرب ديفيد السوورث.

تألق »فيكتوري« و”كليفس«
»ذا  اخلامس  الشوط  لقب  كوماند«  »فيكتوري  انتزع 

وولد ريدج قروب بات ايدري ستيكس« ملسافة 1400 

متر »ليستد« وذلك بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، 

قدره  زمنًا  مسجاًل  جونستون،  مارك  املدرب  وإشراف 

لوفر«  »غلوريوس  عن  وبفارق طولني  دقيقة   1.29.25

بقيادة جيرالد موس وإشراف املدرب إيد ووكر.  فيما 

جاء »نيث ذا غريت« في املركز الثالث بقيادة دانيل تود 

أوف  »كليفس  وتوج  واتسون.  أرشي  وإشراف  هوب، 

هانديكاب  »لوجنينز  السادس  للشوط  بطاًل  كابري« 

للفارسات  واملخصص  متر   1400 ملسافة  ستيكس« 

الهواة وللخيول عمر 3 سنوات وأكثر.

كابري«  أوف  »كليفس  أندروز  جينا  الفارسة  وقادت 

دقيقة   1.28.70 قدره  زمنًا  مسجلة  اللقب  النتزاع 

جوانا  بقيادة  باريري«  »نورماندي  عن  طولني  بفارق 

ماسون، فيما جاء »نك فيدر« في املركز الثالث بقيادة 

مس ال. أونيل، وإشراف املدرب مايكل ويغهام.

“كويمان« لحن الختام

إيجان،  جون  الفارس  بقيادة  »كوميان«  اجلواد  عزف 

جلن اخلتام عندما كسب لقب الشوط السابع واألخير 

هانديكاب  ستوك  بلوود  كانيسباي  »ذا  السباق  في 

بإشراف  وذلك  امليل،  ونصف  امليل  ملسافة  ستيكس« 

املدرب ميك شانون مسجاًل زمنًا قدره 2.30.06 دقيقة 

إتزيني  أندريا  بقيادة  غولد«  »باجان  عن  رقبة  بفارق 

وإشراف ستيوارت وليامز، فيما جاء »سليبنغ ليون« في 

املركز الثالث بقيادة توم كويلي.

تنافس في الشوط 10 خيول، وشهدت املرحلة األخيرة 

غولد«، حسمه  و»باجان  »كوميان«  بني  تنافسًا شرسًا 

األول مبهارة عند خط النهاية.

سعيد سهيل خالل التتويج.

»بويست وورد« يجتاز خط النهاية.
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بهدف االستعداد لالستحقاقات المقبلة

تجارب ناجحة لفرسان اإلمارات للقدرة بأوستن بارك بإنجلترا

خاض فرسان اإلمارات للقدرة جتربة ناجحة على مدى 

ببريطانيا، وذلك ضمن  بارك  يومني في منطقة أوسنت 

استعداداتهم لبطولة العالم للقدرة التي ستقام بالواليات 

املتحدة األمريكية في سبتمبر املقبل، واشتملت التجربة 

اليوم  الفئات، حيث شهد  5 سباقات في مختلف  على 

األول سباقاً ملسافة 120 كم دولي )جنمتان(، وسباق 

80 كم دولي )جنمة(، أما اليوم الثاني فقد شهد سباقًا 
ملسافة 160 كم دولي )3 جنوم(، وسباق 120 كم دولي 

)جنمتان( خصص للشباب والناشئني. وجنح فرساننا 

في خطف األضواء خالل هذه التجارب، حيث  سيطروا 

سيف  الفارس  ونال  السباقات،  معظم  ألقاب  على 

الفارس  وتوج  كلم،   160 سباق  لقب  املزروعي  أحمد 

والناشئني  الشباب  لسباق  بطاًل  العويس  سعيد  سالم 

ملسافة 120 كم، وذهبت ألقاب سباق 80 كلم لفرسان 

األول  اليوم  وكان  األولى.  املراكز  نيلهم  بعد  البحرين، 

على  اإلمارات  فرسان  سيطر  حيث  بامتياز،  إماراتيًا 

السباق الرئيس ملسافة 120 كم، الذي تصدره الفارس 

الفارس سيف أحمد  فيما أحرز   املري،  عبدالله غامن 

املزروعي صدارة سباق الـ80 كلم.

الثاني  اليوم  الفارس سيف أحمد املزروعي، في  وعاد 

»كويتزال«  صهوة  على  كلم   160 سباق  لقب  لتحقيق 

 7.25.51 قدره  زمنًا  مسجاًل   ،)MRM( إلسطبل 

ساعات، واحتل الفارس غيث عبدالواحد املركز الثاني، 

ممتطيًا صهوة اجلواد »األندر« إلسطبل ) )M7، مسجاًل 

زمنًا قدره 7.25.59 ساعات، وجاء في املركز الثالث 

سعيد سلطان املعمري، ممتطيًا »ماجيك جلني« إلسطبل 

)MRM(، مسجاًل زمنًا قدره 7.35.26 ساعات، أما 

املركز الرابع فقد ذهب للفارس الشيخ راشد بن دملوك 

آل مكتوم على صهوة »برق« من إسطبالت )M7( بزمن 

اخلامس  املركز  ذهب  فيما  ساعات،   9.39.14 قدره 

للفارس البحريني عبدالرحمن محمد الزايد على صهوة 

»توزور« بزمن قدره 9.39.14 ساعات.

سالم العويس بطل الناشئين
هيمن فرساننا على سباق الناشئني ملسافة 120 كلم، 

الذي أقيم مبشاركة نخبة من أفضل الفرسان في أوروبا، 

وتوج الفارس سالم سعيد العويس بطاًل، ممتطيًا صهوة 

»دجينها دي فيجنولس« إلسطبل )F3(، بإشراف خليفة 

غامن املري، مسجاًل زمنًا قدره 5.02.54 ساعات، وتاله 

في املركز الثاني الفارس عبدالله املري، ممتطيًا »أكتوبر 

سكاي« إلسطبل )F3(، وجاءت اإلسبانية ناروا كالفو 

 )M7( في املركز الثالث، ممتطية »أرادينار« إلسطبل

، مسجلة زمنًا قدره 5.16.52 ساعات، وأحرز املركز 

الرابع الفارس سعيد سالم عتيق املهيري على صهوة 

»بروكاليت كوينسي« بزمن قدره 5.36.27 ساعات.

عبدالله المري بطل سباق الـ 120 كم
ملسافة  للسباق  بطاًل  املري  غامن  عبدالله  الفارس  توج 

 ،)F3( إلسطبل  »زيوس«  صهوة  على  كم،   120
زمنًا  مسجاًل  املري،  غامن  خليفة  املدرب  بإشراف 

رفيقه  الثاني  املركز  واحتل  ساعات،   4.47.24 قدره 

املزروعي،  راشد  مطر  محمد  الفارس  اإلسطبل  في 

علي  بإشراف   ،)F3( إلسطبل  بارك«  »دافلني  ممتطيًا 

ساعات،   5.04.53 قدره  زمنًا  مسجاًل  املري،  غامن 

سعيد  حمد  سالم  الفارس  الثالث  املركز  في  وجاء 

 ،)M7( »أستوريانو« إلسطبل  الكتبي ممتطيًا  ملهوف 

قدرة

بإشراف محمد السبوسي، واحتلت الفارسة اإلسبانية 

ميلني كالفو املركز الرابع ممتطية »كازون أميريكانو«، 

حلت  فيما  ساعات،   5.13.36 قدره  زمنًا  مسجلة 

الفارسة مرمي عدنان عبدالكرمي الريس املركز اخلامس، 

بإشراف   ،)M7( إلسطبل   »عفريت«  اجلواد  ممتطية 

محمد أحمد السبوسي، وسجلت زمنًا قدره 5.44.16 

ساعات.

سباقان  دوليان لمسافة 80 كم )نجمة(
الـ80  سباق  املزروعي  أحمد  سيف  الفارس  وتصّدر 

كم دولي )جنمة( على صهوة اجلواد »بيرمان« إلسطبل 

ساعات،   3.23.24 قدره  زمنًا  مسجاًل   ،)MRM(

الثاني،  املركز  البلوشي  محمد  راشد  الفارس  واحتل 

ممتطيًا صهوة اجلواد »بون جان نادو« إلسطبل إعمار، 

في  وجاءت  ساعات،   3.24.39 قدره  زمنًا  مسجاًل 

ممتطية  كني  كارينا  البريطانية  الفارسة  الثالث  املركز 

اجلواد »إيفر مور« إلسطبل )جان كني(، مسجلة زمنًا 

قدره 4.31.54 ساعات. أما سباق الـ80 كم في اليوم 

الثاني فقد تصدره الفارس خليفة مبارك سبت، ممتطيًا 

صهوة »فولكان دي كانديسير« للفريق امللكي البحريني 

للقدرة، مسجاًل زمنًا قدره 4.04.21 ساعات.

محمد العضب:
السباقات أكدت جاهزية فرساننا

دبي  نادي  عام  مدير  العضب،  عيسى  محمد  قال 

للفروسية، إن الفعاليات تعد فاحتة سباقات القدرة في 

تشمل  تعاون  اتفاقية  ضمن  تأتي  التي  بارك،  أوسنت 

تكون  أن  إلى  نتطلع  التي  املهمة،  السباقات  من  عددًا 

خير إعداد لفرساننا لالستحقاقات املقبلة.

وقال العضب إن بطولة العالم للفروسية التي ستقام في 

أمريكا في سبتمبر املقبل ضمن بطولة ألعاب الفروسية 

العاملية تعتبر من أهم االستحقاقات خالل الفترة املقبلة.

وأضاف العضب أن جتارب أوسنت بارك كانت مفيدة 

جدًا لفرسان اإلمارات وأكدت مدى استعدادهم، مشيرًا 

وتأهيلها  خيولهم  جاهزية  على  وقفوا  املدربني  أن  إلى 

للسباقات القادمة.

وتوجيهات  بدعم  حديثه،  ختام  في  العضب،  وأشاد 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد 

دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 

نائب حاكم دبي وزير املالية.
فرسان اإلمارات خالل التتويج.
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مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية بفرنسا

ثنائية لخيول »ياس« بمضمار التست و»يارا« تتألق ببومبادور

اململوكة  اخليل،  سباقات  إلدارة  »ياس«  خيول  حققت 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو 

ثنائية مستحقة،  مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

عبر املهرة »باسل« في سباق بري رازيا للفئة الثالثة، 

ستاليونز،  الوثبة  كأس  سباق  في  »أديب«  واملهر 

أقيمت  والتي  األصيلة،  العربية  للخيول  املخصصة 

فعاليات  ضمن  الفرنسي،  بوش  دو  التست  مبضمار 

النسخة العاشرة ملهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد 

عام  مع  وبالتزامن  العربية،  للخيول  العاملي  نهيان  آل 

زايد واالحتفاء مبرور 100 عام على مولده .

ستاليونز،  الوثبة  مزرعة  كأس  سباقات  تنظيم  ويأتي 

نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  بتوجيهات 

بهدف تشجيع املالك واملربني على تربية واقتناء اخليول 

العربية األصيلة التي لها قاعدة عريضة واهتمام كبير 

في أوروبا.

ويتضمن املهرجان سباقات كأس زايد، وبطولة العالم 

»إفهار«  للسيدات  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  لسمو 

»إيفهرا«،  املتدربني  للفرسان  اإلمارات«  »أم  وبطولة 

لـ»أم  وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية 

سمو  مهرجان  وكأس   ،2018 هوليوود  اإلمارات« 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو 

للقدرة،  السيدات  لفرق  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 

والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل 

نهيان خليول البوني.

تألق المهر »أديب«
وشارك في سباق كأس الوثبة ستاليونز )بري نيزدور( 

 16.000 املالية  جائزته  البالغ  متر،   1900 ملسافة 

يورو، واملخصص للخيول العربية األصيلة في سن ثالث 

الفوز  أجل  من  بضراوة  تنافست  خياًل،   11 سنوات، 

»أديب«  للمهر  األخيرة  الكلمة  كانت  ولكن  بالسباق. 

بارزلونا،  مايكل  وبقيادة  دومولتي  توماس  بإشراف 

بفارق عنق عن »موثهيل« بإشراف  اللقب  الذي خطف 

إليزابيث بيرنارد، وبقيادة روبرتو كارلوس مونتنيجرو، 

وسجل البطل زمنًا وقدره 2:06:10 دقيقة. الالفت فنيًا 

في السباق أن املركز الثالث كان مناصفة بني »العزيزة« 

نائب حاكم  مكتوم  آل  بن راشد  الشيخ حمدان  لسمو 

دبي وزير املالية، و»اونوارد« لسمو الشيخ طحنون بن 

زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني.

»باسل »يكمل الثنائية
إلدارة  »ياس«  خليول  الثاني  الفوز  »باسل«  وأضافت 

الشيخ منصور بن زايد  العائدة لسمو  سباقات اخليل 

ثالث  في سن  املهرات  جائزة  انتزعت  نهيان، حني  آل 

سنوات، على لقب سباق بري رازيا البالغ جائزته املالية 

والرئيس  الثاني  الشوط  في  وشارك  يورو.  ألف   20
مهرات،   5 متر،   1800 ملسافة  الثالثة  الفئة  خليول 

والفرس  »منجز«  نسل  من  املنحدرة  »باسل«  وأكدت 

»أسرار« جنوميتها بتحقيق فوزها الثاني على التوالي 

بعد أن فرضت سيطرتها في املراحل النهائية.

وضح  املستقيم  عمق  في  ولكن  مثيرًا،  السباق  وجاء 

التنافس بني خيول »ياس« التي انفردت بقصب السبق، 

وفي نهاية األمر متكنت املهرة »باسل« بإشراف توماس 

دومولتي، وبقيادة مايكل بارلونا من انتزاع اللقب بزمن 

بإشراف  »باسل«  وتفوقت  دقيقة.   2:06:80 قدره 

توماس دومولتي، وبقيادة مايكل بارزلونا )اللذين حققا 

»بيان«  إسطبلها  رفيقة  عن  عنق  بفارق  أيضًا(  ثنائية 

مندزابل،  اورتيز  وبقيادة  سانشيز،  فردريك  بإشراف 

كروات”.  دو  »فريدا  طولني  بفارق  ثالثة  جاءت  فيما 

سباق

والفرس  »منجز«  نسل  من  املنحدرة  »باسل«  وكانت 

»إسرار« قد فازت بسباق كأس الوثبة ستاليونز )بري 

مضمار  في  أقيم  والذي  متر،   1600 ملسافة  فيدورا( 

تولوز.

»يارا« بطلة كأس الوثبة ستاليونز
مضمار بومبادور

»يارا«  الفرنسي تفوقت املهرة  شهد مضمار بومبادور 

لـ »ياس« إلدارة سباقات اخليل، على منافسيها بفارق 

8.5 أطوال في سباق كأس الوثبة ستاليونز »بري دو 

سن  في  األصيلة  العربية  للخيول  املخصص  بورزنيل« 

ثالث سنوات. وشارك في السباق البالغ طوله 1200 

خيول   9 يورو،  آالف   10 املالية  جائزته  البالغة  متر، 

سباقات  في  النجومية  عالم  لدخول  تستعد  ناشئة، 

اخليول العربية األصيلة. ولم جتد »يارا« املنحدرة من 

لتحقيق  صعوبة  أي  »فزاعة«  والفرس  »سراب«،  نسل 

كأحد  يؤكد جنوميتها  وبأسلوب سهل،  الناجز،  فوزها 

السباقات  في  كبير  مستقبل  ينتظرها  التي  اخليول 

املدرب  عليها  يشرف  التي  »يارا«  فوز  وجاء  الكبيرة. 

ديرل، الفتًا  أنطوني  الفارس  وبقيادة  أر سيمون،  إس 

ثانية بني خمسة  الثاني كبطولة  املركز  لتترك  األنظار، 

وبعد  الوصافة.  مركز  الحتالل  بقوة  تنافست  خيول، 

للنجيفي  فيالتيه«  دي  »فلرو  املهرة  نالت  عنيف  صراع 

كلمنت  وبقيادة  فاتريجانت،  وبإشراف داميني  ريسنج، 

وحلت  طول،  نصف  بفارق  الثاني  املركز  كادريل، 

دي  وبإشراف  كوخ،  لور  لرينيه  املوري«  »برميير  ثالثة 

غوليمني، وبقيادة إلكساندر جافالن.

خيول ياس تتفوق في يالتست.

باسل تتفوق في بري رازيا.

اديب بطل الوثبة في التست.
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سلسلة كأس رئيس الدولة تواصل جوالتها األوروبية

»فزاع الخالدية« بطل جولة إيطاليا.. و»اليتينغ بولت« يتألق في هولندا

رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات  سلسلة  واصلت 

اخلامسة  بنسختها  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة 

األوروبية،  املضامير  في  القوي  حضورها  والعشرين، 

وشهد كل من مضماري سان سيرو العريق في مدينة 

ثالثة  العريق،  الهولندي  ودوندخت  اإليطالية،  ميالنو 

احملطة  وسجلت  للسلسلة.  األوروبية  اجلوالت  ورابعة 

أقيمت في مضمار سان سيرو  التي  للسلسلة  الرابعة 

الفضي ملسيرتها  باليوبيل  قويًا، وهي حتتفي  حضورًا 

الرائدة في ظل احلضور اجلماهيري الكبير والنجاحات 

لسباقات  الكبرى  اجلائزة  ضمن  حققتها  التي  املميزة 

فزاع  املهر  وخطف  بري«.  »جراند  اإليطالية  اخليل 

الذي  بولندا،  في  اخلالدية  ملزرعة  العائد  اخلالدية 

ينحدر من نسل فحل »جلنار اخلالدية« والفرس »اسما 

اخلالدية«، األنظار، وتوج بطاًل لسباق احملطة اإليطالية، 

املخصص  »ليستد«،  متر،   2000 ملسافة  أقيم  الذي 

للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، البالغة جوائزه 

اخليول  نخبة  من   10 مشاركة  وسط  يورو،  ألف   50

العربية في إيطاليا وأوروبا، إذ استطاع فزاع بسرعته 

بيارانتونيو  اإليطالي  الفارس  ومهارة  وقوته  الفائقة 

بوركو  ميشيل  البولندي  مدربه  وبإشراف  كونفرتينو، 

سكي، التفوق عن جدارة على اخليول املنافسة على لقب 

الوزن دورًا كبيرًا في حسم  لعب فارق  السباق، حيث 

النتيجة، إذ كان فزاع األقل وزنًا بني ثالثي املقدمة بوزن 

55 كلم، ما رجحه النطالقة قوية في آخر 500 متر، 

وتفوق بربع طول عن الثاني وبزمن 2:10:06 دقيقة، 

لألند  ثالثًا  وديناميتس  ثانيًا،  أكويا  بعده كل من  وحل 

جويد واتر الند، اللذين تشرف على تدريبهما الهولندية 

فان دين بوس كارين.

قام في ختام السباق صقر ناصر الريسي، سفير الدولة 

مستشار  الرحماني،  وفيصل  إيطاليا،  جمهورية  لدى 

مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات 

العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس 

األصيلة، بحضور عبدالله الشامسي، قنصل الدولة في 

ميالنو، وسعيد املهيري، من مجلس أبوظبي الرياضي، 

األول،  املركز  الكأس لصاحب  وتقدمي  الفائزين  بتتويج 

»فزاع اخلالدية«، وتسلمها املدرب ميشيل بوركواسكي، 

والفارس بيارانتونيو كونفيرتينو.

حضور جماهيري
واهتمامًا  غفيرًا  جماهيريًا  حضورًا  السباق  وشهد 

باهتمام كبير  إعالميًا غير مسبوق، كما حظي احلدث 

وأوروبا  إيطاليا  في  اخليول  ومدربي  ومربي  مالك  من 

سباقات  مع  بالتزامن  إقامته  ظل  في  عامة،  بصفة 

في  األشهر  تعد  التي  بري«،  »جراند  الكبرى  اجلائزة 

التاريخي  سيرو  سان  مضمار  ويحتضنها  إيطاليا، 

عام  في  مبسيرته  سباق  أول  احتضن  الذي  الشهير 

إلى جانب  العاملية،  أعرق املضامير  ويعد من   ،1807

املكانة الكبيرة التي حتتلها الكأس الغالية لدى عشاق 

السباقات الكالسيكية على مدار سنوات تنظيمها، حيث 

سباق

يقام احلدث برعاية سامية لصاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات 

رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتزامن مع عام 

تعالى  الله  بإذن  له  املغفور  ونهج  لرؤية  ودعمًا  زايد، 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلعالء 

اخليل العربي األصيل، وترسيخ مكانته العريقة وأصالته 

في كل املضامير العربية والعاملية، وذلك حتت إشراف 

برئاسة  السباقات  لسلسلة  املنظمة  اللجنة  من  مباشر 

مطر سهيل اليبهوني، عضو املجلس الوطني االحتادي 

رئيس  الرياضي  أبوظبي  مجلس  إدارة  مجلس  عضو 

مجلس  مستشار  الرحماني،  وفيصل  املنظمة،  اللجنة 

أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات.

أصداء واسعة للسباق
من  النطاق  واسعة  إيطالية  أصداء  السباق  شهد  كما 

حيث اإلعالم اإليطالي واملالك ومربي ومدربي اخليول، 

للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  حتمله  ملا 

العربية األصيلة من حضور قوي في املشهد األوروبي 

مثير،  تنافس  من  السباق  كشفه  ما  بجانب  والعاملي، 

وندية قوية بني اخليول املشاركة، التي أكدت حضورها 

القوي في احلدث الكالسيكي العريق.

وفي ختام مراسم التتويج قدم فيصل الرحماني وسعيد 

الريسي،  ناصر  لصقر  الغالية  الكأس  درع  املهيري 

الذي  البارز  للدور  تقديرًا  إيطاليا،  في  الدولة  سفير 

من  قدمته  وما  إيطاليا،  في  الدولة  سفارة  به  قامت 

مستلزمات النجاح وتهيئة كل متطلبات احلدث الغالي، 

والوفد  املنظمة  اللجنة  لوفد  الكبيرة  التسهيالت  بجانب 

اإلعالمي.

»اليتينغ بولت« يتوج باللقب
الغالي بمضمار دوندخت العريق

بطاًل  الند،  لواتر  التابع  بولت«  »اليتينغ  اجلواد  توج 

تتويج الفارس.

تتويج الفائزين.

فزاع الخالدية يتوج باللقب.
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سباق

لسباق اجلولة الثالثة للسلسلة مبضمار دوندخت، والذي 

حقق جناحًا باهرًا، باإلضافة إلى احلضور الدبلوماسي 

نتيجة  الكبير،  اجلماهيري  والتواجد  املستوى،  رفيع 

اجلهود الدؤوبة التي قامت بها سفارة الدولة في مملكة 

للدول  الدبلوماسي  السلك  أعضاء  بدعوتها  هولندا، 

الغالية  الكأس  وحظيت  واألجنبية.  العربية  الصديقة 

بإشادات هولندية وأصداء إعالمية واسعة، مبا يواكب 

من  سامية  برعاية  يقام  الذي  واحلدث  الدولة  مكانة 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

ونهج  لرؤية  ودعمًا  زايد  عام  مع  بالتزامن  الرئاسة، 

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

إلعالء اخليل العربي األصيل، وترسيخ مكانته العريقة 

وأصالته في كل املضامير العربية والعاملية، وذلك حتت 

السباقات  لسلسلة  املنظمة  اللجنة  من  مباشر  إشراف 

الوطني  املجلس  عضو  اليبهوني  سهيل  مطر  برئاسة 

االحتادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي 

مستشار  الرحماني  وفيصل  املنظمة،  اللجنة  رئيس 

مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام السباقات.

إثارة وقوة
جاء السباق الذي خصص للخيول من سن أربع سنوات 

جوائز  مبجموع  )قوائم(  م،   2150 ملسافة  فوق  فما 

قبل  والترشيحات  للتوقعات  مطابقًا  يورو،  ألف   30
االنطالقة، من خالل املواجهة املثيرة والقوية بني »اليتينغ 

بولت«، بإشراف املدربة الهولندية فان دين بوس كارين 

لياس  »عون«  واملهر  هاميل،  بابتيست  جيان  والفارس 

إلدارة سباقات اخليل العائدة لسمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان، منذ بداية السباق، خصوصًا في آخر 

400 متر التي شهدت تقدم »اليتينغ بولت« ببراعة وسط 
حسم  النهاية  خط  أن  إال  »عون«،  من  مميزة  مطاردة 

املواجهة ملصلحة »اليتينغ بولت« بفارق رقبة عن »عون«، 

وبزمن 2:22:60 دقيقة، وحل »عون« وصيفًا.

حضور دبلوماسي رفيع المستوى
املستوى،  رفيع  دبلوماسي  بحضور  السباق  ومتيز 

مملكة  في  الدولة  سفير  النويس  علي  سعيد  تقدمهم 

هولندا، وعبدالعزيز عبدالله أبوحيمد سفير السعودية، 

عدد  تواجد  بجانب  املغرب،  سفير  بلوقي  وعبدالوهاب 

من سفراء بعض الدول األخرى، كما حضرت السباق 

مارغريت جي دي راوتر مديرة مضمار دوندخت مبملكة 

أبوظبي  مجلس  مستشار  الرحماني  وفيصل  هولندا، 

الرياضي املشرف العام لسلسلة سباقات كأس صاحب 

وعكس  األصيلة،  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو 

عالقات  متانة  الدبلوماسي  للسلك  القوي  احلضور 

واملكانة  الطيبة  والسمعة  املتميزة  والصداقة  التقارب 

املرموقة للدولة عند دول العالم كافة. 

الرحماني: الدعم يمنح الحدث
قيمة كبيرة

أبوظبي  مجلس  مستشار  الرحماني  فيصل  هنأ 

كأس صاحب  سباقات  سلسلة  عام  مشرف  الرياضي 

سمو  األصيلة،  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالنجاحات الكبيرة التي 

في  والثالثة  أوروبيًا،  الثانية  الهولندية  سجلتها احملطة 

أجندة السباقات، مبينًا أن الدعم السخي الذي يقدمه 

سمّوه، نلمس ثماره في كل محطة من محطات احلدث 

الغالي، الذي يقام بالتزامن مع عام زايد، األمر الذي 

مينحه قيمة وأهمية كبيرة.

وقال الرحماني: »التنافس املثير الذي شهده السباق بني 

)اليتينغ بولت( و)عون(، يعكس قوة السباق من الناحية 

اخليول  نخبة  مشاركة  على  جديد  من  ويؤكد  الفنية، 

الكبير،  اجلماهيري  والتواجد  األوروبية،  املضامير  في 

الدبلوماسي  واحلضور  الهولندي،  اإلعالمي  واالهتمام 

ومحبة  بسالم  وانفتاحها  اإلمارات  مكانة  وأكد  املميز، 

جتاه شعوب العالم، ورسالتها السامية التي تعززها في 

أنشطتها ومناسباتها اخلارجية كافة«.

التي  الكبيرة  باألصداء  فخره  عن  الرحماني  وأعرب 

سجلتها احملطة الهولندية، والتي ستمثل لنا دافعًا مهمًا 

ووضع  والتميز،  النجاح  مبقومات  احملطات  كل  لرفد 

البصمات املبهرة التي ترسخ مكانة اإلمارات بني األمم.

سباق ايطاليا.
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تفوقت بفارق رأس عن  »النعيمة«

المهرة »الشموس« بطلة لسباق الوثبة ستاليونز في التست

وبإشراف  ريسنج  للنجيفي  »الشموس«  املهرة  خطفت 

لقب  سانتياغو  دلفني  الفارسة  وقيادة  جوردين  شارل 

متر،   1400 ملسافة  ستاليونز  الوثبة  كأس  سباق 

والذي أقيم مبضمار التست دو بوش الفرنسي، وكان 

السباق البالغة جائزته 25000 يورو جزءًا من سلسلة 

العاملية ضمن مهرجان سمو  الوثبة ستاليونز  سباقات 

للخيول  العاملي  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

العربية األصيلة، والذي يحتفل مبرور 10 سنوات على 

تأسيسه، وميثل عام 2018 أيضًا الذكرى املئوية مليالد 

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه.

ومتيز السباق، الذي شاركت فيه 6 خيول في سن أربع 

في  »الشموس«  وتفوقت  والتشويق،  باإلثارة  سنوات، 

دلفني  الفارسة  من  بارعة  قيادة  بعد  النهائية  املراحل 

سانتياغو، ومت االحتكام إلى جهاز الفوتو فينش. وجاء 

رأس  بفارق  املوري«  ريسك  »نو  ابنة  »الشموس«  فوز 

عن »النعيمة« بإشراف توماس فورسي، وبقيادة جوليان 

أوج، فيما جاء ثالثًا بفارق طولني »اهذر« جلان ماركو 

فاتريجانت وبإشراف داميني فاتريجانت وقيادة اورتيز 

مندزابل.

دقيقة،   1:31:60 وقدره  زمنًا  »الشموس«  وسجلت 

سباق

وجاءت في املركز الرابع بفارق رأس عن الثالثة »هند« 

لياس إلدارة سباقات اخليل، بإشراف ديفيد موريسون 

وقيادة جيمي مارتن.

مع  متاشيًا  ستاليونز«،  »الوثبة  كأس  سباقات  وتقام 

استراتيجية املهرجان، وتنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار املالك واملربني 

في معظم دول العالم وحتفيزهم لزيادة االهتمام باخليل 

العربي، من خالل تنظيم سباقات مناسبة لهم تزيد من 

عام إلى آخر، إضافة للفعاليات املنوعة التي يتضمنها 

املهرجان. 

والثقافة،  للسياحة  أبوظبي  دائرة  املهرجان  يدعم 

بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية 

األساسي،  الشريك  والدقيق  األعالف  وتسويق  إلنتاج 

واألرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران اإلمارات 

»الناقل الرسمي«، وبالتعاون مع هيئة اإلمارات لسباق 

اخليل، واالحتاد الدولي خليول السباق العربية »إفهار«، 

وجمعية اخليول العربية األصيلة، وبدعم وزارة اخلارجية 

وترعى  والرياضة.  الشباب  لرعاية  العامة  والهيئة 

املهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد خلدمات الطب 

البيطري، ونيسان الشرق األوسط املسعود للسيارات، 

وايكوي  والسياحة، ومزرعة األول،  للسفريات  ونيرفانا 

كير للخدمات البيطرية، وكافالوس لرعاية ومستلزمات 

وشركة  املستدامة  البيئة  تقنيات  مجموعة  اخليول، 

اإلمارات،  صقاري  ونادي  ستاليونز،  والوثبة  حياتنا، 

زايد  بن  محمد  ومدرسة  للصقارين،  أبوظبي  ونادي 

للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع العواني، وعمير 

كرم  فاديا  ومختبرات  وكابال،  للسفريات،  يوسف  بن 

بوست،  وريسنج  ياس،  وقناة  التجميل،  ملستحضرات 

وباريس تيرف، والوثبة سنتر، واالحتاد النسائي العام، 

واملجلس األعلى لألمومة والطفولة، وجلنة رياضة املرأة، 

وأكادميية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي 

أبوظبي للفروسية.

تتويج الفأيزين.

المهرة الشموس تجتاز خط النهاية.
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ولي  النعيمي،  حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  بحضور 

عهد عجمان، متكنت مرابط اإلمارات من إحراز نصف 

التي  العربية  اخليل  جلمال  الدولية  منتون  بطولة  ذهب 

استضافها شاطئ الريفييرا بالقرب من مدينة موناكو 

ذهبيتني  عن  عبارة  ميداليات،   9 وحصدت  الفرنسية، 

العربية،  للخيول  دبي  ملربط  برونزيات  وثالث  وفضية، 

وميدالية  عجمان،  ملربط  وبرونزيتني  ذهبية،  وميدالية 

برونزية ملربط اإلمارات، وسّجل مربط دبي إجنازًا عاليًا 

بإحرازه مجموعة من جوائز التميز التي حفظت له مركز 

الصدارة في إنتاج أجمل اخليول العربية األصيلة بني 

أقوى املرابط في العالم.

نصف ذهب البطولة لإلمارات
نال مربط دبي ذهبية املهرات عمر سنة عن طريق »دي 

شيهانة« من فحل اإلنتاج العاملي املعاصر »إف إيه إل 

املسابقة  وفي  شهال«،  »دي  العاملية  والفرس  رشيم« 

»دي  الفحل  من  رنانة«  »دي  املهرة  انتزعت  نفسها 

وفي  البرونزية.  امليدالية  »جميلة«  والفرس  خطاف«، 

عجايب«  »دي  العالم  بطلة  متكنت  املهرات،  مسابقة 

فيرونيكا«  »ليدي  والفرس  فريد«  إف  »آر  الفحل  ابنة 

بطولة منتون الدولية لجمال الخيل

اإلمارات تتألق وتحّلق باأللقاب الذهبية للبطولة 

من فرض هيبتها املطلقة، وإمتاع عشاق اخليل العربي 

انتزع  كما  الذهبية.  امليدالية  ونالت  الفريدة،  بحركتها 

للمهرة »دي شيهانة«، املهر »دي شالل«  األخ الشقيق 

شهلة«،  »دي  والفرس  رشيم«  إل  إيه  »إف  الفحل  من 

امليدالية الفضية في مسابقة األمهار. وحصل املهر »دي 

إيه إل رشيم« والفرس »رويال  الفحل »إف  بارق« من 

أميرة« على امليدالية البرونزية في مسابقة األمهار بعمر 

اإلمارات  ومربط  عجمان  مربط  من  كل  وعزز  سنة، 

أحرز  حيث  البطولة،  ميداليات  من  اإلمارات  حصيلة 

من  كفو«  ج  »ع  املهر  بوساطة  ذهبية  عجمان  مربط 

في  كحيلة«  ج  »ع  والفرس  إيه«  إيه  »شنغهاي  الفحل 

مسابقة األمهار، وكذلك برونزية املهرات التي انتزعتها 

املهرة »إتش دي إم مرايا ابال« وهي من الفحل »آر إف 

انتزع  كما  ابال«.  إميانيا  دبليو  »دبليو  والفرس  فريد« 

مربط اإلمارات برونزية بجمال الفحل »إي أس سراب«، 

وهو من الفحل مراج والفرس »ماجستي«. 

جوائز التميز
وهي  التميز،  جوائز  من  عدد  على  دبي  مربط  حصل 

لقب أفضل مزرعة منتجة للخيل العربية، وأفضل مهرة 

بالبطولة، وكانت من نصيب املهرة الفاتنة »دي عجايب«، 

مربط  إنتاج  نصيب  من  وكانت  منتجة،  فرس  وأفضل 

أعلى  وجائزة  »دي شهلة«،  الفرس  العالم  وبطلة  دبي، 

معدل نقط للمهرات بالبطولة، وكانت أيضًا من نصيب 

املهرة »دي عجايب«، وجائزة أفضل فحل منتج، وكانت 

املعاصر  العاملي  لإلنتاج  احلية  األسطورة  نصيب  من 

الفحل »إف إي إل رشيم«.

ونال مهر مربط عجمان »ع ج كفو« باإلضافة إلى ذهبية 

املهرة  مهر،  ألفضل  العربية  الهوية  جائزة  األمهار، 

جائزة  عجمان،  مربط  من  أيضًا  وهو  ع«،  ع  »بدوية 

أفضل خيل من الساللة املصرية.

التوحيدي: عرس وطني
عّبر املهندس محمد التوحيدي، املشرف العام مدير عام 

التي  بالنتائج  العربية، عن سعادته  للخيول  دبي  مربط 

هذه  في  يسعنا  »ال  قائاًل:  البطولة،  في  املربط  حققها 

البطولة القوية إال أن نفرح مبقدار ما شهدته من قوة 

املنافسة بني أقوى مرابط العالم، وما حققه مربط دبي 

من إجنازات تضاف إلى إجنازات متواصلة على مدى 

أكثر من عشر سنوات على إنشاء مربط دبي انطالقًا 

جمال الخيل

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ودعم  ومنهج  رؤية  من 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

سمّوه  وضع  حينما  الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء 

للخيل العربية األصيلة أفقًا واضحًا لتكون في أفضل 

مستوياتها إنتاجًا وإجنازًا«.

عززتها  جيدة  كانت  احمللي  إنتاجنا  »نتائج  وأضاف: 

سيطرة على ألقاب التميز التي مثلما نعتبرها اعترافًا 

العربية  اخليل  إنتاج  في  املربط  جهود  ثمار  بجودة 

لالحتفاظ  متجددة  مسؤولية  أيضًا  نعتبرها  األصيلة، 

بالصفة القيادية إلنتاجنا احمللي على مستوى العالم«.

وقال: »اإلمارات بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد 

تتويج  في  ومشاركته  عجمان،  عهد  ولي  النعيمي، 

مرابطنا في امليدان، حيث رفرف علم اإلمارات، صنعت 

التميز وسطرت مشاهد عرس وطني  احلدث مبقاييس 

ترى  أن  اعتادت  التي  املشاركة  الدول  بني  لإلمارات 

اإلمارات في الصدارة بأقوى بطوالت العالم«.

المرازيق: إنتاج القمة
قال عبدالعزيز املرازيق املدير التنفيذي ملربط دبي: »إن 

للفرحة في بطولة منتون الدولية ما يبررها، فقد حشدت 

العديد من املرابط األقوى في العالم كل إمكاناتها من 

التي  اخليول  أفضل  من  إنتاجها  غير  ومن  إنتاجها 

متتلكها، لتجعل من املنافسات في أشرس مستوياتها، 

األمم  ألقاب  على  للمنافسة  استباقي  أسلوب  وهو 

والعالم. وقد كان مربط دبي في املوعد بتمكنه من كل 

األول  املركز  واحتالله  التميز،  وألقاب  امليداليات  ألوان 

بني املتبارين«.

عمار النعيمي خالل التتويج.
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أخبار

بتوجيهات محمد بن راشد

35  مليون دوالر جوائز كأس دبي العالمي للخيول

آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  بتوجيهات صاحب 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي ، يعزز سباق كأس دبي العاملي من مكانته كأغنى 

يوم في سباق اخليل يوم 30 مارس 2019. حيث متت 

 - اليوم  هذا  اإلجمالية حلزمة سباقات  اجلوائز  زيادة 

التي ستضم ستة سباقات »جروب 1«  وثالثة سباقات 

مليون   35 إلى  دوالر  مليون   30 من   -  «  2 »جروب 

دوالر. لقد متت زيادة اجلائزة املالية لسباق »كأس دبي 

العاملي« برعاية طيران اإلمارات، مببلغ قدره 2 مليون 

الفائز  منها  يحصل  دوالر،  مليون   12 لتصبح   دوالر 

اجلائزة  وهي  دوالر،  مليون   7.2 على   األول  باملركز 

املهجنة  اخليول  سباقات  في  األول  للمركز  األعلى 

األصيلة في العالم.

سباقات  جوائز  على  إجمالية  بزيادة  سمّوه  أمر  كما 

يوازي  »ما  دوالر   1.830.000 بلغت  ميدان  مضمار 

نحو 6.7 مليون درهم« على أن يبدأ تطبيقها في موسم 

سباقات 2018 – 2019.

العاملي  دبي  كأس  أمسية  في  السباقات  من   4 وتلقت 

ديربي  وهي  منهم،  لكل  درهم  ألف   500 بلغت  زيادة 

املضمار  الثانية  للفئة  متر   1900 ملسافة  اإلمارات 

الرملي، لتصبح قيمة جوائزه 2.5 دوالر برعاية مجموعة 

سعيد ومحمد النابودة، وارتفعت جوائز سباق جودلفني 

مايل للفئة الثانية ملسافة 1600 متر، إلى 1.5 مليون 

دوالر وهو برعاية مدينة محمد بن راشد، ورفعت قيمة 

الثانية »عشبي«  للفئة  جوائز سباق كأس دبي الذهبي 

إلى 1.5 مليون دوالر برعاية الطاير للسيارات.

ومتت إضافة مليون دوالر لسباق القوز للسرعة ملسافة 

1200 متر للفئة األولى »عشبي«، لتصبح قيمة إجمالي 

للتطوير  عزيزي  برعاية  دوالر  مليوني  املالية  جوائزه 

العقاري. وتلقى سباق دبي جولدن شاهني للفئة األولى، 

القيمة اإلجمالية  لتصبح  ألف دوالر   500 بلغت  زيادة 

نيوز.  جلف  برعاية  دوالر  مليوني   2.5 املالية  جلوائزه 

ماليني   6« كالسيك،  شيماء  دبي  سباقات  واحتفظت 

دوالر«، ودبي تيرف »6 ماليني دوالر«، وكحيلة كالسيك 

»مليون دوالر«، بقيمة جوائزها.

سعيد الطاير: دفعة قوية
نحو مزيد من النجاح والتميز

تقّدم سعيد بن حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة ميدان، 

آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ  بأسمى 

لرياضات  املستمر  لدعمه  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

مستوى  على  رموزها  أهم  سموه  ُيعد  التي  اخليل، 

قبل  سموه  أسسه  الذي  العاملي  دبي  ولكأس  العالم، 

أكثر من 20 عامًا، وحتديدًا في العام 1996، ليصبح 

وأحد  اخليل  سباقات  مجال  في  عامليًا  األبرز  احلدث 

الرياضية،  العالم  أجندة  على  السنوية  األحداث  أكبر 

ووصف الزيادة التي أمر بها سموه في اجلوائز املالية 

بأنها دفعة قوية للكأس نحو مزيد من النجاح والتميز 

بني نخبة األحداث الرياضية العاملية الكبرى، ومناسبة 

ينتظرها عشاق اخليل كل عام تتركز فيها أنظار العالم 

على دبي مع كل انعقاد لها.

سباقات  جوائز  برفع  سموه  توجيهات  الطاير  وثّمن 

مضمار »ميدان« بصفة عامة، تأكيدًا على مكانة وقيمة 

حرص  يجّسد  الذي  الكبير  الرياضي  الصرح  هذا 

معايير  ذات  حتتية  لبنية  اإلمارات  امتالك  على  سموه 

عاملية تكّرس موقعها كدولة رائدة وذات دور مؤثر على 

الدولي، السيما في مجال سباقات  الرياضي  الصعيد 

مختلف  في  الرياضة  هذه  عشاق  بذلك  لتدعم  اخليل، 

أنحاء العالم.

وأوضح: »اللفتة الكرمية من صاحب السمو نائب رئيس 

الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

تعكس مدى شغف سموه باخليل واهتمامه الشخصي 

بسباقاتها، في حني تدعم هذه اخلطوة تطلّعات سموه 

في  عاملية  منارة  دبي  مكانة  ترسيخ  نحو  املستقبلّية 

رياضات  مجال  وفي  عامة،  بصفة  الرياضي  املجال 

وسباقات اخليل على وجه اخلصوص، باستقطاب نخبة 

خيول العالم األبطال للتنافس على مضمار هذا الصرح 

اإلمارات  قيم  من  مستلهمة  رياضية  بروح  العمالق، 

الداعية إلى التآخي والصداقة واالنفتاح على العالم بكل 

املودة والترحاب«.

الرحماني: امتداد لعطاءات
ومبادرات فارس العرب

ثّمن فيصل الرحماني رئيس االحتاد الدولي لسباقات 

مجلس  مستشار  »إفهار«،  األصيلة  العربية  اخليل 

يوليه صاحب  الذي  السخي  الدعم  الرياضي،  أبوظبي 

نائب رئيس  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو 

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

ملكانة اخليل في العالم، مؤكدًا أن رفع اجلوائز املالية 

لكأس دبي العاملي جاء ليعكس الدور الريادي واالهتمام 

الكبير والدعم غير احملدود من صاحب األيادي البيضاء 

الرائد  نهجه  من  انطالقًا  العالم،  في  اخليل  لسباقات 

متواصلة  جناحات  عن  تثمر  التي  السامية  وتوجيهاته 

وفعاليات رياضية بقيمة ومكانة اإلمارات املتقدمة.

وقال: زيادة قيمة اجلوائز املالية تؤكد من جديد حرص 

والتنمية ألهم  التقدم  لتحقيق  املستمرة  ورعايته  سموه 

سباقات العالم، مبا يرفع سقف الطموحات والتحديات 

الذي  العاملي  وللمشاركني في كأس دبي  حملبي اخليل 

ميثل قيمة رياضية باهرة تقدمها اإلمارات للعالم أجمع.

وأضاف: هذه املبادرة متثل امتدادًا لعطاءات ومبادرات 

فارس العرب وصاحب النهضة الكبيرة في عالم اخليل 

والفروسية وربان جناحات خيول اإلمارات في امليادين 

العاملية، مشيرًا إلى أن كأس دبي العاملي الذي تأسس 

بفضل رؤية ودعم سموه، حقق جناحات غير مسبوقة في 

سباقات اخليل العاملية، وبات احلدث األعلى واألغلى في 

العالم، وسيزداد تألقًا وإبهارًا في ظل املبادرة اجلديدة 

تطور  عمليات  وستخدم  اإلضافة،  حتمًا  ستحقق  التي 

جلوائز  سموه  برفع  مشيدًا  العالم،  في  اخليل  رياضة 

سباقات ميدان والتي متثل دعمًا سخيًا لتوفير الفرص 

املميزة للمالك واملربني والفرسان في اإلمارات.

حمدان بن محمد وحمدان بن راشد خالل تتويج النسخة الماضية من كأس دبي العالمي.
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أخبار

زيادة %12 في الجوائز المالية لكرنفال كأس دبي العالمي
متر عشب(   1200  ،3 )جروب  تيرف سبرينت  الشبا 

والذي سيكون التجربة التحضيرية األمثل – كما ظهر 

من نسخة العام 2018 من السباق التي فاز بها "جنغل 

كات" جلودلفني – لسباق القوز للسرعة البالغة جائزته 

املالية 2 مليون دوالر برعاية عزيزي للتطوير )جروب1(.

كما حصلت ثماني سباقات رئيسة أخرى على جوائز 

بينها سباق ند الشبا  2019 من  للعام  مالية إضافية 

فبراير(   28 أمتار، عشب،   2810  ،3 تروفي )جروب 

دوالر  ألف   100 مببلغ  املالية  جائزته  سترتفع  والذي 

خليول  مخصص  سباق  وهو  دوالر،  ألف   300 إلى 

كأس  سباق  لقب  على  للمنافسة  تتطلع  التي  التحمل 

البالغة 1.5 مليون دوالر برعاية  دبي الذهبي بجائزته 

الطاير للسيارات )جروب 2، 3200 متر، عشب( بعد 

ميدان  لسباق  املالية  اجلائزة  وارتفعت  هذا  يومًا.   30
فبراير(   14 عشب،  متر   1000  ،2 )جروب  سبرينت 

مببلغ 75 ألف دوالر إلى 250 ألف دوالر، ما يعزز من 

قوة برنامج سباقات املضمار العشبية.

سباقات املهرات واألفراس لها نصيب من هذه الزيادات 

ارتفعت  حيث  الكرنفال،  لسباقات  املالية  اجلوائز  في 

متر   1600  ،2 )جروب  فيردي  كيب  سباق  جائزة 

متر   1800  ،2 )جروب  وبالنشني  يناير(   17 عشب، 

اآلن  منها  كل  تبلغ جائزة  بحيث  فبراير(،   14 عشب، 

250 ألف دوالر.

حصل  أسلفنا  كما  تيرف  دبي  سباق  إلى  الطريق 

سباق  من  كاًل  شملت  املالية  اجلوائز  في  زيادة  على 

 3 عشب،  متر   1800  ،3 )جروب  ستيكس  سنسبيل 

دوالر  ألف   25 مبقدار  جائزته  ارتفعت  والذي  يناير( 

لتصل إلى 200 ألف دوالر، وسباق الراشدية )جروب 

على  حصل  الذي  يناير(   24 عشب،  متر   1800  ،2
زيادة في اجلائزة مقدارها 50 ألف دوالر لتبلغ 250 

ألف دوالر، ويعزز سباق سنسبيل من قوة حفل السباق 

أيضًا  يضم  والذي  يناير   3 في  للكرنفال  االفتتاحي 

دباوي ستيكس )جروب 3، 1200 متر( خليول السرعة 

على الرمل والذي ارتفعت جائزته املالية مببلغ 25 ألف 

دوالر لتصل إلى 200 ألف دوالر.

سنوات  الثالث  خيول  سباقات  برنامج  توسيع  مت  وقد 

لكي يسمح لها باملشاركة في األرضية العشبية والرملية 

لدربي اإلمارات.  املؤدية  وسباقات السرعة والسباقات 

متر،   1600 )ليستد،  كالسيك  ميدان  سباق  وحصل 

عشب، 28 فبراير( على زيادة في اجلائزة املالية مببلغ 

 175 املالية  جائزته  مجموع  ليصبح  دوالر  ألف   25
ألف دوالر، وهذا السباق يدعمه سباق ميدان كالسيك 

البالغة  يناير(   31 عشب،  متر،   1400( التحضيري 

جائزته املالية 100 ألف دوالر، باإلضافة إلى سباقني 

جديدين هما سباق دبي تروفي بجائزة تبلغ 100 ألف 

ميدان  يناير( وسباق   10 متر، عشب،   1400( دوالر 

متر،   1900( دوالر  ألف   100 تبلغ  بجائزة  تروفي 

الثالث سنوات  14 فبراير( واملخصص خليول  عشب، 

والتي تفضل مسافة أطول.

أما في األرضية الرملية، ستحصل اخليول ذات القدرات 

البستكية  سباق  في  للمشاركة  فرصة  على  التحملية 

التحضيري اجلديد )1900م، 24 يناير( بجائزة تبلغ 

100 ألف دوالر، أما اخليول الراغبة في املشاركة في 
كال سباقي 2000 غينيس اإلمارات )جروب 3، 1600 

متر، 7 فبراير( بجائزة تبلغ 250 ألف دوالر، وسباق 

البستكية بنفس اجلائزة، سوف حتصل على راحة ملدة 

أسبوع إضافي بني السباقني.

وقد متت زيادة مسافة سباق 2000 غينيس اإلمارات 

التحضيري )1600 متر، 10 يناير( بجائزة تبلغ 100 

ألف دوالر(، في حني أن مهرات الثالث سنوات، سوف 

يحصلن مرة أخرى على فرصة املشاركة في سلسلة من 

اإلمارات  أوكس  بسباق  تنتهي  سلسلة  سباقات  ثالثة 

)جروب 3، 1900 متر، 21 فبراير( بجائزة تبلغ 250 

ألف دوالر.

دبي  كأس  كرنفال  في  الهانديكاب  سباقات  ستحصل 

العاملي على زيادات في اجلوائز املالية تتراوح من 10 

آالف إلى 15 ألف دوالر، مع احلفاظ على احلد األدنى 

دوالر،  ألف   135 وقدره  الكرنفال  في  املالية  للجوائز 

وترتفع إلى ان تصل 175 ألف دوالر.

ستكون النسخة الـ 15 من كرنفال كأس دبي العاملي 

2019 مميزة تاريخيًا بجوائز مالية قياسية تتوزع على 
مضمار  يستضيفها  التي  اخليل  لسباقات  ليالي   10
ميدان في إمارة دبي في دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

أعلى  الكرنفال  لسباقات  املالية  اجلوائز  ستكون  حيث 

بنسبة %12 عن معدلها السابق، لتبلغ في مجموعها 

املوسم  السباقات خالل  دوالر. ستقام  مليون   12.67
تصادف  التي  العاملي  دبي  كأس  لكرنفال  املقِبل 

منافساته أمسيات اخلميس تبدأ من 3 يناير وحتى 28 

للكرنفال  واخلتامي  العاشر  احلفل  يقام  فيما  فبراير، 

)سوبر ساترداي( يوم السبت املوافق 9 مارس.

طرأت زيادات في اجلوائز املالية للجوالت الثالث لبطولة 

حتدي آل مكتوم، والتي توفر مسارًا محليًا ثريًا باجتاه 

كأس دبي العاملي الذي متت زيادة جوائزه املالية إلى 

12 مليون دوالر.
هذا وارتفعت اجلائزة املالية للجولة األولى من حتدي آل 

مكتوم )جروب 2، ملسافة 1600 متر، يوم 10 يناير( 

دوالر،  ألف   100 بزيادة  أي  دوالر؛  ألف   350 إلى 

في حني متت زيادة جائزة اجلولة الثانية من السلسلة 

)جروب 2، ملسافة 1900 متر، يوم 7 فبراير( لتصبح 

ألف   200 قدرها  بزيادة  أي  دوالر؛  ألف   450 اآلن 

 ،1 البطولة )جروب  الثالثة من هذه  أما اجلولة  دوالر، 

2000 متر، سوبر ساترداي( فأصبحت جائزتها املالية 
600 ألف دوالر؛ أي بزيادة قدرها 200 ألف دوالر. 
وجتدر اإلشارة إلى أن ثمانية من آخر 19 فائزًا بكأس 

بينهم  من  السلسلة،  هذه  في  نافسوا  قد  العاملي  دبي 

أربعة من آخر سبعة فائزين بالكأس.

هذا وقد متت زيادة اجلوائز املالية للسباقات املتبقية من 

يوم سوبر ساترداي، والتي تعد مبثابة جتارب حتضيرية 

دبي  كأس  أمسية  في  لها  املناظرة  للسباقات  ختامية 

العاملي، وشملت تلك الزيادات سباق جبل حتا )جروب 

1، ملسافة 1800 متر، على املضمار العشبي( والذي 
ارتفعت جائزته املالية مبقدار 100 ألف دوالر لتصبح 

400 ألف دوالر، وهو السباق التحضيري لسباق دبي 
البالغة   )1 )جروب  العاملية  دبي  موانئ  برعاية  تيرف 

جائزته املالية 6 ماليني دوالر.

كما حصل سباقان في يوم سوبر ساترداي على زيادة 

في اجلائزة املالية قدرها 50 ألف دوالر؛ وهما سباق 

دبي سيتي أوف جولد )جروب 2، 2410 أمتار، عشب( 

الذي ارتفعت جائزته املالية إلى 300 ألف دوالر، وميثل 

جتربة لسباق دبي شيما كالسيك )جروب 1(، وسباق 

جائزته  ارتفعت  الذي  متر(   1900 )ليستد،  البستكية 

املالية أيضًا إلى 300 ألف دوالر، وهو سباق حتضيري 

بجائزته  اإلمارات  دربي   – العالم  في  األغنى  للدربي 

البالغة 2.5 مليون دوالر برعاية مجموعة سعيد ومحمد 

النابودة )جروب 2(.

كما ارتفعت جوائز ثالثة من سباقات سوبر ساترداي 

مببلغ 150 ألف دوالر لتصبح جائزتها 350 ألف دوالر 

 ،3 )جروب  الشمال  مهب  سباق  وهي  التوالي،  على 

1200 متر( والذي يعد جتربة اختبارية لسباق السرعة 
الرملي األغنى في العالم – دبي جولدن شاهني بجائزته 

البالغة 2.5 مليون دوالر برعاية جلف نيوز )جروب 1(. 

ثم سباق برج نهار )جروب 3، 1600 متر( التحضيري 

لثاني أغلى سباق رملي على مسافة امليل في العالم – 

جودلفني مايل بجائزته البالغة 1.5 مليون دوالر برعاية 

وان  ديستريكت   – مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مدينة 

)جروب 1(. وأخيرًا السباق الذي مت ترفيعه مؤخرًا ند 
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تعليم الفروسية ـ خاص البادية

لماذا تصهل الخيول؟الكشف عن قدرات عقلية “خارقة” لدى الخيول

متتلكها  مميزة  بصرية  قدرة  الباحثني  أظهرت جتارب 

اخليول في حفظ تعابير وأحاسيس الناس من حولها.

وقام املشرفون على التجربة بعرض مجموعة من الصور 

الفوتوغرافية على 21 حصانا لبضع دقائق فقط. وكانت 

منها  فجزء  ألصحابها،  مختلفة  تعابير  تعكس  الصور 

غاضبني  ألناس  آخر  وقسم  وسعيدة  مبتسمة  لوجوه 

وكئيبني.

ودعا الباحثون أصحاب الصور وعرضوهم أمام اخليول 

إن  القائلة  األسطورة  فرنسيون  بيولوجيا  علماء  نفى 

اخليول تصهل عندما تكون في حالة من الغضب.

وأكد اخلبراء الفرنسيون أن صهيل اخليول عالمة على 

إحساسها مبشاعر إيجابية وداللة على تأييد تصرفات 

أصحابها وهم بقربها.

خالل  األحيان  من  كثير  في  عادة  اخليول  وتصهل 

األحداث املمتعة في حياتها، كقضم األعشاب واملشي 

واقترب  قبل.  من  الصور  على  تعابيرهم  التي شاهدت 

األشخاص من اخليول بتعابير وجه محايدة )ال مبتسمة 

وال غاضبة( للتعرف على ردات فعل اخليول عند رؤيتهم 

شخصيا.

صورهم  عرضت  الذين  األشخاص  اقترب  وعندما 

فقط  اليسرى  عيونها  اخليول  أدارت  الغضب،  بتعابير 

تتبعه  اخلبراء  بحسب  السلوك  وهذا  عليهم،  للتعرف 

اخليول لدى الشعور بالقلق أو اقتراب اخلطر.

أما لدى اقتراب األشخاص الذين رأت اخليول صورهم 

بعيونها  إليهم  احليوانات  استدارت  فقد  مبتسمني، 

اليمنى وأمعنت النظر فيهم دون توقف.

وأكد الباحثون أن ردود فعل اخليول لدى رؤية الناس 

تشعر  فهي  التجربة،  أثبتت  كما  قسمني  إلى  تنقسم 

بالقلق  وتشعر  مبتسمني  ألناس  مقابلتها  لدى  بالراحة 

لدى رؤيتها أناسا عدوانيني أو غاضبني.

في املراعي، والداللة على ذلك اآلذان املنتصبة واملتجهة 

إلى األعلى. وقالت اخلبيرة الفرنسية، ماتيلدا شتومب، 

حصانا:   50 حوالي  لتصرفات  طويلة  مراقبة  بعد 

“لدينا اآلن مؤشر موثوق به لتحليل تصرفات اخليول، 

خاصة صهيلها”. وأكدت شتومب أن اخليول تعبر عن 

مشاعرها جتاه بعضها البعض وجتاه البشر عن طريق 

األصوات اخلاصة، مثل الكالب.

الفرنسية أن ظاهرة تكرار الصهيل  وأضافت اخلبيرة 

في  تعيش  التي  الطليقة  اخليول  لدى  بشدة  تالحظ 

السهول مع أقرانها وتشارك مشاعرها بهذه الطريقة. 

أما اخليول التي متضي أغلب أوقاتها في اإلسطبالت، 

فهي أقل صهيال بسبب حياتها الرتيبة، ويرتفع صوتها 

هذه  تعكس  وال  منها،  البشر  أصحابها  اقتراب  لدى 

األصوات الغضب بل املودة واالمتنان.



4647 46

تعليم الفروسية ـ خاص البادية

يستخدم السوط كأداة للعقاب و استخدامه بهذه الصفة 

شائع عند تدريب اخليول .

يستخدم السوط ملعاقبة اخليل على عدم استجابته , على 

أمل أن يعيد اخليل النظر في اإلشارة و يستجيب لها.

سيء  بتوقيت  اقترانها  و  معقدة  املهمة  هذه  تعتبر 

وضربات غير منتظمة يؤدي إلى سلوك قلق مضطرب 

املستخدم  السوط  أن  كبير  تناقض  هناك  ومتناقض. 

نفسه  هو  للجام  استجابته  عدم  على  احلصان  ملعاقبة 

الذي يستخدم إلبطاء حركة احلصان .. اعتبار الراكب 

للسوط  كإشارة أخرى يجعله أكثر فعالية.

صحيح  بشكل  االستجابة  على  اخليل  تدريب  يجب 

للسوط عند استخدامه بالنقر اخلفيف املتناغم  وزيادته 

تدريجيًا, الذي يوّجه إلى مكان معني من جسم احلصان 

للقيام باحلركة املطلوبة.

على سبيل املثال , ميكن استخدام السوط في التدريب 

باليد أو حتت السرج على املناطق التالية :

- على منتصف الصدر لتحفيز التقدم نحو األمام.

- على األطراف اخللفية لتحفيز دوران األطراف اخللفية 

و خضوع الساق.

- على كتف اخليل لتحفيز دوران األطراف األمامية.

سلبي,  كتعزيز  تتجلى  التي  اإلشارات  جميع  كحال 

حتى  زيادته  أو  التحفيز  على ضغط  احلفاظ  املهم  من 

ظهور االستجابة املطلوبة , عندئذ يحرر اخليل من هذا 

الضغط. يجب عدم تقليل تواتر أو شدة النقر حتى تظهر 

االستجابة املطلوبة . من األنسب زيادة التواتر أكثر من 

زيادة الشدة والقيام بزيادة الشدة فقط كحل أخير.

في املراحل املتقدمة من التدريب , ينخفض نقر السوط 

هو  االبتداء  نقر  أن  اخليل  يتعلم  عندما  طبيعي  بشكل 

إلى  يتطور  أن  االنخفاض ميكن  . هذا  محفز متييزي 

تدريب اخليل على االستجابة املناسبة إما إلى تسريع 

اخلطوات أو إلى تطويلها.

على سبيل املثال , ميكن تدريب اخليل على أن نقرتني 

نقرة  بينما  اخلطوات  لتسريع  مؤشر  هي  السوط  من 

التعزيز  استخدم  اذا  اخلطوات  إلطالة  مؤشر  واحدة 

السلبي بشكل صحيح.

التميز الدقيق لإلشارات مهم جدًا بالنسبة للخيل في كل 

من التدريب حتت السرج و في اليد . يجب استخدام 

نفس املناطق من جسم احلصان لتدريبه على االستجابة 

السرج  حتت  التدريب  من  كل  في  بالسوط  نقره  عند 

وباستخدام اليد. يستخدم مدربي اخليل صوت القرقرة 

من  بداًل  مخصص  بطريقة  اللسان  بواسطة  تتم  التي 

 . تدريب االستجابة  البدء واالنتهاء في جزء معني من 

إلخماده  جاهدًا  يعمل  اخليل  ألنه  مكروه  محفز  تعتبر 

ولذلك يجب استخدامه على شكل تعزيز سلبي.

نستخدم النقر بالسوط عندما يفشل اخليل باالستجابة 

اإلشارة  إعطاء  عند  يظهر  هو  اذًا   . اإلشارات  على 

أو  التناغم  في  تغيير  أي  وجود  دون  بها  واالستمرار 

الشدة باستثناء الزيادة في الشدة وليس انخفاضها ) 

ايقافها  حيث يعتبر هذا تعزيزًا لبعض اخليول ( ويتم 

في اللحظة التي يقدم بها اخليل االستجابة الصحيحة.

و  العدو  إلحداث  الَعدو  إشارة  تفشل  عندما  للتوضيح 

بداًل من ذلك يقوم اخليل باجلري السريع في الهرولة , 

صوت القرقرة يجب أن يظهر عند تطبيق إشارة العدو 

واالستمرار بها حتى يقوم اخليل بالعدو.

سيقوم اخليل تدريجيًا بالعدو في وقت مبكر و أقرب إلى 

حلظة اإلشارة . عند التكرار لعدة مرات , سيقوم اخليل 

بالعدو من اإلشارة لوحدها.

هل تريد امتالك حصان؟ كم تبلغ الكلفة برأيك؟استخدام السوط

هنالك من قد يرغب بتربية اخليول، ولكن ال شك بأنكم 

هل  لكن  للغاية،  مرتفعة  تربيتها  تكاليف  بأن  سمعتم 

تساءلتم يومًا كم تبلغ هذه الكلفة؟

لتربية  مباشرة  تكلفة  حتديد  الصعب  من  يكون  قد 

التي  املنطقة  على  املعلومات  هذه  تعتمد  إذ  اخليول، 

تعيش فيها من العالم، حيث تتمتع بعض املناطق بكلفة 

التي  املواد  من  وغيرها  والقش  الشعير  لشراء  قليلة 

يرتبط تواجدها من قلته بعدد من العوامل مثل الطقس.

وبالطبع فإن الكمية التي يأكلها احلصان ال تعد بالقليلة، 

إذ تتراوح نسبة ما يأكله احلصان ما بني 1.5 في املائة 

و2.5 في املائة من وزنه يوميًا.

وفقًا  تزداد  والتي  البيطريني  لألطباء  أسعار  وهنالك 

التي يضطرون ملعايشتها، كما أن األحصنة  للتكاليف 

وأكثر  سنويًا،  مرة  من  أكثر  ألسنانها  لعالج  تتطلب 

من  الطبيب  انتهاء  بعد  تأتي  التي  كلفة هي  العالجات 

عمله للتفقد من احلاالت الطارئة، هذا بالطبع لتضاف 

ألوف  تكلفتها  تبلغ  أن  التي ميكن  اجلراحية  العمليات 

الدوالرات.

وهذه التكاليف جميعها ال تضم أوعية الطعام والسروج 

والكماليات األخرى التي ميكنها أن تفرح حصانك.

إذًا فما هي التكلفة التقريبية المتالك حصان وتربيته؟ 

لألحصنة  األمريكي  املجلس  إذ  تقديرية،  إجابة  إليكم 

)AHC( في دراسة عام 2005 إلى أن 28 في املائة 

من  ألكثر  السنوي  دخلهم  يصل  األحصنة  مالكي  من 

100 ألف دوالر.

 )AAEP( األحصنة  ملالكي  األمريكية  الهيئة  أما 

جيدة  بصحة  واحد  حصان  امتالك  تكلفة  بأن  فقدرت 

ميكن أن تبلغ 2500 دوالر في السنة، كما قدر حتالف 

 )CANTER( السابقني  السباقات  أحصنة  مالكي 

للحصان  العام  3600 دوالر في  التكلفة بحوالي  هذه 

وفرها  التي  اليومية  التكلفة  عن  فكرة  وهذه  الواحد. 

موقع “about.com” عن تربية اخليول:

دوالران للقش.

فيتامينات ومواد معدنية: 17 سنتًا أو 30 دوالر شهريًا

كوبان من احلبوب املغذية املكونة من القمح واأللياف: 

دوالر واحد.

كشف طبي كل ستة أسابيع: 35 دوالرًا لكل مرة، أي 

ما يساوي 83 سنتًا في اليوم.

ثالثة  كل  مرة  لألحصنة  املعوية  املشاكل  عن  الكشف 

أشهر: 20 سنتًا في اليوم.

ما  أي  دوالرًا،   125 العام:  في  مرة  أسنان  كشف 

يساوي 35 سنتًا في اليوم.

والكزاز  الكلب  داء  أمراض  ضد  واحلقن  املطاعيم 

 95 الروتينية:  وانفلونزا األحصنة وغيرها من احملقن 

دوالرًا في العام، أو 27 سنتًا في اليوم.
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يقال إن لعبة البولو جواز عبور إلى العالم، ويشار إلى 

الالعب في لعبة البولو بـ “هانديكاب”.

البولو  العب  يد  على  هاٍو  متدرب  ميلر،  آليسن  ويقول 

البولو  لعبة  ممارسة  بدأ  إنه  بيريز  فاكوندو  املشهور، 

قبل ثماني سنوات خالل رحلته إلى األرجنتني. وباتت 

على سرج  يقضيه  الذي  الزمن  أن  احلياة  في  فلسفته 

احلصان، ال يعتبر مضيعة للوقت.

بعد  البولو  للعبة  الروحي  املوطن  األرجنتني  وتعتبر 

في  وبريطانيون  إيرلنديون  مهندسون  قدمها  أن 

البقر  ينطلق منه أفضل رعاة  إذ  التاسع عشر،  القرن 

األرجنتينيني، أو ما يسمى “غوتشز”، واخليول القوية 

والذكية.

وتقدم العديد من العقارات اخلاصة في األرجنتني فرصا 

والتي  البولو،  ملمارسة  خاصة  عطلة  بقضاء  للمهتمني 

من  حشد  بني  الدخول  مثل  للمبتدئني  بالنسبة  تعتبر 

احلجيج إلى األرض املقدسة. ومن هناك ميكن للمبتدئني 

تعلم كيفية ركوب اخليل بيد واحدة، واستخدام األخرى 

ألرجحة مضرب الكرة.

وتعتبر رياضة البولو مثل باقي أنواع الرياضة في حقل 

أنها  إال  معًا،  والنساء  الرجال  يتنافس  إذ  الفروسية، 

الالعبني ومحاولة إقصاء اخلصم  تنفرد باالتصال بني 

عن الطريق نحو تسجيل الهدف.

اإلدارية  الهيئة  وهي  للبولو،  هرلينغام  جمعية  وأفادت 

 3 حوالي  هنالك  بأن  املتحدة  اململكة  في  البولو  للعبة 

آالف شخص ميارس رياضة البولو، منهم أقل من 10 

العبًا  زلت  ما  “أنا  ميلر:  ويقول  محترفني.  املائة  في 

مبتدئًا ومصنفا بالرقم واحد هانديكاب، وهو التصنيف 

الذي ما زلت عليه منذ عدة سنوات.”لعبة البولو: بين الممارسة واالحتراف ثمانية أشواط

ويتم تصنيف العبي البولو على مقياس من 10-2 وفقًا 

أعلى تصنيف محتمل.  10 هو  رقم  ويعتبر  ملهاراتهم، 

تسجيل  في  الهانديكاب  البولو  العب  تقييم  ويعتمد 

األهداف على االستراتيجية واملهارة في ركوب اخليل.

وجتدر اإلشارة إلى، أنه من الصعب جدًا الوصول إلى 

يزيد  ال  التصنيف  هذا  أحرزوا  فمن   ،10 التصنيف 

العالم،  مستوى  على  العب   12 إلى   10 عن  عددهم 

ومعظمهم من األرجنتني.

ويصنف فاكوندو بيريز، البالغ من العمر )28 عامًا(، 

غول”   10“ الثانية  املرتبة  في  البولو  العبي  أبرز 

األعلى على العالم، وينافس الالعب األرجنتيني أدولفو 

كامبياسو في االستيالء على املرتبة األولى.

فريق  الذروة األجنليزي في  بيريز خالل موسم  ويلعب 

زاكارا، والذي أحرز بطولة كأس امللكة في نهاية هذا 

في  تدريبه  على  وافق  بيريز  إن  ميلر  ويقول  االسبوع. 

مركز التدريب اخلاص بفريق زاكارا.

ويعتقد بيريز بأن امليزة األساسية في العب البولو هو 

الشعور بالراحة، ويستشهد بأحد األمثال قائال: “إذا لم 

تكن تشعر بالراحة على ظهر احلصان، فإنك لن تكون 

قادرًا على ضرب الكرة.”

بـ  البولو  لعبة  في  املستخدمة  األحصنة  إلى  ويشار 

هو  التالية،  املهمة  “امليزة  بيريز:  ويضيف  “البوني”. 

القدرة على أرجحة املضرب مبرونة وسرعة فائقتني.” 

ومييل بيريز إلى أن يكون العب هجوم وليس دفاع.

وينقسم فريق البولو إلى أربعة مراكز على امللعب تعني 

مركز  في  واثنان  واحد  رقم  فالالعبان  األرقام،  حسب 

والالعب  األلعاب،  ثالثة فهو صانع  الرقم  أما  الهجوم، 

رقم أربعة يكون في مركز الدفاع. ويقول بيريز : “أنا 

الهجوم  على  دائمًا  وأحرص  األمام،  في  دائمًا  ألعب 

في  بيريز  عن  ميلر  ويختلف  الكرة.”  على  والسيطرة 

املرمى  من  قريبًا  البقاء  يحاول  أنه  إذ  االستراتيجية، 

وينتظر أن حتط الكرة امامه من أجل ان يسجل هدفًا.

نحو  القواعد  أهم  إحدى  املمارسة  إن  القول  ويجدر 

اللعبة  متارس  “عندما  إنه  بيريز  ويقول  االحتراف، 

أكبر مع  بنفسك  ثقتك  أدائك، وتصبح  فسوف يتحسن 

كل محاولة.”
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DUBAI WORLD CUP
MEETING RAISED TO RECORD $35 MILLION

The Dubai World Cup meeting is set to 

enhance its status as the world’s richest 

day of horseracing. Total purses for the 

card, which will feature six Group 1 and 

three Group 2 fixtures, will increase 

from US $30 million to $35 million. Its 

namesake race, the Group 1 Dubai World 

Cup sponsored by Emirates Airline, 

receives a $2 million boost to $12 million 

and boasts a $7.2 million purse to the 

winner; the highest first-place prize in 

global thoroughbred racing.

The Group 1 Dubai Golden Shaheen 

sponsored by Gulf News receives a 

$500,000 boost to $2.5 million. At 1200m 

on dirt, the truly global affair has been 

won by horses from the United States, 

United Arab Emirates, Hong Kong and 

Singapore among its previous seven 

victors and becomes the richest dirt 

sprint in the world.

Enhancing its status as one of the top turf 

sprints in the world, the Group 1 Al Quoz 

Sprint sponsored by Azizi Developments 

will see its purse double to $2 million. The 

1200m grass dash will now be among the 

richest in the world of its kind.

While the Group 1 $6 million Longines 

Dubai Sheema Classic (2400m, turf ), 

Group 1 $6 million Dubai Turf sponsored 

NEWS

by DP World (1800m, turf ) and Group 1 

$1 million Dubai Kahayla Classic (2000m, 

dirt, Purebred Arabians) all maintain their 

impressive credentials, the remaining 

three races—all Group 2 events—will 

receive $500,000 purse hikes.

The UAE Derby sponsored by The Saeed 

& Mohammed Al Naboodah Group 

will become the richest dirt “Derby” in 

the world with a purse of $2.5 million, 

consequently raising it to be the second-

richest race in the world for 3-year-olds 

on any surface.

In a similar vein, the Godolphin Mile 

sponsored by Mohammed Bin Rashid Al 

Maktoum City – District One will increase 

to $1.5 million, moving it into the second-

richest dirt mile in the world.

The Dubai Gold Cup sponsored by Al 

Tayer Motors, which has been won 

for three consecutive years by French 

superstar Vazirabad, will now be worth 

$1.5 million, making the 3200m turf test 

of stamina one of the richest marathon 

events in global horseracing.
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Azizi Developments sponsors
HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 

Italy Endurance Festival

Azizi Developments, one of the leading 

private developers in the UAE, has 

announced that as part of its Pillar Partner 

Agreement with Meydan, it sponsored 

the internationally acclaimed HH Sheikh 

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy 

Endurance Festival, part of the Toscana 

Endurance Lifestyle 2018, held at San 

Rossore Racecourse in Pisa, Italy on July 

27, 2018. 

The Endurance Festival, now in its third 

edition, consists of a series of prestigious 

endurance races, including a CEI2* 120 

km ride and a CEI1* 81 km ride, with 

nearly 500 horses and 36 participant 

nations.

As part of the sponsorship, Chairman of 

Azizi Group Mr. Mirwais Azizi presented 

the winning trophies, including for the 

CEI2* 120 km ride in which the UAE 

claimed the top places on the podium. Al 

Khayari Saeed Hamoud Saeed was the 1st 

place winner, Al Owais Salim Said Al was 

the 2nd place winner and Al Kitbi Salem 

Hamad Saeed Malhoof was the 3rd place 

winner.

Speaking on the sponsorship, Mirwais 

NEWS

Azizi, Chairman of Azizi Group, said: 

“Toscana Endurance Lifestyle 2018 is one 

of the most important annual sporting 

events between the UAE and Italy. As part 

of our strategic partnership with Meydan, 

Azizi Developments will continue to 

support endurance riding as it underlines 

the vision of HH Sheikh Mohammed Bin 

Rashid Al Maktoum, Vice President and 

Prime Minister of the UAE and Ruler of 

Dubai, to further equestrian sports in the 

UAE and around the world.” 

As a Meydan Pillar Partner, Azizi 

Developments’ relationship and support 

extends to the local racing season and 

the international season, including the 

upcoming H.H. Sheikh Mohammed 

Bin Rashid Al Maktoum UK Endurance 

Festival at Euston Park in the United 

Kingdom on the 16th to 19th August.
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DUBAI WORLD CUP CARNIVAL PURSES 
BOOSTED 12%

The 15th Dubai World Cup Carnival will 

be one of historic proportions in 2019, 

with record purses during the course of 

its 10 meetings at Meydan Racecourse 

in Dubai, United Arab Emirates. Prize 

money will be boosted 12%, totalling 

US $12,670,000, and the Dubai World 

Carnival will take place on Thursdays from 

January 3 through February 28 for its first 

nine meetings. Its 10th and final will be 

Super Saturday, March 9.

The three rounds of the Al Maktoum 

Challenge have received purse increases 

as they pave a lucrative local path to 

the recently boosted $12 million Dubai 

World Cup sponsored by Emirates Airline 

(Group 1, 2000m, March 30). Al Maktoum 

Challenge Round 1 (Group 2, 1600m, 

January 10) is now worth $350,000; 

an increase of $100,000. Al Maktoum 

Challenge Round 2 (Group 2, 1900m, 

February 7) is now worth $450,000; an 

increase of $200,000. Lastly, Al Maktoum 

Challenge Round 3 (Group 1, 2000m, 

Super Saturday) is now worth $600,000; 

an increase of $200,000. Eight of the 

previous 19 Dubai World Cup winners 

have competed in the series, including 

four of the last seven.

Super Saturday’s remaining fixtures 

have received boosts as final course and 

distance preps for their coinciding Dubai 

World Cup night races, including the 

Jebel Hatta (Group 1, 1800m turf ), which 

will increase $100,000 to $400,000 as the 

preliminary for the $6 million Dubai Turf 

sponsored by DP World (Group 1). Two 

races receive $50,000 boosts; the Dubai 

City of Gold (Group 2, 2410m turf ) will be 

worth $300,000 as the dress rehearsal for 

the $6 million Longines Dubai Sheema 

Classic (Group 1), while the Al Bastakiya 

(Listed, 1900m) goes up to $300,000 

as the prep for the richest dirt derby in 

the world, the $2.5 million UAE Derby 

sponsored by The Saeed & Mohammed 

Al Naboodah Group (Group 2).

Three Super Saturday races increase by 

$150,000 for total purses of $350,000, 

respectively. The Mahab Al Shimaal 

(Group 3, 1200m) will serve as a dry run 

for the world’s richest dirt sprint, the $2.5 

million Dubai Golden Shaheen sponsored 

by Gulf News (Group 1). The Burj Nahaar 

NEWS

(Group 3, 1600m) sets the stage for the 

globe’s second-richest dirt mile, the 

$1.5 million Godolphin Mile sponsored 

by Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 

City – District One (Group 1). Lastly, the 

newly upgraded Nad Al Sheba Turf Sprint 

(Group 3, 1200m turf ) will once again 

be the ideal prep, as displayed in 2018 

by Godolphin’s Jungle Cat, for the $2 

million Al Quoz Sprint sponsored by Azizi 

Developments (Group 1).

Eight additional stakes receive boosts for 

2019, including the Nad Al Sheba Trophy 

(Group 3, 2810m turf, February 28), which 

will increase by $100,000 to be worth 

$300,000 to stayers looking to tackle the 

$1.5 million Dubai Gold Cup sponsored 

by Al Tayer Motors (Group 2, 3200m turf ) 

30 days later.

The Meydan Sprint (Group 2, 1000m 

turf, February 14) increases $75,000 to 

$250,000, fortifying a strong turf sprint 

program. 

Fillies and mares will see $50,000 

increases in both the Cape Verdi (Group 

2, 1600m turf, January 17) and Balanchine 

(Group 2, 1800m turf, February 14), with 

each now worth $250,000.

The road to the aforementioned Dubai 

Turf is enriched by the purse increases 

of the Singspiel Stakes (Group 3, 1800m 

turf, January 3), which is up $25,000 to 

$200,000, and the Al Rashidiya (Group 2, 

1800m turf, January 24), which receives a 

$50,000 boost to $250,000. The Singspiel 

strengthens a robust January 3 opening 

day card that also includes the Dubawi 

Stakes (Group 3, 1200m) for dirt sprinters, 

which increases $25,000 to $200,000.

The 3-year-old program has been 

expanded, allowing horses to take turf, 

dirt, sprint and route roads to the UAE 

Derby. The Meydan Classic (Listed, 

1600m turf, February 28) received a 

$25,000 purse increase to $175,000 and 

is supported by the $100,000 Meydan 

Classic Trial (1400m turf, January 31), 

as well as two new races: the $100,000 

Dubai Trophy (1400m turf, January 10) 

and $100,000 Meydan Trophy (1900m 

turf, February 14) for sophomores 

preferring a little more ground.

On dirt, the longwinded will also get a 

new race in the $100,000 Al Bastakiya Trial 

(1900m, January 24), while those wishing 

to run in both the $250,000 UAE 2000 

Guineas (Group 3, 1600m, February 7) 

and Al Bastakiya will have an additional 

week between the two.

The $100,000 UAE 2000 Guineas Trial 

(1600m, January 10) has been increased 

in trip, while 3-year-old fillies will again 

have a fluid three-race series that 

culminates with the $250,000 UAE Oaks 

(Group 3, 1900m, February 21).

Dubai World Cup Carnival handicaps will 

receive increases ranging from $10,000 

to $15,000, with the minimum total purse 

being $135,000 and rising as high as 

$175,000.
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POLO

On an emotionally-charged day, the 

Emma Challenge Cup final lived up to 

expectations in front of a packed house 

Sunday at Aspen Valley Polo Club.

Argentine 9-goaler Nacho Novillo 

Astrada scored the winning goal 

with four minutes left in overtime to 

lead defending champion La Karina 

(Alejandra de la Vega, Brian Boyd, Stewart 

Armstrong, Nacho Novillo Astrada) to a 

thrilling 87- victory over Piocho Ranch 

(Grant Ganzi, Juancito Bollini, Nacho 

Figueras, Tom Barrack).

The day was dedicated to longtime 

player and groom Jesus «Chuy» Baez 

who died in an accident earlier in the 

week at age 60. Photographs of Baez, 

who worked at Aspen Valley and Grand 

Champions Polo Clubs, during his career 

were shown on the club›s Jumbo-tron 

throughout the day and were on display 

at the club. A moment of silence was 

held before each game and awards 

ceremony. A memorial service was held 

after the final.

«For me Chuy was a shining example 

of what our organization is about,» said 

Aspen Valley Polo Club co-owner Marc 

Ganzi. «It was a very difficult day for me. 

It›s the first time I showed up to my barn 

in 13 years and I haven›t seen Chuy.

«But as I told a couple of the grooms 

today and some members of our 

organization, Chuy will continue to live 

here at this club. He will live in every 

horse that rides out of this barn. My hope 

is that God gives him that ability to live 

through each of the animals that grace 

this field. Chuy we love you, we miss you 

and you will always be remembered.»

It was La Karina›s second consecutive 

victory over Piocho Ranch and second 

Emma Challenge Cup title in two years. 

Boyd is the only repeat winner off last 

year›s champion.

«It was a lucky win and we will take it,» 

Boyd said. «Tom, Nacho and the boys 

played amazing.»

Last week La Karina won the Basalt 

Handicap defeating Piocho Ranch, 85-. 

Both teams have now each won two 

tournaments during the summer season.

Astrada was named Most Valuable Player 

after scoring a team-high four goals 

including the game-winner.

Little Hawk, an 11-year-old mare, owned 

and ridden by Figueras in the fifth 

chukker, was selected Best Playing Pony.

Also scoring for La Karina was De La Vega 

with two goals including a clutch 30-yard 

penalty conversion that gave La Karina a 

76- lead with 3:37 left in regulation. Boyd 

and Armstrong each added one goal.

For Piocho Ranch, Figueras scored a 

team-high four goals and Ganzi added 

three including an incredible lofted neck 

shot that tied the game 77- with 1:29 left 

in regulation.  

Astrada had an opportunity to win 

the game in regulation with a 60-yard 

penalty shot with 38 seconds remaining 

but his attempt sailed wide right.

Piocho Ranch had the first opportunity 

to score in overtime but missed a long 

goal attempt. Astrada brought the ball 

downfield and despite having defenders 

all over him near the sideboards got the 

winning shot off.

«He›s a champion high goal player and 

he made the magic happen when it was 

all on the line,» Boyd said. «It›s a pleasure 

to play with all these great professional 

polo players. He and Stewart played 

amazing today. I had the best seat in the 

house.»

La Karina, known for its colorful white 

and lime green jerseys unveiled during 

the 2016 season, is named after Boyd›s 

wife, Karin, who is called Karina by family 

and close friends.

In the Just For The Love If It subsidiary 

game, Sopris Mountain Ranch (Jeff 

Desich, Rich Desich, Melissa Ganzi, Juan 

Bollini) defeated Los Amigos Red (Michael 

Payne, Paul Foster, Pablo Dorignac, 

Jonathan Gracida), 97-.

Jeff Desich, who scored a game-high five 

goals, was named Most Valuable Player. 

His brother Rich was forced to leave 

the game with six minutes left in the 

third chukker with an injury. The teams 

decided to play three-on-three polo for 

the rest of the match.

After a close first half with Sopris 

Mountain Ranch leading, 54-, Ganzi 

scored and Sopris Mountain Ranch shut 

out Los Amigos Red for a 64- lead.

Behind Desich›s hot mallet and three 

goals, Sopris Mountain Ranch extended 

its lead to 74- early in the fifth chukker 

and maintained a two-goal advantage for 

the rest of the game.

In addition to Desich›s scoring barrage, 

Ganzi had three goals and Rich Desich 

added one goal in the opening chukker. 

For Los Amigos Red, Payne scored a 

team-high four goals and Foster had 

three goals.

In a fun Kids Foot Mallet game, Polo 

School Purple and Polo School Green tied 

22- in two chukkers. Artemio Figueras 

scored both goals for Purple and Solon 

Tamplin scored both for Green.

For the third consecutive Sunday 

doubleheader local firefighters and first 

responders were honored during AVPC›s 

«Polo Cares» initiative. Each Sunday 

through Labor Day Weekend, firefighters 

and their families will be acknowledged 

on AVPC›s featured game day. The club 

has a donation boxes for anyone wishing 

to contribute to local fire and rescue 

stations. AVPC is matching all funds 

collected 100 percent. AVPC wants to 

show its appreciation and support of the 

hundreds of brave men and women who 

have been battling the third largest fire in 

Colorado history for nearly three weeks.

With the majestic 12,965-foot summit of 

Mount Sopris as a backdrop, Aspen Valley 

Polo Club is one of the busiest and fastest 

growing USPA-sanctioned clubs in the 

nation with a membership increase of 75 

percent over four seasons.

The Emma Challenge Cup was the 

fifth tournament of the 13-tournament 

schedule that features ten grass 

tournaments including the inaugural 

Aug. 31-Sept. 2Triple Crown of Polo 

Trophy and three arena tournaments 

highlighted by the July 24-Aug. 7 USPA 

National Arena Handicap.

Piocho Ranch has won the Independence 

Cup and Craig Sakin Memorial; Los 

Amigos Blue won the ChukkerTV 

Challenge; and La Karina won the Basalt 

Handicap and Emma Challenge Cup.

Since Marc and Melissa Ganzi founded 

the club in 2014, polo has increased in 

popularity in Aspen and surrounding 

cities with the club’s offerings of various 

weekly grass and arena tournaments, 

Gladiator Tuesdays and Asado, Kids Polo 

and The Polo School. In addition, the 

club offers practice sessions for teams 

competing in the weekend tournaments.

In the last four years, Aspen Valley Polo 

Club has had a positive impact in the 

area hosting kids polo camps, teaching 

lessons and hosting several charitable 

events at the club that have benefitted 

local charities including last season›s 

Champagne, Caviar & Chukkers fundraiser 

that raised $366,000 for the Aspen Valley 

Hospital Foundation.

The Ganzis are avid players and patrons 

and «have created a polo paradise» 

according to Barrack. Players, sponsors,  

community leaders and fans share 

Barrack›s sentiments.

Aspen, named after trees that quiver 

in the slightest breeze, offers hiking, 

mountain biking, rafting, fishing, golf, 

horseback riding, great restaurants and 

taverns in addition to a full summer of 

polo.

LA KARINA WINS OVERTIME THRILLER AGAINST  
PIOCHO RANCH IN EMMA CHALLENGE CUP 

FINAL; NACHO NOVILLO ASTRADA MVP
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Los Amigos Green captured the inaugural 

Mountain Cup Saturday on a perfect day 

for polo at Sopris Mountain Ranch.

In a hotly-contested game, Los Amigos 

Green (Alejandra de la Vega, Melissa 

Ganzi, Hilario Figueras, Juan Bollini) 

controlled most of the second half and 

held on for a thrilling 1211- victory over 

Los Amigos Red (Paul Foster, Michael 

Payne, Gabriel Gracida, Carlitos Gracida).

De La Vega and Figueras shared Most 

Valuable Player honors.

Both teams got balanced scoring. For Los 

Amigos Green, Figueras scored a team-

high four goals, Bollini and Ganzi each 

had three goals and De La Vega added 

two.

POLO

Los Amigos Green Win Mountain Cup
Alejandra Foster, Hilario Figueras MVPs 

For Los Amigos Red, Foster scored a 

team-high four goals and Payne and 

Gabriel Gracida each had three goals.

Both teams were tied 22- after the 

opening chukker and 44- after the 

second chukker. Los Amigos Green took 

a 76- halftime lead with a goal by De La 

Vega just inside the goal post.

The lead changed hands twice in the 

fourth chukker before Los Amigos Green 

took an 87- lead on Ganzi›s third goal of 

the game.

Los Amigos Green scored three 

unanswered goals late in the fourth 

and early in the fifth chukker before Los 

Amigos Red worked its way back within 

one goal, 1110-, on Foster›s goal early in 

the sixth chukker. 

With four minutes remaining, Figueras 

scored on a long cut shot to give Los 

Amigos Green a 1210- lead. With time 

running out, Gabriel Gracida converted 

a safety to cut the lead to one, 1211-. 

Figueras came up with a game-saving 

stop of a last-ditch scoring run by 

Los Amigos Red followed by Bollini 

defending a Gracida center hit. With less 

than 20 seconds, Ganzi came up with the 

ball and ate up the clock on a near-goal 

run to end the game.

After the Mountain Cup, a large group 

of young players from The Polo School 

competed in a kids game with their 

parents watching from the sidelines 

including Argentine great Nacho Novillo 

Astrada.

On Sunday at 11 a.m. MST at Aspen Valley 

Polo Club, Los Amigos Red (Riley Ganzi, 

Melissa Ganzi, Nacho Novillo Astrada, 

Juan Bollini) will play Los Amigos Blue 

(Grant Ganzi, Lucas Lalor, Pablo Dorignac, 

Paul Foster) in the final of the ChukkerTV 

Challenge Cup.

In the second game of the doubleheader, 

Piocho (Brian Boyd, Juancito Bollini, 

Nacho Figueras, Tom Barrack) will 

meet Sopris Mountain Ranch (Carlitos 

Gracida, Hilario Figueras, Marc Ganzi, Alex 

Gooding) in the Just For The Love Of It 

subsidiary game at 1 p.m. MST.

Also on Sunday, firefighters will be 

honored during AVPC›s «Polo Cares» 

initiative. Each Sunday through Labor 

Day Weekend, firefighters and their 

families will be acknowledged on 

AVPC›s featured game day. The club will 

also have donation boxes for anyone 

wishing to contribute to local fire and 

rescue stations. AVPC will match all funds 

collected 100 percent.

AVPC wanted to show its appreciation 

and support of the hundreds of brave 

men and women who have been battling 

the third largest fire in Colorado history 

for nearly three weeks.

In last year›s ChukkerTV Challenge, 

Tiburon won the title with Lauren Sherry, 

Collen Clark, Pablo Dorignac and MVP 

Lucas Lalor. The Dallas-based team rallied 

in the sixth inning for a thrilling 109- 

victory over Casablanca (Marc Ganzi, 

Grant Ganzi, Juancito Bollini, Mariano 

Gracida). Tiburon had trailed by as many 

as four goals but rallied for three goals in 

the final chukker including the game-

winner by Dorignac.

Last year Casablanca was the club›s 

winningest team with three tournament 

wins during the summer season. La 

Karina won two tournaments.

With the breathtaking 12,965-foot 

summit of Mount Sopris as a backdrop, 

Aspen Valley Polo Club is one of the 

busiest and fastest growing USPA-

sanctioned clubs in the nation with a 

membership increase of 75 percent over 

four seasons.

The ChukkerTV Challenge is the third of 

13 tournaments. The schedule features 

ten grass tournaments including the 

inaugural Aug. 31-Sept. 2 Triple Crown of 

Polo Trophy and three arena tournaments 

highlighted by the July 24-Aug. 7 USPA 

National Arena Handicap. It will be the 

first year the club will host a tournament 

on Labor Day Weekend during the Jazz 

Aspen Snowmass Labor Day Experience.

Since Marc and Melissa Ganzi founded 

the club in 2014, polo has increased in 

popularity in Aspen and surrounding 

cities with the club’s offerings of various 

weekly grass and arena tournaments, 

Gladiator Tuesdays and Asado, Kids Polo 

and The Polo School. In addition, the 

club offers practice sessions for teams 

competing in the weekend tournaments

In the last four years, Aspen Valley Polo 

Club has had a positive impact in the 

area hosting kids polo camps, teaching 

lessons and hosting several charitable 

events at the club that have benefitted 

local charities including last season›s 

Champagne, Caviar & Chukkers fundraiser 

that raised $366,000 for the Aspen Valley 

Hospital Foundation.

The Ganzis are avid players and patrons 

and «have created a polo paradise» 

according to Piocho player-sponsor Tom 

Barrack. Players, sponsors, community 

leaders and fans share Barrack›s 

sentiments.

Everyone is welcome at Aspen Valley Polo 

Club. Admission, food and refreshments 

are free for fans in a relaxed, laidback 

atmosphere. 

Aspen, named after trees that quiver 

in the slightest breeze, offers hiking, 

mountain biking, rafting, fishing, golf, 

horseback riding, mountain climbing, 

great restaurants and taverns in addition 

to a full summer of polo. 
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اليفستايل

قطعة  من  ما  احلار،  الصيف  موسم  اقتراب  مع 

أكسسوار أفضل من الساعة لتزيني معصمك 

جديد  فصل  واستقبال  ممّيزة  بطريقة 

مليء باملغامرات في الهواء الطلق. 

النشاطات  محّبي  من  كنت  إن 

جرعة  عن  الباحثني  اخلارجية 

 D1 فعالمة  إضافية،  أدرينالني 

إليك  باملطلوب.  تأتيك   Milano

 Polycarbon ساعات  مجموعة 

D1 Milanoاملصنوعة  من 

كاربون  البولي  مادة  من  بالكامل 

واألكثر  وزًنا  األخف  التصميم  ذات 

وهي  العالمة،  مجموعات  كل  في  متانة 

ملقاومة  السيليكون  من  بحزام  مزّودة 

 Ulysse Nardin  – ناردان  أوليس  تقدم 

 Hourstriker CLASSIC اجلديد  إصدارها 

للثقافة  قوي  رمزي  تكرمي  وهو   ،  SAMOURAÏ

اليابانية.

كلمة “ساموراي” مشتقة من كلمة “سابوراي”، والتي 

تعني خدمة شخص مهم أو الوقوف بجانبه ومساندته. 

منذ القرن الثامن، أشارت هذه الكلمة إلى “احملاربني 

D1 MILANO تطرح مجموعة POLYCARBON بتصميم 
أكثر متانة ومثالي للمغامرات في الهواء الطلق

قطع أنيقة
أوليس ناردان  تتألق بإصدارات كالسيك ساموراي األنيقة 

ممارسة  أثناء  واملاء  املرتفعة  احلرارة  ودرجة  الضغط 

الغطس وسواها من النشاطات. بفضل علبتها بسماكة 

Polycar�مجموعة ُتَعد  الكوارتز،  وحركة  مم   40.5

bonاألكسسوار املثالي لكل نشاطاتك اخلارجية وفي 

الفصول كافة. 

في  املشي  أو  التسلّق  رياضة  متارس  كنت  وسواء 

اجلبال أو السباحة أو أي رياضة في الهواء الطلق على 

 D1 Milano اختالفها،فال تترّدد في اختيار ساعة

Polycarbon كقطعة مثالية ترافقك في كل نشاطاتك 

اخلارجية.

بسعر  مختلفة  تصاميم  سبعة  في  املجموعة  تتوفر 

في   D1 Milano متجر  في  إماراتًيا  درهًما   535

املوقع  وعلى  هارفينيكولز  متاجر  ومختلف  ووك  سيتي 

اإللكتروني اخلاص بالعالمة.

في خدمة النبالء”. لكن بداًل من اجلنود أو املراقبني، يعد 

الساموراي من املقاتلني الذين لهم قواعد شرف متزمتة 

ممن كّرسوا قلوبهم وروحهم للنبالء واألسياد من أجل 

إبراز مهارة املبارزة بالسيف، التي كانوا بارعني فيها. 

 ،CLASSIC SAMOURAÏ ساعة  ميناء  على 

استخدم حرفيو أوليس ناردان مطبوعات يابانية إلعادة 

الساموراي  من  اثنني  بني  شهيرة  سيف  مبارزة  عقد 

و”ساساكي  موساشي”  “مياموتو  هما  األسطوريني 

كوجيرو”.

 18 من  املكونة  التشكيلة  هذه  من  إصدار  كل  يأتي 

قطعة مصنوعا من الذهب الوردي عيار 18 قيراط أو 

البالتني ويتم تزيينه  بـ Jaquemarts منحوتة يدويا 

من الذهب الوردي أو الذهب الرمادي.  ال تزال أوليس 

ناردان  واحدة من الشركات القليلة التي تتقن استخدام 

Jaquemarts، وهي واحدة من أوائل الشركات التي 

ساهمت في إحياء آلية القرع.
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اليفستايل

شراكة استرتيجية بين سوق دبي الحرة و »سي تريب«
دبي، اإلمارات العربية المتحدة، يوليو 2018

استراتيجية  شراكة  اتفاقية  احلرة  دبي  سوق  أبرمت 

اإلنترنت  عبر  السفر  وكاالت  كبرى  تريب«  »سي  مع 

العمالء  لدى  للسوق احلرة  الترويج  بهدف  الصني،  في 

الصينيني القادمني إلى دبي. 

بهذه  أقيم  احتفال  خالل  اإلتفاقية  على  التوقيع  جرى 

املناسبة في مقرات سي تريب مبدينة شنغهاي الصينية، 

الطرفني،  لدى  املسؤولني  كبار  من  عدد  بحضور  وذلك 

مبن فيهم راميش كيدامبي، رئيس العمليات في سوق 

الرئيس-سي  أول  نائب  زانغ،  وكريستني  احلرة،  دبي 

تريب دوت كوم والرئيس التنفيذي للتسوق العاملي في 

سي تريب. 

تضم وكالة سي تريب الصينية الرائدة في عالم السفر 

على اإلنترنت ما يزيد على 300 مليون عضو فَعال في 

جميع أنحاء العالم، ويتم من خاللها حجز تذكرة سفر 

واحدة من كل 5 تذاكر يشتريها املواطنون الصينيون 

للسفر إلى اخلارج. وتعد سوق دبي احلرة األولى عامليًا 

وسجلت  واحد،  مكان  في  السفر  جتزئة  مجال  في 

مبيعاتها السنوية 1.93 مليار دوالر في عام 2017، 

وتقدم اخلدمات لعمالئها في أحد أكبر مطارات العالم 

للمسافرين الدوليني.   

لسوق  الصيني  املسافر  أهمية  االتفاقية  هذه  وتعكس 

من   15% بنحو  الصينيون  يساهم  إذ  احلرة،  دبي 

نسبته  ما  ويشكلون  احلرة،  السوق  مبيعات  إجمالي 

%4 من حركة السفر عبر مطار دبي الدولي. ومبوجب 
خصم  على  تريب  سي  عمالء  سيحصل  الشراكة  هذه 

الشروط  )تطبق  السلع  من  واسعة  سلسلة  على   5%
واألحكام( لدى تسوقهم في سوق دبي احلرة، ويسري 

هذا العرض الترويجي اخلاص حتى نهاية عام 2018. 

ُيذكر أن التعاون بني سوق دبي احلرة وسي تريب بدأ 

خالل اجتماع ضم الطرفني على هامش »أسبوع دبي 

في الصني« الذي أقيم في شهر أكتوبر 2016، وذلك 

بهدف تعزيز التعاون بني املؤسستني في دبي والصني 

خدمة ملصاحلهما املتبادلة.

وأشاد كولم ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئيس مجلس 

بهذه  احلرة،  دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 

كان  تريب  سي  مع  تعاوننا  »إن  قال:  حيث  الشراكة، 

مثمرا وناجحًا للغاية، ونحن على يقني بأن هذه املبادرة 

ستتيح لنا التفاعل مباشرة مع املسافرين قبل قدومهم 

إلى دبي، و مساعدتهم على اتخاذ قرارات شراء مبنية 

على املعرفة في سوق دبي احلرة.« 

من جانبه أبدى راميش كيدامبي، رئيس العمليات في 

سوق دبي احلرة، سعادته بتوقيعه على هذه الشراكة في 

الشقيقان أوبراين ُيتوجان بكأس ديربي ايرلندا للخيول
جوزيف ودوناتشا أوبراين يحرمان والدهما فوزه الـ 13

فاز اجلواد »التروب« ملالكه  لويد ويليامز بسباق ديربي 

ايرلندا للخيول على األرض املنبسطة ملسافة 2,400م، 

الذي أقيم السبت على مضمار كورا االيرلندي، حيث 

انتزع املركز األول في سابع أشواط سباقات الديربي 

اإليرلندي ،التي رعتها سوق دبي احلرة للسنة احلادية 

في  أوبراين  دوناتشا  الشاب  الفارس  وجنح  عشرة. 

قيادة التروب، الذي يشرف على تدريبه شقيقه األكبر 

جوزيف، إلى خط النهاية أواًل من بني 12 خياًل، وسجل 

الشقيقان فوزهما األول بالسباق على حساب والدهما 

املدرب آيدن باتريك أوبراين، الذي ُحرم من حتقيق فوزه 

الثالث عشر في الديربي ،بعد أن حلت خيوله في املراكز 

»ساكسون  الثاني،  »روستروبوفيتش«  التالية،  األربعة 

وريور« الثالث، »ديالنو روزفيلت« الرابع، »ذا بنتاغون« 

اخلامس. 

لرئيس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كولم  ورحب 

احلرة،  دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس 

بنحو  الرئيس-التسويق،  أول  نائب  السباعي،  وشينيد 

350 ضيفًا في جناح سوق دبي احلرة اخلاص بكبار 
مضمار  في  النهاية  خط  عند  الواقع  الشخصيات 

العلي، سفير  أبرزهم سعادة سلطان  من  وكان  كورا، 

الكاتبة  كينيدي،  وماري  ايرلندا،  في  اإلمارات  دولة 

والشخصية التلفزيونية االيرلندية الشهيرة،  وآنا دويل، 

وسيليا هوملان لي، وأنيت روكا، وغيرهم.

وحرصت سوق دبي احلرة منذ تقدمي رعايتها الرئيسة 

هذه  تطوير  على  االيرلندية  اخليول  سباقات  ألقدم 

الرعاية، والبناء عليها من خالل إضفاء أجواء مهرجانية 

وخارجه  السباق  مضمار  داخل  احلدث  فعاليات  على 

الديربي، حيث رعت السوق  اليوم األول لسباقات  منذ 

بلدة  في  مزينة  محل  واجهة  أو  نافذة  أفضل  مسابقة 

كيلدير ونيوبريدج، ودورة غولف كالسيك، وحفل خيري 

يورو   60,000 جمع  في  ، جنح  كاي«  »ذا  نادي  في 

ملساعدة مؤسسة جاك آند جيل اخليرية لرعاية األطفال. 

أقيمت  التي  أناقة،  األكثر  السيدة  إلى مسابقة  إضافة 

ماالهايد،  بلدة  من  هوران  ريغينا  بها  وفازت  السبت، 

حيث فازت بجائزة قيمة وهي عبارة عن عطلة رائعة إلى 

دبي مقدمة من سوق دبي احلرة، تشمل تذاكر الطيران 

واإلقامة في فندق جميرا كريك سايد، إضافة إلى مبلغ 

1,000 يورو للتبضع بها في السوق احلرة.
وقال ماكلوكلني: » إنها السنة احلادية عشرة التي ترعى 

وقد  ايرلندا،  ديربي  سباقات  احلرة  دبي  سوق  فيها 

شهدنا خاللها تطوّر احلدث مكانة وأهمية، ونحن سعداء 

برعاية السوق لهذا السباق الكبير، وبرؤية التقدم امللفت 

الذي حققه مضمار كورا، ونتطلع لرؤية مرافق املضمار 

وقد اكتملت وأصبحت جاهزة العام املقبل.«

مكاتب سي تريب مبدينة شنغهاي الصينية، مشيرأ إلى 

أن التعاون القوي مع سي تريب سيعود بالفائدة على 

اآلالف من عمالء سي تريب املسافرين من الصني إلى 

دبي سنويًا، والقاصدين السوق احلرة للتسوق.

تريب  الرئيس-سي  أول  نائب  زانغ،  كريستني  وقالت 

في سي  العاملي  للتسوق  التنفيذي  والرئيس  كوم  دوت 

احلرة  دبي  سوق  مع  بشراكتنا  سعداء  »نحن  تريب: 

التي منحت أعضاء سي تريب جتربة سوق ممتعة في 

املاضي، ويسرنا أن يواصل عمالؤنا االستمتاع بهذه 

املرافق والعروض الرائعة التي جتلبها هذه الشراكة.«  

حضر مراسم التوقيع على الشراكة في شنغهاي منى 

املوارد  لشؤون  احلرة  دبي  سوق  رئيس  نائب  العلي، 

القوة  بيان، مساعد مدير تخطيط  البشرية، وسنشاين 

العاملة واملوارد في السوق، ومايكل ليو، نائب الرئيس 

التنفيذي ـ سي تريب، وسكارليت زينغ، مدير األعمال 

اإلقليمي-سي تريب.  

وتتطلع سوق دبي احلرة إلى تكامل أوسع بني خططها 

التسويقية وقدرة سي تريب على الوصول إلى العمالء 

الصينيني وذلك من أجل  تقدمي خدمة أفضل إلى هذه 

السوق الهامة خالل السنوات الثالث القادمة.
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العالمة تفوز باللقب  في دراسة الجودة األولية للسنة الرابعة على التوالي
كيا تفوز بأعلى تصنيف في دراسة “جي دي باور 2018”

الشكل يتبع العاطفة
نظرة إلى عملية التصميم في ايه. النغيه أند صونه

في  الوحيد  موزعها  خالل  من  موتورز،  كيا  تعرب   

www.kia-( للسيارات  املاجد  شركة  اإلمارات، 

به  حظيت  الذي  بالتقدير  فخرها  عن   ،  )uae.com
باور«  دي  »جي  قبل  من  متميزة  عامة  كعالمة جتارية 

للسنة  األولية  اجلودة  دراسة  في  وذلك   ،2018 للعام 

الرابعة على التوالي.

مع  الريادي  موقعها  على  احملافظة  من  كيا  ومتكنت 

املدمج  وطرازها  “سورينتو”  الرباعي  للدفع  سيارتها 

فئتيهما، في  في  األول  املرتبة  في  اللتني جاءتا  “ريو” 
الصغيرة،  الرياضية  “سبورتاج”  من  كل  جاءت  حني 

الصغيرة  واحلافلة  احلجم  متوسطة  “أوبتيما”  و 

“سيدونا” في املرتبة الثانية، بينما حلت “فورت” في 
في  األولية  اجلودة  بجوائز  الفوز  وبعد  الثالثة.  املرتبة 

األعوام 2015 و 2016 و 2017، استحوذت سيارة 

“كيا سول” مرة أخرى على أعلى معيار بني السيارات 
متعددة األغراض في هذه الدراسة.

املاجد  شركة  رئيس  خضر،  محمد  السيد  وقال 

ما حتظى  بفضل  كيا  سيارات  “إن جناح  للسيارات: 

قّدمت ايه. النغيه أند صونه في معـرض جنيف في وقت 

مبكر من هذا العام، خمسة مناذج أولى باألسود األنيق: 

 Saxonia Moon Phase ، من  لكل  منوذجني 

Saxonia Outsize Date ومنوذج لساعة 1815 
األسواق.  في  متوفرة  اآلن  وهي   .Chronograph
استغل املصور املوجود في برلني آتيال هارتفيغ الفرصة 

اللقطات  من  مبجموعة  الساعات  تصميم  على  للتركيز 

املستوحاة من الفن املعماري. 

 SAXONIA MOON :2018 النماذج األولى لعام

 ,PHASE, SAXONIA OUTSIZE DATE
و CHRONOGRAPH 1815  مع مينا باللون 

األسود

الساعة كـ بنية معمارية
يخفي املينا ذو البنية الواضحة لساعة النغيه، آلية شديدة 

التعقيد ميكن مقارنتها بسهولة مبوقع كالود سيتي من 

فيلم حرب النجوم. ووضع مدير تطوير املنتجات في ايه. 

النغيه أند صونه أنتوني دو هاس سيناريو خيال علمي: 

إلى حركة ساعة  باألشعة  أنفسنا  نقل  من  »إذا متّكنا 

ميكانيكيًا  عاملًا  فإننا سنستكشف  املستويات،  متعددة 

ُصمم كل شيء فيه بدقة معمارية وفي املكان املناسب 

الفوضى  ُتصبح  معني،  نطاق  من  انطالقًا  متامًا«. 

الظاهرة منّظمة، ميكن متييز الهياكل، ويستقر النظام.

يقول أتيال هارتفيغ متأماًل: »مياثل املينا األنيق لساعة 

حديث«.  ملبنى  أنيقة  واجهًة  صونه  أند  النغيه  ايه. 

النماذج  له  مقرا  برلني  من  يتخذ  الذي  املصور  صّور 

 Saxonia Moon Phase، العام:  لهذا  األولى 

 1815 ساعة  و     Saxonia Outsize Date
من  مستوحاة  اخللفيات  وبنى   .Chronograph
صفائح  من  واملكونة  الواضحة  تصميمها  مفردات 

بريسبيكس ذات الطبقات، املوشورات، واملرايا. وتنتج 

املواد الشفافة واألسطح العاكسة جوًا شفافًا من الدقة 

املعمارية. 

تصميم النغـيه واألسس الهندسية
نتيجة لعملية التطوير املستمرة التي جتمع بني التقنيات 

اخلالدة،  واجلماليات  احلرفيني  براعة  مع  املتقدمة 

ملصمميها،  الدقيق  النهج  اجلديدة  الساعات  تعكس 

بتنفيذ تعديالت  قائاًل: »قمنا  أنتوني دو هاس  ويوّضح 

تفاصيل  تؤثر  بالطبع،  ولكن  النسب،  في  فقط  بسيطة 

للساعة«.  الشاملة  اجلمالية  النواحي  على  بشدة  كهذه 

عرض  أن  فقط  باخلبرة  يتمّتع  من  سيالحظ  وبالتالي، 

Saxonia Outsize Date  أصغر قلياًل من عرض  

الفئات،  مختلف  في  رائد  وأداء  استثنائية  ثقة  من  به 

أسهم في دعم عالمتنا التجارية لتتبوأ املرتبة األولى بني 

على  السيارات  صناعة  في  العامة  التجارية  العالمات 

هذا  ويعد  التوالي.  على  الرابعة  للسنة  العالم  مستوى 

اإلجناز بطبيعة احلال شهادة على وعد كيا باحملافظة 

بفوز  نفخر  إننا  باستمرار.  اجلودة  سمات  أعلى  على 

املدمج  والطراز  “سورينتو”  الرباعي  الدفع  سيارة 

أخرى  مرة  جديد  من  كيا  لتثبت  فئتيهما،  في  “ريو” 

Saxonia Moon Phase. ونظرًا لتقليل قطر إطار 
الساعة من 40 إلى 38.5 مليمتر، قـرر دو هاس تقليل 

الكبير بصورة متناسبة - بنسبة 4 في  التاريخ  حجم 

املائة بالضبط - للحفاظ على التوازن البصري.

  Chronograph  1815 ساعة  مينا  ُحلّلت  كما 

بعناية وطّورت لتحسني االنطباع العام املتناغم: ونظًرا 

نصف  تقليل  توّجب  احمليطي،  النبض  مقياس  لدمج 

قطر مقياس الدقائق. وتبعًا لذلك، مت تقصير العقارب 

وتضييقها قلياًل. كما استبدل املصممون قوس العالمة 

 A. توقيع  مع  العقارب  محور  فوق  املوجود  التجارية 

Lange & Söhne على احلافة اخلارجية للمينا.
األسود - عنصر الربط

اخلمسة  املوديالت  جميع  بني  مشتركة  سمة  أبرز 

من  املصنوع  الداكن  األسود  املينا  وجه  هي  األولى 

على  السوق  في  موثوقية  األعلى  السيارات  تقدم  أنها 

مستوى العالم”.

يشار إلى أن دراسة اجلودة األولية 2018 في الواليات 

املتحدة تعتمد على آراء وإجابات مستقاة من 75,712 

اجلديدة  الطرازات  من  للسيارات  ومستأجًرا  مشترًيا 

 90 بعد  آرائهم  استطالع  ومت   ،2018 اجلاري  للعام 

يوًما من الشراء. وبعد ذلك، مت تقييم املركبات بناًء على 

جتربة القيادة وأداء احملرك وناقل احلركة.

الفتًا  تباينًا  الداكنة  اخللفيات  وتشكل  الصلبة.  الفضة 

مع عالمات الساعة الذهبية الصلبة والنقوش البيضاء. 

أكثر  احلادة  التناقضات  »تنتج  قائاًل:  هارتفيغ  ويعقب 

املينا  وضوح  على  ترتيباته  وتؤكد  حيوية.«  التراكيب 

ولكنها تبرز في تناقض مدروس مع التعقيد امليكانيكي 

للحركات. 

صونه  أند  النغيه  ايه.  ساعات  تبدو  األولى،  للوهلة 

متامًا  تلتزم  ال  التصميم  عملية  لكن  وفّعالة،  عملية 

الوظيفة«. ففي حني يسعى معظم  يتبع  »الشكل  مببدأ 

ميكن  بحيث  ومفاهيمهم  أسلوبهم  لترشيد  املصممون 

تبريرها فيما وراء الفئات اجلمالية، اختار فريق أنتوني 

دو هاس طريقًة مختلفة: »بالطبع، ميكن حتقيق الوظيفة 

والدقة نفسهما مع جهد أقل. ولكن بالنسبة لنا، األولوية 

دائمًا هي للتجربة العاطفية.«
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مبيعات سوق دبي الحرة تتجاوز المليار دوالر في النصف األول من 2018
بنسبة زيادة بلغت %10 بالمقارنة مع العام الماضي

 أعلنت سوق دبي احلرة أن مبيعاتها سجلت 3,571 

مليار درهم )1,005 مليار دوالر( خالل النصف األول 

من العام اجلاري، بنسبة زيادة بلغت %10، باملقارنة 

يعزز  الذي  األمر  املاضي،  العام  من  ذاتها  الفترة  مع 

مليار   7,400 إلى  مبيعاتها  بوصول  السوق  توقعات 

درهم )2 مليار دوالر( في نهاية العام.

قائمة  على تصدرها  والتبغ  العطور  منتجات  وحافظت 

 534,57 العطور  سجلت  حيث  مبيعًا،  األكثر  السلع 

يعادل  ما  أي  دوالر(،  مليون   146,46( درهم  مليون 

بينما  السنوية،  نصف  املبيعات  إجمالي  من   15%
زادت مبيعات  التبغ %36 باملقارنة مع العام املاضي، 

ومستحضرات التجميل %27، واإللكترونيات 25%. 

ونفذت السوق، منذ بداية العام وحتى اآلن، ما مجموعه 

12,769,905 معاملة بيع فردية، مبعدل مبيعات يومي 
بلغ 20,28 مليون درهم )5,6 مليون دوالر(.

وأشاد كولم ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئيس مجلس 

بالنمو  احلرة،  دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 

نصف  مبيعاتها  وبتجاوز  السوق،  الذي حتققه  املطرد 

السنوية املليار دوالر،  بنسبة زيادة تعدت الـ 10%، 

اجلديد  التوسع  أن  وأكد  املاضي،  العام  مع  باملقارنة 

على  القائم  والتطور  التجزئة  مساحات  شهدته  الذي 

أخرى في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليني سيسهم دون 

شك في وصول مبيعات السوق إلى  ملياري دوالر مع 

نهاية شهر ديسمبر الذي حتتفل خالله السوق بالذكرى 

35 لتأسيسها . 
املغادرين مبطاري  البيع في صاالت  وأظهرت عمليات 

دبي وآل مكتوم الدوليني، والتي تشكل ما نسبته 88% 

 11% بنسبة  ارتفاعًا  السوق،  مبيعات  إجمالي  من 

مسجلة  املاضي،   العام  من  الفترة  ذات  مع  باملقارنة 

بينما  دوالر(،  مليون   889,35( درهم  مليار   3,2
 3 املبنى  في   )C( الصالة  مبيعات  إجمالي  ارتفع 

مبطار دبي الدولي %60، باملقارنة مع العام املاضي، 

بوابة  ومبيعات   ،A( 16%( الصالة  مبيعات  وزادت 

 D(( املغادرون« في املبنى 2 بنسبة %14، والصالة«

 .B( 6%( 8، والصالة%
جديدة  متاجر  افتتاح  أخيرًا   C الصالة  وشهدت 

تستكمل  أن  املقرر  ومن  واإللكترونيات،  اليد  لساعات 

العام  نهاية  مع  حاليًا  فيها  القائمة  التجديد  عمليات 

إلى  التجزئة  بيع  مساحة  إجمالي  ليصل  اجلاري، 

4,700 متر مربع،  كما مت االنتهاء حديثًا من تطوير 

منطقة »املغادرون« احلالية مببنى املسافرين في مطار 

آل مكتوم الدولي، مبا في ذلك متاجر هدايا من دبي، 

اإللكترونيات، العطور ومستحضرات التجميل، والتبغ. 

آل  مبطار  التجزئة  بيع  مساحة  ترتفع  أن  املقرر  ومن 

مكتوم الدولي في نهاية العام إلى 4,500 متر مربع، 

باملقارنة مع 2,500 متر مربع العام املاضي.

تعزيز   2018 من  الثاني  الربع  في  السوق  وواصلت 

عدد  إجمالي  بلغ  حيث  املوظفني،  من  مبزيد  كوادرها 

من   783 منهم  موظفًا،   6,070 إلى  فيها  العاملني 

اجلنسية الصينية، ويشكلون مانسبته %13 من إجمالي 

القوة البشرية العاملة في السوق. وبدأت السوق في عام 

2006 بتعزيز طاقم عملها مبوظفني صينيني، أضيف 
احتياجات  لتلبية  آخرًا،  موظفًا   190 العام  هذا  إليهم 

العدد املتنامي من عمالئها الصينيني، الذين يساهمون 

بنسبة %15 من إجمالي مبيعات السوق.  

ويحفل جدول فعاليات السوق بأحداث وأنشطة ترويجية 

لكأس  احلرة  دبي  سباقات سوق  ذلك  في  مبا  عديدة، 

في  للخيول  آسكوت  مضمار  على  يقام  الذي  شيرغار 

الدولية  األسبوع  نهاية  11 أغسطس، وسباقات عطلة 
للخيول على مضمار نيوبري يومي 21 و22 سبتمبر.

سيارة رياضية متميزة بأربعة أبواب جديرة بأي فريق متخصص بالسباقات
Aston Martin Rapide AMR

سياراتها  أحدث  عن   Aston Martin كشفت 

بالتزامن مع عودتها إلى ’لومان‘ للدفاع عن لقبها الذي 

األبرز  التحمل  سباق  ضمن   2017 عام  في  أحرزته 

ملدة 24 ساعة. وبعد طرح DB11 AMR املتميزة، 

من  محدود  إصدار  عن   Aston Martin تكشف 

سيارات  عدد  ويقتصر   .Rapide AMR سياراتها 

في جنيف  استعراضه  والذي مت  اجلديد،  املفهوم  هذا 

العام املاضي، على 210 سيارات فقط.

 Aston اختصارًا السم شركة AMR ويعتبر الرمز 

Martin Racing، وترسم العالمة التجارية مالمح 
ارتباط هندسي وجمالي بني فريق السباق الناجح في 

الطرقات.  على  للسير  املخصصة  والسيارة  الشركة 

رياضية  سيارة   Rapide AMR تعتبر  وبالتالي، 

متتاز بالقدرة على نقل فريق من سائقي السباق وبشكل 

مريح إلى حلبة على اجلانب اآلخر من القارة، ومن ثم 

التعامل مع املسار مبجرد وصولهم إلى هناك.

وخضع تصميم Rapide AMR اجلديدة، والتي تبلغ 

سرعتها القصوى 205 ميل في الساعة، إلى تعديالت 

طفيفة عن املفهوم الذي ظهر في معرض جنيف الدولي 

وأكثر  أكبر  مقدمة  شبك  مع   ،2017 عام  للسيارات 

 Vantage AMR Pro لسيارة  مماثل  بشكل  قوة 

املخصصة حللبات السباق. وفي الوقت نفسه، تستمد 

من  إيحاءها  الشكل  دائرية  النهارية  اإلنارة  مصابيح 

مناذج Zagato األخيرة.

 Rapide سيارة  في  الهوائية  الديناميكا  ضبط  ومت 

بتوازن  االحتفاظ  مع  الرفع  قوة  من  للحد   AMR
الهوائي  الديناميكي  التصميم  تعزيز  مت  فيما  محايد، 

اخللفي  والناشر  والعتبات  الهواء  مشتت  مثل  للهيكل 

ومعوق الهواء في الباب اخللفي للسيارة، لتكون جميعها 

متت  السيارة،  وزن  ولتخفيض  الكربون.  ألياف  من 

احملرك  غطاء  صناعة  في  الكربون  بألياف  االستعانة 

اجلديد ذي فتحات التهوية الكبيرة.

محرك  يهدر   ،Rapide AMR سيارة  قلب  وفي   

تقنياته  من  كبيرًا  قدرًا  يستمد  للهواء،  طبيعي  بسحب 

 Aston Martin Vantage قوة  من  وطابعه 

مع  للهواء  األكبر  املتشعبة  األنابيب  وتسهم   .GT12
تدفق  حتسني  في  الطول  مضبوطة  املزدوجة  الفتحة 

وباإلضافة  ليتر؛   6.0 V12 سعة  احملرك  إلى  الهواء 

إلى معايرة احملرك وصندوق التروس اجلديد، ينتج عن 

ذلك زيادة في الطاقة. وميتلك محرك V12 األسطوري 

قوة  وعزم  حصان   603 قوة  توفير  على  القدرة  اآلن 

اجلديد  الرباعي  العادم  يكفل  فيما  متر،  نيوتن   630
.AMR إصدار صوت صاخب يالئم عالمة



7071 70

سيارة كّل التضاريس
ROLLS-ROYCE CULLINAN رولز-رويس كالينان

ورولز- مستمّر  تطّور  في  القصوى  الفخامة  »قطاع 

مفهوم  مجّرد  الفخامة  تعد  لم  الطليعة.  تتصّدر  رويس 

حضاري بل قد باتت ترتبط وبشكل متزايد باستكشاف 

يرغبون  وعمالؤنا  واسع.  إطار  على  واحتضانه  العالم 

في الوصول إلى كّل بقاع األرض بفخامة ال ُتضاهى، 

أكثر  على  التغلّب  من  والتمّكن  مجهود،  أي  وبدون 

األكثر  احلياة  بتجارب  لالستمتاع  التضاريس صعوبة 

بالطلب  إلينا  توّجهوا  السبب،  لهذا  كانوا.  أينما  إثراًء 

لصنع سيارة من رولز-رويس تقّدم فخامة ال مساومة 

تلك  هي  كالينان  الذهاب.  سائقها  شاء  أينما  فيها 

السيارة. إّنها سيارة كّل التضاريس. 

القيادة  معايير  تعريف  تعيد  ُتقارن  ال  سيارة  كالينان 

الفارهة وتعكس مبادئ رولز-رويس القائمة على القيادة 

السهلة في كّل العالم. كالينان سيارة آسرة قادرة على 

إبهار األنظار أينما حلّت في العالم. 

تورسنت-مولر أوتفوس، الرئيس التنفيذي، رولز-رويس 

موتور كارز

حلظة  رولز-رويس  من  جديد  طراز  إطالق  »يشّكل 

نضع  واليوم،  السيارات.  صناعة  تاريخ  في  فاصلة 

معيارًا جديدًا مع فئة جديدة من السيارات لعمالئنا من 

والذين  التنقل  دائمي  واألشخاص  املقامات،  أصحاب 

يتمتعون مبنظور عاملي خاص. إّنهم أشخاص يرغبون 

في نوع جديد من السيارات التي متنحهم وصواًل غير 

محدود إلى أقصى مستويات الفخامة. حّسهم للمغامرة 

أي  إلى  الوصول  على  »قادرة  سيارة  يتطلّب  واجلرأة 

مكان بفخامة مطلقة« وترتقي معهم إلى أرفع مستويات 

احلياة.«

لرولز-رويس  اإلدارة  مجلس  رئيس  بيتر شفارزنباور، 

مجموعة  في  اإلدارة  مجلس  وعضو  كارز  موتور 

.BMW

اليفستايل
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Royal Ascot 2018 at Ascot Racecourse

Explore the pleasures of life

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

surrounded by true luxury.

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

•	 68 acres of majestic desert landscape 
•	 357 stables and international standard polo fields 
•	 Show jumping and dressage arenas 
•	 Swimming pool, gym, fitness classes and a spa
•	 Exceptional restaurants and lounges
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بینتايجا V8 الجديدة 
كن استثنائیاً

BentleyMotors.com/BentaygaV8 اكتشف المزيد عن التصمیم الرائع و التكنولوجیا المتقدمة على

 www.abudhabi.bentleymotors.com, www.dubai.bentleymotors.comتفضلوا بزيارة
[8539 236 800]، أو للمزيد من المعلوماتBENTLEY-800يرجى االتصال بنا على -  

إحدى شركات مجموعة الحبتور 2018 V8 الطراز في الصورة لسیارة بینتايجا


