






»مشهور« يهدي السعودية جوهرة تاج زايد

التي  اإلثارة  بفضل  متسارعة  بوتيرة  اإلمارات  في  الفروسية  موسم سباقات  أيام  متضي 

متيزها، حتى أصبحت فعالياتها حتقق الزخم األكبر واملالذ الدائم لعشاق اإلثارة والشغف.  

 ويشهد انطالق املوسم دائمًا إقامة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

للخيول العربية، الذي يعتبر أغلى سباقات اخليول العربية في العالم بجائزته التي تبلغ القيمة 

اإلجمالية لها 5 ماليني درهم.

املرة،  هذه  السعودية  إلى  اللقب  وذهب  قوية،  منافسة  العام  هذا  سباق  نسخة  وشهدت 

بن  أحمد  بن  عبدالعزيز  لألمير  العائدة  للسباقات«  لـ»عذبة  اخلالدية«  »مشهور  اجلواد  عبر 

عبدالعزيز آل سعود.

 وجاء سباق جوهرة التاج ضمن ختام النسخة الـ)11( ملهرجان سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية، وتشمل فعاليات املهرجان أيضًا بطولتي العالم لسمو 

شهداء  وكأس  املتدربني،  والفرسان  للسيدات  اإلمارات(  )أم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 

اإلمارات، وجائزة شهداء اإلمارات، واجلولة األولى من كأس الوثبة ستاليونز، باإلضافة إلى 

ختام دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة )بوني(.

انطالق برنامج السباقات كان قويًا، وشهدت كل مضامير سباقات السرعة اخلمسة بالدولة، 

حفالت سباق قوية ومثيرة أكدت أن املوسم سيكون مبشرًا عبر جاهزية اخليول، فضاًل عن 

انضمام خيول جديدة.

أيضًا ميادين القدرة الثالثة في سيح السلم بدبي، والوثبة، وبوذيب بأبوظبي، شهدت سباقات 

عديدة برزت خاللها إسطبالت وأسماء جديدة، فضاًل عن محافظة اإلسطبالت الكبرى على 

صدارتها للساحة.

برنامج منافسات عروض جمال اخليول العربية األصيلة أكدت حضورها القوي، ومت تنظيم 

ثالث منافسات، واحدة في أبوظبي واثنتان في الشارقة، منها النسخة األولى لبطولة كلبا 

في املنطقة الشرقية من اإلمارة.

التي شهدت أنشطة متعددة في كل من  املاضية  الفترة  بقوة خالل  أعلن عن نفسه  البولو 

منتجع احلبتور ونادي غنتوت، وفي أول املنافسات قاد النجم الشاب حبتور احلبتور فريقه 

أما  إم«،  »إيه  النهائي على  بلقب دوري احلبتور بعد أن فاز في  التتويج  إلى  »ذئاب دبي« 

في  تغلب  الذي  العقارية«  »ياس  فريق  نصيب  من  كانت  فقد  غنتوت  نادي  موسم  انطالقة 

النهائي على حامل اللقب فريق »غنتوت«. 
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كأس جوهرة الشيخ زايد بن سلطان

»مشهور الخالدية« لمربط عذبة يهدي السعودية اللقب الغالي

سباق

التي  اخلامسة  النسخة  بلقب  اخلالدية«  »مشهور  توج 

جرت فعالياتها بضمار نادي أبوظبي للفروسية، ضمن 

الشيخ  سمو  ملهرجان  احلادية  النسخة  ختام  فعاليات 

منصور بن زايد آل نهيان، والتي تشمل ايضا بطولتي 

العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات( 

للسيدات والفرسان املتدربني، وكأس شهداء اإلمارات، 

كأس  من  األولى  واجلولة  اإلمارات،  شهداء  وجائزة 

الوثبة ستاليونز، باإلضافة خلتام دولية الشيخة لطيفة 

بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة )بوني(.

أنجال منصور بن زايد يتوجون
عبد العزيز بن أحمد بالكأس.

بن  منصور  بن  محمد  الشيخ  توج  الشوط  ختام  عقب 

زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل 

نهيان، والشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، 

األمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، 

آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  تاج  بكأس سباق جوهرة 

للسباقات،  لعذبة  اخلالدية«  »مشهور  فوز  بعد  نهيان، 

بلقب السباق.

تاج  جوهرة  بلقب  التتويج  في  وشارك  احلفل  وحضر 

الشيخ زايد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس 

الصايغ  وميرزا  والسباق،  للفروسية  اإلمارات  احتاد 

مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 

والدكتور عبد الرحيم العوضى سفير الدولة لدى بولندا، 

الوطني،  األرشيف  مدير  الريسي  الله  عبد  والدكتور 

وعارف العواني األمني العام ملجلس أبوظبي الرياضي، 

لسباقات  الدولي  االحتاد  رئيس  الرحماني  وفيصل 

ملهرجان  التنفيذي  املدير  صوايا  والرا  العربي،  اخليل 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

مضمار  يشهده  لم  كبير  جمهور  السباق  حفل  وشهد 

أبوظبي  مثله مؤخرا، قدر بأكثر من 12 ألف شخصا، 

لالستمتاع  مبكر  وقت  من  احلضور  على  حرصوا 

بفعاليات السباق. 

»مشهور الخالدية«
يخطف اللقب الغالي

5 ماليني  البالغ جائزته  زايد  تاج  متيز سباق جوهرة 

العربية األصيلة  للخيول  درهم، واملخصص املخصص 

عمر 4 سنوات ما فوق ملسافة 1600 متر )جروب 1-(، 

اخلالدية«  »مشهور  يخطف  ان  قبل  والتشويق  باإلثارة 

اللقب من »بالعزم« للشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، 

بإشراف دامني دو ووترجانت وبقيادة جيم كرولي بفارق 

0.75 طول قاطعا املسافة في 1:44:69 دقيقة.

الشيخ  لسمو  »شداد«  اجلواد  الثالث  املركز  في  وجاء 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم 

بن غدير وبقيادة مايكل برزلونا.

عبد العزيز بن أحمد:  لقب غالي علينا
أعرب األمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود مالك عذبة 

اخلالدية«  »مشهور  اجلواد  بفوز  سعادته  عن  ريسينج 

بكأس جوهرة الشيخ زايد، وقال ان الكأس عزيز وغالي 

انجال منصور بن زايد يتوجون مالك ومدرب وفارس »مشهور عذبة«
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على قلوبنا النه يحمل أسم املغفور له باذن الله الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان.

مشيدا بالدعم الكبير الذي جتده سباقات اخليول العربية 

في اإلمارات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات املسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

الفوز  بهذا  »نعتز  أحمد:  بن  العزيز  عبد  األمر  وقال 

واإلجناز فاجلواد »مشهور اخلالدية« من إنتاج سعودي، 

وعندما  واحد  واحد ومصير  بلد  واإلمارات  والسعودية 

يكون الفوز من نصيب اململكة فانه لم يذهب بعيدا«.

»مشهور  للجواد  املقبلة  الوجهة  األمير  يحدد سمو  ولم 

الكبرى،  السباقات  سيستهدف  ان  قال  لكنه  اخلالدية« 

وعن مشاركات عذبة املقبلة قال سموه:«خيول اإلسطبل 

ستشارك في سباق اخليول العربية ضمن أمسية كأس 

السعودية في نهاية فبراير املقبل، كما نأمل في املشاركة 

في سباق دبي كحيلة كالسيك ضمن كأس دبي العاملي 

2020 في مراس املقبل«.

الشايقي: صعوبات قبل السباق
أشاد عبد املنعم الشايقي مدير سباقات عذبة ريسينج، 

اللقب  بهذا  اخلالدية«  »مشهور  للجواد  الرائع  بالفوز 

خبرات  وأكتسب  قوي  اجلواد  ان  الى  مشيرا  الرفيع، 

كبيرة في الفترة االخيرة من خالل مشاركاته االوروبية.

وقال أن اجلواد وصل الى أبوظبي قبل السباق باربعة 

ايام بعد رحلة شاقة من لندن مرورا ببروكسل الى ان 

الصعاب  هذه  جتاوز  استطاع  لله  احلمد  لكن  وصل، 

وحقق املطلوب.

ومدى  األرضية  من  يتخوفون  كانوا  بانهم  وأضاف 

مالمتها للجواد النه كان متعودا على االرضية العشبية 

اللينة، لذلك كانت اعتبار سالمته مهمة لنا، لكن بحمد 

الله استطاع حتقيق الفوز باداء قوي يؤكد بانه وصل 

ملستوى عالي من اجلاهزية للسباقات الكبرى.

“مدرب« بطل كأس الشهداء
بعد سبع محاوالت جنح اجلواد »مدرب« لسمو الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية، 

بإشراف اروين شاربي وبقيادة جيم كرولي، في إجناز 

الشوط  في  الفوز  حقق  أن  بعد  بالدولة،  األول  فوزه 

االفتتاحي ملسافة 2200 متر، على لقب جائزة شهداء 

اإلمارات، مسجاًل 2:20:10 دقيقة.

»كونكلوجن« جلالكسي  الوصيف  على  »مدرب«  وتفوق 

اشتيبان  وبقيادة  املهيري  مصبح  بإشراف  للسباقات، 

الشيخ  لسمو  جازر«  »سكاي  ثالثا  حل  فيما  مازور، 

الرايحي  علي  بإشراف  مكتوم،  آل  محمد  بن  منصور 

وبقيادة فرناندو هارا. 

“جوال الريف« يخطف كأس الوثبة
احلمادي  الريف« حلسن صالح  »جوال  اجلواد  خطف 

وبقيادة  الشميلي،  عامر  بن  إبراهيم  أحمد  بإشراف 

ريتشارد مولن لقب اجلولة األولى لكأس الوثبة ستاليونز 

ملالك اإلسطبالت اخلاصة ملسافة  1400 متر، بعد أداء 

 1:34:18 ومسجاًل  طول،   0.75 بفارق  متفوقًا  مثير 

دقيقة.

الوصيفة  على  كارير«  دي  »بيبي  الفحل  ابن  وتفوق 

»نوف كي بي« خلالد النابودة، بإشراف ارنست اورتيل 

وبقيادة ادري دي فريز، تالها في املركز الثالث رفيقها 

في اإلسطبل »ايه اف أشرس« بقيادة بريت دويل.

“سليمة الريف« المفاجأة
العجبان،  إلسطبالت  الريف«  »سليمة  املهر  حقق 

بإشراف عبدالله احلمادي، وبقيادة جيسوس روزاليس، 

غير املرشح، مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز بالشوط 

الثالث ملسافة 1600 متر على لقب سباق جائزة شهداء 

اإلمارات، ومسجاًل  1:48:88 دقيقة.

الفحل  ألبناء  الثاني  الفوز  الريف«  »سليمة  وأضاف 

تتويج مالك وفارس ومدرب الجواد الفائز
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سباق

»بيبي دي كارير«، متفوقا بفارق عنق عن »عز الروسي« 

العلوي وبقيادة  لصالح عمر بن حيدر، بإشراف هالل 

كونور بيسلي، فيما حلت في املركز الثالث »رايقة« وهي 

وقادها  بإشراف احلمادي،  العجبان  ايضا إلسطبالت 

باتريك كوسجريف.

االيطالي الكوبيني بطل المتدربين
صهوة  على  الكوبيني  ريكاردو  االيطالي  الفارس  توج 

وبإشراف  الدولة،  رئيس  السمو  لصاحب  »بينونة« 

ايريك ليمارتنيل، بلقب مونديال )أم اإلمارات( للفرسان 

املتدربني ملسافة 1600 متر، ومسجاًل 1:47:65 دقيقة.

وتنحدر  سنوات   6 العمر  من  البالغة  الفرس  وجنحت 

من الفحل »مهب« في العودة للصدارة من جديد، بعد 

السلطانية  للخيالة  فاوست«  ال  إي   « على  تفوقت  ان 

كونور  وبقيادة  احلضرمي  إبراهيم  بإشراف  العمانية، 

بيسلي.  فيما حل »حرب« لياس إلدارة السباقات في 

املركز الثالث.

الدنماركية الرسن بطلة السيدات
خليول  الثنائية  أكمل  الذي  »اسياد«  اجلواد  اصبح 

مهرجان  في  لأللقاب  الفرسان  مطية  الدولة،  رئيس 

منح  ان  بعد  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ منصور  سمو 

مونديال  بلقب  الرسن  فيكتوريا  الدمناركية  الفارسة 

)أم اإلمارات( للسيدات ملسافة 1600 متر )هبية( في 

الشوط اخلامس.

منح  قد  ملارتنيل،  إريك  يدربه  الذي  »اسياد«  وكان 

الفارسة روبيكا دامز نفس اللقب العام املاضي، ومتكن 

جدارة  بكل  الفوز  حتقيق  من  العام  هذا  سباق  في 

مسجال  زمنا وقدره  1:47:98 دقيقة ومتفوقا بفارق 

العجبان،  إلسطبالت  الريف«  »بشرة  عن  طول   3.25

بإشراف عبد الله احلمادي وبقيادة هيلني بولر.

وجاءت الفارس املغربية زينب البريول في املركز الثالث 

رئيس  السمو  لصاحب  جرينيد«  بي  »آر  صهوة  على 

الدولة، بإشراف إريك ملارتنيل.

بطولة لطيفة بنت منصور الدولية للبوني 
نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  بن  محمد  الشيخ  توج 

والشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، والشيخة 

لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، الفرنسي لويس 

بوتون، بلقب دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد 

آل نهيان الدولية لألمهار الصغيرة » بوني«.

وتعتبر بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل 

نهيان، األولى من نوعها، وشارك في هذه النسخة  12 

ومثل   العالم،  دول  مختلف  من  الصغار  الفرسان  من 

القدرة  فارس  ابنة  اجلهوري،  سارا  اإلمارات  أطفال 

بقية  اما  اجلهوري،  خلفان  علي  املخضرم  واملدرب 

الفرسان فهم اجلزائري شالل يوسف، والسويدية الفا 

ماملسترو،  والرومانية ايفان نيكوال، والبريطانية ميجان 

بيفان، والهولندي جيسي بوسمان، والروسي، الكساندر 

تشرنوف، والنيوزلندية شارلوت نيو، واالسبانية ايرين 

مورينو، وااليطالية  ماري أنطوانيت مورو.

الجواد »جوال الريف« بطل كأس الوثبة ستاليونز
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سباق

ثنائية مبهرة لخيول منصور بن زايد

»عون« يتوج بكأس رئيس الدولة و«دريان« بكأس ولي عهد المغرب

سباق

حققت خيول ياس إلدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

رائعة  وثنائية  مبهرة  إجنازات  الرئاسة  شؤون  وزير 

في ختام احملطة احلادية عشرة لكأس صاحب السمو 

الدولي  وامللتقى  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس 

للمغرب لسباقات اخليل العربية الذي أقيم في مضمار 

أنفا الرملي بالدار البيضاء االحد املوافق -17نوفمبر 

2019، وسط حضور دبلوماسي وجماهيري مميز.

ومتكن اجلواد عون من احلفاظ على لقب احملطة املغربية 

على  الثاني  للعام  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  لكأس 

شهدت  التي  والعشرين  السادسة  بنسخته  التوالي 

واملخصص  متر   2100 ملسافة  خيول   10 مشاركة 

للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة ليستد 

وبلغت مجموع جوائزه 100 ألف يورو.

إمكانيات كبيرة للجواد »عون«

برهن عون الذي ينحدر من نسل مهاب والفرس شموس 

األرضية  في  املثيرة  وسرعته  وقوته  الكبيرة  امكانياته 

الرملية ، حيث جنح بإشراف املدرب دامين وتريجانت  

وكسب  التألق  من  يوريتز   ميندزابل  الفارس  وقيادة 

املرتبكة  انطالقته  برغم  والتوقعات،  الترشيحات  رهان 

من البوابة رقم 1  من اجلهة اخلارجية لغاية ما استعاد 

عون وضعه الطبيعي في عمق املستقيم خلف متصدر 

املجموعة أملا دي سان لون، واندفع عون نحو املقدمة 

النهائي  املنعطف  في  الفارس  لطلب  استجاب  أن  بعد 

بسرعة كبيرة وقوة مثيرة ادهشت اجلميع، ووضعته في 

الطليعة، مسجاًل فوزًا مريحًا ، حيث قطع  عون مسافة 

السباق بزمن 2:23:11 دقيقة، وبفارق 15 طواًل عن 

الثاني جراب دي فورجيس لسيمالي زكريا بفارق طولني 

عن املركز الثالث املهرة انيجما الشيان لكمال ديساوي.

دعم القيادة الرشيدة
السمو  برعاية سامية لصاحب  السباقات  تقام سلسلة 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة » حفظه 

الله » ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان 

سمو  وتوجيهات  الكبير  االهتمام  ظل  في  املسلحة، 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأهداف إعالء شأن اخليل 

السباقات  العربي األصيل وتعزيز حضوره في مشهد 

العاملية ودعم املالك واملربني لالهتمام باخليول العربية، 

دعما لنهج املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن 

سباقات  تقام  كما  ثراه،  الله  طيب  نهيان  آل  سلطان 

الكأس الغالية حتت مظلة اللجنة العليا املنظمة برئاسة 

سعادة مطر سهيل اليبهوني، وسعادة فيصل الرحماني 

عام  مشرف  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  مستشار 

السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اجلمعية امللكية 

للفرس في املغرب.

تتويج
أبوظبي  مجلس  مستشار  الرحماني  فيصل  توج 

الرحماني مع الجواد الفائز
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مهير  وسعيد  السباقات  على  العام  املشرف  الرياضي 

الكتبي القائم بأعمال سفارة الدولة باإلنابة في مملكة 

أبوظبي  املهيري ممثل مجلس  الشقيقة وسعيد  املغرب 

لسلسلة  عشرة  احلادية  للمحطة  بطاًل  عون  الرياضي 

سباقات كأس رئيس الدولة اخليول العربية في املغرب 

وتريجانت  دامين  للمدرب  الكؤوس  تقدمي  مت  كما 

والفارس ميندزابل يوريتز.

ثنائية لخيول منصور بن زايد
لم تكتفي خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

بلقب الكأس الغالية، بل امتدت لتشمل لقب كأس االمير 

ملسافة  أقيم   الذي  املغرب  عهد  ولي  احلسن  موالي 

الثالثة،  الفئة  1900 متر مبشاركة 16 خياًل ، ضمن 

السنوي  الدولي  امللتقى  أشواط  اقوى  من  واحد  في 

دريان  املهر  فرض  حيث  العربية،  اخليول  لسباقات 

بإشراف املدرب ديديه جيليمني وقيادة الفارس يوريتز 

مينديزابل، برغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهته 

الفائقة  وسرعته  القوي  وحضوره  مكانته  السباق،  في 

سباقات  عالم  في  لدريان  واعد  مبستقبل  تبشر  التي 

لياس  التخطيط  سالمة  وتؤكد  املقبلة  العربية  اخليول 

والرؤية الثاقبة في انتاج وتربية اخليول.

نسل  من  املنحدر  لدريان  الصعبة  االنطالقة  وبرغم 

 ،1 رقم  البوابة  من  »هبوب«  والفرس  »مهاب«  الفحل 

ومحاولته القتحام املقدمة من جهة احلاجز التي سيطر 

عليها ادي دي سانت لون وشاال، منذ البداية، واستمر 

املوقف،  بصعوبة  يستسلم  ولم  للتقدم  باحملاولة  دريان 

عمق  ليقتحم  النهائية  املرحلة  في  الفرصة  حانت  حتى 

املستقيم بقوة كبيرة واضعا من كان في املقدمة خلفه 

 2:11:45 وبزمن  الطول  ونصف  اطوال   4 وبفارق 

دقيقة، وحل باملرتبة الثانية كيرشيرا فيما جاء ثالثا ادي 

دي سانت لون.

الرحماني: إنجازات اإلمارات
ثمرة رؤية منصور بن زايد

أبوظبي  مجلس  مستشار  الرحماني  فيصل  توجه 

كأس  سباقات  سلسلة  على  العام  املشرف  الرياضي 

آيات  بأسمى  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس 

آل  الشيخ منصور بن زايد  والتبريكات لسمو  التهاني 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

بثنائية عون ودريان وحصادهما للقبي احملطة املغربية 

عهد  ولي  وكأس  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  لكأس 

املغرب في اهم سباقات امللتقى الدولي للمغرب لسباقات 

اخليول العربية.

وقال: فرحتنا كبيرة بحصاد خيول سمو الشيخ منصور 

بن زايد اللقاب والنجاحات التنظيمية للكأس الغالية، 

مميزا  استمرارا  سجلت  املغرب  سباقات  أن  كما 

املراكز  على  االمارات  بسيطرة  االجنازات  ملسيرة 

االولى بثنائية االشواط الرئيسية، مبا يعكس اهتمام 

عن  دائمة  بصفة  يثمر  الذي  الرشيدة  قيادتنا  ودعم 

جناحات كبيرة ومهمة، بجانب مكانة خيول االمارات 

ومتثيلها املشرف للدولة في السباقات العاملية.

منصور  الشيخ  سمو  توجيهات  الرحماني:  وأضاف 

السباقات  بنوعية  للعاملية  تقودنا  نهيان  آل  زايد  بن 

العالم  دول  في  الكبيرة  املهرجانات  اهم  واختيار 

اخليل،  ومربي  ومالك  العربي  اخليل  نخبة  ومشاركة 

االمر الذي عزز مكانة سباقاتنا في النسخة السادسة 

والعشرين التي تخطت قبل ختامها حاجز ال 200 

الف متفرج من قلب املضامير العاملية على مدار 11 

به  نفخر  الذي  للحدث  مسبوق  غير  امر  وهو  محطة 

املكانة  يجسد  الذي  اإلجناز  بهذا  العالم  به  ونفاخر 

السباقات  اهم  تعد  التي  الغالية  للكأس  املرموقة 

الكالسيكية في العالم.

الكتبي: كأس رئيس الدولة
تمثل رسالة اإلمارات السامية للعالم

الدولة  بأعمال سفارة  القائم  الكتبي  بارك سعيد مهير 

الجواد »عون« بطل كأس رئيس الدولة بالمغرب
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سباق

باإلنابة في مملكة املغرب الشقيقة النجاحات اإلماراتية 

الكبيرة في ختام امللتقى الدولي للمغرب لسباقات اخليل 

سباقات  إلدارة  ياس  خيول  فوز  صعيد  على  العربية 

اخليول العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

بأهم القاب أشواط امللتقى بجانب احلضور اجلماهيري 

الكبيرة والنجاحات التنظيمية للحدث.

وتوجه الكتبي بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

الرئاسة مبناسبة فوز عون بلقب احملطة احلادية عشرة 

دريان  وانتصار  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  لكأس 

رئيس  أن رسالة كأس  مؤكدا  املغرب،  ولي عهد  بكأس 

الدولة وجوالتها العاملية متثل مفخرة عاملية كبيرة ، مبينا 

ملسيرة   مهمًا  امتدادًا  متثل  املكتسبة  االجنازات  أن  

الدائم خليول اإلمارات  الفوز  ، متمنيا  جناحات احلدث 

بكافة احملافل واحملطات العاملية ، مشيرا إلى أن سمو 

االجنازات  هذه  على  عودنا  زايد  بن  منصور  الشيخ 

والفرحة الكبيرة بكافة املجاالت، مؤكدا أن االنتصارات 

واملتواصلة  الدائمة  سموه  ورعاية  دعم  ثمرة  الثنائية 

لترسيخ مكانة االمارات بكافة املضامير العاملية.

حققتها  التي  الكبيرة  النجاحات  أن  إلى  الكتبي  وأشار 

سباقات الكأس الغالية جاءت ثمرة دعم واهتمام قيادتنا 

الرشيدة بهذا االرث التاريخي، الذي استطاع أن يكون 

سفيرا مثاليا على الصعيد العاملي خلطط اإلمارات في 

احلفاظ على اصالة الرياضات التراثية، موضحا أن ما 

حتقق في احملطة احلادية عشرة من تنظيم رائع وحضور 

جماهيري كبير ومشاركة نخبة اخليول العربية، خير دليل 

على متانة العالقات اإلماراتية املغربية بجانب أن احلدث 

بنسخته 26 بلغ أعلى املستويات من قيمة ومكانة واهمية 

تاريخية ومتابعة من كافة االوساط العاملية.

تتويج الفائزين
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سباق

الحفل الثالث لميدان برعاية لونجين

الجواد »عجيب« يتوج بلقب سباق بني ياس للخيول العربية

سباق

شهد احلفل الثالث ملضمار ميدان، والذي أقيم برعاية 

"لوجنني"، مبنافسات مثيرة كان أبرزها فوز اجلواد "إيه 

إس عجيب" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بالشوط 

للخيول  املخصص  ياس  بني  بطولة  لقب  على  األول 

العربية األصيلة ملسافة 1400 متر، للفئة الثانية، برعاية 

"لوجنني هايدروكونكويست" والبالغة قيمة جوائزه 195 

وإشراف  هتشكوت،  سام  الفارس  بقيادة  درهم،  ألف 

 1.33.88 قدره  زمنا  إبراهيم أصيل، مسجال  املدرب 

"عاتبة  الوصيفة  عن  الطول  أرباع  ثالثة  وبفارق  دقيقة 

ماشل  الفارس  بقيادة  العريني  محمد  لفهد  اخلالدية" 

املزيد، وإشراف املدرب علي راشد الرايحي.

وحل في املركز الثالث "مواهب" لصاحب السمو الشيخ 

الله"،  "حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف املدرب إيريك 

ليمارتنيل. وفي اخلتام، قام باتريك عون املدير اإلقليمي 

اجلائزة  تسلم  إذ  األبطال،  بتتويج  "لوجنني"  لشركة 

املدرب إبراهيم أصيل.

منافسات مثيرة
انتزع  حيث  مثرة،  منافسات  األشواط  بقية  وشهدت 

الشوط  لقب  للسباقات  جلاالكسي  رود"  "جاالكسي 

1200 متر برعاية "لوجنني كونكويست  الثاني ملسافة 

كالسيك" والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة 

الفارس أنطونيو فريزو وإشراف املدرب مصبح املهيري.

وخطف "املداير" لقب الشوط الثالث ملسافة 1400 متر 

قيمة  والبالغة   "  V.H.P كونكويست  "لوجنني  برعاية 

جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس فرناندو جارا 

وإشراف املدرب علي راشد الرايحي.

وفاز "جندوجدو" حلمد راشد غدير لقب الشوط الرابع 

ريكورد"  لوجنني  "مجموعة  برعاية  متر   1900 ملسافة 

والبالغة قيمة جوائزه 170 ألف درهم، بقيادة الفارس 

زافير زياني وإشراف املدرب سالم بن غدير.

لقب  البسطي  خليفة  حملمد  فيليرز"  "جورج  وانتزع 

برعاية  متر   1600 ملسافة  الرئيسي  اخلامس  الشوط 

 240 قيمة جوائزه  والبالغة  ماستر"  لوجنني  "مجموعة 

ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف املدرب 

ساتيش سيمار.

 وحققت "ليدي بارما" لعائلة بارمار الفوز في الشوط 

دولتشي  "لوجنني  برعاية  متر   1200 السادس ملسافة 

بقيادة  درهم،  ألف   175 جوائزه  قيمة  والبالغة  فيتا" 

الفارس كونور بيسلي وإشراف املدرب ساتيش سيمار.

واختتم "زاجر" حملمد خليفة البسطي، حفل األمسية بالفوز  

برعاية  متر   1400 واألخير ملسافة  السابع  الشوط  بلقب 

"لوجنني ال غراند كالسيك" والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف 

درهم بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي .

الجواد »عجيب« بطل سباق بني ياس بميدان
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قدرة

سباق كأس الوصل للقدرة ببسيح السلم

المهيري يتوج باللقب وغيث وصيفًا والخياري ثالثا

توج الفارس سعيد سالم املهيري بطاًل لكأس الوصل 

ملسافة 119 كلم في انطالقة موسم القدرة في مدينة 

مبشاركة  والذي  السلم،  بسيح  للقدرة  الدولية  دبي 

110 فرسان وفارسات ميثلون اإلسطبالت اخلاصة 

بالدولة.

ونال الفارس سعيد سالم عتيق املهيري لقب السباق 

»شومان«  صهوة  ممتطيًا  كلم   119 ملسافة  األول 

 4.33.59 قدره  زمنًا  مسجاًل  إس  إس  إلسطبل 

غيث  الفارس  الثاني  املركز  في  وتاله  ساعات، 

إلسطبل  »هتان«  صهوة  ممتطيًا  صقر،  عبدالواحد 

ساعات،   4.33.59 قدره  زمنًا  مسجاًل  إس  إس 

وجاء في املركز الثالث الفارس سعيد حمود اخلياري 

على صهوة »عبير لني بارك اوسن« إلسطبل إس إس 

في  وتاله  ساعات،   4.34.00 قدره  زمنًا  مسجاًل 

املركز الرابع الفارس سيف جمعة باجلافلة، ممتطيًا 

صهوة »مخالب« إلسطبل إس إس، مسجاًل زمنًا قدره 

4.34.01 ساعات، واحتلت الفارسة ماريا سيسيليا 

بيريز املركز اخلامس، ممتطية صهوة لوبيتا إلسطبل 

العني مسجلة زمنًا قدره 4.36.40 ساعات.

تتويج اصحب المراكز األولى
اللواء الدكتور أحمد ناصر  عقب ختام السباق، قام 

والسباق  للفروسية  اإلمارات  احتاد  رئيس  الريسي 

سعيد  البطل  تسلم  حيث  السباق،  أبطال  بتتويج 

املهيري كأس املركز األول فيما نال غيث عبدالواحد 

اخلياري  سعيد  الفارس  وتسلم  الثاني  املركز  كأس 

كـأس املركز الثالث.

البلوشي يتصدر األولى
إسطبل  من  البلوشي  جمال  عبدالله  الفارس  تصدر 

الدربي للقدرة، املرحلة األولى للسباق ملسافة 40 كلم 

»اللون األصفر«، ممتطيًا صهوة »تامي آوت« مسجاًل 

زمنًا قدره 1.28.49 ساعة، وجاءت في املركز الثاني 

الفارسة ليلى محمد املرزوقي ممتطية صهوة »مونتوم« 

إٍلسطبل الكمدة مسجلة زمنًا قدره 1.29.06 ساعة. 

واحتل الفارس سعيد سالم املهيري من إسطبل ٍإس 

إس املركز الثالث مسجاًل زمنًا قدره 1.29.09 ساعة 

الرابع  املركز  في  وتاله  »شومان«  صهوة  ممتطيًا 

الفارس سعيد حمود اخلياري من إسطبل إس إس 

على صهوة »عيبر لني بارك اوسنت« مسجاًل زمنًا قدره 

الفارس  اخلامس  املركز  واحتل  ساعة.   1.29.35

»هتان« إلسطبل إس  عبدالواحد صقر ممتطيًا  غيث 

إس مسجاًل زمنًا قدره 1.29.37 ساعة.

ليلى المرزوقي تتزعم الثانية
الكمدة  إسطبل  من  املرزوقي  ليلى  الفارسة  تصدرت 

»اللون  كلم   40 ملسافة  للسباق  الثانية  املرحلة 

األصفر«، ممتطية صهوة »مومنتوم« مسجلة زمنًا قدره 

الفارس  الثاني  املركز  في  وتالها  ساعة،   2.50.27

ممتطيًا  إس  ٍإس  إسطبل  من  اخلياري  حمود  سعيد 

قدره  زمنًا  مسجاًل  أوسنت«،  بارك  لني  »عبير  صهوة 

2.50.34 ساعة، وجاء في املركز الثالث الفارس غيث 

عبدالواحد صقر ممتطيًا صهوة »هتان« مسجاًل زمنًا 

قدره 2.51.04 ساعة، وتاله في املركز الرابع الفارس 

سعيد سالم عتيق خميس املهيري من إسطبل ٍإس إس 

بعده في  2.51.04 ساعة، وجاء  قدره  زمنًا  مسجاًل 

خميس  محمد  جمعة  سيف  الفارس  اخلامس  املركز 

باجلافلة مسجاًل زمنًا قدره 2.51.30 ساعة.

سعيد الخياري نجم الثالثة
املرحلة  تصدر  في  اخلياري  حمود  سعيد  وجنح 

الثالثة »اللون األزرق« ملسافة 26 كلم ممتطيًا صهوة 

اجلواد »عيبر لني بارك اوسنت« إلسطبل »أس. أس« 

في  وتاله  ساعات،   3.53.43 قدره  زمنًا  مسجاًل 

املركز الثاني الفارس غيث عبدالواحد صقر، ممتطيًا 

صهوة »هتان« إلسطبل إس إس مسجاًل زمنًا قدره 

3.53.16، وجاء في املركز الثالث سعيد سالم عتيق 

خميس املهيري من إسطبل ٍإس إس، ممتطيًا صهوة 

من  عامًا   17 عقب  اعتزاله  تقرر  والذي  »شومان«، 

 3.53.43 قدره  زمنًا  مسجاًل  احلافلة  اإلجنازات 

باجلافلة  خميس  محمد  جمعة  سيف  وتاله  ساعات، 

ممتطيًا »مخالب« إلسطبل إس إس مسجاًل زمنًا قدره 

3.54.55 ساعات.

تتويج االبطال
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السباق شهد تنافسا قويا

االثارة كانت حاضرة في مختلف المراحل
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قدرة

تحدي سيح السلم للقدرة

المري يحلق بلقب السباق وبانير وصيفًا وابن دلموك ثالثًا

سيح  بلقب حتدي  املري  أحمد  حمدان  الفارس  توج 

أقيم في مدينة  الذي  119 كلم  للقدرة ملسافة  السلم 

دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، مبشاركة 179 فارسًا 

وتوج  الدولة،  في  االسطبالت  مختلف  من  وفارسًة 

املري باللقب ممتطيًا صهوة اجلواد »ابشيك كوتيالس« 

السطبالت F3، مسجاًل زمنًا قدره 4.21.58 ساعات، 

وجاء في املركز الثاني السريالنكي دوسيانثان بانير 

البوادي،  السطبالت  كازان«  »بلقان  صهوة  على 

مسجاًل زمنًا قدره 4.23.49 ساعات، واحتل املركز 

مكتوم،  آل  دملوك  بن  راشد  الشيخ  الفارس  الثالث 

 ،M7 السطبالت  »الطارق«  اجلواد  صهوة  على 

مسجاًل زمنًا قدره 4.25.14 ساعات، تاله في املركز 

الرابع الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة 

»الهمبرا ميسكرينت« السطبالت M7، مسجاًل زمنًا 

اخلامس  املركز  في  وجاء  ساعات،   4.25.56 قدره 

الفارس حمد عبيد الكعبي على صهوة »اوراجن غلوف« 

 4.29.55 قدره  زمنًا  مسجاًل   ،MRM السطبالت 

ساعات.

تتويج الفائزين
عقب ختام السباق، قام الدكتور غامن الهاجري األمني 

عيسى  ومحمد  للفروسية  اإلمارات  الحتاد  العام 

بتتويج  للفروسية،  دبي  لنادي  العام  املدير  العضب 

أبطال السباق حيث تسلم البطل حمدان أحمد املري 

كأس املركز األول فيما تسلم السريالنكي دوسيانثان 

بانير كأس املركز الثاني وتسلم الفارس الشيخ راشد 

بن دملوك آل مكتوم كـأس املركز الثالث.

بانير يتصدر المرحلة األولى
من  األولى  املرحلة  بانير  دوسيانثان  السريالنكي  تصدر 

السباق ملسافة 40 كلم »اللون األصفر« على صهوة اجلواد 

قدره  زمنًا  مسجاًل  البوادي،  السطبالت  كازان«  »بلقان 

سيف  الفارس  الثاني  املركز  واحتل  ساعة،   1.28.48

السطبالت  »برينس«  اجلواد  صهوة  على  املزروعي  أحمد 

1.28.58 ساعة، وجاء في  قدره  زمنًا  MRM، مسجاًل 

املركز الثالث الفارسة اإلسبانية إيليا غونزاليز على صهوة 

اجلواد »رزنة ميلن ريانت« السطبالت M7، مسجلة زمنًا 

قدره 1.29.00 ساعة.

واحتل الشيخ راشد بن دملوك آل مكتوم املركز الرابع في 

السطبالت  »الطارق«  اجلواد  ممتطيًا صهوة  املرحلة،  هذه 

M7، مسجاًل زمنًا قدره 1.29.01 ساعة، تاله في املركز 

تتويج البطل
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بطل السباق محتفال عند خط النهاية

بطل السباق قرب  خط النهاية
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اخلامس الفارس غيث عبدالواحد خميس صقر على صهوة 

M7، مسجاًل زمنًا قدره  نيرو« السطبالت  اجلواد »ماري 

1.29.01 ساعة.

واصل الفارس دوسيانثان بانير الصدارة في املرحلة الثانية 

البالغة مسافتها 35 كلم »اللون األحمر« على صهوة »بلقان 

كازان« السطبالت البوادي، مسجاًل زمنًا قدره 2.46.10 

ساعة، وجاءت في املركز الثاني الفارسة األرجنتينية ديانا 

عجبان،  الريف  السطبالت  »كورليني«  صهوة  على  ياميال 

مسجلة زمنًا قدره 2.47.32 ساعة، تلتها في املركز الثالث 

»لوبيزون«  صهوة  على  ميسينو  آليس  اإليطالية  الفارسة 

 2.47.32 قدره  زمنًا  مسجلة  عجبان،  الريف  السطبالت 

خسرو  نسرين  الفارسة  الرابع  املركز  في  وجاءت  ساعة، 

على صهوة »الهان ديس دولينس« السطبالت سيح السلم، 

املركز  في  وجاء  ساعة،   2.47.44 قدره  زمنًا  مسجلة 

اخلامس الفارس خلف أحمد على صهوة »سيلدول دي الب« 

السطبالت جميرا، مسجاًل زمنًا قدره 2.47.49 ساعة.

تبدل المراكز في الثالثة
شهد املرحلة الثالثة البالغة مسافتها 26 كلم »اللون األزرق«، 

تبدال في املراكز، حيث قفز الفارس حمدان أحمد املري إلى 

املرحلة  في  عشر  الرابع  املركز  في  كان  أن  بعد  صدارة 

املرحلة ممتطيًا صهوة اجلواد  املري هذه  وتزعم  السابقة، 

قدره  زمنًا  مسجاًل   ،F3 السطبالت  كوتيالس«  »ابشيك 

3.48.35 ساعات، وجاء في املركز الثاني الفارس سيف 

 ،MRM أحمد املزروعي على صهوة »برينس« السطبالت

لقطة من السباق

قدرة
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مسجاًل زمنًا قدره 3.48.52 ساعات، وتراجع إلى املركز 

الثالث الفارس دسيانثان بانير على صهوة »بلقان كازان« 

السطبالت البوادي، مسجاًل زمنًا قدره 3.49.04 ساعات، 

على  العطاس  صالح  محمد  الفارس  الرابع  املركز  واحتل 

صهوة »ابو سكو بيرسك« السطبالت الوثبة، مسجاًل زمنًا 

الفارس  اخلامس  املركز  واحتل  ساعات.   3.49.28 قدره 

»الطارق«  على صهوة  مكتوم،  آل  دملوك  بن  راشد  الشيخ 

السطبالت M7، مسجاًل زمنًا قدره 3.50.12 ساعات.

المري سعيد بفالوز األول في الموسم 
سيح  بطل حتدي  املري  أحمد  حمدان  الفارس  أعرب 

ألقاب  بأول  بالفوز  سعادته  بالغ  عن  للقدرة،  السلم 

السباق  إن  املري  وقال  املفتوحة،  السباقات  موسم 

متأخرًا  كان  حيث  التوفيق  وحالفه  سهاًل  يكن  لم 

الوصول  واستطاع  السباق  من  املبكرة  املراحل  في 

للصدارة بناء على خطة املدرب علي غامن املري، مشيدًا 

بأداء احلصان البطل الذي قدم أداء متميزًا رغم تلقيه 

مخالفة »بلنتي« في املرحلة األولى واستطاع أن يلحق 

بكوكبة املقدمة، وأضاف املري إن اخليل »السبوق« ال 

خوف عليها من أجواء الطقس وبرهن احلصان البطل 

البداية،  في  تأخره  رغم  اللقب  انتزاعه  بعد  ذلك  على 

مهديًا اللقب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 

حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.
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خيول جودلفين تواصل التألق

»بلو بوينت« و«بيناتوبو« يتّوجان بجوائز كارتييه للسباقات

السنتني  وجواد  بوينت«  »بلو  املتميز  السرعة  جواد 

حفل  في  املكرمني  بني  من  كانا  »بيناتوبو«  املوهوب 

 12 يوم  بريطانيا  لندن،  في  للسباقات  كارتييه  جوائز 

نوفمبر.

كال اجلوادين املنتسبني للفحل »شمردل« لم يخسرا في 

شارلي  املدرب  بإشراف   2019 موسم  في  السباقات 

ابلبي.

حصل »بلو بوينت« على جائزة كارتييه كأفضل خيول 

استثنائية.  انتصارات  خمسة  لتحقيقه  تقديرا  السرعة 

في  انتصارات  ثالثة  بتحقيق  العام  بوينت«  »بلو  بدأ 

القوز  ميدان، االمارات متضمنة عرضا مذهال بسباق 

للسرعة ج1 في أمسية كأس دبي العاملي في مارس، 

بالفئة  ثنائية  يحقق  خيل  ثاني  ليصبح  التألق  وواصل 

األولى في مهرجان رويال آسكوت على مدى 99 عاما 

بالفوز في سباقي كينغز ستاند ستيكس ج1 وداميوند 

جوبيلي ستيكس ج1.

خيول  كأفضل  كارتييه  جائزة  على  »بيناتوبو«  حصل 

السنتني بعد ان قدم أداء عرضا مصنفا كأفضل أداء 

25 عاما حينما  أوروبا على مدى  السنتني في  خليول 

فينسانت  بسباق  أطوال  تسعة  بفارق  الفوز  سجل 

أوبراين ناشونال ستيكس ج1.

»بيناتوبو« الذي أنهى املوسم بتسجيل ستة انتصارات 

كسر أيضا الزمن القياسي خليول السنتني في رويال 

شيشام  بسباق  للفوز  رائعا  عرضا  مقدما  آسكوت 

ستيكس ليستد، وكسب فينتج ستيكس ج2 في غودوود 

ديوهيرست  في  جسورا  فوزا  وسجل  أطوال،  بخمسة 

ستيكس ج1 في نيوماركت.

ابلبي:الجوائز ثمرة للعمل الدؤوب
»بلو  تكرمي  جتاه  بإثارة  »نشعر  ابلبي:  شارلي  وقال 

للعمل  ثمرة  وهو  اجلوائز،  بهذه  و«بيناتوبو«  بوينت« 

الدؤوب جلميع العاملني في جودلفني.

سباق  كل  مع  اإلثارة  تبعث  بصفة  »بيناتوبو«  يتمتع 

يخوضه، وفي مستهل سيرته في ولفرهامتون، َمن كان 

يتخيل انه سينهي املوسم بفوزين بالفئة األولى في عمر 

السنتني؟

وهو من خيول اإلنتاج، وهذا أمر مهم جلميع العاملني 

السمو  بحضور صاحب  كثيرا  وسعدت  جودلفني،  في 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فوزه في ديوهيرست 

ستيكس حينما أظهر اجلواد عزما قويا وإرادة للفوز، 

وأشعر بغاية االرتياح للطريقة التي أنهى بها املوسم.

سيتم اتخاذ قرارات في األسبوع القادم إن كان اجلواد 

سُيمضي األشهر القليلة القادمة في دبي أو نيوماركت، 

ولكنه بالتأكيد أمر مثير ان يكون لدينا مثل هذا اجلواد 

في فصل الشتاء.

»بلو بوينت« جواد مميز جلودلفني وعّداء يتمتع مبوهبة 

ستاند  كينغز  في  بالفوز  خاصا  إجنازا  وحقق  كبيرة، 

فوزا  العام  هذا  اليه  وأضاف  الثانية  للمرة  ستيكس 

في داميوند جوبيلي، وهذا ما يجسد قدرات احلصان 

وجهود فريق االسطبل.

»وأشعر بارتياح بتتويجه بجائزة كارتييه بطاًل للسرعة 

وآمل أن يحقق مثل هذه النجاحات في مزارع اإلنتاج 

مستقباًل«.

أخبار

المدرب شارلي ابلبي والفارس وليام بيوك يتسلمان جائزة كارتييه
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جمال الخيل

»دي شامخة« تتوج بلقب المهرات

مربط دبي األفضل في بطولة العالم لجمال الخيل العربي بباريس

العاصمة  َأضواء  العربية  للخيول  دبي  مربط  حاز 

التي  العربي  اخليل  العالم جلمال  بطولة  في  الفرنسية 

شهدتها قاعة دوفيلبان في فرنسا على مدى ثالثة أيام 

من املنافسات، والتي اختتمت فعالياتها في األول من 

ديسمبر املاضي. وقد نال مربط دبي كل أنواع املعادن 

النفيسة وألقاب األفضلية املمكنة في أقوى بطولة على 

أجمل  بني  شرس  جمالي  تنافس  في  العالم،  مستوى 

أفضل  العالم، ممن متثل  في  األصيلة  العربية  اخليول 

املربني واملنتجني واملالك من املرابط العاملية. فنال مربط 

دبي الذهب والفضة وبرونزيتني وعددا من ألقاب التميز 

ولقب أفضل  العالم  لقب أفضل مزرعة منتجة في  هي 

فل منتج في العالم ولقب أفضل فرس منتج في العالم، 

وهي ألقاب مكنت مربط دبي من اإلحتفاظ باملركز األول 

ومكانته القيادية كأفضل مربط في العالم.

»دي شامخة«  تتوشح بالذهب
الذهب مع  نيل  العالم من  بطولة  دبي في  متكن مربط 

العاملي  اإلنتاج  أسطورة  ابنة  شامخة«  »دي  املهرة 

العاملية  والبطلة  رشيم«  ال  ايه  »اف  الفحل  املعاصر 

أعلى درجة في  والتي حققت  العتيدة »اف تي شيال«، 

مجموعتها ثم في نهائي تنافس مثير بني أفضل املهرات 

بعمر السنة. واستحقت »دي شامخة« امليدالية الذهبية 

بطولة  مجمل  في  درجة  أفضل  لقب  وأيضا  بامتياز 

املهرات.

واستطاعت املهرة »دي شيهانة«، وهي أيضا ابنة الفحل 

»دي  العاملية  والفرس  رشيم«  ال  ايه  »اف  األسطوري 

انتزاع  شيال«،  تي  »إف  العاملية  الفرس  ابنة  شهال« 

امليدالية البرونزية بني أجمل مهرات العالم. وهي مهرة 

جوائز والقاب عديدة حصل عليها مربط دبي في بطولة العالم بباريس
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يرى خبراء اخليل العربي أنها ذات شأن إنتاجي عاملي 

متميز في مستقبل التركيبات العبقرية ملربط دبي وفي 

ظل وجود أفحل متميزة مثل الفحل اف ايه ال رشيم« 

وابنه الفحل »دي سراج« والفحل »رويال كالرز« والفحل 

»دي خطاف« والفحل »دي مشاري«.

بطولة األمهار
في بطولة األمهار حقق مربط دبي إجنازا بقيمة ذهبية 

عندما متكن من نيل امليداليتني، ميدالية فضية بجمال 

املهر الذهبي »دي شيماز« ابن الفحل  منتج األبطال اف 

ايه ال رشيم« والفرس الولود »ليدي فيرونيكا«، وميدالية 

برونزية بجمال املهر »دي مزيا«ن ابن اف ايه ال رشيم« 

والفرس »دي مزايا »

ارقام قياسية
وكان ملربط دبي للخيول العربية حقه املستحق مع األفضلية 

أسطورة    2019 بباريس  العالم  بطولة  بإعالن  العاملية 

ال رشيم« أفضل فحل  ايه  املعاصر اف  العاملي  اإلنتاج 

منتج لألبطال في العالم، والفرس البطلة العاملية »اف تي 

شيال« أفضل فرس منتجة لألبطال في العالم. 

العالم،  ببطولة  األفضلية  مقايسس  في  وبإجنازاته 

املركز  في  بأصالته  العربية  للخيول  دبي  مربط  يحتفظ 

كأس  بطولة  ومثلها  العالم،  بطولة  تاريخ  عبر  األول 

األمم وبطولة منتون الدولية وبطوالت اإلمارات احمللية 

والبطوالت الدولية.

التوحيدي: إنجاز تاريخي للوطن
أعرب محمد التوحيدي املشرف العام مدير عام مربط دبي 

للخيول العربية عن سعادته بالنتائج املتميزة للمربط في 

بطولة العالم، واصفا إياها باإلجناز التاريخي املتجدد.

التوحيدي والمرزوقي يتسلمان جائزة فوز أحد خيول المربط
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وقال التوحيدي:« حتقق ملربط دبي إجناز تاريخي أعاد 

تقدير اخليل العربي إلى تطوره التاريخي احلديث كما 

اجلهود  مرجع  تعتبر  التي  العالم،  بطولة  في  يستحق 

الهوية. هذا  بإحدى مقومات  املجال اخلاص  في هذا 

اإلجناز التاريخي املتكرر ملربط دبي جزء من الصورة 

البهية لإلمارات في العالم«.

في  دبي  ملربط  العاملي  العرس  التوحيدي:«  وأضاف 

تطوير  في  النبيلة  للجهود  يانعة  ثمرة  العالم،  بطولة 

عهد  في  بها  االهتمام  إرهاصات  منذ  العربية  اخليل 

الله  املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 

الفائزة  وخيوله  دبي  مربط  تألق  في  والفضل  ثراه. 

باملراكز األولى في بطوالت العالم، يعود لفكرة ورؤية 

صاحب  والعالم  العرب  فارس  ومتابعة  ودعم  ومنهج 

عندما  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

تتمتع  العربي،  للخيل  حاضنة  يصنع  أن  سموه  قرر 

بالتكرمي ووسائل التطوير، وتفوز وحتوز املركز األول 

في العالم«.

المرزوقي: خيولنا نالت ماتستحق
من جهته عبر املدير التنفيذي ملربط دبي عبد العزيز 

املرزوقي عن سعادته باإلجناز التاريخي للمربط مؤكدا 

أن البطولة تعتبر محكا حاسما لفرز األبطال. وقال 

املرزوقي:« بطولة العالم هي الوجهة احلاسمة لتمييز 

األفضل. لقد كنا األفضل ونستحق هذا التقدير ألن 

شرسة  قوية  كانت  البطولة  ماتستحق.  نالت  خيولنا 

اخليول  أجمل  بني  األجمل  كانت  وخيولنا  التنافس، 

العربية األصيلة«.

وأضاف: »أن ينال مربط دبي لقب أفضل مربط منتج 

أصبحت  األفضلية  أن  يعني  أخرى  مرة  العالم  في 

دبي  مربط  مربط  يجدد  وأن  ملربطنا.  مميزة  عالمة 

العالم،  بطولة  في  العالم  مرابط  أقوى  بني  أفضليته 

الفحل  ابن  سراج«  »دي  اجلديد  الفحل  إجناز  بعد 

املربني  بطولة  في  رشيم«  ال  ايه  »اف  األسطوري 

باإلمارات، يعني أن مربط دبي في املركز األول محليا 

وعامليا بامتياز، وأن ثمة تاريخا جديدا يسطره مربط 

دبي ومؤسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم«.

البيضائي يتوج التوحيدي
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بطولة )حلم فيرونا للخيل العربية( 

خيول مربط دبي تحصد ثالثة من القاب البطولة 

حصدت خيول مربط دبي للخيول العربية نصف االلقاب 

الذهبية في ختام بطولة )حلم فيرونا للخيل العربية( في 

ثالثية  مسجال  املاضي،  األحد  اختتمت  التي  إيطاليا 

ذهبية عززت حصيلته اخلارجية الكاسحة هذا املوسم،  

في  بقوة  التي شاركت  املرابط  مع  قوية  منافسة  بعد 

املنافسات على األلقاب. 

وخطفت خيول مربط دبي األضواء من خالل منافسات 

البطولة عندما احتلت خيول املربط املراكز األولى في 

واألمهار  للمهرات  اإلقصائية  باملنافسات  مجموعاتها 

وهو  سنوات،  الثالث  بعمر  واملهرات  السنة  بعمر 

مشاركاته  كل  في  للمربط  اإلنتاجية  القوة  يؤكد  ما 

ذهب  تقاسم  من  ومتكنه  ودوليا،  محليا  بالبطوالت 

بثالثة  األصيلة(  العربية  للخيل  فيرونا  )حلم  بطوالت 

املوسم  في  اجلمالية  جدارتها  أثبتت  التي  خيوله  من 

اخلارجي احلالي.

ثالثية ذهبية
تّوجت« املهرة »دي إيه عسلية« ابنة أسطورة اإلنتاج 

والفرس  الرشيم«  إيه  »اف  الفحل  املعاصر  العاملي 

املهر  ثم عزز  والذهب،  باملركز األول  »إيلي فالمينكا« 

املتميز »دي شخاط »ابن الفحل األممي »دي خطاف« 

احللم  ذهب  حصيلة  شيرين«،  »دي  الرقيقة  والفرس 

مربط  ميعن  أن  قبل  ثانية،  ذهبية  مبيدالية  اإليطالي 

دبي في الذهب واملراكز األولى مع املهرة »دي سينية 

»ابنة الفحل العاملي »اف إيه الرشيم« والفرس »رويال 

أميرة«.

الثالثة املتوجة في بطولة حلم فيرونا،  أعادت اخليول 

ويلز  بطولة  مع  املوسم  هذا  الذهبية  تاريخ إجنازاتها 

أغسطس  شهر  خالل  النمسا  في  العربية  للخيول 

املاضي، حيث نالت نفس اخليول املتوجة نفس ألقابها 

الذهبية باقتدار، وآخرها البطلة »دي سينية« بإجماع 

احلكام. 

بهذه النتائج القيادية يتوجه مربط دبي للخيول العربية 

وباطمئنان تام إلنتاجه احمللي نحو اعتالء قمة البطوالت 

الدولية لهذا املوسم، ويؤكد أن اختياراته اإلنتاجية هي 

األقوى في العالم حتى اختيارات وإجنازات عاملية في 

أفق إعجاز الحق لتميز وتطور اخليل العربية األصيلة.

تتويج أحد خيول مربط دبي في فيرونا



33



3434

أقيم على شاطيء كلباء بمشاركة 235 جوادا

نجاح كبير النسخة األولى لمهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي

للجواد  كلباء  الشارقة  ملهرجان  األولى  النسخة  حققت 

املعتبرة  املشاركة  حيث  من  كبيرًا  جناحًا  العربي، 

للمرابط واإلسطبالت، فضال عن احلضور اجلماهيري 

األيام  خالل  واجلنسيات،  األعمار  مختلف  من  الالفت 

الثالثة للبطولة التي أقيمت على شاطىء كورنيش كلباء 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  ودعم  بتوجيهات 

األعلى  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 

حاكم الشارقة. ونظم البطولة نادي الشارقة للفروسية 

املرابط  وتقاسمت  جوادا،   235 مبشاركة  والسباق، 

األلقاب الذهبية الستة للبطولة التي خصصت للمهرات 

واألمهار عمر 1 3- سنوات.

حضور كبير في البطولة
بن  صقر  بن  سعيد  الشيخ  البطولة  منافسات  شهد 

السمو  صاحب  مكتب  رئيس  نائب  القاسمي  سلطان 

بن  هيثم  والشيخ  مدينة خورفكان،  في  الشارقة  حاكم 

صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب 

السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، والشيخ محمد 

بالشارقة،  املالية  الدائرة  رئيس  القاسمي  سعود  بن 

نادي  رئيس  القاسمي،  ماجد  بن  عبدالله  والشيخ 

هيثم  بن  ماجد  والشيخ  والسباق،  للفروسية  الشارقة 

بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن سعيد بن صقر 

القاسمي، والشيخ سعيد بن سلطان القاسمي، والشيخ 

الهاجري  غامن  والدكتور  القاسمي،  سلطان  بن  محمد 

عبد  وعصام  للفروسية،  االمارات  العام إلحتاد  األمني 

وسلطان  العربية،  للخيول  اإلمارات  جمعية  مدير  الله 

ومحمد  للفروسية،  الشارقة  نادي  عام  مدير  اليحيائي 

التوحيدي مدير مربط دبي، وعبد العزيز املرازيق املدير 

التنفيذي ملربط دبي، ونخبة من مالك ومربي اخليول.

»األريام بنفسج » تكسب لقب المهرات 
فرضت املهرة »األريام بنفسج  » ملربط األريام العربية، 

ذهب  وحصدت  البطولة،  جميالت  اجمل  كأحد  نفسها 

املهرات عمر سنة، بعد ان تأهلت بجدارة محققة أعلى 

معدل للنقاط 93.13 نقطة، واحتلت املركز الثاني ونالت 

»فريدة  فيما حصلت   دبي،  ملربط  الهَده«  »دي  الفضة 

الهواجر« ملربط الهواجر على اللقب البرونزي.

بطولة  ذهب  البداير  ملربط  البداير«  »جميلة  ونالت 

والفضة  الثاني  املركز  تاركة  سنتني،  عمر  املهرات 

اللقب  نالت  فيما  الهواجر،  ملربط  الهواجر«  »بارعة  لـ 

ملربط حمد محمد   « بنت رشيم  ام  ايه  »اف  البرونزي 

راشد احلبسي.

راشد  ملربط  مغيدر«  »روعة  اجلميلة  املهرة  وتوشحت 

سيف الزعابي، باللقب الذهبي لبطولة املهرات عمر 3 

سنوات، وحلت في املركز الثاني »دي نواهل« ملربط دبي 

وحصلت على الفضي، فيما نالت البرونز » م ع مزيونة« 

ملربط  محمد خلف العتيبة.

حضور رفيع للبطولة

جمال الخيل
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»متغطرس« نجم األمهار 
حصد املهر »أي اتش متغطرس« ألحمد حمد املطلعي 

اليماحي، ذهبية األمهار أعمار سنة، وحل وصيفا ونال 

اللقب الفضي »األريام جمر« ملربط األريام، فيما اكتفى 

» شامخ البداير« ملربط البداير، باملركز الثالث واللقب 

البرونزي.

املهيري،  خادم  راشد  ألحمد  البطني«  »فخر  وانتزع 

بالذهب،  األمهار عمر سنتني، متوشحا  بطولة  صدارة 

تاركا املركز الثاني واللقب الفضي للمهر »بدر البداير« 

ملربط البداير، فيما ذهب املركز الثالث واللقب البرونزي 

الى »فريد الهواجر« ملربط الهواجر.

الدرمكي،  »دي صامد » حملمد حسني عيسى  وحصد 

اللقب الذهبي لبطولة األمهار عمر 3 سنوات، تاله في 

دبي،  ملربط  بارق«  »دي  الفضي  واللقب  الثاني  املركز 

فيما جاء في املركز الثالث ونال البرونز »دي جيران« 

ملربط الفالح.

محمد بن سعود: نتائج ايجابية
دائرة  رئيس  القاسمي  سعود  بن  محمد  الشيخ  قال 

من  األولى  النسخة  أن  بالشارقة  املركزية  املالية 

جناحا  حققت  العربي  للجواد  كلباء  الشارقة  مهرجان 

الفتا وحضور جماهيريا كبيرا، باإلضافة الى املشاركة 

وأندية  مرابط  مختلف  من  اخليول  مالك  من  الواسعة 

الدولة.

وتوجه سمو بالشكر الى صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم 

األولى  للمرة  البطولة  بإقامة  توجيهاته  على  الشارقة، 

في مدينة كلباء، كما تقدم بالشكر الى اللجنة املنظمة 

وكافة  القاسمي  ماجد  بن  الله  عبد  الشيخ  برئاسة 

أعضاء اللجنة.

من  الرغم  على  أنه  سعود  بن  محمد  الشيخ  وأكد 

األعمار  من  للخيول  املخصصة  االولى  تعتبر  البطولة 

تتويج أحد الخيول الفائزة
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الصغيرة لكنها كانت ايجابية وشهدت الفعاليات أجواء 

رائعة على شاطئ كلباء، كما الحظنا إنتاج رائع من 

له  يسعى  الذي  الهدف  وهو  الدولة،  مرابط  مختلف 

املالك  دعم  أجل  من  للفروسية  الشارقة  نادي  دائما 

واملربني املواطنني.

عبدالله القاسمي
رئيس  القاسمي  ماجد  بن  عبدالله  الشيخ  أشاد 

باالنطالقة  للفروسية،  الشارقة  نادي  إدارة  مجلس 

املميزة للنسخة األولى ملهرجان الشارقة كلباء للجواد 

صاحب  توجيهات  على  بناء  أقيمت  والتي  العربي، 

القاسمي  بن محمد  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو 

ويستهدف  الشارقة،  حاكم  األعلى  املجلس  عضو 

إمارة  مناطق  جميع  الى  الرياضة  هذه  نشر  منها 

الشارقة.

تعزز  والتي  الكبيرة  باملشاركة  سعادته  عن  وأعرب 

أهمية تواجد اخليول الصغيرة وتلبي رغبات املالك 

العمرية   الفئة  هذه  شهدت  بعد  خاصة  واملربني 

انتشارا واسعا بالدولة.

وأضاف ان جناح النسخة االولى يدفعنا الى النظر 

مستقبال الى اقامتها على مستوى أكبر من احمللي 

واخلليجي والعربي وصوال للعاملي وفي ختام حديثه 

وجه الشكر والتقدير الى بلدية كلباء واملجلس البلدي 

والشرطة والدفاع املدني باملدينة.

محمد بن سعود يتسلم جوائز فوز أحد خيوله

جمال الخيل
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ختام بطولة اإلمارات لمربي الخيول العربية

مربطا دبي وعجمان يخطفان األضواء ويحصدان ذهب البطولة

سيطرت خيول كل من مربط دبي وعجمان على معظم 

العربية،  اإلمارات ملربي اخليول  فعاليات بطولة  القاب 

أبوظبي  بنادي  املاضية  اجلمعة  يوم  اختتمت  التي 

للفروسية، ونال كل منهما 5 القاب ملونة من املعادن 

وتقاسمت  البطولة،  في  لقبا   18 جملة  من  النفيسة 

ماجد  بن  الله  عبد  الشيخ  من خيول  كل  األلقاب  بقية 

مربط  البستان،  مربط  األريام،  إسطبالت  القاسمي، 

راشد  العميري،  خالد  اخليمة،  رأس  مربط  امليدان، 

الزعابي، ويوسف محمد علي الرشيد.

العربية،  للخيول  اإلمارات  جمعية  البطولة  ونظمت 

مبشاركة 278 من أجود اخليول العربية األصيلة وأنقى 

السالالت متثل مختلف املرابط بالدولة، واشتملت على 

8 فئات عمرية مقسمة على 24 شوطا، وتقدم اجلوائز 

ألفضل 10 خيول لكل فئة.

ذهبيتان لمربط دبي
فريهان«  »دي  الناشئة  املهرة  البطولة  القاب  استهلت 

توجت  عندما  األولى  الذهبية  دبي،  مربط  اهدت  التي 

بلقب بطولة املهرات بعمر سنة، تلتها في املركز الثاني 

ونالت الوصافة واللقب الفضي »ع ج البراقة5« ملربط 

عجمان، فيما كان البرونز أيضا من نصيب مربط دبي 

في هذه الفئة عن طريق »دي جوريه«.

دبي  ملربط  الذهبية  الثنائية  جودي«  »دي  واضافت 

فلك«  ج  »ع  وصيفة  وحلت  املهرات،  لقب  عانقت  حني 

ملربط عجمان ونالت الفضة، فيما حصلت على البرونز، 

»جورية البستان« ملربط البستان.

القاب األفراس والفحول
من نصيب عجمان

توشحت »ع ج اسياد« ملربط عجمان، بذهب األفراس، 

وصايف«  »دي  الفضة،  على  وحازت  وصيفة  وحلت 

ملربط دبي، فيما نالت اللقب البرونزي »أ س رشيدة« 

للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

القاب مربط عجمان، بعد  واختتم الفحل »ع ج بتال« 

ان توج باللقب الذهبي للفحول، وحل  في املركز الثاني 

خالد غانم يتوج التوحيدي والمرزوقي

جمال الخيل
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وحصد الفضة »اس كيو ناتو« ملربط راشد سيف حماد 

الوليد« ل  »آر أي كي  البرونزي  اللقب  ونال  الزعابي، 

مربط رأس اخليمة.

»نيشان« و«األريام منذر« نجما األمهار
اشتملت بطولة اإلمارات للمربني على بطولتني لألمهار، 

األولى لألمهار عمر سنة والثانية لألمهار عمر سنتني 

وما فوق، وكانتا من نصيب كل من » ك ا نيشان« ملالكه 

خالد غامن العميري، واألريام منذر« إلسطبالت األريام.

وانتزع املهر » ك ا نيشان« لقب األمهار عمر سنة بكل 

جدارة، تاركا املركز الثاني واللقب الفضي للمهر »أمير 

امليدان« ملربط امليدان، وحصل على اللقب البرونزي » 

ع ج سبران« ملربط عجمان.

وحصد »األريام منذر« ذهب األمهار، بعد تنافس قوي 

علي  محمد  ليوسف  الرشيد«  ار  ال  »اي  وصيفه  مع 

محمد الرشيد، الذي نال املركز الثاني واللقب الفضي، 

فيما ذهب البرونز الى » دي خاطب« ملربط دبي.

التوحيدي: طفرة إنتاج جديدة ملربط دبي

أكد املهندس محمد التوحيدي املشرف العام مدير عام 

مربط للخيول العربية أن بطولة اإلمارات للمربني سجلت 

ما ميكن وصفه مبالمح واضحة لطفرة إنتاج جديدة، 

ابن  سراج«  »دي  الفحل  العالم  بطل  معاملها  سطر 

الفحل العاملي األغزر إنتاجية عاملية »اف ايه الرشيم«. 

التي  اجليدة  بالنتائج  سعادته  عن  التوحيدي  وأعرب 

الشديدة  املنافسة  بالبطولة في ظل  حققها مربط دبي 

للمرابط  احمللي  اإلنتاج  تطور  وترجمت  شهدتها  التي 

الوطنية.

وقال: »الشك أنه منعطف جديد مقبل مبجموعة جديدة 

من الفحول واألفراس التي ستحقق طفرة نوعية، وهي 

طفرة طاملا عمل على حتقيقها مربط دبي ليواكب الرؤية 

الشيخ  السمو  صاحب  والعالم  العرب  لفارس  الثاقبة 

محمد بن راشد آل مكتوم، حيث وضع سموه األساس 

للخيول  الصلب لصناعة طفرات متواصلة إلنتاج جيد 

العربية األصيلة وتطويرها.«
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قفز الحواجز

األسبوع التاسع لدوري القفز بنادي أبوظبي 

أمين والمازمي يفوزان بجائزتي الصدارة لفرسان القفز 

منافسات  باستضافة  للفروسية  أبوظبي  نادي  احتفل 

األسبوع التاسع لدوري اإلمارات لوجنني لقفز احلواجز 

لوجنني،  ورعاية  للفروسية  اإلمارات  احتاد  بإشراف 

وهي  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  ومساندة  وبدعم 

منافسات  النادي  فيها  يستضيف  التي  األولى  املرة 

من  حزمة  بعد  احلالي،  املوسم  خالل  احلواجز  لقفز 

أعمال الصيانة والتحديث التي شهدها النادي مؤخرًا 

وامليادين،  اجلمهور  ومدرجات  الرئيسة  املنصة  وطالت 

من  احلواجز  قفز  وفارسات  فرسان  النادي  واستقبل 

أندية ومراكز الفروسية في الدولة، للتنافس على ألقاب 

ومراكز 14 شوطًا بلغ مجموع جوائزها )240( ألف 

درهم، وخصص منها شوطان لفرسان القفز من دولة 

السنية  للمراحل  التأهيلية  األشواط  وثاني  اإلمارات، 

الدولي  باالحتاد  السابعة  اإلقليمية  املجموعة  دول  في 

للفروسية. تابع املنافسات وتّوج الفائزين سعادة اللواء 

اإلمارات  رئيس احتاد  الريسي،  ناصر  أحمد  الدكتور 

لنادي  العام  املدير  إليوت،  وكيم  والسباق،  للفروسية 

للفروسية، ومثل احتاد الفروسية مشرفًا على  أبوظبي 

التحكيم  وترأست جلنة  زميت،  املنافسات حسام  سير 

ليزا حارب وأسندت مهمة تصاميم املسارات للمصمم 

الدولي تيدور شيتانوف من بلغاريا.

منافستان لفرسان القفز
من دولة اإلمارات

اإلمارات  دولة  من  القفز  لفرسان  األول  الشوط  في 

مبواصفات املرحلتني اخلاصة على حواجز )135( سم، 

الفارس  األول  املركز  جائزة  ونال  فارسًا،   20 شارك 

واجلواد  أمني  أحمد  الله  عبد  )اجلونيورز(  فئة  من 

»إلكترون« من اسطبالت الشراع، وتقدم الفارس سعيد 

محمد املازمي واجلواد »كوماندوز« من نادي الشارقة 

للفرسان  الثاني  الشوط  صدارة  وحاز  للفروسية 

املواطنني من بني 18 فارسًا متنافسًا.

تأهيلي المراحل السنية
بالمجموعة السابعة

أقيم شوطان تأهيليان لكل فئة سنية من دول املجموعة 

سم،   )110( حواجز  على  األشبال  السابعة،  اإلقليمية 

سم،   )120( حواجز  على  )اجلونيورز(  والناشئني 

والشوط  سم،   )135 ـ   130( حواجز  على  والشباب 

والثاني من جولة  املرحلتني اخلاصة،  األول مبواصفات 

واحدة مع جولة متايز، ونال صدارة شوطي فئة األشبال، 

تتويج احد الفائزين 
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والفرس  الكربي  حمد  الله  عبد  اإلماراتي  الفارس 

»تايغرللي«. وفي الشوط التأهيلي األول لفئة )اجلونيورز( 

فاز الفارس اإلمارتي سلطان النعيمي باجلواد »اتش كيه 

الشبابي«، ونال صدارة الشوط الثاني الفارس اإلماراتي 

علي أحمد اجلنيبي والفرس »كارماه دو ليزامي«. وحقق 

»بوغبا«  والفرس  الكربي  حمد  علي  اإلماراتي  الفارس 

الفوز في تأهيلي فئة الشباب األول، واشترك في صدارة 

عويضة  موفي  الفارس  هما  فارسان،  الثاني  الشوط 

والفارس  ستكادون«،  بي  آي  »في  واجلواد  الكربي 

السوري أسامة الزبيبي والفرس »فيتاالين«.

القفز،  لدوري  التاسع  األسبوع  منافسات  انطلقت 

بشوط لتجميع النقاط باحلاجز اجلوكر، وصمم مساره 

سم،   )120 ـ   115( بني  ارتفاعها  تراوح  بحواجز 

ملشاركة فرسان القفز من املستوى الثاني، ومن بني 23 

مشاركا جنح 9 فرسان في جتميع كامل النقاط )65 

العواني  سيف  أرحما  الفارس  الصدارة  ونال  نقطة(، 

والفرس »كاسيانا« من نادي أبوظبي للفروسية، ولنفس 

الثامن من جولة مع متايز،  فئة الفرسان أقيم الشوط 

ومن بني 23 مشاركًا جنح 6 فرسان في االنتقال إلى 

جولة التمايز وأكملها دون خطأ 4 منهم، وحاز املركز 

من  »إلتون«  واجلواد  ساواس  يوسف  الفارس  األول 

نادي الباهية للفروسية.

األول  الشوط  أقيم  األول،  املستوى  من  القفز  لفرسان 

)135( سم،  الواحدة على حواجز  مبواصفات اجلولة 

 13 25 فارسًا، وأكمل اجلولة دون خطأ  وشارك فيه 

الفارس  األول  املركز  جائزة  وأحرز  وفارسة،  فارسًا 

الشاب حمد سلطان اليحيائي والفرس »إيتي واهاين« 

الثاني  الشوط  وفي  للفروسية،  الشارقة  نادي  من 

لفرسان املستوى األول فاز بجائزة املركز األول الفارس 

جواو ماريا مركوالس والفرس »بلو الف ترو« من مركز 

اإلمارات للفروسية في دبي.

وألصحاب خيول القفز الصغيرة عمر )5 ـ 6( سنوات، 

أقيم الشوط األول من جولة واحدة على حواجز )120( 

سم، وشارك فيه 18 فارسا وتقدمهم على منصة التتويج 

من  شيللو«  »ميس  والفرس  ناتسيس  دميتري  الفارس 

على  املرحلتني  شوط  وفي  للفروسية،  الشارقة  نادي 

حواجز )120( سم للخيول عمر 5 سنوات، واحلواجز 

)125( سم لعمر 6 سنوات أكمل ناتسيس ثنائية الفوز 

مع »ميس شيللو«.

قفزة رائعة الحد الفرسان



4444

بولو

فاز في النهائي على فريق »إيه أم« 

ذئاب دبي يظفرون بلقب دوري الحبتور للبولو

كتب : ثامر عبد الله

وسط أجواء عائلية ومتابعة من جماهير وعشاق رياضة 

البولو أختتم دوري احلبتور للبولو، يوم اجلمعة املاضي 

15 نوفمبر في نادي ومنتجع احلبتور للبولو، وشهد يوم 

اخلتام مباراتا النهائي بني فريق ذئاب دبي وفريق ايه 

ام، وسبقتها مباراة الترضية بني فريقي مهرة والفيصل.

ام(  و)ايه  دبي(  )ذئاب  بني  النهائية  املباراة  وانطلقت 

افتتح  الفريقني،  بني  وتنافسية  حماسية  اجواء  وسط 

في  التسجيل  دبي(  )ذئاب  فريق  احلبتور العب  حبتور 

املباراة منهيا الشوط االول بتقدم فريقه بهدفني مقابل 

نهاية  حتى  تقدمه  على  دبي(  )ذئاب  وحافظ  الشيء، 

اهداف   5 بنتيجة  متقدمًا  انهاه  الذي  الثالث  الشوط 

مقابل 3 أهداف.

ومتكن )ايه ام( من تقليص الفارق بتسجيله هدفني عن 

طريق تومي إيريت ولكن )ذئاب دبي( متكن من احملافظة 

على تقدمه ومنع )ايه ام( من إدراك التعادل في الثواني 

األخيرة لينتهي اللقاء بفوز )ذئاب دبي( بنتيجة 5-4، 

لنادي ومنتجع احلبتور  العام  املدير  مانو مادان  وتوج 

نال جائزة  الذي  الفائزة وحبتور احلبتور  الفرق  للبولو 

أفضل العب في املباراة النهائية. 

مواجهة قوية بين الفيصل ومهرة
مبواجهة  للبولو  احلبتور  لدوري  اخلتامي  اليوم  افتتح 

جمعت بني فريقي مهرة بقيادة راشد احلبتور، وفريق 

فريق  خاللها  وقلب  الفيصل،  سلطان  بقيادة  الفيصل 

الفيصل املوازين في الثواني األخيرة بنتيجة 9/    8.

فريق مهرة كان املبادر في فرض قوته وسيطرته على 

الشوط  نهاية  حتى  هدف   2.5 بفارق  وتقدم  املباراة 

بواسطة  أهداف   4 بتسجيل  الفيصل  عاد  ثم  الثالث. 

بياليو بيرزادي ليتقدم بنتيجة املباراة ثم تبادل الفريقان 

األهداف حتى انتهت لصالح فريق الفيصل.



45



4646

بولو
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بولو

كأس )بينك بولو(كأس )بينك بولو(

ياس العقارية تهزم غنتوتياس العقارية تهزم غنتوت
حامل اللقب وتحرز لقب البطولةحامل اللقب وتحرز لقب البطولة

4848
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حتت رعاية سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق اخليل والبولو توج 
فريق ياس الدولية العقارية للبولو، بلقب كأس مهرجان بينك بولو العاشر، الذي نظمه نادي 
غنتوت يوم اجلمعة 8 نوفمرب، باستاد الشيخ زايد بنادي غنتوت، وجاء تتويج ياس العقارية، 

بعد فوزه على فريق غنتوت، حامل اللقب، بنتيجة 6-3.
حضر مراسم االفتتاح، الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن فالح بن زايد 
وأعضاء  للبولو،  اإلمارات  وجمعية  الرياضي،  أبوظبي  جملس  ممثلي  من  وعدد  نهيان،  آل 
الدبلوماسي  السلك  أعضاء  من  وعدد  والبولو،  اخليل  لسباق  غنتوت  نادي  إدارة  جملس 

بالدولة، وعدد من الشخصيات ضيوف املهرجان.
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حضر املباراة جمهور غفير لم يألفه النادي منذ وقت 

التوعوي  اخليري  املهرجان  بفقرات  واستمتع  طويل، 

والذي  والتنظيمية،  الفنية  جوانبه  كافة  في  الناجح 

تزامن موعد إقامته مع مهرجانات مماثلة في مختلف 

سرطان  مرض  بأخطار  التوعية  بهدف  العالم،  دول 

الثدي.

مباراة مثيرة
ياس  وجنح  فريق  وممتعة،  مثيرة  املباراة  جاءت 

الدولية العقارية في الفوز، وضم الفريق الشيخة علياء 

الذي  دسمال  بن  يوسف  سبانكو،  وبيترا  مكتوم  آل 

سجل )هدفني( وعلي املري )أربعة أهداف ( والذي فاز 

بلقب أحسن العب في املباراة في قيادة فريقه لتحقيق 

الفوز بلقب املهرجان اخليري، فيما ضم فريق غنتوت 

خلالد  وهدفا  )هدفني(  دسمال  بن  عبدالله  الفضي 

وساندرا   ، احلسيني  مرمي  الالعبة  بجانب  دري  بن 

مانويل  الدولي  احلكم  طاقم  أدارها  والتي  سشندير، 

توكلينا.

 وفي ختام املباراة االحتفالية واملهرجان، قام الشيخ 

سلطان بن فالح بن زايد آل نهيان، يرافقه زايد خليفة 

ياس  فريق  بتتويج  للنادي،  التنفيذي  املدير  الزعابي، 

والهدايا  املهرجان،  بكأس  للبولو  العقارية  الدولية 

التذكارية للفريقني، ومت السحب على اجلوائز املجانية 

التي رصدها النادي للجماهير.

فقرات فعاليات مختلفة
واشتملت فقرات  برنامج مهرجان )بينك بولو( الذي 

تتجددت إقامته من خالل العديد من الفقرات الرياضية 

والترفيهية والتثقيفية برعاية ودعم  مجلس أبو ظبي 

بولو
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الدولية  ياس  القابضة،  الدولية  وياس  الرياضي، 

العقارية، والسيارة الرسمية للنادي للموسم الرياضي 

2020-2019 ممثله في سيارة )مازيراتي( املقدمة 

من  شركة برميير موتورز، بجانب،مستشفي الرحبة 

حم  بن  ومجموعة  الروش،  وصيدلية   ، أبوظبي(   (

نور  عيادة  املنارة،  صيدلية   ، والسياحة  للسفر 

الوصل،املستشفي األهلي، وبرميير للخيم واملناسبات 

الرائعة  بأحلانها  الشرطة  موسيقى  شاركت  كما 

مع  كبير  تفاعل  وسط  ،وذلك  املتنوعة،  وتشكيالتها 

له  الدخول  كان  الذي   ) بولو  )بينك  مهرجان  فقرات 

باملجان.

 زايد الزعابي يشيد بالبطولة 
للنادي   التنفيذي  املدير  الزعابي  خليفة  زايد  حرص  

على شكر سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس 

من  للمهرجان  لرعايته  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت 

في  املساهمة  بضرورة  املستمرة  خالل توجيهاته 

اخليرية  املجتمعية خاصة  واملناسبات  الفعاليات  كافه 

واإلنسانية، وشكر الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل 

نهيان  آل  زايد  بن  فالح  بن  سلطان  والشيخ  نهيان 

في  املشاركني  كافة  وشكر  املهرجان،  لتشريفهما 

النادي،  نّظمه  الذي  االفتتاحي  اخليري  املهرجان 

وخص بالشكر مجلس أبوظبي الرياضي وكافه اجلهات 

األنيق،  االحتفال  إجناح  في  أسهمت  التي  الراعية 

وشكر  بصفة خاصة الشركات الراعية  وعشاق البولو 

الذين ساهموا في النجاح .. فيما عبر العبو الفريقني 

الشيخ  سمو  برعاية  وسعادتهم  الكبير  تقديرهم  عن 

فالح بن زايد آل نهيان للمهرجان اخليري.
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بولو

كأس اليوم الوطني بمنتجع الحبتور

فريق علياء يفوز على »مهرة وبنجاش« ويتوج باللقب

توج فريق الشيخة علياء آل مكتوم بطاًل لبطولة كأس اليوم 

األسبوع  مدار  على  أقيم  والذي  للبولو   48 الـ  الوطني 

املاضي بعد فوزه على منتخب«مهرة وبنجاش« وبنتيجة 7 

أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف.

ومنتجع  بنادي  املاضي  اجلمعة  يوم  البطولة  ختام  وأقيم 

الفرق  من  القوية  املباريات  من  العديد  وشهدت  احلبتور 

بعد  التأهل  النهائية  املباراة  طرفا  استحق  وقد  املشاركة، 

فريق  تباعا على  مباراتني  علياء في  الشيخة  فريق  فاز  ان 

احلبتور ثم »جرين غيتس« فيما فاز فريق »مهرة وبنجاش« 

على فريقي »جرين غيتس« وغنتوت تباعا، ولذلك كانت كفتي 

حتى  الفريقني  بني  حائرة  الكأس  وظلت  متساوية  اللقاء 

الثواني االخيرة وهذا ما منح اللقاء قوة كبيرة وتزيده إثارة.

اجلوالت  شهدت  فيما   1.5 بفارق  وبنجاش«  »مهرة 

الطرفني  كال  تبادلهما  األهداف  من  العديد  التالية 

وبنجاش«  »مهرة  فريق  تفوق  استمرار  الرغم من  على 

بالنتيجة، وعند وصول املباراة الى الـ 90 ثانية األخيرة 

عالية  الشيخة  فريق  العب  غاوالند  اليخاندرو  فاجأ 

اجلميع بتسجيله هدف من ضربة جزائية من على بعد 

60 ياردة ليمنح بذلك الفوز لفريق الشيخة عالية بنتيجة 

7.5 مقابل 7 لفريق »مهرة وبنجاش«. 

الفائزة  الفرق  دري  بن  حميد  توج  احلفل  ختام  وفي 

باجلوائز والكؤوس، كما مت تتويج تومي ايريت بجائزة 

افضل العب، ومت اختيار اجلواد »ترافيسورا«  كأفضل 

مهر في البطولة.

الحبتور يكسب المباراة األولى
انطلقت املباراة األولى بني »جرين غيتس« وفريق احلبتور 

سريعة حيث متكن فريق »جرين غيتس« من التقدم بثالثة 

الفريقان  تبادل  ثم  احلبتور  لفريق  هدف  مقابل  اهداف 

بنتيجة  املباراة  من  األول  الشوط  انهيا  حتى  األهداف 

6-6 وفي الشوط الثاني من املباراة متكن فريق »جرين 

امام  لم يكن كافيا  لكن ذلك  غيتس« من إضافة هدفني 

لتختتم  احلبتور  فريق  سجلها  التي  الثالث  األهداف 

املباراة بنتيجة 8-9 لصالح فريق احلبتور.

فريق علياء يتغلب على »مهرة وبنجاش«
النهاية قوية ومثيرة بني فريقي الشيخة  جاءت املباراة 

عالية و«مهرة وبنجاش«، وشهد أول جوالتها تقدم فريق 
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بولو

مباراة استعراضية بين فريقي النادي »أ« و«ب«

غنتوت يحتفل باليوم الوطني بفعاليات ترفيهية وتراثية

مبالعبه  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت  نادي   نظم 

اليوم  مبناسبة  رائعة  جماهيرية  احتفالية  الرئيسية 

الوطني الـ 48 وذلك حتت رعاية سمو الشيخ فالح بن 

زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق اخليل والبولو، 

الترفيهية  الفقرات  من  العديد  على  املهرجان  واشتمل 

االستعراضية  الودية  واملباراة  واملجتمعية  والتراثية، 

بني فريقي النادي والتي انتهت بالتعادل 3/3 ، وسط 

حضور كبير يتقدمه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 

رئيس احتاد اإلمارات للفروسية راعي احلفل و سعيد 

وزايد  غنتوت  نادي  رئيس  نائب  املنصوري  بن حوفان 

خليفة الزعابي املدير التنفيذي لنادي غنتوت وعدد من 

رجال السلك الدبلوماسي لدي الدولة .

احتفالية ممتعة
جاءت الفعالية االحتفالية املمتعة استثمارًا لدعم مجلس 

أبو ظبي الرياضي  ومساهمة عدة جهات في مقدمتها 

ياس الدولية العقارية، وياس الدولة القابضة، والسيارة 

سيارات  موتورز  برميير  شركة  من  املقدمة  الرسمية 

البرشاء  كاسلز  وفندق  الروش  صيدلية  و  )مازيراتي( 

بعزف  البداية  وكانت  للجمهور.  جوائز  رصدوا  الذين 

ظبي،  أبو  شرطة  موسيقي  مبشاركة  الوطني  النشيد 

فيما قام راعي االحتفال يرافقه كبار احلضور بإسقاط 

بني  جمع  الذي  التحدي  لقاء  ببدء  إيذانا  املباراة  كرة 

بالتعادل  انتهى  ب« والذي  أ« و»غنتوت  فريقي »غنتوت 

بن  عبدالله  الدولي  غنتوت  العب  تقدم  بعدما   ،3/3

دسمال بهدفي البداية لفريق غنتوت )ب( وقلص الفارق 

مانويل بهدفني لفريق  لغنتوت )أ( وأضاف الثالث لفريق 

)أ( علي املري ولفريق غنتوت )ب( مارتني والذي انتهت 

عليه املباراة بالتعادل 3/3 والتي أدارها كوستاس.

وفي ختام املباراة قام اللواء أحمد ناصر الرئيسي رئيس 

احتاد الفروسية راعي احلفل وسعادة سعيد بن حوفان 

املنصوري نائب رئيس نادي غنتوت وسعادة زايد خليفة 

الزعابي املدير التنفيذي لنادي غنتوت بتكرمي الفريقني 

جوائز  على  السحب  ،وجري  الدولي  احلكام  وطاقم 

للجمهور ألجمل زى إماراتي لألطفال والتي رصد لها 

القيمة و سحوبات على جوائز  العينية  النادي اجلوائز 

الدولية،  العقارية  ياس  من  مقدمة  فائزين  لعشر  نقدية 

بعدما  باملناسبة  ابتهاجا  العشاء  احلضور  تناول  فيما 

جنحت اللجنة املنظمة للمهرجان في إبراز املناسبة.

الريسي: يوم خالد في تاريخ دولتنا
الريسي رئيس احتاد  الدكتور أحمد ناصر  اللواء   أكد 

اإلمارات للفروسية بأن الثاني من ديسمبر يوم تاريخي 

شعورًا  يعكس  والذي  دولتنا،  تاريخ  في  وخالد  عظيم 

عظيمًا واعتزازًا بقيام دولة التسامح التي أصبحت لها 

مكانتها املرموقة على مستوى العالم؛ بفضل حكمة ورؤية 

القيادة الرشيدة، التي تتطلع ملستقبل زاهر وحياة كرمية 

لقطة جماعية عقب التكريم في غنتوت
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لكافه املواطنني واملقيمني من األشقاء واألصدقاء، والعالم 

البالد،  ربوع  جميع  في  والنماء  التطور  حركة  يشهد 

مصاف  في  الرشيدة  قيادتنا  جهود  بفضل  فأصبحت 

واألمان  لألمن  وواحة  العالم  في  تقدمًا  األكثر  الدول 

واالستقرار.. وأضاف في تصريحات له -  بأن  الثاني 

مسيرة  إجنازات  نور  من  بحروف  يسجل  ديسمبر  من 

املجاالت،  مختلف  في  حتققت  التي  العمالقة؛  االحتاد 

التهاني  آيات  أسمى  نرفع  الغالية؛  املناسبة  بهذه  وإننا 

بالوالء  العهد  لهم  مؤكدين  الرشيدة  للقيادة  والتبريكات 

واالنتماء لهذا الوطن الغالي ليبقي شامخا بإذن الله .

 الزعابي: حضور مميز ومشاركة فاعلة
هنأ زايد خليفة الزعابي املدير التنفيذي لنادي غنتوت 

رئيس اللجنة التنفيذية املنظمة لبطولة اليوم الوطني ال 

) 48 ( للبولو القيادة الرشيدة مبناسبة االحتفال بيوم 

الوطن، مؤكدا حرص نادي غنتوت  بناء على تعليمات 

النادي  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  سمو 

على إقامة تلك البطولة السنوية، التي جاءت فعالياتها 

هذا العام كما خطط لها وسط حضور مميز ومشاركة 

يتواصل  الذي  السنوي  النادي  نشاط  ضمن  فاعلة 

بإقامة فعاليات بطولة اإلمارات الدولية املفتوحة للبولو 

 ،2020\2019 ملوسم  عشرة  التاسعة  نسختها  في 

والتي تتجدد إقامتها مبالعب النادي حتت رعاية سمو 

الرياضي  ظبي  أبو  مجلس  من  وبدعم  النادي  رئيس 

الفترة من  ومساهمة العديد من اجلهات، وذلك خالل 

املؤمتر  يسبقها  والتي  املقبل،  ديسمبر  وحتى20   7

املقبل..  ديسمبر  من  الرابع  في  املقرر  الصحفي 

وأختتم: البد من اإلشادة بكل من ساهم في إجناح 

االحتفال بيوم الوطن الغالي.

عبدالله بن دسمال: أروع صور الوفاء للقيادة
غنتوت  نادي  العب  الوطني  منتخبنا  العب  أعرب 

مجلس  عضو  السويدي  دسمال  بن  عبدالله  للبولو 

النادي عن اعتزازه وكافة الالعبني املشاركني  إدارة 

بهذه املناسبة الغالية التي تتجدد وإمارات التسامح 

ظل  في  املستويات،  كافه  على  وجناحات  عزه  أكثر 

اهتمام ورعاية القيـــادة الرشـــــيدة بقطاع الشباب 

في  يشارك  والذي  الدولة  مستوى  على  والرياضة 

صور  أروع  جسدت  التي  االحتفالية  املناسبة  تلك 

للرياضة  الكثير  قدمت  التي  الرشيدة  للقيادة  الوفاء 

والرياضيني ،والذين تسابقوا في دعم تلك االحتفالية 

السنوية .

وقال نحن في نادي غنتوت البد من اإلشادة بجهود 

نادي  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  سمو 

الدائمة  وتوجيهاته  والبولو،  اخليل  لسباق  غنتوت 

الصور  من  الكثير  الذي جسد  االحتفال  إجناح  في 

الناصعة.

مشاركة مجتمعية في احتفال غنتوت
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بولو غنتوت

من المباراة
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أخبار

بعد تربعهما على قمة التصنيف العالمي لتنس السيدات 

سوق دبي الحرة تتوج بارتي وستريكوفا بطالت الكرة الصفراء في 2019 

اليوم  التنس  حملترفات  الدولية  الرابطة  أعلنت    

باربورا  والتشيكية  بارتي  أشلي  األسترالية  تصدر 

ستريكوفا التصنيف العاملي األول في فردي وزوجي 

تنس السيدات 2019، وتولت سوق دبي احلرة تتويج 

النهائية  البطولة  ختام  في  اجلديد  بلقبهما  البطلتني 

شينزين  مدينة  استضافتها  التي  التنس  حملترفات 

نوفمبر  أكتوبر3-   27 من  الفترة  خالل  الصينية 

اجلاري.  

موسمها  إنهاء  في  بارتي  جنحت  اإلجناز  وبهذا 

مصنفة أولى على العالم للمرة األولى في مسيرتها، 

بلغن  العبة   14 تضم  قائمة  إلى  بذلك  وانضمت 

التصنيف األول لتنس السيدات منذ اعتماد التصنيف 

احلاسوبي في عام 1975. كذلك تصدرت ستريكوفا 

التصنيف األول عامليًا لزوجي السيدات للمرة األولى 

التوالي  على  تشيكية  ثاني  وأصبحت  مسيرتها،  في 

تنال هذا اللقب بعد باربورا كريشيكوفا في 2018.  

وقال كولم ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئيس مجلس 

اإلدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي احلرة: »بالنيابة 

وباربورا  بارتي  أشلي  أهنئ  احلرة  دبي  سوق  عن 

العاملي  التصنيف  قمة  تربعهما  على  ستريكوفا 

األولى  للمرة  وذلك  السيدات،  تنس  وزوجي  لفردي 

في مسيرتهما، حيث سجلت كل منهما اسميهما في 

كتب التاريخ في 2019 عقب تتويجهما للمرة األولى 

بأول لقب لهما في البطوالت األربع الكبرى في روالن 

الالعبة بارتي تتسلم الكأس بحضور صالح تهلك
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للترحيب  ونتطلع  التوالي،  على  ووميبلدون  غاروس 

في  للتنس  احلرة  دبي  بطولة سوق  في  مبشاركتهم 

فبراير من العام املقبل.«

الالعبة   ،2019 يونيو   25 في  بارتي،  وأصبحت 

العاملي  التصنيف  قمة  على  تتربع  التي   27 رقم 

بالعديد  األخير  أسبوعها  وحفل  السيدات،  لتنس 

البطولة  بلقب  تتويجها  أبرزها  كان  اإلجنازات  من 

اخلتامية حملترفات التنس عقب تغلبها على األوكرانية 

الينا سفيتولينا 4-6 3-6، وحافظت على تصدرها 

وأصبحت  أسبوعًا،   15 ملدة  العاملي  التصنيف 

إيفون  بعد  عامليًا  األول  املركز  تتبوأ  أسترالية  ثاني 

غوالغونغ كاولي في 26 ابريل من عام 1976. 

باملقابل فازت ستريكوفا هذا العام بأول لقب لها في 

البطوالت األربع الكبرى »غراند سالم« بعد فوزها مع 

لزوجي  ببطولة وميبلدون  تايوان  هسيا سو وي من 

سوق  بطولة  لقب  وي  مع  انتزعت  كذلك  السيدات، 

مدريد  ببطولتي  وُتوجت   ،2019 للتنس  احلرة  دبي 

الثاني  املركز  في  وحلت  املفتوحتني،  وبيرمنغهام 

شينزين  في  التنس  حملترفات  اخلتامية  بالبطولة 

الصينية. وصعدت إلى قمة التصنيف العاملي لزوجي 

تنس السيدات االثنني 15 يوليو 2019، وأصبحت 

سابع العبة تشيكية تنجح في بلوغ التصنيف األول 

عامليًا للزوجي، والالعبة رقم 43 التي تنجح في اعتالء 

قمة التصنيف العاملي في زوجي تنس السيدات. 

وتهلك يسلم سترويكوفا الكأس
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لفترة رابعة تستغرق ثالث سنوات 

صالح تهلك.. عضوًا في مجلس
المجموعة الدولية لمحترفي التنس حتى 2022

فوز صالح  التنس  الدولية حملترفي  الرابطة  أعلنت 

اخلدمات  لشؤون  التنفيذي  الرئيس  نائب  تهلك، 

املؤسسية في سوق دبي احلرة ومدير بطوالت سوق 

دبي احلرة للتنس، بعضوية مجلس بطوالت الرابطة 

 3 تستغرق  رابعة  لفترة  التنس،  حملترفي  الدولية 

سنوات، وتستمر حتى 2022، وذلك عقب االنتخابات 

التي أجرتها مؤخرا الرابطة العدولية املعنية ببطوالت 

محترفي التنس.

العاملية  البطوالت  مجلس  بعضوية  تهلك  ويحظى 

لرابطة محترفي التنس منذ 2010، حيث بدأ فترته 

األولى في عام 2011، وحتى 2014، وأصبح أول 

عربي يعاد انتخابه للمرة الرابعة على التوالي لعضوية 

هذه الهيئة الرياضية الدولية. وأبدى تهلك  سروره 

بإعادة انتخابه في هذا املنصب حيث قال: »يسعدني 

أن أحظى بهذه الفرصة مجددًا ملواصلة العمل في 

املجموعة الدولية حملترفي التنس لفترة ثالث سنوات 

أخرى، وهذا شرف كبير لي أن أكون ممثاًل لسوق 

دبي احلرة ودبي واإلمارات والوطن العربي في عالم 

زمالئي  مع  الوثيق  للعمل  وأتطلع  الصفراء،  الكرة 

أعضاء املجلس خالل السنوات القادمة.«

لرئيس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كولم   وأضاف 

احلرة:  دبي  لسوق  التنفيذي  الرئيس  إدارة  مجلس 

على  صالح  أهنئ  احلرة  دبي  سوق  عن  »بالنيابة 

الدولية  املجموعة  مجلس  في  أخيرًا عضوًا  انتخابه 

حملترفي التنس، وسنواصل تقدمي الدعم له وجلميع 

األنشطة املستقبلية للرابطة الدولية حملترفي التنس.«

عام  منذ  التنس  عالم  في  بنشاط  تهلك  ويشارك 

تنظيم  في  احلرة  دبي  سوق  عندما جنحت   1993

اإلمارات.  دولة  في  الرجال  لتنس  دولية  بطولة  أول 

للتنس حتت رعاية  وتقام بطوالت سوق دبي احلرة 

مكتوم،  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمّو  صاحب 

حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب 

دبي، ومن املقرر أن تنطلق نسختها السنوية الـ 28 

خالل الفترة من 17 - 29  فبراير من العام املقبل، 

وذلك عللى استاد سوق دبي احلرة للتنس.

أخبار
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تعليم الفروسية - خاص البادية

المغذيات التي تحتاجها الحصان؟

فيما يتعلق بإدارة الوزن ، حتقيق التوازن بني القوة ومع 

يجب  التي  الغذائية  العناصر  هو  فإن احلصان   ، ذلك 

أخذها بعني االعتبار عند النظر ف 

برنامج التغذية الكلي. على أي برنامج تغذية جيد على 

املبادئ التالية: ما هي املواد الغذائية التي حتتاجها في 

نظامه الغذائي؟

على  الغذائية. تعتمد  العناصر  من  العديد  هناك 

كبير. الغذائية بشكل  العناصر  كبيرة من هذه   كميات 

ماء املياه هي أهم العناصر الغذائية ، يجب أن حتصل 

ينتج املغص  ، قد  املياه بدونه  على جميع اخليول على 

املائية  اخليول  على  املوت. تعتمد  ، حتتاج  واجلفاف   ،

 ، عام  الفسيولوجية. بشكل  حالته  على  كبير  بشكل 

 30-45 حوالي  كجم   500 بوزن  احلصان  سيشرب 

تكون  أن  على  قدرتك  فإن   ، ذلك  اليوم. ومع  في  لتًرا 

معجبًة به.

بروتين
توفير  هي  َيّة  كمغِذّ للبروتني  الرئيسية  الوظيفة  إن 

اللبنات األساسية لألنسجة والعضالت ما الذي يصنعه 

البروتني على أساس الكمية والنوعية؟ كمية تشير إلى 

غرام هل لديك ما يدور حوله؟ )على سبيل املثال: تغذية 

5 كيلوجرام من حمية بروتني 10 ٪ .(

يجب على أصحاب اجلياد أن يأخذوا في االعتبار إضافة 

عليها. تشير  حتصل  التي  البروتني  كمية  إدراك  إلى 

األمينية. بعض  األحماض  تكوين  إلى  البروتني  جودة 

من  مصنوعة  تكون  أن  ميكن  األمينية  األحماض 

اجلسم. تعتبر األحماض األمينية التي ال ميكن إنتاجها 

من قبل اجلسم ، مثل الليسني ، أو

 ، اجلودة )البرسيم  عالي  البروتني  تكون  أن  يجب 

األساسية  األمينية  األحماض  إلخ(. تعتبر   ، البرسيم 

لليسني ذات أهمية خاصة بسبب متطلباتها للنمو. بعض 

األنوار اخليالية منخفضة نسبيًا في واحد أو أكثر من 

األحماض األمينية الرئيسية ، مع مراعاة الليسني. إذًا، 

هل كان هذا النظام الغذائي مناسًبا في وقت ما؟

الدهون والكربوهيدرات
الدهون  من  الرئيسية  الغذائية  القوة 

للحصان. على  مهمة   ، معّينة  والكربوهيدرات وظائف 

سبيل املثال ، الكربوهيدرات املعقدة

عالوة على ذلك ، في اجلسم ، من مجموعة من األحماض 

الدهنية في النظام الغذائي ؛ وهي مجموعة األحماض 

الدهنية أوميغا ، مبا في ذلك أوميغا 3 وأوميغا 6. هذه 

الدهون مهمة خلصائصها املضادة لاللتهابات وأدوارها 

في وظيفة املناعة. من هي األحزان الدهنية؟
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رياضة التقاط االوتاد

ورياضة  عربية  رياضة  هي  األوتاد  إلتقاط  رياضة 

والقارية  احمللية  الرياضات.  في  هي  األوتاد  التقاط 

حيث  واألوروبية.  واألفريقية  واآلسيوية  والعربية 

رياض  مع  اخليل  ركوب  رياضة  ممارسة  ميكنك 

األطفال؟

هل تدرب نفسك في تدريب الفرسان؟ 

واحللق  الليمون  ملسابقات  القانونية  املسرحيات 

قطع  وكذلك  والسيف  الرمح  بواسطة  ومقاالت 

الليمون بالسيف واحللقة بالرمح إضافة إلى مجموعة 

املتدربني من األساسيات الفنية في هذه الرياضة.

ومتارس رياضة التقاط األوتاد في دول العالم العربي 

واإلمارات العربية املتحدة وفرنسا واألردن والسودان 

اجلنوبية  وكوريا  واألرجنتني  واألطلس  واليمن 

والشمالية وسوريه والهند والبحرين والكويت واملجر.

ورياضة التقاط األوتاد ميكن أن تكون مارسها؟

وتعتمد هذه الرياضة على الفارس بنسبة 75 ٪ - ؛ 

- وعلى اخليل بنسبة 25 ٪.

لفريق  خيولك  على  البطوالت  تنظيم  تستطيع  هل 

رياضة التقاط األوتاد؟

المعادن
تتطلب اخليول عدة معادن و معادن املاكرو )تلك املطلوبة 

والفوسفور  الكالسيوم  على  نسبيًا(  كبيرة  بكميات 

واملغنيسيوم  والكلوريد  والبوتاسيوم  والصوديوم 

والكبريت.

املعادن النادرة )التي حتتاج إلى كميات صغيرة نسبيا( 

واحلديد  والسيلينيوم  والزنك  والنحاس  الكوبالت  على 

واليود وما إلى ذلك. متيل علف إلى أن تكون متواضًعا 

في املعادن الصخرية.

املثال  آخر. على سبيل  على استخدام  تكون  أن  ميكن 

، يجب أن يكون هناك ما هو أكبر من الكالسيوم في 

املثالي  املعدل  في   ، بالفسفور  مقارنة  الغذائي  النظام 

بنسبة 2: 1 تقريًبا. إذا كانت هذه النسبة غير متوازنة؟

في  املوجودة  املعادن  عدد  ملعرفة  الوحيدة  الطريقة 

خالصتك )خاصة القش و / أو املراعي( حتتوي على 

معظم األعالف املتوفرة

الفيتامينات
للذوبان  أو  املاء  في  للذوبان  قابلة  الفيتامينات  تصنف 

الدهون )التي  التي تذوق في  الدهون. الفيتامينات  في 

ميكن أن تكون تذوق في الدهون( على A و D و E و 

K في حني على الفيتامينات القابلة للذوبان في املاء على 

املركب B )النياسني والثيامني وغيرها( وفيتامني C. أن 

امليكروبات املوجودة داخل األمعاء الغليظة هي القدرة 

على تخليق الفيتامينات املعقدة ب وفيتامني ك. هل هذا 

هو ما مييز هذا الفيتامينات؟

 ، القرود   ، الفاكهة  للبشر )وخفافيش  ، خالفا  اخليول 

أو خنازير غينيا( ، ميكن أن تخلق فيتامني C اخلاص 

بها ، ال يتطلب ذلك في نظامهم الغذائي. مت العثور على 

فيتامني د ، الذي مت توليده عند تعرضه ألشعة الشمس، 

أنت  بالشمس. هل  املغطاة  بكميات جيدة في األعالف 

على وشك االنطالق؟

مت العثور على الفيتامينات A و E بكميات مختلفة في 

املراعي والتبخير ، مع وجود كميات في املراعي خالل 

فصل الربيع والقش التي لم يتم تخزينها لفترة طويلة 

الدهون  في  للذوبان  القابلة  الفيتامينات  جدا. معظم 

سوف تتحلل
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by a published set of criteria that 

need to be met with the awards 

grand jury comprising a high-

profile consortium of leaders from 

Asia who elect a winner in each 

category – a winner who represents 

Asian excellence in Business and 

Government.

McLoughlin was accompanied by 

his wife Breeda, along with senior 

executives from Dubai Duty Free 

including Salah Tahlak, Executive 

Vice President - Corporate Services, 

Sinead El Sibai, Senior Vice President – 

Marketing, Bernard Creed, Senior Vice 

President – Finance, Saba Tahir, Senior 

Vice President – Purchasing, Michael 

Schmidt, Senior Vice President – 

Retail Support, Sharon Beecham, 

Vice President – Purchasing, Zayed 

Al Shebli, Vice President – Loss 

Prevention & Corporate Security and 

Kumar Ananthan, Vice President – 

Finance.

NEWS
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Dubai Duty Free’s Executive Vice 

Chairman & CEO, Colm McLoughlin 

received a “Lifetime Achievement 

Award” at the Asian Business 

Leadership Forum (ABLF) at an 

awards ceremony held yesterday, 

6th November at Jumeirah Emirates 

Tower in Dubai.

Established in 2007, the ABLF 

operates under the patronage and 

guidance of H.H. Sheikh Nahayan 

Mabarak Al Nahayan, Cabinet 

Member and Minister of Tolerance, 

UAE, and  is recognised b y 

the Federal Government through a 

long-term partnership with the UAE 

Ministry of Economy. 

The 12th edition of the ABLF Awards 

recognised dignitaries from different 

regions and industries, across the 

spectrum of business, government, 

banking, finance, media, infrastructure 

and society in 12 categories, with all 

the awards being presented by H.H. 

Sheikh Al Nahayan himself.

McLoughlin was recognised for 

his progressive and sustainable 

leadership that reflects his admirable 

achievements throughout the years 

and which inspires many others 

across the globe.

On receiving the award McLoughlin 

commented: ““I’m absolutely thrilled 

and humbled to receive this Lifetime 

Achievement Award from ABLF. I 

thank all the judges and the people 

behind this award. I want to dedicate 

this to my Chairman His Highness 

Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, 

and to my 6,100 team of staff and, of 

course, to my wife Breeda.” 

The ABLF Awards process is guided 

Colm McLoughlin Receives
the ABLF Lifetime Achievement Award 
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Benjamin Aillaud represented France 

at the event, with four new horses. “I 

have gone back to my first love by 

assembling a new team of Lipizzan 

horses. The objective is to really make 

a mark in indoor driving with these 

horses,” said the Frenchman, who 

was seventh in the event. 

Part of the Longines Equita Lyon, 

Concours Hippique International for 

the second year in a row, four-horse 

indoor driving was once again a 

great success on the last day of the 

show. “We are very proud to host this 

discipline in Lyon. The audience is 

really starting to enjoy the discipline. 

I am really pleased that the best 

drivers in the world come to compete 

here;” said Sylvie Robert, President of 

GL events Equestrian Sport, before 

adding: “This year’s Equita Lyon 

attracted a record number of visitors. 

All the people involved contributed 

to making this year’s show a success.”   
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The 20192020/ season of the FEI 

Driving World Cup™ has begun. 

The very best drivers got together 

at Longines Equita Lyon, Concours 

Hippique International for this first 

four-horse indoor driving meeting. 

At the end of a drive-off reserved 

for the three best teams from the 

first round, Boyd Exell - the world 

number one and a true legend 

in the discipline - won the event 

with a masterful performance. The 

Australian combined speed and 

precision in this spectacular class. He 

Longines Equita Lyon,
Concours Hippique International 2019

won the event in a time of 142’’70, 

with second place going to the 

young and promising Dutchman 

Bram Chardon (26) - who won the 

FEI World Cup Driving Final last year - 

in a time of 148’’99. Third place went 

to the Hungarian József Dobrovitz in 

173’’14. 

Leading their four horses with their 

guiding reins and the sound of their 

voices, the drivers demonstrated 

the full potential of their horses and 

the true teamwork achieved with 

their grooms. “We had a great day 

of sport. I competed for a long time 

against Ijsbrand Chardon. Today, it is 

his son Bram who has taken over. He 

is a great competitor and improving 

each year. It’s great for our discipline: 

it pushes everyone to get better 

and it will take elite driving to a new 

level,” said Boyd Exell, four-time world 

champion and seven-time FEI World 

Cup Final winner. The Boyd Exell/

Bram Chardon duel has truly started. 

“This time it was Boyd’s turn to win. 

Next time, it’ll be mine!” said the 

young Dutchman, with a smile. 
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The AHPRC League, a week long 

tournament in November, had four 

teams compete on the fields of Al 

Habtoor Polo Resort and Club. 

The final day of the league was 

complemented by slightly overcast 

skies as Al Faisal and Mahra Polo 

teams opened the Subsidiary Final. 

Mahra played strong and steady 

taking the lead on their side until 

the end of the third chukker with 

a 2.5 goal advantage. Al Faisal Polo 

team demonstrated an impressive 

comeback on the final chukker 

Dubai Wolves Takes the AHPRC
League Trophy in November 2019 

as Pelayo Berazadi scored 4 goals 

including a 30-yard penalty shot and 

closed the game at 9 to 8.5 in favor of 

Al Faisal Polo team. 

Dubai Wolves faced Dr. A / AM polo 

team at the Final. Habtoor Al Habtoor 

scored the opening goal for the 

Wolves and the team ended the first 

chukker with 2 goals. The team kept 

the lead until the third chukker at 5 

- 2. Dr. A /AM polo team caught up 

with two successive goals from Tomy 

Iriarte and a penalty shot opened an 

opportunity for a tied game. The few 

seconds left on the clock was not 

enough and Dubai Wolves emerged 

victorious having a final score of 5 - 4. 

Manu Madan, General Manager of 

Al Habtoor Polo Resort awarded the 

teams and Habtoor Al Habtoor as the 

Most Valuable Player. 

This Friday’s Polo Picnic was in full 

swing as guests watched the matches 

in picnic style and the children 

amused themselves in a dedicated 

kids area. Two lucky guests received 

prizes worth AED 2,500 during the 

Gold Coin hunt. 
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