




»بلو بوينت« يعزز إنجازات جودلفين 

الذي  أسكوت  الرويال  مهرجان  في  اإلمارات  خيول  حققتها  التي  الكبيرة  االنتصارات 

التي حتتلها  العالية  املكانة  تؤكد  بريطانيا،  في  العريق  أسكوت  رويال  استضافه مضمار 

الدولة في عالم الفروسية وسباقات اخليل على مستوى العالم، حيث يعتبر املهرجان امللكي 

نائب  آل مكتوم،  بن راشد  الشيخ محمد  السمو  للنخبة. صاحب  البريطاني وجهة مفضلة 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ظل حريصًا دائمًا على حضور هذا 

احملفل املهم، وأعرب سمّوه عن ارتياحه لالنتصار التاريخي جلواد جودلفني »بول بوينت« 

الذي استطاع حتقيق ثنائية نادرة خالل أيام املهرجان.

من  ضخمة  حصيلة  عبر  بريطانيا  في  الواجهة  إلى  أخرى  مرة  عادت  اإلمارات  خيول 

االنتصارات خالل مهرجان »جوالي كي«، كما كانت أيضًا خيول جودلفني موجودة في معظم 

املضامير األوروبية والعاملية. 

كأس  فعاليات  عبر  طاغيًا،  إماراتيًا  حضورًا  شهد  أيضًا  العربية  اخليول  سباقات  مشهد 

صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة، بسباقات مثيرة وشّيقة شهدتها كلٌّ من 

الواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا، خالل شهر يونيو املاضي، عبر اجلولتني الثالثة والرابعة 

للكأس في نسختها السادسة والعشرين.

كما شهدت العاصمة الرومانية بوخارست، للمرة األولى، فعاليات الدورة العاشرة للملتقى 

العاملي للخيول العربية األصيلة الذي يقام برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان في نسخته احلادية عشرة.

أما داخل البالد فقد كان احلدث األبرز في عالم البولو هو اعتماد سمو الشيخ فالح بن 

زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق اخليل والبولو، أجندة وبرنامج نادي غنتوت للبولو 

ملوسم 2019 – 2020، الذي يتضمن العديد من الفعاليات واألحداث والبطوالت الرياضية 

املجتمعية.

ختامًا تبارك مجلة »البادية« لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اختيار دبي عاصمة لإلعالم العربي لعام 2020، 

مبوجب قرار مجلس وزراء اإلعالم العرب املجتمع في القاهرة، وتؤكد املجلة أن هذا االختيار 

دليل قوي على الدور الكبير والرائد لإلمارات ودبي كحاضنة لإلعالم العربي والدولي.

كما يعتبر القرار تقديرًا للنقلة النوعية التي حققتها دبي في مجال اإلعالم، وتتويجًا ملسيرة 

حافلة على مدار نحو عقدين من الزمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم.
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10 إنتصارات لخيول اإلمارات في »رويال أسكوت”

محمد بن راشد يشهد اإلنجاز التاريخي للجواد »بلو بوينت”

سباق

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

في  اإلمارات  خليول  املرموقة  املكانة  على  الله«  »رعاه 

أقوى  ضمن  املنافسة  على  وقدرتها  الدولية  احملافل 

السباقات العاملية . وأعرب سموه عن ارتياحه للمستوي 

املتميز الذي ظهر به فريق جودلفني في منافسات بطولة 

أسكوت  رويال  مهرجان  للخيول ضمن  أسكوت  رويال 

السنوية  األحداث  أهم  من  يعد  الذي  بإجنلترا  للخيول 

على أجندة رياضات اخليول ومنافساتها على مستوى 

العالم، وكذلك البطوالت العاملية الكبرى السيما األوروبية 

منها وفي مقدمتها البطوالت التي تتولى اململكة املتحدة 

تلك  وتاريخ حافل مع  باع طويل  لها من  تنظيمها مبا 

من  به  تتمتع  وما  خيول  من  متتلكه  ومبا  الرياضات 

جاء  العالم.  مستوى  على  األفضل  من  يعدون  فرسان 

ذلك خالل تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

وفي ختام الشوط، تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جائزة االنتصار التاريخي 

الذي حققه »بلو بوينت« من امللكة إليزابيث الثانية، ملكة 

اململكة املتحدة ودول الكومنولث.

 “بيناتوبو« بطل »شيشام”
اإلمارات  األول خليول  الفوز  »بيناتوبو« جلودلفني  منح 

وذلك  أسكوت،  رويال  ملهرجان  اخلتامي  اليوم  في 

لقب الشوط األول »شيشام ستيكس« ملسافة  بانتزاعه 

وإشراف  دويل  جيمس  الفارس  بقيادة  متر   1400

 1.25.73 قدره  زمنًا  مسجاًل  أبلبي،  شارلي  املدرب 

دقيقة بفارق ثالثة أطوال وربع الطول عن املرشح »لوب 

أوبراين،  ايدن  وإشراف  مور  ريان  بقيادة  فيرنانديز« 

فيما جاء »هايالند شيف« في املركز الثالث بقيادة راؤل 

دي سيلفا وإشراف بول كول، تنافس في الشوط 14 

خياًل قويًا. وفي اخلتام، تسلّم عبد الله سعيد املنصوري، 

الرئيس التنفيذي ملكتب دبي في لندن، اجلائزة نيابًة عن 

املالك.

 “ديفو« بطل »هاردويك”

بطاًل  مكتوم  آل  عبيد  بن  محمد  للشيخ  »ديفو«  تّوج 

باقتدار للشوط الثالث »هاردويك ستيكس« ملسافة امليل 

ونصف امليل للفئة الثانية بقيادة الفارس أندريا أتزيني 

وإشراف روجر فاريان، مسجاًل زمنًا قدره 2.31.09 

بقيادة  غولد«  »ناغانو  عن  طول  نصف  بفارق  دقيقة 

كريستوف سوميلون وإشراف فاكالو لوكا، فيما احتل 

»ميراج دانسر« لألمير خالد بن عبد الله آل سعود املركز 

الثالث بقيادة بات دوبس وإشراف السير مايكل ستاوت 

تاله في املركز الرابع »موراندو« بقيادة سيلفستر دي 

سوزا، فيما جاء »مسار« جلودلفني في املركز اخلامس 

بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي.

»كيب فيرون« يتّوج بـ»ووكينغهام«
اضاف »كيب فيرون« الثنائية للشيخ محمد بن عبيد آل 

الشوط اخلامس »ووكينغهام  بلقب  مكتوم، عندما ظفر 

ستيكس« ملسافة 1000 متر »هانديكاب« وذلك بقيادة 

الفارس أندريا أتزيني وإشراف املدرب روجر فاريان، 

مسجاًل زمنًا قدره 1.11.72 دقيقة بفارق طول ونصف 

الطول عن »تيس مارفلس« بقيادة آدام كيربي وإشراف 

الثالث  املركز  في  »دانزينو«  جاء  فيما  كوكس،  كاليف 

بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف مايكل أبلبي.

»سبيس ترافلر« يخطف »جيرسي«
خطف »سبيس ترافلر« بقيادة دانيل تودهوب وإشراف 

»جيرسي  الثاني  الشوط  لقب  فاهي  ريتشارد  املدرب 

مسجاًل  الثالثة،  للفئة  متر   1400 ملسافة  ستيكس« 

»سبيس  عن  رقبة  بفارق  دقيقة   1.24.57 قدره  زمنًا 

بلوز« جلودلفني بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف 

أواي«  هايد  »آجنلز  جاء  فيما  آبلبي،  شارلي  املدرب 

في املركز الثالث بقيادة روبرت هافلني وإشراف جون 

غوسدن، تنافس في الشوط 18 خياًل قويًا، من بينها 

»دبي دومينشن« لفينكس ثوروبريد ليمتد بقيادة جامي 

سبنسر.

الرويال  في  اإلمارات  لخيول  القاب   10
أسكوت

مهرجان  إنتصارات خالل   10 اإلمارات  خيول  حققت 

أبرزها  جودلفني  لفريق  منها  ثالثة  اسكوت،  الرويال 

بوينت«  »بلو  ستار  السوبر  للجواد  التاريخي  الثنائية 

الذي  دويل  جيمس  وبقيادة  أبلبي  شارلي  إشراف 

خالل  األولى  الفئة  في  فوزين  يحقق  ان  استطاع 

املهرجان.

حينما  األفتتاح  في  كان  األول  بوينت«  »بلو  انتصار 

حلق بلقب سباق كينجز ستاند ستيكس ملسافة 1000 

متر للفئة األولى، وجاء الفوز الثاني في ختام املهرجان 

عندما توج بلقب داميوند جوبيلي ستيكس للفئة األولى 

)اليوبيل املاسي للملكة(.

أسكوت  رويال  مهرجان  فعاليات  ختام  في  مكتوم  آل 

الذي  التاريخي  االنتصار  جائزة  إجنلترا  في  للخيول 

ملكة  الثانية  اليزابيث  امللكة  من  جودلفني  فريق  حققه 

اململكة املتحدة ودول الكومنولث وذلك بعدما ظفر اجلواد 

جوبيللي  »دياموند  بسباق  جلودلفني   « بوينت«  »بلو 

ستيكس« ملسافة 1200 متر للفئة األولى للخيول عمر 

انتصارا  حقق  قد  اخليل  هذا  يكون  وبذلك  سنوات   4

تاريخيا فريدا من نوعه بتحقيق ثنائية في نسخة واحدة 

من احلدث الرياضي الكبير بعد أن فاز في اليوم األول 

ملسافة  ستيكس«  ستاند  »كينجز  شوط  في  للمهرجان 

1000 متر للفئة األولى منتزعا اللقب الغالي ومسجال 

فوزه الرابع علي التوالي في العام احلالي.

 إنجاز تاريخي 
جاء فوز »بلو بوينت« بلقب »دياموند جوبيلي ستيكس« 

ملسافة 1200 متر للفئة األولى، بقيادة الفارس جيمس 

دويل وإشراف املدرب شارلي أبلبي، مسجاًل زمنًا قدره 

درميز«  أوف  »درمي  عن  أنف  بفارق  دقيقة   1.11.42

السير  وإشراف  تودهوب  دانيل  بقيادة  سهيل  لسعيد 

مايكل ستاوت وتاله في املركز الثالث »كاشي« بقيادة 

ريتشارد كينغ سكوت وإشراف توم داسكومبي.

»يافطة« لسمو  بينها  17 خياًل من  الشوط  تنافس في 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و»أميال زوند« لسمو 

لسعيد  آرمي«  و»أنفيسيبل  احلسني،  بنت  هيا  األمير 

منانة، و»ساندس أوف مالي« لفينكس ثوروبريد ليمتد.

من  أسكوت  رويال  تاريخ سباقات  بوينت«  »بلو  ودخل 

»كينجز  السرعة  سباقي  بني  جمع  إذ  أبوابه،  أوسع 

»دياموند  ثم  االفتتاحي  اليوم  في  ستيكس«  ستاند 

اخلتامي  اليوم  في  أيضًا  للسرعة  ستيكس«  جوبيلي 

األسترالي  سوى  اإلجناز  هذا  يحقق  ولم  للمهرجان، 

»ثورير« في عام 2003.

محمد بن راشد يتسلم جائزة فوز »بلو بوينت« من الملكة إليزابيث.

محمد بن راشد يتسلم جائزة الفوز من األمير وليام.
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محمد بن راشد والملكة إليزابيث على منصة التتويج.
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سباق

الفوز الثالث للفريق األزرق جاء عبر »بيناتوبو« بإشراف 

شرلي ابلبي وبقيادة دويل عبر سباق شيشام ستيكس 

»قوائم« ملسافة 2000 متر في اليوم  اخلتامي.

وحققت خيول الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، ثنائية 

بإشراف  »دفو«  من  كل  عبر  اخلتام جاءت  خالل حفل 

سباق  في  اتزيني،  أندريه  وبقيادة  فاريان  روجر 

هاردويك ستيكس للفئة الثانية.

وجاء الفوز الثاني عبر »كيب بيرون« وهو ايضا بقيادة 

ويكنغهام  سباق  في  وذلك  فاريان،  وإشراف  اتزيني 

ستيكس »هيرجت هانديكاب« ملسافة 1200 متر.

بإشراف  ثروبريد  لفينكس  »ادفيرتايز«  املهرة  وتوجت 

سباق  بلقب  ديتوري  فرانكي  وقيادة  ميد  مارتن 

اليوم  في  متر،   1200 ملسافة  األولى  للفئة  الكومنولث 

الرابع.

اإلمارات  خليول  ثالثية  للمهرجان  الثاني  اليوم  وشهد 

جاءت عبر »رافل برايز« لسمو الشيخ حمدان بن محمد 

مارك  وإشراف  ديتوري  فرانكي  بقيادة  مكتوم،  آل 

ستيكس  ماري  كوين  سباق  بلقب  املتوجة  جونستون، 

للفئة الثانية، في اليوم الثاني.

راشد  للشيخ  »موف سوفتلي«  عبر  الثاني جاء  والفوز 

بن دملوك بقيادة دانيل تودهوب وإشراف وليام هاجس، 

بطل سباق دوق أوف كامبريدج ستيكس ملسافة امليل 

للفئة الثانية املخصص للمهرات واألفراس.

وأكمل الثالثية اإلماراتية في اليوم الثاني »آفاق« لسمو 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي 

لقب سباق رويال  انتزع  الذي  وإشراف شارلس هيلز 

هنت كب ملسافة امليل.

راشد  بن  أحمد  الشيخ  لسمو  »اديب«  اجلواد  وحقق 

دانييل  وبقيادة  هاجاس،  ويليام  بإشراف  مكتوم،  آل 

تودهوب، الفوز بسباق ولفرتون ستيكس ملسافة 2000 

متر، في اليوم األول للمهرجان.
محمد بن راشد لدى وصوله إلى مضمار أسكوت وبجانبه ناصر بن حمد.

حمدان بن راشد أثناء حضوره السباق.
محمد بن راشد محتفاًل بإنجاز الجواد »بلو بوينت«.

الفارس جيمس دويل على صهوة الجواد الفائز »بلو بوينت«.
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الجواد »بلو بوينت« حقق إنجازًا غير مسبوق بحصوله على لقبين خالل مهرجان الرويال أسكوت.
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سباق

حققت 11 فوزا خالل المهرجان

خيول اإلمارات تخطف األضواء في »جوالي كب« بنويماركت

فعاليات  خالل  األضواء  اإلمارات  خيول  خطفت 

املاضي  يوليو  أقيم خالل  الذي  مهرجان »جوالي كب« 

مبضمار نيوماركت العريق باجنلترا، حيث حققت 11 

انتصارا جاءت عبر كل من »وينغز أوف تامي« جلودلفني 

و»كوميونيك« لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، 

في  اإلمارات  انتصارات  جاءت  فيما  األول  اليوم  في 

الشيخ  لسمو  برايز«  »رافيل  من  كل  عبر  الثاني  اليوم 

حمدان بن محمد آل مكتوم، »اليت آند دارك« جلودلفني 

مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  و»املظهر« 

و»كينجز أدفيز« ملالكه سعيد جابر و« ووك أن ذا ساند« 

مميزة،  رباعية  اخلتامي  اليوم  وشهد  سهيل.  لسعيد 

و»دبي  بولش«  »اليت  ثنائي جودلفني  جاءت عن طريق 

تراديشن«، و»فيل أوف كنت« لسمو الشيخ حمدان بن 

بن  حمدان  الشيخ  لسمو  و»متخيل«  مكتوم،  آل  محمد 

راشد آل مكتوم .

“اليت بولش« تكسب الشوط األول
األول  الشوط  بلقب  جلودلفني  بولش«  »اليت  ظفرت   

بريتش  ديلس  »روز  سنتني  عمر  للمهرات  املخصص 

بقيادة  متر،   1400 ملسافة  ستيكس«  فيلليز  ميدن 

أبلبي،  شارلي  املدرب  وإشراف  دويل  جيمس  الفارس 

مسجلة زمنًا قدره 1.25.23 دقيقة وبفارق ثالثة أرباع 

الفارس  بقيادة  الندز«  »كراي  الوصيفة  عن  الطول 

أوشني ميرفي وإشراف املدرب مايكل بيل.

»متخيل« جنم الثاني

حقق »متخيل« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

لقب الشوط الثاني ملسافة 1600 متر، بقيادة الفارس 

هانون،  ريتشارد  املدرب  وإشراف  هايس،  كريس 

مسجاًل زمنًا قدره 1.39.12 دقيقة وبفارق طولني وربع 

الثاني  املركز  في  جاء  الذي  كارد«  »فالش  عن  الطول 

أندرو  املدرب  وإشراف  ميرفي  أوشني  الفارس  بقيادة 

بالدينغ.

وجاء في املركز الثالث »بايروت« لسمو الشيخ أحمد بن 

راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف 

املدرب روجر فاريان.

“فيل أوف كنت« يكسب الرابع
فاز »فيل أوف كنت« لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل 

مكتوم بلقب الشوط الرابع »بنبيري كب« ملسافة 1400 

الفارس فرانكي ديتوري وإشراف املدرب  بقيادة  متر، 

1.22.69 دقيقة  مارك جونستون، مسجاًل زمنًا قدره 

الذي جاء في  وبفارق نصف طول عن »سوالر جولد« 

وإشراف  دويل  جيمس  الفارس  بقيادة  الثاني  املركز 

املدرب وليام هاجس.

»دبي تراديشن« مسك الختام
إجنازات  ختام  بلقب  جلودلفني  تراديشن«  »دبي  توج 

الشوط  لقب  بانتزاعه  املهرجان  ختام  في  اإلمارات 

ملسافة  هانديكاب«  كارغو  »ماريتامي  واألخير  السابع 

وإشراف  كروش  هيكتور  الفارس  بقيادة  متر،   2400

املدرب سعيد بن سرور، مسجاًل زمنًا قدره 2.31.27 

للشيخ  »أباريت«  الوصيف  عن  رقبة  وبفارق  دقيقة، 

محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريه أتزيني 

وإشراف املدرب روجر فاريان.

»رافيل برايز« تتوج بلقب
»دوق أوف كامبريدج«

الشيخ  لسمو  برايز«  »رافيل  تألق  الثاني  اليوم  شهد 

حمدان بن محمد آل مكتوم، التي توجت بلقب الشوط 

 1200 الثاني »دوق أوف كامبريدج ستيكس« ملسافة 

ديتوري  فرانكي  الفارس  بقيادة  الثانية  للفئة  متر 

قدره  زمنًا  مسجلة  جونستون،  مارك  املدرب  وإشراف 

عن  الطول  أرباع  وثالثة  طول  وبفارق  دقيقة   1.9.09

التي  آل خليفة،  الشيخ ناصر بن حمد  »داهية« لسمو 

إيجان،  ديفيد  الفارس  بقيادة  الثاني  املركز  جاءت في 

وإشراف املدرب روجر فاريان. وحلت في املركز الثالث 

مور،  ريان  الفارس  بقيادة  جلودلفني  سوجن«  »فاينل 

وإشراف املدرب سعيد بن سرور.

تألق »ووك أن ذا ساند« 
الشوط  لقب  سهيل  لسعيد  ساند«  ذا  أن  »ووك  انتزع 

مور  ريان  الفارس  بقيادة  متر   1400 ملسافة  األول 

قدره  زمنًا  مسجاًل  هانون،  ريتشارد  املدرب  وإشراف 

»كورشو«  الوصيف  عن  طول  وبفارق  دقيقة   2.0.61

بقيادة الفارس كيرين ماكفوي وإشراف املدرب هوجي 

داون«  »ماجيستك  الثالث  املركز  في  وجاء  مورسون. 

بقيادة الفارسة جوزيفني غوردون، وإشراف املدرب بول 

كول.

 “كينجز أدفايس« يخطف الثالث
الشوط  لقب  جابر  سعيد  ملالكه  أدفيز«  »كينجز  كسب 

الثالث ملسافة 2800 متر، بقيادة الفارس جو فانينج، 

قدره  زمنًا  مسجاًل  جونستون،  مارك  املدرب  وإشراف 

عن  الطول  ونصف  طولني  وبفارق  دقيقة   2.53.53

دي  سلفستر  الفارس  بقيادة  »كاليبيرن«  الوصيف 

سوزا، وإشراف املدرب أندرو بالدنغ. وجاء في املركز 

جيرالد  الفارس  بقيادة  الين«  سكاي  »ديزرت  الثالث 

موس، وإشراف املدرب ديفيد إلسورث.

“المظهر« يظفر بالخامس
آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »املظهر«  توج 

مكتوم بلقب الشوط اخلامس »ويزر بايز بريتش ميدن 

ستيكس« ملسافة 1400 متر، وذلك بقيادة الفارس جيم 

»كموينيك« لحمدان بن محمد يتألق خالل مهرجان جوالي كب.
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قدره  زمنًا  مسجاًل  هانون،  وإشرافريتشارد  كراولي 

1.23.76 دقيقة، وبفارق رقبة عن الوصيف »السهيل« 

جلودلفني بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف املدرب 

شارلي آبلبي. وجاء »فيرست رسيفر« للملكة إليزابيث 

الثانية في املركز الثالث، بقيادة الفارس أوشني ميرفي، 

وإشراف املدرب السير مايكل ستاوت.

 “اليت آند دارك« بطل السادس
حقق »اليت آند دارك« جلودلفني لقب الشوط السادس 

بقيادة  متر،   1400 ملسافة  كامبريدج«  سنتر  »بورش 

بن  سعيد  املدرب  وإشراف  شيفارد،  كولم  الفارس 

سرور، مسجاًل زمنًا قدره 1.21.78 دقيقة وبفارق 3 

أطوال عن »المكوينا« الذي جاء في املركز الثاني بقيادة 

بيكر.  جورج  املدرب  وإشراف  كراولي،  جيم  الفارس 

وحل في املركز الثالث »ديرتي راسكيل« بقيادة الفارس 

توم ماركواند، وإشراف املدرب ريتشارد هانون.

»كوميونيك« بطل
»برنسيس أوف ويلز“

استهل »كوميونيك« لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل 

مكتوم، اإلنتصارات اإلمارتاية في اليوم األول للمهرجان 

حينما اقتنص لقب الشوط الرابع والرئيس »برنسيس 

أوف ويلز تاترسالز ستيكس« ملسافة 2400 متر للفئة 

وإشراف  الفارس سلفستر دي سوزا،  بقيادة  الثانية، 

املدرب مارك جونستون، مسجاًل زمنًا قدره 2.28.63 

دقيقة، وبفارق طول وثالثة أرباع الطول عن الوصيف 

»ميراج دانسر« لألمير خالد بن عبدالله، بقيادة الفارس 

ريان مور، وإشراف املدرب السير مايكل ستاوت. وجاء 

في املركز الثالث »ديزرت إنكاونتر« لعبدالله املنصوري، 

ديفيد  املدرب  وإشراف  بنتلي  هاري  الفارس  بقيادة 

سيمكوك.

تألق »وينغز أوف تايم« 
ظفر »وينغز أوف تامي« جلودلفني بلقب الشوط السابع 

جيمس  الفارس  بقيادة  متر،   1600 ملسافة  واألخير 

زمنًا  مسجاًل  أبلبي،  شارلي  املدرب  وإشراف  دويل، 

الوصيف  عن  رقبة  وبفارق  دقيقة   1.37.03 قدره 

»نكوسكازي« بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف 

املدرب وليام هاجس. وجاء في املركز الثالث »يولشاه 

وإشراف  ماكدونالد  جي  بي  الفارس  بقيادة  بريج« 

املدرب جيمس بيثيل.

FOR MORE INFO PLEASE VISIT : WWW.ADIHEX.COM OR EMAIL US AT: INFO@ADIHEX.COM
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النسخة 26 لكأس رئيس الدولة

“أكويا” يتوج باللقب بمضمار سان سيرو في ايطاليا

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  فعاليات  حفلت 

وشيقة  مثيرة  بسباقات  األصيلة،  العربية  للخيول 

وايطاليا  االمريكية  املتحدة  الواليات  من  كل  شهدتها 

خالل شهر يونيو املاضي عبر اجلولتني الثالثة والرابعة 

هذه  وتاتي  والعشرين،  السادسة  نسختها  في  للكأس 

اجلوالت بعد محطتي مصر وفرنسا، لتؤكد على املكانة 

العاملية لسلسلة السباقات التي تقام برعاية كرمية من 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة )حفظه الله(، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

والتوجيهات  الكبيرة  املتابعة  ظل  في  املسلحة،  للقوات 

نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  السديدة 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك 

إلعالء اخليل العربي األصيل في أهم وأكبر السباقات 

واملدربني  واملالك  املربني  وتشجيع  العاملية،  واملضامير 

برعاية اخليل العربي، الذي يعكس املكانة الكبيرة لتراث 

اإلمارات األصيل، والعمل على دعم خطط احلفاظ على 

الله  بإذن  له  املغفور  ونهج  رؤية  مع  انسجاما  مسيرته 

تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

“أكويا” يكسب الرهان 
الند،  واتر  جود  لالند  العائد  »أكويا«  اجلواد  كسب 

لكأس  الرابعة  اإليطالية  احملطة  في  التحدي  رهان 

األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 

جماهيري  وحضور  كبيرة  بنجاحات  اختتمت  التي 

سيرو  سان  مضمار  شهده  رفيع  ودبلوماسي  مميز 

التاريخي مساء يوم األحد املوافق 23 يونيو 2019، 

ضمن اجلائزة الكبرى لسباقات اخليل اإليطالية )جراند 

بري( التي تعد أشهر سباقات اخليل في إيطاليا، وذلك 

بالتزامن مع عام التسامح.

وجاء السباق الذي شهد مشاركة 8 خيول من النخبة 

القوية في إيطاليا وأوروبا ملسافة 2000 متر ضمن فئة 

)جروب3-( واملخصص للخيول من عمر أربع سنوات 

فما فوق، وبلغت مجموع جوائزه 50 ألف يورو، متوافقًا 

مثيرًا  حيث شهد صراعًا  والترشيحات،  التوقعات  مع 

من جانب »أكويا« بقيادة الفارس احملنك انطونيو فريزو 

اخلالدية«  »مشهور  اجلواد  من  االقتراب  من  ومتكن 

األخيرة  األمتار  في  متوازية  بصورة  معه  والتسابق 

التي لم يصمد بها »مشهور« ليتفوق عليه »أكويا« بفارق 

رأس وبزمن 2:12:50 دقيقة، فيما وقف باملرتبة الثالثة 

»عون« لياس إلدارة سباقات اخليل بفارق طول ونصف 

الطول.

من  سنوات(   5( العمر  من  البالغ  »أكويا«  وينحدر 

سول«  ديل  »لومبيري  والفرس  اخلالدية«  »مقاتل  نسل 

بإشراف املدربة الهولندية فان دين بوس كارين، ويعد 

تتويج أبطال كأس رئيس الدولة بإيطاليا.

الرحماني والشامسي.
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من اخليول العربية القوية في املضامير األوروبية، حيث 

ميلك اجلواد رصيدًا مميزًا على مستوى املشاركات في 

الفوز في  13 مشاركة حقق  ولديه  العاملية،  السباقات 

7 سباقات منها، حيث سبق له أن وقف باملرتبة الثانية 

العام  الغالية  الكأس  من  اإليطالية  النسخة  سباق  في 

املاضي.

حضور دبلوماسي رفيع
مستشار  الرحماني  فيصل  اخلتام  في  الفائزين  توج 

مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة السباقات 

وعبدالله الشامسي قنصل عام الدولة في ميالنو وسعيد 

املهيري مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي 

والفارس،  واملدربة  للمالك  الكؤوس  وتقدمي  الرياضي 

جناحات  من  ضاعف  كبير  جماهيري  حضور  وسط 

السادسة  أجندتها  ضمن  الغالية  الكأس  سباقات 

السمو  السباق حضور صاحب  كما شهد  والعشرين، 

آل  عبدالعزيز  بن  أحمد  بن  عبدالعزيز  األمير  امللكي 

عبدالناصر  بجانب حضور   ، عذبه  مربط  مالك  سعود 

سريع  أبو  ايهاب  الكويت،  دولة  عام  قنصل  بوخضور 

اململكة  قنصل  الوحشة  خالد  مصر،  جمهورية  قنصل 

أعضاء  اجلزائر  قنصل  طواهري  عبدالكرمي  األردنية، 

السلك الدبلوماسي في ميالنو.

عبدالعزيز بن أحمد: نتطلع للتعويض
قال األمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود 

مالك مربط عذبه: »ال زلنا في بداية املوسم و«مشهور 

سباق

القادمة  السباقات  في  التعويض  على  قادر  اخلالدية« 

برغم أن الفارق كان بسيطًا جدًا ولكن هذه هي سباقات 

إيطاليا  سباق  نتيجة  نعتبر  ونحن  السريعة،  اخليل 

باجليدة وما زال أمامنا الكثير لتحقيق جناحات مهمة.

في  الدائمة  باملشاركة  فخرنا  عن  »نعرب  وأضاف: 

للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات 

تاريخ سباقات اخليول  في  األعرق  تعتبر  التي  العربية 

العالقة  لطبيعة  انعكاسًا  متثل  ومشاركتنا  العربية، 

والروابط املتينة التي جتمعنا مع األخوة في اإلمارات 

قيادة وشعبًا«.

“تكساس” يخطف األضواء
بمضمار تشرشل داونز

يعود  الذي  ام«  اي  هولد  تكساس  بي  »ار  املهر  توج 

اإلبراهيم،  علي  خالد  اإلماراتي  واملالك  بيرلي  لفريق 

السمو  صاحب  لكأس  الثالثة  األمريكية  احملطة  بلقب 

شهدها  التي  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس 

مضمار تشرشل داونز الرملي مبدينة لويسفيل بوالية 

كنتاكي.

وأقيمت منافسات الكأس الغالية ضمن مهرجان داونز 

افتر دارك الشهير الذي شهد مشاركة 120 خياًل في 

11 شوطًا وبحضور جمتهيري كبير تابع السباق من 

مدرجات ومنصات املضمار العريق، في أمسية كبيرة 

والنشاطات  املصاحبة  الفعاليات  من  العديد  تخللتها 

الترفيهية واملوسيقية.

مشاركة النخبة
األمريكية،  اخليول  نخبة  من   10 مبشاركة  انطلق 

جوائز  وبقيمة   )1 )جروب-  متر   1600 ملسافة  وذلك 

تقدمًا  البداية  أمريكي، حيث شهدت  دوالر  ألف   100

هولد  تكساس  بي  »ار  قبل  من  الطليعة  نحو  ملحوظًا 

من  واتخذ  السادسة  البوابة  من  انطلق  الذي  ام«  اي 

انطالقته  وتيرة  للحفاظ على  منتصف املضمار مسارًا 

املدربة  وإشراف  غابرييل سايز  الفارس  بقيادة  القوية 

نيكول روجيري، فيما دخل »ميزدورا وذس اس اوسوم« 

صراع  األخير  يقاوم  ولم  القمة،  على  املطاردة  سباق 

املقدمة، فاستمر “ميزدورا” باملطاردة الوحيدة مستغال 

انسيابية مساره املجاور للسياج الداخلي الذي أتاح له 

حرية كبيرة في مزاحمة “تكساس هولد”، وفي منتصف 

مسافة السباق استطاع “ميزدورا” من التقدم بفارق 

بسيط عن “تكساس” الذي شعر بتهديد صريح وخطير 

أن  بيد  املتبقية،  املسافة  مع  خصوصا  املقدمة  يفقده 

كبيرة  ببراعة  سايز  الفارس  طلب  طاوع  “تكساس” 

واستجاب لرغبته نحو الهجوم إلى األمام باندفاع كبير 

مع آخر 600 متر وواصل هذه االنطالقة املثيرة لغاية 

نقطة نهاية السباق، حيث متكن من قطع املسافة بزمن 

1:56:45 دقيقة وبفارق مريح وكبير عن اقرب منافسيه 

“ميزدورا”، فيما جاء “ماجيك مان” باملرتبة الثالثة.

الرحماني:دور ريادي إلبراز
الرسالة اإلماراتية

أبوظبي  مجلس  مستشار  الرحماني  فيصل  تقدم 

والتقدير  بالشكر  السباقات  عام  مشرف  الرياضي، 

سباقات  برعاية  الكبير  واهتمامها  الرشيدة،  للقيادة 

التي تثمر في كل محطة عن جناحات  الكؤوس،  أغلى 

دول  بكافة  املتنوع  تواجدنا  خالل  »من  وقال:  كبيرة، 

العالم، نتابع بفخر وإعجاب املكانة املرموقة التي حتظى 

بها الكأس الغالية وهي داللة كبيرة على قيمتها العاملية 

ودورها الريادي في إبراز رسالة اإلمارات واهتمامها 

الكبير بإعالء شأن اخليل العربي«.

للخيول  الدولة  رئيس  كأس  سباق   « الرحماني:  وتابع 

العربية األصيلة، الذي شهده املضمار التاريخي سان 

سيرو يسجل تطورًا في كل عام، وتقدمًا مهمًا في مسار 

حصد املزيد من املكاسب والنجاحات اإلضافية لسلسلة 

السباقات، وهي نتاج ثمرة الدعم واالهتمام املتواصل 

ورؤيته  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  من 

السديدة لدعم وحتفيز املالك واملربني في أوروبا والعالم.

بيرلي  لفريق  والتبريكات  بالتهنئة  الرحماني  توجه  كما 

مبضمار  الغالية  للكأس  الثالثة  احملطة  بلقب  املتوج 

تشرشل داونز الرملي مبدينة لويسفيل بوالية كنتاكي، 

مشيدا بحضور املالك اإلماراتي خالد علي اإلبراهيم، 

للمالك  الفاعل  احلضور  مشهد  تنامي  من  عزز  والذي 

اإلماراتيني في مضامير سباقات اخليل العاملية، مبينا 

أن األمر يعكس حرصهم الكبير على مضاعفة املنجزات 

التي تسجلها الدولة في عالم اخليل والسباقات.
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برعاية سوق دبي الحرة

الجواد »سوفرين« يتوج بلقب الديربي االيرلندي

شهد مضمار كورا اإليرلندي، سباقات ديربي إيرلندا 

للخيول، التي رعت سوق دبي احلرة العديد من أشواطها 

بقيادة  »سوفرين«  اجلواد  فاز  حيث   ،12 الـ  للسنة 

بسباق  أوبراين،  آيدان  املدرب  وإشراف  بيغي  بادريغ 

احلدث الرئيس »شوط سوق دبي احلرة لديربي إيرلندا« 

فيه  شاركت  والذي  متر،   2.400 ملسافة   )1 )جروب 

ثمانية خيول.

مجلس  لرئيس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني  كولم  وهنأ 

اإلدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي احلرة، الفائزين 

بالسباق، وأشاد مبضمار كورا ومرافقه الرائعة، وأعرب 

عن سعادته برعاية سوق دبي احلرة للحدث للسنة الثانية 

عشرة، وبتعاونها مع املضمار منذ 2002. كما رحبت 

السوق في جناحها اخلاص الواقع عند خط النهاية في 

مضمار كورا، بسلطان محمد ماجد العلي سفير دولة 

اإلمارات في إيرلندا.

للحدث  الرئيسة  رعايتنا  »منذ  ماكلوكلني:  وأضاف 

العريق،  السباق  هذا  مع  الوثيق  بالتعاون  التزمنا 

ونسجنا عالقات متينة مع العديد من املجتمعات داخل 

املضمار وخارجه، ويعد هذا األمر املكون الرئيس في 

جميع عالقاتنا في مجال الرعاية«.

الشوط  إيرلندا  ديربي  سباق  سباق  ان  الى  يشار 

الرئيس في احلدث الذي تشارك فيه سنويًا مجموعة من 

أفضل اخليول والفرسان واملدربني في العالم، قد شهد 

رعاية معظم  دبي احلرة  تولي سوق  منذ  كبيرا  تطورا 

آيرلندا من  2008، وأصبح ديربي  أشواطها في عام 

أبرز سباقات اخليول في العالم، وارتفعت قيمة جوائزه 

إسترليني،  جنيه  مليون   1.5 إلى  حاليًا  لتصل  املالية 

وتصدر قائمة أغنى سباقات اخليول اآليرلندية.

ماكلو كلين يتّوج أبطال الديربي اإليرلندي.
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بحضور حمدان بن راشد

ثالثية إماراتية في النسخة الـ38 لمهرجان دبي الدولي

نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  شهد سمو 

للخيول  الدولي  دبي  سباق  املالية،  وزير  دبي  حاكم 

العربية األصيلة الـ38، الذي احتضنه مضمار نيوبري 

العريق في اململكة املتحدة، وحقق املهرجان جناحًا كبيرًا 

السباق  وشهد  واجلماهيري.  الفني  الصعيدين  على 

حضور كل منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة 

اإلمارات العربية املتحدة لدى اململكة املتحدة، والشيخ 

محمد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس احتاد الفروسية 

مجموع  يبلغ  الذي  السباق  حضر  كما  البحرين.  في 

جوائزه 193 ألف جنيه إسترليني، ميرزا الصايغ مدير 

مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس 

احللواني  شريف  واملهندس  للسباق،  املنظمة  اللجنة 

نائب املدير العام ملكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل 

مكتوم ومدير مضمار جبل علي، وأعضاء اللجنة املنظمة 

صالح  محمد  ومسعود  األنصاري  عبدالله  للسباق 

وتوفيق الداعوق، باإلضافة إلى ممثلي الشركات الراعية 

واملساندة للحدث وعدد من الشخصيات البارزة.

حمدان بن راشد: نيوبري فتح
آفاق أكبر لسباق دبي الدولي

مكتوم، رضاه  آل  راشد  بن  الشيخ حمدان  أكد سمو 

عن مسار تطور سباق دبي الدولي في نيوبري، الذي 

بات حدثًا بارزًا في برنامج سباقات اخليول العربية في 

إلى  بريطانيا، وربط سموه بني تطور السباق وانتقاله 

نيوبري في العام 2003 بعد أن انطلق أواًل في كمبتون 

بارك في 1982.

»دبي  قناة  مع  تلفزيوني  لقاء  في  في  سموه  وقال 

ريسينج«: »السباق أكمل 38 عامًا اآلن، وكان القصد 

من حتويله الى منطقة نيوبري فتح آفاق التطور أمامه 

كلوب  اجلوكي  اعتراف  وتوسيع  ترسيخ  حيث  من 

البريطاني بسباقات اخليول العربية، وإتاحة فرص أكبر 

القادمة  اخليول  واستيعاب  اجلماهيري،  لالستقطاب 

ليس فقط من بريطانيا بل من مختلف أنحاء أوروبا.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن اشد آل مكتوم مؤسس 

وراعي يوم دبي الدولي للخيول العربية أن توقيت السباق 

إلى  يأتون  الذين  للمالك  مناسبًا  يعد  يوليو  نهاية  في 

اخليول  تدريب  ولبرنامج  الصيف،  أشهر  في  بريطانيا 

احلضور  السهولة  ومن  أوروبا،  في  املقيمة  العربية 

وحصري  كامل  يوم  بأنه  اليوم  ويتميز  للمشاركة، 

وحيد،  سباق  مجرد  وليس  العربية،  اخليول  لسباقات 

اخليل،  شرائح  ملختلف  متعددة  فرصًا  يتيح  وبالتالي 

 11 في  وانتشارها  اجلائزة  سباقات  إن  سموه  وقال 

في  للخيول  الفرص  من  مزيدًا  يوّفر  العالم  حول  دولة 

مقرها.

»كونشيت دي أي« بطلة الرابع
»الشوط  احلفل  في  األولى  الفئة  سباقات  باكورة  في 

أي«  دي  »كونشيت  البلجيكية  املهرة  حققت  الرابع«، 

جبل  مضمار  سباق  بلقب  الفوز  ديكرس  بيتر  ملالكتها 

ملسافة  امتد  الذي  ستيكس  إنترناشونال  زعبيل  علي 

ألف   35 املالية  جوائزه  إجمالي  وبلغ  متر   1200

إسترليني.

احللواني  شريف  املهندس  سلّم  الشوط  ختام  وعقب 

راشد  بن  أحمد  الشيخ  ملكتب سمو  العام  املدير  نائب 

السباق  جائزة  علي،  جبل  مضمار  مدير  مكتوم،  آل 

للفائزين.

“بيان” تكسب شادويل
اململوكة  السباقات  إلدارة  لياس  »بيان«  املهرة  وفازت 

لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب شادويل 

حتا إنترناشونال ستيكس »ج 1«، في الشوط اخلامس 

 4 سن  في  للخيول  متر   2000 مسافته  بلغت  الذي 

سنوات فما فوق »مهرات وأفراس فقط«، وبلغ مجموع 

جوائزه 35 ألف جنيه إسترليني.

وحققت »بيان« فوزها بإشراف املدرب فريديك سانشيز 

لقطع  قادها  الذي  مينديزابال،  لوريتز  الفارس  وقيادة 

املسافة في 2:19:75 دقيقة وبفارق 1.25 طول.

وفي افتتاح احلفل، حلقت املهرة »العزيزة« لسمو الشيخ 

اإلمارات  طيران  بلقب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان 

برميير للتكافؤ الذي امتد ملسافة 1600 متر، وخصص 

للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي 

جوائزه املالية 12 ألف جنيه إسترليني.

وقاد الفارس جيم كرولي بإشراف املدرب جيمس أوين، 

الفرس البطلة لتحقيق الفوز بفارق بلغ 3 طول في زمن 

بلغ 1:52:15 دقيقة.

مدير  إدموند  كريستوفر  ّسلم  الشوط  ختام  وعقب 

خدمات املطارات في طيران اإلمارات في لندن، جائزة 

البطولة إلى منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة 

واملدرب  املتحدة  اململكة  لدى  املتحدة  العربية  اإلمارات 

جيمس أوين والفارس كرولي.

من منافسات السباق.

حمدان بن راشد في لقطة مع الفرسان.

حمدان بن راشد لدى وصوله لمتابعة السباق ومعه السفير منصور بالهول )تصوير عبدالله خليفة(.
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»ثمرات« نجمة السابع
هانديكاب  برميير  للتطوير  »دبي  السابع  الشوط  في 

الفرس  قدمت  متر،   2400 مسافة  على  ستيكس« 

»ثمرات« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أداًء 

رائعًا بإشراف املدرب فيليب كولنجتون وقيادة الفارس 

فرانسويش برتراس.

وحقت »ثمرات« فوزها بعدما قطعت مسافة السباق في 

زمن قدره 02:51:02 دقيقة، وبفارق 4 طول.

مكتب  مدير  الصايغ  ميرزا  قام  الشوط،  ختام  وعقب 

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة 

محمد  ومسعود  األنصاري  وعبدالله  للسباق،  املنظمة 

الفائزين  بتتويج  للسباق،  اللجنة املنظمة  صالح عضوا 

وتسلم السفير منصور بالهول اجلائزة نيابة عن املالك.

وشهد الشوط الثامن واألخير مشاركة كثيفة بلغت 16 

خياًل، لكن الفرس »بوب ستار« اململوكة إلسطبالت ويلي 

ميدوز للخيول العربية، متكنت من خطف بطولة الشوط 

البالغ مسافته 1400 متر على لقب سباق بنك اإلمارات 

آالف   8 املالية  جوائزه  إجمالي  والبالغ  الوطني،  دبي 

جنيه إسترليني.

ميرزا الصايغ: حمدان بن راشد
أسس للخيول العربية أرقى سباقاتها 

أعرب ميررا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة املنظمة للحفل، عن 

سباق  به  حظي  الذي  الكبير  للنجاح  البالغة  سعادته 

دبي الدولي للخيول العربية األصيلة في نسخته الـ38 

التي أقيمت بنيوبري، مؤكدًا أن اسم اإلمارات ارتقى 

إلى هامات السحب من خالل تنظيم مثل هذه األحداث 

الدولية الناجحة.

وقال ميرزا الصايغ: »حقق املهرجان جناحًا استثنائيًا 

يعود الفضل فيه إلى راعي مسيرة هذا السباق سمو 

الكثير  قدم  الذي  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

للخيول العربية على مدى أربعة عقود وأسس لها أفضل 

السباقات في مختلف أنحاء العالم”.

سلسلة  بإقامة  سموه  مبادرة  »إن  الصايغ:  وأضاف 

متكاملة من السباقات التحضيرية للحفل أثبت صحتها 

اليوم من خالل املشاركة الكثيفة للخيول األوروبية من 

الدول التي استضافت تلك السباقات التأهيلية وأفرزت 

اليوم، مما  كلمتها  قالت  التي  اخليول  من  نخبة مميزة 

به  أشاد  الذي  املنافسة  مستوى  على  إيجابًا  انعكس 

للخيول  النوعية  اجلودة  على  وأثنى  السباق  راعي 

ووفرتها العددية”. 

وقال: »سعادتنا كبيرة باإلقبال اجلماهيري الكبير على 

احلفل، حيث حرصت العائالت على اصطحاب أبنائها 

في  املنظمة  اللجنة  جنحت  والتي  الفعاليات  حلضور 

تطويرها وتعزيز جاذبيتها عامًا بعد عام”.

تتويج السفير منصور بالهول والفارس كرولي والمدرب جيمس ٔاوين ببطولة الشوط األول.

ميرزا الصايغ واألنصاري ومسعود محمد يتوجون السفير منصور بالهول ببطولة الشوط السابع.

ميرزا الصايغ واألنصاري يتوجان ٔابطال الشوط الخامس.

شريف الحلواني يتوج ٔابطال الشوط الرابع.
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بذهبيتين وفضية ولقب أفضل مربي

مربط دبي ينال الصدارة في بطولة منتون الدولية

جمال الخيل

خالل  جديدا  إجنازا  العربية  للخيول  دبي  مربط  حقق 

بطولة منتون الدولية جلمال اخليل العربية املصنفة أعلى 

على  فعالياتها  اختتمت  والتي  اإليكاهو،  لدى  تصنيف 

متربعا  املاضي،  األسبوع  الفرنسية  الريفييرا  شاطئ 

على قمة البطولة باملركز األول بذهبيتني وفضية ولقب 

العربية  اخليول  وتربية  إلنتاج  مربط  أو  مزرعة  أفضل 

األصيلة. وبرزت أيضا من خيول اإلمارات خالل البطولة 

الذي  ايه شنغهاي” ملربط عجمان  “إي  النجم  كل من 

الشراع  مربط  مهرة  كما حصدت  الفحول،  بلقب  توج 

“ايرالدا” فضية املهرات.
البطولة التي اعتبرها املتتبعون نسخة من بطولة العالم 

سابقة ألوانها، شهدت تنافسا شرسا بني أقوى مرابط 

العالم من اإلمارات ودول اخلليج وأوربا. وقد بدا حرص 

املرابط املشاركة واضحا على اختيار أفضل ما لديها 

على  للتنافس  العربية  اخليول  من  املتميز  اإلنتاج  من 

املعتركات  في  خاصة  مساحة  وحجز  البطولة  ألقاب 

اجلمالية املقبلة وفي قمتها بطولة كأس كل األمم بأملانيا 

وبطولة العالم بباريس.

تألق إنتاج »الرشيم«
يتألق خالل البطولة

الفوز  من  رشيم«  إل  إيه  »إف  الفحل  إنتاج  متكن 

من  وهي  شيهانة«  »دي  املهرة  من  كل  عبر  بذهبيتني 

الفرس العاملية »دي شهال«، واملهر »دي مزيان« وهو من 

الفرس »دي مزايا«، وفضية للمهرة »دي شامخة« وهي 

من الفرس الرائدة »إف تي شيلة«. كما نال مربط دبي 

لقب أفضل مزرعة للخيول العربية.

وكانت خيول مربط دبي قد حققت مراكز متقدمة جدا 

في منافسات اليوم األول من البطولة، وتألق كل من »دي 

شيهانة«  و«دي  عسلية«  و«دي  شامخة«  و«دي  مزيان« 

و«دي شخاط« و«دي سينية« وتصدروا أغلب املراكز في 

املجموعات التي نافست فيها بني أجمل خيول العالم.

التوحيدي: المركز األول
مدير  العام  املشرف  التوحيدي  محمد  املهندس  أعرب 

عام مربط دبي عن سعادته بالنتائج التي حققتها خيول 

املربط من أبناء الفحل رشيم في نسخة شديدة التنافس 

بني أقوى مرابط العالم. وقال:« إنه ألمر رائع أن تقتص 

تصنيف  بأعلى  مصنفة  بطولة  ذهب  نصف  اإلمارات 

عاملي لدى اإليكاهو؛ ذهبيتان ملربط دبي وذهبية ملربط 

عجمان.املشهد يؤكد أن اإلمارات لم تعد قابلة للمنافسة 

دي شيهانة خالل العرض. المهندس محمد التوحيدي.

تتويج دي شيهانة.
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جمال الخيل

السامي  الدعم  بفضل  دبي  ومربط  األول.  املركز  على 

لفارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم رعاه الله، اليلبث أن يؤكد دوره القيادي 

في تطوير اخليل العربية وحتقيقها لإلجنازات التي ترفع 

راية اإلمارات عاليا”.

المرازيق: جودة عالية
عبدالعزيز  دبي  ملربط  التنفيذي  املدير  أشاد  جهته  من 

من  دبي  مربط  ومتكن  منتون  بطولة  بنجاح  املرازيق 

تتويح المهر دي مزيان.

رشيم األسطورة.عبدالعزيز المرازيق.

احملافظة على مكانته القياسية من امليداليات واأللقاب، 

للخيول  عالية  البطولة من جودة  بعدما شهدته  السيما 

بها  الدفع  العالم  مرابط  أقوى  تعمدت  التي  املتبارية 

لهذا  الدولية  املوسم  جودة  سلم  في  مستواها  حلسم 

العام. وإنتاج مربط دبي أكد مجددا أنه األفضل وأنه 

األقدر على نقل هذه األفضلية لكافة مرابط العالم حتقيقا 

تأسيسه كي  منذ  لنفسه  التي رسمها  النبيلة  لألهداف 

تكون اخليل العربية في أعلى مقامات اجلودة”.

دي مزيان خالل العرض.



3839 38

بذهبيتين وفضية وبرونزيتين

إنتاج مربط دبي يجتاح بطولة إستروهن الدولية

جمال الخيل

في  الالفت  تألقه  العربية  للخيول  دبي  مربط  واصل 

بطولة  في  بتألقه  وذلك  اخلارجي،  املوسم  بطوالت 

أقيمت  التي  العربية  اخليل  جلمال  الدولية  إستروهن 

اخليول  من  دبي  مربط  إنتاج  اجتاح  حيث  بأملانيا، 

املراكز  أغلب  باحتالله  التتويج  منصة  األصيلة  العربية 

أكد  حيث  النهائيات،  في  ثم  املنافسات،  خالل  األولى 

قوته النوعية بنيل إنتاجه ذهبيتني وفضية وبرونزيتني.

ومتكن املهر الذهبي اجلديد من إنتاج مربط دبي »دي 

العاملي  اإلنتاج  أسطورة  الفحل  من  وهو  شيماز«، 

املعاصر »إف إيه إل رشيم« ومن الفرس الولود »ليدي 

فيرونيكا« من نيل املركز األول وامليدالية الذهبية، وهي 

له بعد ذهبية بطولة مونتي فالكو األخيرة التي  الثانية 

نالها بإجماع احلكام، مؤكدًا أنه رقم متميز جديد بني 

كوكبة اإلنتاج احمللي للمربط.

وملع بريق بطلة بطولة براغ الدولية جلمال اخليل العربية 

املهرة »دي شعلة« اململوكة للشيخ سعيد بن مكتوم بن 

جمعة آل مكتوم، عندما متكنت من التميز باملركز األول 

في املنافسات والتتويج بالذهب في ختام البطولة. وتعد 

من  دبي  مربط  إنتاج  وأجمل  أحدث  من  شعلة«  »دي 

إل  إيه  »إف  الفحل  املعاصر  العاملي  اإلنتاج  ماكينة 

رشيم« والفرس العاملية العتيدة »إف تي شيلة«.

ونال إنتاج مربط دبي عبر املهر »دي إبن رشيم« اململوك 

اليوناني امليدالية الفضية، وهو  ملربط جي إيه إريبيان 

ينحدر أيضًا من  الفحل »إف إيه إل رشيم« والفرس 

ملك  باإلجماع  الدولية  ويلز  بطلة  ومتكنت  »أجنيليكا«. 

املتميز  الفحل  ابنة  سينية«  »دي  املهرة  دبي  مربط 

»إف إيه إل رشيم« والفرس »أميرة رويال« من إحراز 

بني  خيل  حركة  أفضل  لقب  مع  البرونزية  امليدالية 

املهرات املتنافسة.

وفي بطولة األفراس متكن إنتاج مربط دبي من اقتناص 

خطافة«  »دي  الفرس  مع  بجدارة  البرونزية  امليدالية 

اململوكة ملربط اجلواهر، وهي شقيقة الفحل األممي »دي 

والفرس  كالرز«  »رويال  العاملي  الفحل  وابنة  خطاف« 

»دي جوان«. وكاد ملك مربط اجلواهر إنتاج مربط دبي 

املهر »دي جاري بوليدورو إف سي« والفرس »جواندا 

املهر »دي  البرونزية خلف  امليدالية  ينتزع  أن  أو إس« 

رجح  النقاط  معدل  في  بسيط  فارق  لوال  رشيم«  إبن 

كفة املهر »إي إل فالنتينو«، واحتل »دي جاري« املركز 

الرابع متبوعًا باملهر »دي شام« ملك مربط دبي.

»رشيم« العالمي
بطولة  في  العربية  للخيول  دبي  مربط  إنتاج  تألق 

عامليًا،  للمربط  اإلنتاجية  القوة  يؤكد  الدولية  ستروهن 

التوحيدي والمرازيق وأحمد إبراهيم خالل تتويج خيول مربط دبي في استروهن.
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وبقدر أوضح القوة اإلنتاجية النوعية للفحل األسطوري 

»إف إيه إل رشيم« الذي أصبح الرقم واحد في غزارة 

إنتاج اخليل العربي األصيل األجمل، وحتقيقه لألهداف 

وذلك  تأسيسه،  منذ  دبي  التي سطرها مربط  السامية 

أسوار  وانتشاره خارج  العربي  اخليل  وخدمة  بتطوير 

املربط وخارج اإلمارات. جناح »إف إيه إل رشيم« لم 

يتوقف، مع جناح إنتاجه في حتقيق املراكز األولى عامليًا 

وزيادة اإلقبال عليه، وتوقعات مبزيد من اإلجنازات في 

البطوالت احمللية والدولية املقبلة.

التوحيدي: تقاسم المجد
مدير  العام  املشرف  التوحيدي،  املهندس محمد  أعرب 

التي  اجليدة  بالنتائج  سعادته  عن  دبي،  مربط  عام 

الدولية.  إستروهن  بطولة  في  دبي  مربط  إنتاج  حققها 

جمال الخيل

اجليدة  بالنتائج  سعداء  »نحن  قائاًل:  التوحيدي  وعلق 

التي حققها إنتاج مربط دبي في البطولة، وسعداء بأن 

نتقاسم مجد اخليل العربية وتألقها مع غيرنا من املالك 

واملرابط من اإلمارات والعالم. الفحل املبارك )إف إيه 

إل رشيم( صنع جسرًا عامليًا بإنتاج متميز استطاع أن 

العربية ضمن  اخليل  تطوير  في  سامية  أهدافًا  يحقق 

رؤية نبيلة قام عليها مربط دبي«.

المرزوقي: صفقة رابحة
التنفيذي  املدير  املرزوقي  عبدالعزيز  أكد  جهته،  من 

ملربط دبي أن البطولة شهدت منافسة عالية، لكن إنتاج 

مربط دبي أثبت مجددًا أنه الرقم واحد في اإلجنازات 

الدولية. وقال: »الفحل املتميز )إف إيه إل رشيم( يعتبر 

األصيل.  العربي  اخليل  وعشاق  ملالك  تاريخية  فرصة 

واالستفادة من إنتاجه صفقة رابحة أكدتها اإلجنازات 

التي متتعت بها وحققتها مرابط محلية وإقليمية ودولية«.

ذهبيتان لمربط عجمان
شهدت بطولة استروهن أيضًا تالق خيول مربط عجمان 

ومربط اجلواهر، ونالت خيول عجمان ثنائية ذهبية عبر 

كل من الفحل »أنتريوس أو إس« الذي توشح بذهبية 

الفحول، والفرس »باسندرا سيتيمو سيلو«، التي حققت 

اللقب  أثينا«  ج  »ع  املهرة  نالت  فيما  األفراس،  ذهبية 

اجلواهر  مربط  البطولة  خالل  وبرز  للمهرات.  الفضي 

نال  حيث  الدولة،  خارج  األولى  للمرة  يشارك  الذي 

وكانت  خطافة«،  »دي  الفرس  عبر   البرونزية  امليدالية 

التي  ويلز  بطولة  ذهبية  نالت  قد  اجلميلة  الفرس  هذه 

أقيمت في النمسا الشهر املاضي.
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قفز الحواجز

جديدًا  إجنازًا  للفروسية  الشارقة  نادي  فرسان  حقق 

لدولة اإلمارات مبيادين قفز احلواجز، بعد أن خطفوا 

بختام  النمسا  في  التتويج  منصات  واعتلوا  األضواء 

بطولة نوشتاد الدولية لقفز احلواجز. وجاء ذلك اإلجناز 

والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي  فرسان  خالل  من 

علي  الفارس  حصد  أن  بعد  واملازمي،  الكربي  أبناء 

جواده  بصحبة  البطولة  في  األول  املركز  الكربي  حمد 

املازمي  محمد  سعيد  الفارس  حل  كما  »بالوسينتا«، 

باملركز الثاني بصحبة »قرسينا فان دي رانغني«، وجاء 

تتويج علي الكربي بالبطولة عندما أنهى الشوط بجولة 

ثانية،   »29.93« قدره  بزمن  أخطاء  دون  من  نظيفة 

كريستوف  النمساوي  األرض  صاحب  على  متفوقًا 

الكربي يحرز المركز األول

فرسان الشارقة يتصدرون بطولة نوشتاد في النمسا

 »31.91« قدره  بزمن  املسار  أنهى  الذي  أوبرانورا 

ثانية، وبلغ ارتفاع احلواجز 130 سم في هذا الشوط.

كما حقق الفارس اإلماراتي سعيد محمد املازمي املركز 

»قرسينا  جواده  بصحبة  سم   120 شوط  في  الثاني 

بفارق  ثانية   »59.75« قدره  بزمن  رانغني«  دي  فان 

بسيط عن صاحب املركز األول الفارس اإلماراتي عمر 

عبدالعزيز املرزوقي الذي أنهى املسار من دون أخطاء 

بزمن قدره »57.79« ثانية.

وعاد سعيد محمد املازمي للفوز باملركز الثاني في شوط 

125 سم على صهوة جواده »الكوماندوز« بزمن قدره 

61.71 ثانية بفارق 4 أجزاء من الثانية فقط عن املركز 

األول الذي حققه الهنغاري سزابولكس كروكسو، كما 

نال املازمي املركز اخلامس في شوط اجلوكر بصحبة 

جواده »الكوماندوس« بزمن قدره »50.89« ثانية، وعاد 

لينال املركز الثامن على صهوة جواده »قرسينا فان دي 

رانغني« بارتفاع حواجز 120 سم.

وفي شوط 110 سم فاز الفارس عبدالله حمد الكربي 

قدره  بزمن  »داغونيتا«  جواده  بصحبة  الثاني  باملركز 

صاحبة  عن  واحدة  ثانية  وبفارق  ثانية   »56.07«

املركز األول الفارسة األملانية ناومي هيميريلتش، وعاد 

في  السادس  املركز  ليحرز  الكربي  عبدالله  جديد  من 

شوط 110 سم بصحبة جواده »داغونيتا« بزمن قدره 

»61.76« ثانية لليوم الثاني للبطولة.

قفزة رائعة من البطولة.
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برعاية حمدان بن زايد

معرض أبوظبي للصيد والفروسية في أغسطس المقبل

أخبار

الدولي  أبوظبي  ملعرض  مة  املنِظّ العليا  اللجنة  أكملت 

ومضمون  لشكل  النهائي  التصور  والفروسية،  للصيد 

رعاية  حتت  يقام  الذي  املعرض،  من   2019 نسخة 

نهيان، ممثل احلاكم  آل  الشيخ حمدان بن زايد  سمو 

اإلمارات،  صقاري  نادي  رئيس  الظفرة،  منطقة  في 

في الفترة من 27 إلى 31 أغسطس املقبل في مركز 

واألكثر  األشهر  ويعتبر  للمعارض،  الوطني  أبوظبي 

على  واحلفاظ  والفروسية  الصيد  مجال  في  شعبية 

والفعاليات  البرامج  إلى جانب وضع تفاصيل  التراث، 

املصاحبة له. 

املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  املنصوري،  ماجد  وقال 

للمعرض: »ستكون نسخة 2019 من املعرض الدولي 

للصيد والفروسية متميزة وثرية وممتعة، خصوصًا في 

صاحب  قيادة  حتت  الدولة  من  الالمحدود  الدعم  ظل 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن 

األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد 

للقوات املسلحة، وحتت رعاية سمو الشيخ حمدان بن 

زايد آل نهيان، ممثل احلاكم في منطقة الظفرة رئيس 

رؤية  تطوير  على  عملنا  فقد  اإلمارات،  صقاري  نادي 

املعرض، واالرتقاء ببرنامجه ترجمًة لتوجيهات القيادة 

الرشيدة، ومتاشيًا مع األهداف السامية لعام التسامح 

احلدث  هذا  في  لعملنا  احملورية  النقطة  نعتبرها  التي 

مخطط  بتصميم  أيضًا  قمنا  كما  العام،  لهذا  الكبير 

املعرض بطريقة مبتكرة وعلمية«.

عامليًا  مهرجانًا  املعرض  »يعد  املنصوري:  وأضاف 

وحفظ  والفروسية  الصيد  محبي  يجمع  وثقافيًا  تراثيًا 

التراث وصون البيئة، إلى جانب اهتمامه بقضايا البيئة 

الصيد  بأساليب  الوعي  ورفع  البرية،  احلياة  وحفظ 

املستدام ورياضات الصيد بالصقور وكالب السلوقي، 

ويولي عناية خاصة بتحفيز اجلمهور على املشاركة في 

السنة  هذه  وسيحظى  بها،  والرفق  احليوانات  حماية 

مبشاركات كبرى من الشركات احمللية والعربية والدولية 

والصقارة  والرحالت  اخلارجية  الرياضات  قطاع  في 

والصناعات  الصيد  أسلحة  البحري وصناعة  والقطاع 

التقليدية، ومؤسسات حماية البيئة، وصون التراث على 

أرض واحدة لتبادل املعارف واخلبرات وعقد الصفقات 

التجارية«.

اقتناء أسلحة الصيد
»الصيد  شعار  الدورة،  هذه  حتمل  أن  اللجنة  وقررت 

واملتعة،  االبتكار  من  بالكثير  تتميز  كما  املستدام«، 

حيث قامت بتقدمي موعد نسخة هذه السنة من املعرض 

ليسبق موسم املقناص، حتى يتسنى للصقارين اقتناء 

كل األدوات واملعدات التي يحتاجونها قبل بدء املوسم، 

إلى جانب العديد من التسهيالت التي ستحملها النسخة 

املقبلة ملواطني دولة اإلمارات في اقتناء أسلحة الصيد 

من أرقى وأفضل وأكبر شركات السالح احمللية والدولية 

املشاركة في املعرض.

وأعلنت اللجنة عن عزمها إطالق العديد من املسابقات 

للجمهور في الشعر النبطي العمودي والفن التشكيلي 

والتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب التوسع في أقسام 

املعرض. كما ارتأت اللجنة أن تضيف إلى نسخة هذا 

العام العديد من الفعاليات املصممة خصيصًا لألسر، 

تناسبًا مع أجواء العطلة الصيفية.

أهداف المعرض
تتضمن  والتي  للمعرض،  الرئيسة  األهداف  ناقشت 

تسليط الضوء على احلراك الثقافي في دولة اإلمارات، 

الهوية  تعكس  التي  والفنون  الثقافية  الفرص  وتعزيز 

الوطنية، وتفعيل جهود احلفاظ على التراث اإلماراتي، 

وإبراز دور العديد من املؤسسات اإلماراتية ومبادراتها 

في ترسيخ القيم األصيلة لشعب اإلمارات وثقافته، من 

ليصبح   2003 عام  في  انطلق  الذي  املعرض  خالل 

واحدًا من أهم املعارض في العالم في مجاله، محققًا 

النجاح على مدى دوراته السابقة في النواحي اإلعالمية 

يستقطب  أن  استطاع  حيث  واحلضور،  واملشاركات 

أكثر من 100 ألف زائر ميثلون أكثر من 120 جنسية 

في دورة العام املاضي 2018.

مسابقات لألطفال
تتخذ  فنية  أعمال  إجناز  على  الفنانني  تشجيع  سيتم 

وتعكس  لها،  وموضوعًا  سمة  التسامح  عام  من 

األهمية الكبرى التي حتتلها أنشطة الصيد والصقارة 

املعرض  وسيطلق  اإلنسان،  وجدان  في  والفروسية 

التسامح  مسابقة تعليمية موجهة لألطفال حول مفهوم 

وإبراز اإلمارات كمثال حي عليه، والتي ستتخذ شكل 

أسئلة يجد األطفال إجابات عنها في األجنحة املشاركة، 

إلى جانب سلسلة من ورش العمل التي تتوافق جميعها 

الفنون  يتضمن  الذي  للمعرض  العام  املوضوع  مع 

التقليدية واملنتجات واحلرف اليدوية واألنشطة الثقافية 

والترفيهية.

ويقام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019 

بتنظيم من نادي صقاري اإلمارات، وبرعاية من هيئة 

البيئة أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على احلبارى، 

بالتعاون مع جهات عدة.

من النسخة الماضية لمعرض أبوظبي للفروسية.
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وّجهوا رسالة شكر إلى منصور بن زايد من بوخارست

300 شخصية من الخبراء يثمنون نجاح الملتقى العالمي

أخبار

استضافت العاصمة الرومانية بوخارست في الفترة من 

2 إلى 7 يوليو، أعمال امللتقى العاملي العاشر للخيول 

العربية األصيلة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور 

)النسخة  األصيلة  العربية  للخيول  نهيان  آل  زايد  بن 

احلادية عشرة(، حتت شعار )عالم واحد ست قارات، 

عام  مع  وبالتزامن  العربية(،  اخليول  عاصمة  أبوظبي 

التسامح.

بتوجيهات  اآلفاق،  شهرته  طبقت  الذي  امللتقى  ويقام 

رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

سمو  ودعم  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس 

النسائي  االحتاد  رئيسة  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة 

رئيسة  األسرية  التنمية  األعلى ملؤسسة  الرئيسة  العام 

املجلس األعلى لألمومة والطفولة.

وشارك في املؤمتر نحو 300 شخص من خبراء وأطباء 

بيطريني وفرسان ومدربني وإعالميني من مختلف أنحاء 

العالم، ويهدف إلى إحياء دور القطاع اخلاص في دعم 

مع  والتفاعل  واملشاركة  التراثية  الرياضات  وتعزيز 

املجتمع.

امللتقى، رسالة شكر  ووّجه املؤمترون في ختام أعمال 

إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 

احلثيثة  للجهود  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس 

التي تدعم اخليول العربية األصيلة ودور املهرجان في 

االرتقاء بها، استكمااًل ملسيرة ونهج املغفور له بإذن الله 

تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه.

حضور رفيع
هيلتون  باالس  اثيني  في  االفتتاح  فعاليات  حضر 

سفير  املطروشي  سعيد  عبدالله  أحمد  د.  بوخارست 

الدولة  سفير  السويدي  ومحمد  رومانيا،  لدى  الدولة 

عام  مدير  الريسي  عبدالله  ود.  عمان،  سلطنة  لدى 

األرشيف الوطني. كما حضر املؤمتر فيصل الرحماني 

رئيس االحتاد الدولي لسباقات اخليول العربية، ومبارك 

السياحة  دائرة  في  اخلارجي  الترويج  مدير  النعيمي 

الشركة  ممثلة  النعيمي  وخلود  أبوظبي،   - والثقافة 

ومحمد  والدقيق،  األعالف  وتسويق  إلنتاج  الوطنية 

)نيسان(،  للسيارات  املسعود  ممثل  املسعود  عبدالله 

في  اخليول  سباقات  احتاد  رئيس  دابيجا  وفيوريل 

رومانيا. وحضر املؤمتر، يعقوب السعدي رئيس قنوات 

الهيئة  ممثل  الشامسي  احلسن  وعبدالعزيز  أبوظبي، 

العامة للرياضة، والرا صوايا املدير التنفيذي للمهرجان 

العاملي.

تربية الخيول واإلنتاج
عنوانها  كان  والتي  للمؤمتر،  األولى  اجللسة  تصدرت 

»تربية اخليول« موضوع اإلنتاج وكيفية حتقيق النجاح 

البريطاني  اإلعالمي  اجللسة  وأدار  املجال،  هذا  في 

واملربني  املالك  من  نخبة  مبشاركة  طومسون،  ديريك 

واملهتمني بصناعة اخليول العربية.

وعرض املتحدثون مناذج من جتاربهم في إنتاج اخليول 

عملية  أن  على  جميعهم  اتفقوا  حيث  األصيلة،  العربية 

والدراية،  اخلبرة  إلى  حتتاج  العربية  اخليول  إنتاج 

باإلضافة إلى االستفادة من التجارب.

وأشاد املؤمترون مبثل هذه النقاشات التي من شأنها 

تقدمي التجارب الثرة للعاملني في هذا املجال لالستفادة 

منها وعدم الوقوع في األخطاء، كما عبروا عن تقديرهم 

الشيخ  سمو  مهرجان  يقدمها  التي  الكبيرة  للخدمة 

العربية.  للخيول  العاملي  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 

كل  توفير  على  احلرص  بأهمية  املتحدثون  وأوصى 

السبل لعملية اإلنتاج حتى تكون بجودة عالية، ما يسهم 

في إنتاج خيول قادرة على حتقيق نتائج جيدة تعوض 

صاحبها جهوده الكبيرة.

القواعد واألنظمة
للخيول  العاملي  للملتقى  الثانية  اجللسة  محور  كان 

وخدمات  واألنظمة  »القواعد  عنوان  حتت  العربية 

االقتراح  دعم  على  أيضًا  املتحدثون  وشدد  البيطرة«، 

عامًا،  الـ18  سن  دون  للشباب  سباق  بإقامة  اخلاص 

الفئة  هذه  استهداف  عبر  كبيرة  قاعدة  خللق  وذلك 

العمرية التي ستشكل الحقًا قاعدة كبيرة.

سباقات  لتجربة  تقديرهم  عن  املتحدثون  أعرب  كما 

نهيان  آل  زايد  بن  منصور  بنت  لطيفة  الشيخة  بطولة 

خليل البوني، واعتبروها من أهم الوسائل التي تساعد 

في تطوير سباقات اخليول العربية عبر جذبها األطفال 

في هذه السنة املبكرة. وخلص املتحدثون إلى أن تكون 

وكذلك  واملربني  للمالك  جاذبة  العربية  اخليول  سباقات 

اخليول  لسباقات  الدولي  االحتاد  مطالبني  للجمهور، 

تبني  عبر  السباقات  لتطوير  جهوده  مبواصلة  العربية 

خطط واستراتيجيات تنفذ في جميع الدول األعضاء.

جلسة السباقات والتدريب 
والتدريب«  »السباقات  بعنوان  الثالثة  اجللسة  جاءت 

من  نخبة  مبشاركة  مستفيضًا  نقاشًا  وشهدت 

الرسميني، واملدربني، أبرزهم مصبح املهيري والفارس 

ريتشارد مولن سفير املهرجان، وأدارها الهندي أجاي 

آن.وفي البداية حتدث ريتشارد مولن عن دور الفارس 

وبني  بينه  جيدة  تكون  أن  يجب  التي  والعالقة  احليوي 

من  مهم  أمر  وهو  واحد،  كفريق  للعمل  واملالك  املدرب 

خالل التناقش عن مميزات اخليل واملسافة املناسبة له 

ومدى حتمله.

أداء الفارس والحوادث 
الفارس  »أداء  للملتقى،  الرابعة  اجللسة  موضوع  كان 

األطباء  من  نخبة  مبشاركة  والتأمينات«،  واحلوادث 

والفرسان واملسؤولني، وشهدت نقاشًا مستفيضًا غطى 

من  كبيرًا  تفاعاًل  شهدت  كما  املتعلقة،  األمور  جميع 

احلضور الذين أثروا النقاش عبر أسئلتهم ومقترحاتهم.

وثّمن املتحدثون الدعم الكبير من سمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان، واهتمامه بالفرسان في اإلمارات، 

في  يعانون  لكنهم  تأميني مميز،  بغطاء  يتمتعون  حيث 

تأمني،  وجود  لعدم  اإلمارات  خارج  مشاركاتهم  حالة 

داعني إلى توفير جميع وسائل السالمة في املضامير، 

حتى تقلل إصابات الفرسان واخليول. وخلصت اجللسة 

إلى ضرورة العمل بصورة جماعية لتوفير حلول تأمينية 

سياس  من  باحلصان  صلة  له  من  وجميع  للفرسان 

القطاع  هذا  لولوج  التأمني  شركات  وتشجيع  وعمال، 

املهم.

قناة ياس في جلسة اإلعالم
أبوظبي  قنوات  رئيس  السعدي  يعقوب  استعرض 

الرياضية قصة قيام قناة ياس وكيف كانت انطالقتها 

قبل 4 سنوات عبر كأس صاحب السمو رئيس الدولة 

للقدرة، وهو أول سباق قدرة ينقل على الهواء مباشرة 

من الساعة اخلامسة صباحًا إلى اخلامسة مساء.

تناولت  التي  اخلامسة  اجللسة  السعدي خالل  وحتدث 

بقصد  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  اإلعالم  أهمية 

الوعي  وتنمية  األفراد  بني  الرياضية  الثقافة  نشر 

الرياضي بينهم، وأدارها البريطاني فيليب بيرنان، عن 

التي   2015 العاملي  دبي  كأس  نقل  في  القناة  جتربة 

السباق  على  تقتصر  لم  نوعها، حيث  من  فريدة  كانت 

جلسة تربية الخيول تصدرت االفتتاح.

مصبح المهيري.

سعادة د. ٔاحمد المطروشي سفير الدولة لدي رومانيا.
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فقد بدأت التغطية منذ السادسة صباحًا.

وشهدت اجللسة نقاشًا مستفيضًا من املتحدثني الذين 

إيقاع  التقليدي  اإلعالم  يواكب  أن  بضرورة  أوصوا 

قصص  على  بالتركيز  منطيته  من  يغير  وأن  احلياة، 

إخبارية جيدة ومشوقة.

تمكين المرأة
شهدت اجللسة السادسة اخلاصة باملرأة في السباقات 

واتفقت  النسائية،  املشاركة  حول  مستفيضًا  نقاشًا 

جميع املتحدثات على الدور الكبير الذي لعبه املهرجان 

سمو  بدعم  السباقات،  في  املرأة  متكني  في  العاملي 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقّدم املؤمترون رسالة شكر إلى سمو الشيخة فاطمة 

من سباقات السيدات في المهرجان.

بنت مبارك )أم اإلمارات( على دورها الريادي في دعم 

لبناء  سموها  وتوجيهات  ودوليًا،  وعربيًا  محليًا  املرأة 

املتدربني،  الفرسان  وبطولة  للسيدات  العالم  بطولة 

وأشادت الرا صوايا بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان، ودعم سمو الشيخة منال بنت محمد بن 

راشد آل مكتوم للجيل اجلديد من خالل بطولة الشيخة 

لطيفة للبوني.

مستقبل سباقات الخيول العربية
مستقبل  بعنوان  واألخيرة  السابعة  اجللسة  جاءت 

برنان  فيليب  البريطاني  وأدارها  واالبتكار،  السباقات 

مبشاركة عدد من اخلبراء واملهتمني، واستهلت اجللسة 

بكلمة مسجلة لريتشارد النكستر مدير مزرعة شادويل 

مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  العائدة 

نائب حاكم دبي وزير املالية، واستعرض فيها العقبات 

واملعوقات التي تعترض تطور سباقات اخليول العربية.

الكبير  بالدعم  أشاد  الذي  الرحماني  فيصل  ثم حتدث 

أنحاء  العربية في جميع  للخيول  الذي تقدمه اإلمارات 

يحقق إجنازات  أن  »إفهار« استطاع  إن  وقال  العالم، 

ملموسة بفضل الدعم الكبير من سمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان.

للقيام  االحتاد  في  األعضاء  الدول  الرحماني  ودعا 

الذي  الدعم  هذا  من  لالستفادة  اجلهود  من  باملزيد 

إلى  مشيرًا  السباقات،  خيول  وترقية  تطوير  يستهدف 

أن »إفهار« لديه خطط طموحة حتتاج إلى تضافر جهود 

جميع األعضاء.

وأوصى املتحدثون بأهمية االستفادة من الدعم الكبير 

نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  يقدمه  الذي 

التي تقام فيها  البلدان املختلفة  العربية، وعلى  للخيول 

سباقات اخليول العربية االلتزام بخطط واستراتيجيات 

واضحة لتطوير السباقات.

المطروشي: المؤتمر يؤكد
متانة العالقات مع رومانيا 

رومانيا،  لدى  الدولة  املطروشي سفير  د. أحمد  أعرب 

في  امللتقى  من  العاشرة  النسخة  تقام  بأن  فخره  عن 

تشهد  الذي  الوقت  في  بوخارست  الرومانية  العاصمة 

فيه العالقات بني اإلمارات ورومانيا تطورًا ملحوظًا في 

مختلف املجاالت، مبا فيها الرياضة، خصوصًا سباقات 

اخليول العربية األصيلة.

بني  العالقات  في  والديناميكية  التطور  هذا  إن  وقال 

البلدين يأتيان بعد النجاح الكبير الذي حققه األسبوع 

 22 من  الفترة  في  أقيم  الذي  رومانيا  في  اإلماراتي 

إلى 26 يونيو املاضي. وأضاف أن نسخة هذا املؤمتر 

العالقات  وقوة  متانة  على  ليؤكد  إضافة جديدة  تشكل 

ويعكس  الرياضة،  مجال  في  خصوصًا  البلدين،  بني 

بوضوح انفتاح دولة رومانيا للفعاليات العاملية. 

أبوظبي تستضيف النسخة
القادمة للملتقى 

منصور  الشيخ  سمو  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  أعلنت 

بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة، عن 

للخيول  العاملي  للملتقى  عشرة  احلادية  النسخة  إقامة 

العربية 2020، في العاصمة أبوظبي، وذلك بالتزامن 

مع استضافة الدولة لـ»إكسبو 2020«.

سمو  ملكتب  التنفيذي  املدير  املرر  عبدالله  عن  وإنابة 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تسلم د. عبدالله الريسي 

العلوي،  هالل  واملدرب  الوطني  لألرشيف  العام  املدير 

علم املهرجان من مهرة الشايع القائم باألعمال باإلنابة 
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أخبار

املدير  صوايا  والرا  رومانيا،  لدى  الدولة  سفارة  في 

التنفيذي للمهرجان، وذلك في ختام األمسية االحتفالية 

العاشرة  النسخة  فعاليات  ختام  دينر( مبناسبة  )جاال 

بوخارست.  الرومانية  العاصمة  في  العاملي  للملتقى 

اخلارج،  في  اإلمارات  سفراء  من  عدد  احلفل  وحضر 

وأكثر من 300 شخص يشكلون أعضاء امللتقى العاملي 

من 90 دولة ميثلون القارات الست.

أليسون دانييل بطلة الجولة
الرابعة لمونديال )أم اإلمارات( 

ببطولة  دانييل،  أليسون  البريطانية  الفارسة  ظفرت 

بنت  فاطمة  الشيخة  مونديال سمو  من  الرابعة  اجلولة 

الفارس  توج  فيما  للسيدات،  اإلمارات(  )أم  مبارك 

من  اخلامسة  اجلولة  بلقب  اتانازوف  فالنتني  البلغاري 

وكسبت  املتدربني،  للفرسان  اإلمارات(  )أم  مونديال 

الفارسة الرومانية ايفان نيكوال اجلولة الثالثة من بطولة 

من سباق البوني.

الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية 

خليول البوني، التي أقيمت ضمن سباقات يوم اإلمارات 

لعام التسامح، مبضمار بيليوشتي بالعاصمة الرومانية 

بوخارست، حتت مظلة النسخة احلادية عشرة ملهرجان 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول 

العربية األصيلة، بشعار )عالم واحد 6 قارات أبوظبي 

عاصمة اخليول العربية(، وبالتزامن مع امللتقى العاملي 

العاشر خليول السباق العربية.

وجنحت الفارسة البريطانية أليسون دانييل على صهوة 

اجلواد »نورديك« ملهميت أونال، وبإشراف أي إيفانوف، 

لتتوج  السباقات،  في  الطويلة  خبراتها  توظيف  من 

 1800 ملسافة  للسيدات  اإلمارات(  )أم  ملونديال  بطلة 

متر، البالغة جائزته 33 ألف ليو روماني. وجاء تفوق 

 1800 البالغة  املسافة  قطعت  بعدما  أليسون،  البطلة 

متر في زمن قدره 2:02:09 دقيقة. واستطاع الفارس 

البلغاري فالنتني أتانازوف، على صهوة »فيرمينت«، منح 

الثنائية للمالك مهمت انال، واملدرب أي إيفانوف، حني 

تفوق على منافسيه في اجلولة اخلامسة من مونديال )أم 

اإلمارات( للفرسان املتدربني ملسافة 1800 متر.

صهوة  على  نيكوال  إيفان  الرومانية  الفارسة  وخطفت 

بطولة  من  الثالثة  اجلولة  لقب  »موركفيل«،  البوني 

الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية 

مسجلة  متر،   300 ملسافة  )البوني(  الصغيرة  للخيول 

1:15:30 دقيقة.
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بعد إنجازهما في رويال آسكوت والديربي اإلنجليزي

جودلفين يحيل  »مسار« و »بلو بوينت« للتقاعد

أخبار

الديربي  بطل  من  كل  احالة  جودلفني  فريق  أعلن 

اإلجنليزي اجلواد »مسار«، وصاحب الثنائية التاريخية 

في مهرجان الرويال آسكوت امللكي »بو بوينت« للتقاعد، 

ليقفا كفحلني في أحد مزارع اإلنتاج لتحسني النسل.

ويعد »مسار« من أميز خيول الفريق األزرق، وباالصافة 

الفوز  أيضًا  حقق  فقد  الديربي،  في  الغالي  فوزه  الى 

بسباق كريفن ستيكس للفئة الثاثلة بفارق تسعة أطوال، 

للفئة  غينيز   2000 في  ثالثًا  بحلوله  طيبًا  أداء  وقدم 

األولى، وكال السباقني مبضمار نيوماركت.

خاص  بتكرمي  ابروتش«  »نيو  الفحل  ابن  حظي  كما 

في  »كورتو«  الواعد  االسطبل  في  األصغر  رفيقه  مع 

املهجنة  اخليول  مربي  جلمعية  السنوية  اجلوائز  حفل 

االيرلندية.

املدرب شارلي ابلبي قال ان اجلواد »مسار« منحنا يوما 

رائعا خالل ديربي ابسوم املوسم املاضي عندما تغلب 

للفريق  جواد  أول  ليصبح  ليون«  »رورينح  النجم  على 

األزرق يتوج بهذ اللقب الكالسيكي العريق.

آخر  من  جيدة  بحالة  عاد  :«مسار«  أبلبي  وأضاف   

مشاركة له لكننا نشعر بان هذا الوقت املناسب لتقاعده 

من السباقات، وانا على ثقة بانه سيكون إضافة حقيقية 

لفحول دارلي. 

اعتزال من القمة
اإلعالن  مت  فقد  بوينت«  »بلو  اآلخر  جودلفني  جنم 

الثنائية  حتقيقه  بعد  مجده  قمة  في  وهو  اعتزاله  عن 

أقيم  الذي  أسكوت  مهرجان  خالل  في  التاريخية 

اخلامس  الفوز  وحتقيقه  املاضي،  األسبوع  ببريطانيا 

على التوالي هذا العام، وإكماله خمس انتصارات في 

مضمار اسكوت.

النجم  اعتزال  قرار  عن  ابلبي  شارلي  املدرب  وكشف 

السمو  مع صاحب  بالتشاور  انه  وقال  السوبر ستار، 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

اجلواد  أن  ارتاينا  دبي،  جاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 

لم يعد بحاجة إلثبات أي شيء بعد اآلن، واألفضل ان 

يعتزل في صحة ومعافاة ومن القمة، على ان يقف فحال 

التابعة جلودلفني  نيوماركت  في مزرعة دلهام هول في 

من  البطل  مكاسب  وبلغت  »شمردل«.  ابيه  جانب  الى 

السباقات 2,631,333 مليون جنيه استرليني.

»بلو  املعتزل  السرعة  لسباقات  ان جنم جودلفني  يذكر 

بوينت« ثاني حصان خالل 99 عامًا يكمل ثنائية الفوز 

بسباقي السرعة الشهيرين في الرويال آسكوت، اململكة 

املتحدة، عقب فوزه بسباق للفئة األولى داميوند جوبيلي 

 22 السبت،  يوم  فيرلونغ  ستة  مسافة  على  ستيكس 

يونيو. هذا اجلواد البالغ من العمر خمس سنوات وابن 

الفحل »شمردل«، وفاز بسباق الفئة األولى كينغز ستاند 

يوم  واحد  فيرلونغ  بواقع  أقصر  مسافة  على  ستيكس 

فيما  ثالثا  واستقر  بسالسة  قفز  يونيو،   18 الثالثاء، 

الذي  السباق  في صدارة  قوية  وتيرة  »كاشي«  فرض 

ضم 17 مشاركًا.

مسار خالل الفوز بالديربي .
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108 اآلف زائر خالل النصف األول من العام الحالي

عروض منتجع الفرسان الرياضي تزيد إقبال الزوار بنسبة 13.6%

أخبار

كشف سعادة خليفة احلميري الرئيس التنفيذي لشركة 

الفرسان  منتجع  زوار  عدد  أن  عن  القابضة  الفرسان 

العام  من  االول  النصف  خالل  بلغ  الدولي  الرياضي 

احلالي نحو 108 االف زائر مقابل نحو 96 ألف زائر 

في نفس الفترة من العام املاضي وبزيادة بلغت نسبتها 

حوالي 14%.

خالل  كثيفا  إقباال  املنتجع  يشهد  أن  احلميري  وتوقع 

اليه االدارة من طرح  الفترة املقبلة في ظل ما تسعى 

مختلف  استقطاب  تستهدف  نوعية  ومبادرات  لبرامج 

الفئات العمرية  للمواطنني واملقيمني على ارض الدولة

عضوية  برنامج  طرح  بصدد  املنتجع  ان  وأوضح 

تلبي  متنوعة  ترفيهية  يوفرحزم  الذي  املميز  الفرسان 

إلى  الفتا  املشتركة،  والعائالت  االفراد  احتياجات 

مشاريع  لتنفيذ  تخطط  القابضة  الفرسان  شركة  أن 

إلى  تهدف  املقبلة  القليلة  السنوات  خالل  استثمارية 

تنويع وحتسني مرافق منتجع الفرسان الرياضي الدولي 

وخدماته، من خالل توسعة املالعب كرة القدم وصاالت 

الفروسية، إلى جانب قاعات الفعاليات وصالة رياضية 

للصغار  تكنولوجيا  منتجع  إنشاء  عن  فضاًل  جديدة، 

بهدف تشجيعهم على التوجه لذا القطع احليوي.

واشار الى أن املنتجع قام يتصميم باقة من العروض 

تصل  خصومات  منح  تتضمن  الصيف  فصل  خالل 

الى %25 على كافة االنشطة والرياضات والفعاليات 

للمنتجع  التابعة  املطاعم  في  نسبة اخلصم  فيما تصل 

الفرسان  منتجع  أن  احلميري  وأكد  نحو20%.  الى 

املميزة  والترفيهية  الرياضية  الوجهات  إحدى  اصبح 

االشهر  استضاف خالل  حيث  اإلمارات  مستوى  على 

والدولية  احمللية  البطواالت  من  العديد  املاضية  الستة 

في مجال الفروسية والرماية وغيرها من االنشطة، من 

بينها منافسات األملبياد اخلاصة في شهر فبراير التي 

كان لها دور بارز في زيادة عدد زوار املنتجع.

وشدد على الدور الذي يلعبه املنتجع في تنمية السياحة 

على مستوى أبوظبي إذ يعتبر املنتجع األول من نوعه في 

الشرق األوسط، ويضم مجموعة من املرافق الرياضية 

والترفيهية على مستوى عاملي، متتد على مساحة 1.6 

مليون متر مربع.

اخلدمات  من  متنوعة  باقة  يقدم  املنتجع  أن  وأضاف 

احتياجات  تلبي  التي  والترفيهية  الرياضية  واألنشطة 

لألفراد  سواء  العمرية  والفئات  الشرائح  مختلف 

كوادره  في  يضم  املنتجع  أن  إلى  ،الفتا  العائالت  أو 

العديد من اخلبرات والطاقات املواطنة واألجنبية املؤهلة 

واملدربة في مختلف املجاالت الرياضية والترفيهية.

رياضة  تشمل  املنتجع  خدمات  أن  احلميري  وأوضح  

املائية  الرياضات  و  والكارتينج  السيارات  سباق 

املتنوعة مبا فيها التزلج على املاء ورياضة ركوب اخليل 

والفروسية والرماية مبختلف أنواعها الى جانب مركز 

ضخم للياقة البدنية.

داخلية  ميادين  تشمل  املنتجع  مرافق  أن  وأضاف 

ألعاب  ميدان  مثل  للترفيه  وساحات  للتدريب  ومكيفة 

البينتبول والتدريب على ركوب اخليل والرماية ومالعب 

عدد  الى جانب  األخرى  والرياضات  والتنس  قدم  كرة 

من املطاعم املتنوعة الراقية.

العام  من  االول  الربع  في  نظم  املنتجع  ان  الى  ولفت 

فعاليات  الذي تضمن  الربيعي  الفرسان  مخيم  احلالي 

ونشاطات متنوعة 

الفرسان  مخيم  حاليا  ينظم  املنتجع   أن  وأشارإلى 

الصيفي الفروسية، الذي متتد فعالياته الى نهاية شهر 

باقة  يتضمن  املخيم  أن  الى  مشيرا  املقبل  اغسطس 

الترفيهية  واالنشطة  والفعاليات  االنشطة  من  متنوعة 

السلة،  وكرة  القدم،  وكرة  السباحة،  تشمل  املتنوعة 

الرياضية  واألنشطة  النفس  عن  الدفاع  ورياضات 

األخرى.

تنمية  والفعاليات  املخيمات  هذه  من  الهدف  إن  وقال 

قدرات ومهارات األطفال واشغال وقت فراغهم باألنشطة 

اجلسدي  والنشاط  احليوية  إليهم  تضفي  التي  املفيدة 

والذهني، وتعودهم على االندماج مع نظرائهم وأقرانهم 

من الفئات العمرية، وغرس فيهم القّيم احلميدة واملبادئ 

املجتمعية املهمة التي نشأ عليها املجتمع اإلماراتي مثل 

التعاون والتسامح والعمل املشترك.

من  كثيفا  اقباال  القت  الفعاليات   هذه  مثل  أن  وأكد 

اطفال املجتمع احمللي فيما رحب عدد من ذوي االطفال 

املشاركني بفكرة املخيم وقالوا انه وفر لهم بديال رائعا 

في  املدرسية  الربيع  عطلة  قضاء  من  اطفالهم  لتمكني 

اجواء ممتعة وذات لهم.

مظلة  حتت  االستثمارية  املشاريع  ان  إلى  يشار 

الفرسان القابضة تشمل إلى جانب املنتجع الرياضي 

وحدة  و440  فيال   385 تضم  التي  الفرسان  قرية 

سكنية تضم بني غرفة إلى 4 غرف، ومتتد على مساحة 

241.985 مترًا مربعًا، إلى جانب »تاون سكوير« وهي 

وجهة متميزة للتجزئة متتد على مساحة 15 ألف متر 

احتياجات  تواكب  جتزئة  متجر   17 وحتتضن  مربع، 

منافذ  من  متنوع  طيف  ذلك  في  مبا  القرية،  قاطني 

الطعام واملقاهي واملساحات املخصصة لألطفال، فضاًل 

الذي  جنوم  اخلمس  ذي  الفرسان  ماريوت  فندق  عن 

يضم 400 غرفة ويوفر أفضل جتارب الضيافة.

يعتبر  الدولي  الرياضي  الفرسان  منتجع  أن  يذكر 

هذا  يضم  الذي  املنطقة  في  نوعه  من  الوحيد  املنتجع 

العدد من املرافق املتطورة واالنشطة املتنوعة باالضافة 

التي  العاملي  املستوى  ذات  التدريبية  اخلدمات  الى 

تستهدف مختلف الشرائح العمرية وكافة فئات املجتمع.
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بولو

شكر نهيان بن زايد على ثقته
فالح بن زايد يعتمد أجندة وفعاليات نادي غنتوت للموسم الجديد

اعتمد سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس نادي 

غنتوت لسباق اخليل والبولو أجندة وبرنامج نادي غنتوت 

للبولو ملوسم 2019 – 2020 الذي يتضمن العديد من 

املجتمعية،  الرياضية  والبطوالت  واألحداث  الفعاليات 

وذلك خالل الفترة من 27 أغسطس املقبل وحتى 17 

أبريل 2020 القادم ،وذلك على ضوء قرارات وتوصيات 

مجلس إدارة النادي اجلديد الذي عقد اجتماعه األول 

مبقر النادي برئاسة سعيد بن حوفان املنصوري نائب 

زايد  اليبهوني،  سهيل  مطر  وحضور  النادي  رئيس 

سهيل  فارس  للنادي،  التنفيذي  املدير  الزعابي  خليفة 

اليبهوني، عبدالله بن دسمال السويدي، ناصر عبدالله 

الشامسي، وعلي سالم املري.

سمو  وثقة  بدعم  جلسته  افتتاح  في  املجلس  وأشاد 

الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبو ظبي 

األمني  العواني  حمد  عارف  املجلس  وشكر  الرياضي 

العام ملجلس أبو ظبي الرياضي على اهتمامه املتواصل 

رياضة  دعم  في  يسهم  مبا  اجلهد  مواصلة  ،أملني 

القيادة الرشيدة ،  اإلمارات التي حتظى بدعم ورعاية 

علي  للبولو  اإلمارات  الشكر جلمعية  املجلس  وجه  كما 

جهودهم وتعاونهم املستمر الذي ساهم في دعم مسيرة 

البولو املختلفة على مستوى  اللعبة بالتنسيق مع أندية 

فيما  والتنسيق  العامة  األجندة  الدولة من خالل وضع 

بني األندية..

البداية بمعرض الفروسية
تقرر بدء نشاط النادي اعتبارا من يوم 27 أغسطس 

للصيد  الدولي  املعرض  في  املشاركة  خالل  من  املقبل 

والفروسية الذي يقام بأرض املعارض)أدنيك( في أبو 

ويبدأ  املقبل..  31 أغسطس  والذي يستمر حتى  ظبي 

نشاط النادي امليداني اعتبارا من الثامن نوفمبر القادم 

بإقامة املباراة اخليرية السنوية حتت شعار )بينك بولو( 

والتي يسبقها املؤمتر الصحفي الذي يعقد في الرابع 

من نوفمبر وذلك مساهمة من النادي في توعية املجتمع 

بهذه املناسبة .. ويشارك النادي في بطولة نادي دبي 

للبولو والفروسية،والتي تقام خالل الفترة من 16-29 

نوفمبر القادم مبالعب نادي دبي، وتشهد مالعب نادي 

التي  االستعراضية  االحتفالية  البولو  مباراة  غنتوت 

اليوم  فعاليات  ضمن  تنظيمها  على  النادي  يحرص 

الوطني لدولة اإلمارات.

املفتوحة  اإلمارات  بطولة  تنظيم  النادي  برنامج  وشمل 

كاب(  هاند   10-12 بني)  ما  ملستوى  للبولو  الدولية 

وذلك خالل الفترة من 7 إلى 20 ديسمبر القادم والتي 

املنظمة  اللجنة  تعقده  الذي  الصحفي  املؤمتر  يسبقها 

رعاة  بحضور  القادم  ديسمبر  من  الثالث  في  للبطولة 

البطولة .. ويشهد يوم 25 ديسمبر افتتاح بطولة كأس 

يناير  من  الثالث  حتى  تستمر  والتي  الذهبي  غنتوت 

2020 ملستوى ما بني 4 – 6 )هاند كاب(.. ويشارك 

في  القادم  يناير   17 إلى   6 من  الفترة  خالل  النادي 

التي تقام مبالعب واحة  للبولو  بطولة جمعية اإلمارات 

النخيل في دبي ملستوى ما بني) 12-10 هاند كاب(.

إلى  يناير   23 الفترة من  النادي خالل  فريق  ويشارك 

7 فبراير 2020 في بطولة كأس دبي الفضي للبولو، 

ألصحاب  األمل  يوم  فبراير   14 يوم  النادي  وينظم 

الهمم ويسبق االحتفال املؤمتر الصحفي التقليدي لهذه 

االحتفالية اإلنسانية التي يحرص النادي على تنظيمها 

على  النادي  منطلق حرص  من  الفئة  لتلك  يعود  والتي 

دوره املجتمعي واملساهمة في خدمه األهداف اإلنسانية.

المشاركة في كأس دبي الفضي
يشارك فريق نادي غنتوت في بطولة كأس دبي الذهبي 

الفترة  خالل  احلبتور  نادي  تقام مبالعب  والتي  للبولو 

ملستوى)  مارس  من  السادس  وحتى  فبراير   17 من 

االحتفالية  املباراة  النادي  كاب(،وينظم  هاند   18

االستعراضية السنوية على كأس جمعية الهالل األحمر 

اإلماراتية وذلك يوم 21 فبراير القادم مبالعب النادي 

دعما لألعمال اخليرية التي يحرص النادي علي تنظيمها 

يشارك  ..كما  النادي  رئيس  سمو  وتوجيهات  برعاية 

ابتهاجا  الوطني  الرياضي  اليوم  احتفالية  في  النادي 

النادي  لها  يعد  التي  الوطنية  االحتفالية  املناسبة  بتلك 

لتلك املناسبة التي تتجدد بناء  برنامجا خاصا تخليدا 

على توجيهات سمو رئيس النادي ومبشاركة املواطنني 

واملقيمني عشاق رياضة البولو واستثمارا لدعم مجلس 

أبو ظبي الرياضي.

كأس رئيس الدولة في مارس 2020
سيكون يوم 11 مارس 2020 موعدا النطالقة بطولة 

كأس رئيس الدولة للبولو السنوية مبشاركة كبيرة من 

الفرق بعدما مت ترفيع البطولة ملستوى)18 هاند كاب 

ارتفاع  في  ساهم  مما  اللعبة  جنوم  أبرز  مبشاركة   )

مستوى اإلثارة واملنافسة خالل البطوالت األخيرة التي 

نظمها النادي ،وتستمر البطولة األغلى حتى 27 مارس 

القادم ويسبق انطالقتها املؤمتر الصحفي اخلاص بها 

الودية  املباراة  مارس   21 يوم  النادي  ..ويستضيف 

والتي  البريطاني  البولو  يوم  مبناسبة  االستعراضية 

يحتضنها النادي ضمن أكثر من عشر دول في العالم 

اإلمارات  دولة  ،ومتثل  السنوي  املهرجان  هذا  تنظم 

واحدة من هذه الدول املتقدمة في مجال رياضة البولو 

والوحيدة في منطقة الشرق األوسط.

وينظم النادي خالل الفترة من 3 إلى 15 أبريل القادم 

بطولة كأس جمعية اإلمارات للبولو للتصنيف املنخفض 

النادي  يحتضن  حيث  املجموعات  بنظام  تقام  ،والتي 

كاب(،  هاند   4-6( بني  ما  لفئة  النهائية  املباريات 

اململكة  مهرجان  بتنظيم  النادي  نشاط  ختام  وسيكون 

أبو ظبي من خالل مشاركته في  الشقيقة في  املغربية 

املباراة االحتفالية االستعراضية التي جتمع بني فريقي 

جنوم غنتوت واملغرب وذلك يوم 17 أبريل والذي ميثل 

مسكا لنشاط النادي .

المنصوري يشيد بدعم رئيس النادي
أشاد سعيد بن حوفان املنصوري نائب رئيس مجلس 

نادي غنتوت لسباق اخليل والبولو بالدعم والرعاية التي 

ظل يوليها سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس 

في  أسهم  مما  للنادي  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت 

حتقيق العديد من النجاحات الرياضية واملجتمعية خالل 

االيجابيات  من  الكثير  أفرزت  التي  املاضية  املواسم 

علي كافة املستويات ،والتي وجدت جتاوب العديد من 

شرائح املجتمع من خالل الفعاليات الرياضية التي مت 

تنفيذها بنجاح تام بالتعاون مع كافة اجلهات التي ظلت 

تقوم بدورها علي أكمل وجه في دعم رياضة اإلمارات 

. وفي ختام  الرياضي  أبو ظبي  وفي مقدمتها مجلس 

الذين  لإلعالميني  تكرميا  غداء  حفل  أقام  االجتماع 

ساهموا في إجناح موسم النادي املنصرم وشكر كافه 

وسائل اإلعالم احمللية علي تعاونها الصادق.

فالح بن زايد ٓال نهيان.

اجتماع مجلس اإلدارة الجديد لنادي غنتوت.

مجلس اإلدارة الجديد لنادي غنتوت.



6061 60
Photo credit / Shine TV



6263 62

Brazil’s Jose Severo on Egyto LA won 

the HH Sheikha Fatima Bint Mubarak 

Apprentice World Championship race 

in São Paulo on Saturday to book a 

place in the series final in Abu Dhabi 

in November.

The HH Sheikh Mansoor Bin Zayed 

Al Nahyan Global Arabian Horse Flat 

Racing Festival staged two races at the 

Hippodrome of Cidade Jardim in Sao 

Paulo on Saturday, May 25, 2019 and 

Severo steered Egyto LA to a smart win 

in the third race in 2019’s HH Sheikha 

Fatima Bint Mubarak Apprentice 

World Championship series.

Lorenzo of Puerto Rico on Gunther 

Severo shines for host country in Sao Paulo race
Qualifies for final of HH Sheikha Fatima Bint Mubarak 

Apprentice World Championship

Rach finished second while Peru’s 

Apprentice jockey Stephanie 

Hernandez on Catarina LA took third 

place.

In the Wathba Stallions Cup, another 

event supported by the HH Sheikh 

Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global 

Arabian Horse Flat Racing Festival, 

Gaea Rach, under jockey J Sousa, 

scored an impressive three-length 

win, whereas Velozter under E. Pereira 

finished second. It was a happy day 

for owner Andre Lahoz Mendonça as 

the first two horses belong to him. 

Oneida Rach under V.Sousa ran in to 

third place.

The Brazilian jockey Severo, who 

brought cheers to the home crowd, 

said: “Since the start I had been 

following closely the other horses and 

in the final 100 meters Egyto LA ran 

better than the others and I managed 

to win.” Stephanie Hernandez of Peru 

said: “Just being able to participate in 

the race was important because I have 

two more races to complete 51 and 

become a professional Lady jockey.”

This was the first international race 

in which Apprentice jockeys from 

Uruguay, Argentina, Chile, Peru, 

Ecuador and Puerto Rico attended and 

all participants thanked the HH Sheikh 

Mansoor Festival for the opportunity.

HE Ibrahim Salem Alalawi, Consul 

General of the UAE in São Paulo; 

Benjamin Steinbruch, President of 

the Jockey Club of São Paulo; Luciano 

Cury, President of the Brazilian Arabian 

Horse Breeders Association (ABCCA) 

and Almir José Ribeiro, Racing 

Director of ABCCA, attended the prize 

distribution ceremony.

HE Alalawi said: “I would like to thank 

HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al 

Nahyan, UAE Deputy Prime Minister 

and Minister of Presidential Affairs 

and Her Highness Sheikha Fatima 

Bint Mubarak, Chairwoman of the 

General Women’s Union, Supreme 

President of the Family Development 

Foundation (FDF) and Head of the 

Supreme Council for Motherhood and 

Childhood for their unlimited support 

for sport in general and equestrian 

events in particular all over the globe.”

“The event was very well received by 

the public of São Paulo. The support 

offered by the Festival will have a 

significant impact on the status of 

Arabian horses around the world. 

Finally, I would like to thank Ms 

Lara Sawaya, Executive Director of 

the HH Sheikh Mansoor Bin Zayed 

Al Nahyan Global Arabian Horse 

Flat Racing Festival, Chairperson 

of the International Federation of 

Horse Racing Academies (IFHRA), 

Chairperson of Ladies & Apprentice 

Racing Committees in the International 

Federation of Arabian Horse Racing 

Authorities (IFAHR), for her support for 

this sport, the UAE envoy said.

The HH Sheikh Mansoor Bin Zayed 

Al Nahyan Global Arabian Horse Flat 

Racing Festival is sustained by the Abu 

Dhabi Tourism and Culture Authority 

and coordinated by Abu Dhabi Sports 

Council, with National Feed and Flour 

Production and Marketing Co. LLC 

as associate sponsors, The National 

Archives as the official partner and 

Emirates airline as the official carriers, 

in cooperation with Emirates Racing 

Authority, IFAHR, Emirates Arabian 

Horse Society, Ministry of Foreign 

Affairs, General Authority of Youth 

and Sports Welfare and sponsored by 

Ayadi LLC, Global United Veterinary 

Services LLC, Wathba Stallions, Abu 

Dhabi Falconers Club, Emirates 

Falconers Club, Mohamed Bin Zayed 

Falconry and Desert Physiognomy 

School, Abu Dhabi National Exhibition 

Centre (ADNEC), Al Awani General 

Enterprises, Kabale, Omeir Travels, 

Laboratories Fadia Karam Cosmetics, 

YAS Channel, Racing Post, Paris Turf, 

Al Wathba Centre, the UAE’s General 

Women’s Union, The Supreme Council 

for Motherhood and Childhood, the 

HH Sheikha Fatima Bint Mubarak 

Ladies Sports Academy, Abu Dhabi 

International Hunting and Equestrian 

Exhibition , Abu Dhabi Equestrian 

Club, Eastern Mangroves Suites-Abu 

Dhabi by Jannah, Anantara Eastern 

Mangroves Spa and Resort.

By Alex Webbe

Text and Photos: Cidinha Franzão

Polo
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إبرهارد آند كو ألفا روميو
دقة الوقت السويسري بروح إيطالية

السويسرية  صانعة  كو،  آند  إبرهارد  شركة  اشتهرت 

الفاخرة كالسيكية اللمسة، بقياس الوقت بأسلوب مميز 

في جميع مناحي احلياة، وقد اجتهدت الدار السويسرية 

لتكرمي عمالق صناعة السيارات اإليطالية، ألفا روميو. 

وقامت الدار بإطالق اإلصدار اجلديد للمرة األولى في 

أسواق منطقة الشرق األوسط.

Quadri�“ فيرديه- كوادريفوجليو  كرونوغراف   مع 

foglio Verde” اجلديد، تكّرم إبرهارد آند كو عالمة 

واألناقة. جتسد  األداء  رمز  القوية،  الفخمة  السيارات 

هذه الساعة كل البراعة التقنية واألناقة التي ميزت، على 

هذين،  والتميز  اإلبداع  مركزْي  منتجات  أجيال،  مدى 

القائمني على التقليد.

مللم، حيث   43 فوالذية قطرها  علبة  الساعة في  تأتي 

ميدو تقّدم تشكيلة مالتيفورت
زاخرة بالجاذبية القديمة

التصاميم القدمية على موعد مع التكنولوجيا احلديثة. 

بالتباين  مليئة  اجلديدة  باترميوني  مالتيفورت  ساعة 

مالتيفورت  ساعة  وخبرتها.  ميدو  بتاريخ  وحتتفي 

بني  جتمع  وهي  القدمية  باجلاذبية  زاخرة  باترميوني 

تقليد صناعة الساعات واالبتكار بتناغم تام. 

بعد   1934 عام  مرة  ألول  مالتيفورت  تشكيلة  ُطرحت 

عامني من إجناز جسر سيدني هاربور وهي لديها سمات 

جودة مشتركة مع اجلسر أي متازج مثالي بني الوظيفية 

واجلمال. وهي حقيقة دامت عبر العصور فتحتفل ميدو 

بعيدها اخلامس والثمانني إلنتاج مالتيفورت ما يجعلها 

الساعات  صناعة  تاريخ  في  التشكيالت  أقدم  إحدى 

السويسرية. 

في  متجذرة  فهي  باترميوني  مالتيفورت  ساعة  أما 

وجتسد  أعينها  نصب  املستقبل  تضع  لكنها  التقاليد 

تدوم  التي  الساعة  صناعة  في  العريقة  ميدو  خبرة 

قرابة القرن. تتمتع الساعة مبينا باللون األزرق القامت 

يحسب األنفاس. هو مقّوس ووضعت عليه ملسات نهائية 

من  املصقولة  والعلبة  الساتان  مع  تباينًا  أعطت  ناعمة 

الستانلس ستيل، بقطر 40 مم واحلزام اجللدي البني 

 ”Quadrifoglio Verde“ كرونوغراف  يعمل 

الثواني  عدادات.  ثالثة  تشغل  أوتوماتيك  بحركة 

الصغيرة تلفت األنظار أواًل: يتم قراءة هذه الثواني من 

خالل عقرب على شكل شعار البرسيم.

األسود  بامليناء  يحيط  الذي  السرعات  مقياس  يجمع 

لوحة  أدوات  قراءة  وضوح  من  املستوحى  احلالك، 

تقاليد  كل  بني  بأناقة  يجمع  روميو،  ألفا  من  القيادة 

السيارات.  بصمة  مع  كو  آند  إبرهارد  كرونوغرافات 

تساهم الطارة واألزرار ساتانية التشطيب في حتقيق 

توازن العلبة األنيق، والتي تبدو رياضية وأنيقة بنفس 

قطعة   250 من  احملدود  اإلصدار  هذا  يتكون  القدر. 

فقط وسيتم عرضه للبيع حصرًيا لدى موزعي إبرهارد 

آند كو املعتمدين. 

لتعّقب معدل  الفاحت. وضع قياس النبض على احلرف 

الساعة  عند  النافذة  تظهر  حني  في  القلب،  ضربات 

السادسة التاريخ. حتمي علبة الكريستال الياقوتي املينا 

ووضعت حبات أملاس مقتطعة على الطراز القدمي على 

عقارب الساعة والدقائق وبذلك تعود ساعة مالتيفورت 

أن ملسات  األيام اخلوالي في حني  إلى  بنا  باترميوني 

واملؤشرات  العقارب  على  البيضاء  نوفا®  لومي  سوبر 

جتعلها ساعة عصرية.

وراء هذا املظهر اجلّذاب لساعة مالتيفورت باترميوني 

وهي  الساعات.  صناعة  في  االبتكارات  آخر  جتسد 

توفر   80 عيار  أوتوماتيكية  حركة  أحدث  على  تعمل 

دقًة فائقة ومستقلة مع احتياطي طاقة ملدة 80 ساعة. 

أضيفت على هذه احلركة األوتوماتيكية السّباقة زخرفة 

بواسطة الوزن املتذبذب مع تقليم جينيف وشعار ميدو 

وهي واضحة من خالل العلبة اخللفية الشفافة. احلزام 

باللون البني الفاحت مصنوع من جلد البقر مع مشبك 

يعطي ملسة تاريخية للساعة التي هي قادرة على مقاومة 

املياه حتى عمق 5 بار )50 م/165 قدم(.
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بكشف   ”Corum  – »كوروم  الساعات  دار  قامت 

األنيقة   01 الب  كوروم  هيريتاج  ساعات  عن  النقاب 

والتي اختارت أن تزين إصداراتها بالفوالذ الدمشقي. 

»املختبر«  و  »التراث«  مفهومي  يربط  أن  يحق ألحد  ال 

مع بعضهما اآلخر. ومع ذلك، فإن هذا التداخل هو ما 

في صناعة  ومعاصر  محّير  نهج  لتجسيد  كوروم  يلهم 

التي مت تصنيعها  الساعات. تركز تشكيلة كوروم الب 

ألول مرة في أواخر عام 2018، على إقامة حوار بني 

املاضي واملستقبل، ومنذ ذلك احلني مت طرح نسختني 

بإصدار محدود ألول مرة. هذا العام ، تكشف كوروم 

Heritage Co�  النقاب عن إضافتني جديدتني لعائلة

rum Lab 01، كل منهما محدودة بـ 99 قطعة.
حتافظ أحدث طرازات الب 01 على علبها املميزة برميلية 

الشكل مثل سابقاتها، لكن شركة كوروم اختارت إنتاج 

علب لهذه الساعات اجلديدة من الفوالذ الدمشقي – في 

سابقة أولى للعالمة. ُيعرف الصلب دمشق فورًا بنمطه 

السكاكني  لصانعي  معروفة  سبيكة  نوع  وهو  املتموج، 

إلى  القدمي  الدمشقي  الفوالذ  تاريخ  يعود  والسيوف. 

أوائل القرن الرابع امليالدي، حيث كانت مدينة دمشق 

في  والبراعة  األسلحة  بصانعي  حينئذ  تشتهر  القدمية 

كوروم ُيزين عالم الوقت الثمين
بإصدار هيريتاج كوروم الب 01 الراقي

أوديمار بيغه تطلق ساعًة جديدة من مجموعة
رويال أوك ذات التقويم الدائم بالسيراميك األبيض

هذه  من  املصنوعة  األسلحة  استخدم  املعادن.  تصنيع 

السبائك التاريخية أشهر احملاربني في املاضي، مبا في 

ذلك الصليبيون.

ومقاومته  العالية  بصالبته  الدمشقي  الفوالذ  ُيعرف 

أكثر  املادة تكون  النصول املصنوعة من هذه  للتهشم. 

العصور  في  غيرها.  من  مرونة  وأكثر  أقوى  حدة، 

القدمية، يقال إن الشخص كان بإمكانه التقطيع حتى 

وال  اجلو،  في  الدمشقي  الفوالذ  بسيف  الشعر  خصلة 

ومع  القادمة.  القليلة  املعارك  خالل  للغاية  حاًدا  يزال 

ذلك، كان الفن القدمي إلنتاج هذه السبيكة األسطورية 

سر يصونه صانعوه عن كثب، وقد اكتنفه الغموض على 

لم ينجح أحد فعلًيا  أنه حتى اآلن،  مر السنني. ويقال 

القدمي.  الدمشقي  للفوالذ  احلقيقية  الدراية  كشف  في 

املعادن  علماء  التكنولوجية  التطورات  مكنت  ذلك،  ومع 

من إعادة إنتاج الفوالذ الدمشقي املعاصر والذي يتميز 

أسالفه.  خصائص  بعيد  حد  إلى  تشبه  بخصائص 

التاريخ،  إلى  إشارة  الدمشقي  الفوالذ  استخدام  ُيعد 

النهج   »01 لـ »الب  التصميم املستقبلي  بينما يتضمن 

متثله  الذي  الساعات  لصناعة  والعصري    التجريبي 

كوروم. 

برميجياني فلورييه
تتألق بإصدار يوم األب األنيق

إصدارات  إلطالق  الفاخرة  الساعات  دور  تتنافس 

مناسبة  وفي  السعيدة،  باملناسبات  ترتبط  خاصة 

دار  تقدم  املقبل،  يونيو  من   21 في  العاملي  األب  يوم 

 1950 توندا  ساعة  فلورييه  برميجياني  الساعات 

سكالتون األنيقة.

لعرض  بالكامل  مهيكل  وميناء  نحيف  بطراز  تتوفر 

تفاصيل آليتها الدقيقة. تتطلب هيكلة آلية حركة فائقة 

هًشة،  النحيف  هيكلها  يجعلها  التي  بنجاح،  النحافة 

املهارة  ترجمة  على  وقدرة  الصنعة  في  براعة  تتطلب 

عن  العملية  هذه  تكشف  العيار.  تصميم  في  الكامنة 

صقل احلركة، من تعقيد نظام الدفع اخلاص بها إلى 

جمال كل زخرفة. هذه التفاصيل هي التي جتعل توندا  

تعرية  للغاية.مت  مرموًقا  إصدارًا  سكالتون   1950
العيار اجلديد PF707. ُتظهر توندا  1950 سكالتون  

تروسها، مبا في ذلك املكونات التي ال ترى ضوء النهار 

أقصى  إلى  واجلسور  الرئيسي  اللوح  هيكلة  عادًة. مت 

الساعة  التي حتتاجها  باملواد  فقط  االحتفاظ  مع  حد، 

توازن مثالي  الهيكلة هذه حتقيق  تتطلب عملية  للعمل. 

أفضل،  بشكل  بأسرارها  والبوح  احلركة،  تعرية  بني 

أمر ضروري  وهو   – مكون  كل  على صالبة  واحلفاظ 

لضمان عملها حسب التصميم. البرميل مفتوح أيًضا، 

مصدر  التعبئة-  زنبرك  برؤية  النهاية  في  يسمح  مما 

رؤية  اآلن  ميكن  املجردة.  بالعني   - للساعة  الطاقة 

الوزن اجلزئي املتأرجح من اخللف وعلى سطح احلركة. 

»حبة  مع  التمّعن،  هذا  مثل  املعقدة  زخرفتها  تستحق 

ومنط  الدوار  من  اخللفي  اجلزء  على  محفورة  بالكاد« 

يتألف من عروات برميجياني فلوريه األيقونية، التي تعد 

مفتاح هوية التصميم للعالمة، على سطحها. مت وضع 

منط العروة إلثارة حركة دوارة، مما يبرز دوران هذا 

الوزن املتأرجح. يحتوي عيار PF707 على 18 زاوية 

داخلية على اجلسور واللوح الرئيسي، ويتم اختيار كل 

التفاصيل بعناية لتعزيز العمل الهيكلي. 

برميجياني  الفاخرة  السويسرية  الساعات  دار  تقدم 

جديدة  نسخة   Parmigiani Fleurier فلورييه  

Tonda Metropoli� - متروبوليتان  توندا   من 

أبيض  ميناء  بني  متزج  أنثوية  ساعة  جتسدها   tan
تشكيلة  جتمع  باملاس.  مرصع  وإطار  اللؤلؤ  عرق  من 

توندا متروبوليتان الذهب الوردي مرصعة بعرق اللؤلؤ  

األبيض بني االنعكاسات متقزحة األلوان ملادة عضوية 

وبريق مادة معدنية.

ُيصّنع ميناء توندا متروبوليتان الذهب الوردي املرصعة 

يضفي  األبيض.  اللؤلؤ  عرق  من  األبيض  اللؤلؤ  بعرق 

هذا املنتج الطبيعي على كل ساعة ملسة فريدة. عالوة 

على ذلك، فإن هذا اللمسة الفريدة واحليوية التي يوفرها 

عرق اللؤلؤ تكمل بشكل مثالي تراقص العقارب في هذه 

البريق  على  املهيكلة  العقارب  تؤكد  الراقية.  الساعة 

قزحي األلوان للميناء، حيث تظهر في نافذة التاريخ عند 

الساعة 6. وبنفس الروح، فإن زخارف الذهب الوردي 

توندا متروبوليتان الذهب الوردي مرصعة بعرق اللؤلؤ
 مع حلول فصل الصيف بكامل أبعاده، ُتثري الشركة برميجياني فلورييه ُتهدي المرأة إصدارا نسائيا أنيقا

بيغه  أودميار  الفاخرة  للساعات  املُصّنعة  السويسرية 

بساعٍة  الدائم”  التقومي  ذات  أوك  “رويال  مجموعتها 

أجِرَيت  الذي  السيراميك األبيض  جديدة مصنوعة من 

عليه التشطيبات يدويًا.

تأتي هذه الساعة اجلديدة ذات التقومي الدائم املصنوعة 

من السيراميك األبيض في أعقاب النسخة التي ُصّنَعت 

التقدير  نالت  والتي  األسود،  باللون  السيراميك  من 

فضاًل  الوقت،  بنفس  وخفتها  ملتانتها  واالستحسان 

بالرغم  به.  تتمّيز  الذي  الرياضي  والطابع  أناقتها  عن 

من التحدي الذي ميثله العمل على السيراميك األبيض 

للخدوش،  عالية  مبقاومة  يتمتع  فإنه  عليه،  والسيطرة 

الناجتة  والصدمات  العالية  احلرارة  درجات  ويتحمل 

عن التفاوت احلراري، وبثباٍت ودميومة على مر الزمن. 

وقاٍس  ومتماسك  متجانس  سيراميك  مادة  وإلجناز 

هناك  عليه،  اليدوية  التشطيبات  إجراء  ميكن  بحيث 

التي تتطلب صبرًا طوياًل ُمضنيًا  العمليات  العديد من 

تتسم بالرصانة وتسلط الضوء على املادة العضوية بكل 

تعقيداتها.

املتماثلة،  غير  مبالمحها  النحيفة،  العلبة  وسط  تفرد 

يضفي ملسة من الديناميكية واملعاصرة. يضفي اإلطار 

قيراًطا   0.52 اإلجمالي  وزنها  ماسة   76 بـ  املرصع 

بريقًا واضًحا على امليناء، يتباين مع نظام ألوان الذهب 

الوردي عيار 18 قيراط والذي مت اختياره لهذه الساعة. 

تقديرًا  الطابع احلضري  الساعة ذات  مت تصميم هذه 

للحياة اليومية للنساء بنفس قدر اللحظات اخلاصة في 

 ،PF310  حياتهن. كان تطوير احلركة األوتوماتيكية

لصناعة  ، مبثابة إجناز   2014 عام  إطالقها  التي مت 

الساعات، حيث مت تصنيع هذه احلركة كليًا داخل مركز  

برميجياني فلورييه لصناعة الساعات، وقد مت تصميم 

خطوات إنتاجها لضمان اجلودة املتسقة في كل قطعة. 

مما  خاص،  باهتمام  العيار  هذا  وصالبة  دقة  حظيت 

يجعلها موثوقة للغاية. 

فضاًل عن املهارة العالية.

السوار  في  كذلك  الساعة،  هيكل  في  األمر  هو  وكما 

إجراء  مت  فقد  األبيض،  السيراميك  من  املصنوع 

من  نوعني  مع  رائع  بشكل  عليه  النهائية  التشطيبات 

مبشبك  جماليته  وتكتمل  والمع.  ناعم،  خطي  الصقل: 

أودميار بيغه املصنوع من التيتانيوم، الطراز املطوي.

بالتقطيعات  وُمزّين  اللون  أزرق  الساعة  هذه  ميناء 

جماليٌة  وهناك  تابيسري”،  “غراند  املمّيزة  األيقونية 

والتاريخ  اليوم  عدادات  مع  التباين  ُيضفيها  أخرى 

القمر  امليناء مؤشر  كما يضم  اللون،  الفضية  والشهر 

السنة  أسابيع  وأرقام   ،6 الساعة  موقع  عند  الفلكي 

باإلضافة  اللون،  األزرق  الداخلي  الطوق  على  مطبوعًة 

إلى مؤشر السنة الكبيسة – الذي قدمته أودميار بيغه 

ألول مرة عام 1955 – عند موقع الساعة 12. ويكتمل 

مظهر امليناء الرائع مع عالمات الساعات املُرّكبة عليه 

طراز  من  والعقارب  األبيض،  الذهب  من  واملصنوعة 

رويال أوك املطلية بطبقة تبث الضوء في ظروف الظالم.
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اليفستايل

ساعة Captain Cook Automatic Limited Edition من Rado مع حقيبة سفر
مظهر قديم الطراز ُيناسب المسافرين العصريين

نعيش في عالم مليء بالتناقضات. وفي حياتنا املترابطة 

باستمرار، جند أنفسنا أحياًنا نحلم بأوقات أكثر بساطة 

حتى وإن كنا نقدر الراحة التي توفرها لنا التكنولوجيا 

احلديثة. ونتمنى لو كان بإمكاننا أن نضع قدًما واحدة 

في املاضي والقدم األخرى في الوقت احلاضر.

 ُتَعد شركة Rado لصناعة الساعات السويسرية من 

أكثر الشركات التي تضع عينيها على املستقبل وتثبت 

أنه بإمكاننا حتقيق كل ذلك من خالل اجلمع بني عراقة 

ماضي العالمة التجارية وريادة حاضرها في ساعة يتم 

تصميمها لتبدو جيدة اآلن – وتظل جيدة في املستقبل. 

 Captain Cook Automatic ساعة إنها 

Limited Edition اجلديدة.

مت إنتاج ساعة Captain Cook األصلية بني عامي 

احملكم  بتصميمها  تشتهر  وكانت  و1968   1962

وخصائصها املتميزة. ومنذ عام 2017، عادت ساعة 

ساعات  مجموعة  إلى  مجدًدا   Captain Cook

كل  من  االصلي  شكلها  على  متاًما  محافظة   Rado

اجلديدة   Captain Cook ساعة  أطلقت  النواحي. 

لعام 2019 بإصدار محدود من 1,962 قطعة، وهي 

واملظهر  املاضي  أصالة  بني  متوازن  بشكل  جتمع 

املميز.  الشخصي  الطابع  إلضفاء  املفضل  العصري 

ُيشار إلى أنها تقّدم في حقيبة سفر من اجللد املتني مع 

مجموعة منتقاة من احزمة الساعة اإلضافية. إذا كان 

احلزام اجللدي البني واملعّتق ال يناسبك اليوم، ميكنك 

الشبكي املالينيزي  السوار  واستخدام  بسهولة  تبديله 

الدقيق املصنوع من الفوالذ املقاوم للصدأ أو حزام ناتو 

فائق املتانة. ُصممت العلبة احلاضنة من الفوالذ املقاوم 

للساعة  عينه  احلجم  ملم اي   37 يبلغ  وبقطر  للصدأ 

األصلية. كذلك، تبرز ثالثة أحصنة بحرية مدموغة على 

املقاوم  الفوالذ  من  املصنوعة  للساعة  اخللفية  اجلهة 

القرن  لستينات  األصلية  النماذج  مثل  متاًما  للصدأ، 

العشرين. وُيَعد اإلطار الدوار بشكله املالئم للغواصني، 

وبيان التاريخ باللون األحمر، وعقارب الساعة املتمّيزة 

التي  اخلصائص  أكثر  من  وسيف  سهم  شكل  على 

 Captain ساعة  في  الساعات  عشاق  يفضلها 

Cook األصلية. وكلها موجودة بطابعها األصلي في 

منوذج 2019.

املواد  على  إدخالها  مت  التي  التحديثات  ضمن  ومن 

التقنية  فائق  السيراميك  تطعيمات  تتألق  احلديثة، 

إلى جانب  مقاومة اخلدش،  لزيادة  الدوار  االطار  على 

مليناء  املثالية  يوفر احلماية  الذي  الكريستال الصفيري 

طاقة  أيًضا  األوتوماتيكية  احلركة  آلية  توفر  الساعة. 

إجناًزا  ذلك  وكان   – 80 ساعة  تكفي حتى  احتياطية 

مذهاًل في عام 1962. ومن خالل املخطط اللوني الرائع 

لساعة Captain Cook األوتوماتيكية، فإنها تالئم 

مقاس  ان  من  الرغم  على  مثالي.  بشكل  مناسبة  أي 

العلبة احلاضنة بقطر 37 ملم ليس باالمر املميز، إال أنه 

يضفي طابًعا فريًدا على من يرتدي الساعة.  

كانت  األشياء  أن  تعتقد  األحيان  بعض  في  كنت  وإذا 

هذه  فإن  اآلن،  أفضل  األشياء  وأن  قبل،  من  أفضل 

 Captain هي الساعة األنسب لك. بالفعل، فأن ساعة

تتمتع   Rado من  اجلديدة  األوتوماتيكية   Cook

مبظهر عتيق مناسب متاًما لعشاق السفر في العصر 

احلالي.
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محمد بن راشد
يشهد اإلنجاز التاريخي للجواد »بلو بوينت”




