




إنجازات متواصلة لجودلفين

كل مناسبة تؤكد جودلفني ريادتها وتفردها كأحد أهم مؤسسات الفروسية في العالم، وذلك 

ترسيخا لرؤية قائدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الورزاء حاكم دبي، الفوز التاريخي للجواد »ثندر سنو« الذي أصبح أول جواد 

يحقق لقب كأس دبي العاملي مرتني، دليل قاطع على تلك املكانة العالية التي يتبوأها الفريق 

األزرق.

بعد انتهاء حملة كأس دبي العاملي الظافرة استهل الفريق األزرق موسمه األوروبي بإجناز 

من الطراز الرفيع يتمثل في حتقيق الفوز بلقبي الـ 1000 و2000 جينيز الفرنسي الذي 

يعتبر من السباقات الكالسيكية واألوروبية املهمة.

انطالقة املوسم األوروبي للسباقات شهدت أيضا اجلولة الثانية لكأس صاحب السمو رئيس 

اجلينيز  سباقات  يوم  مع  متزامنة  جاءت  والتي  الـ26  نسختها  في  العربية  للخيول  الدولة 

الفرنسي التي ملع فيها جنم خيول جودلفني بالثنائية التاريخي، وكانت كأس صاحب السمو 

رئيس الدولة قد انطلقت أولى جوالتها في ابريل بالعاصمة املصرية القاهرة.

اإلمارات كانت حاضرة أيضا في احملافل األوروبية عبر فعاليات يوم دبي في روما برعاية 

املالية، وشهد احلفل فوز  نائب حاكم دبي وزير  آل مكتوم  الشيخ حمدان بن راشد  سمو 

اجلواد »كنعان« ملك ياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ختام املوسم احمللي للسباقات كان ألول مرة في شهر ابريل بعد متديد املوسم الى ما بعد 

كأس دبي العاملي حيث شهد مضمار ميدان السباق األخير الذي مت فيه تتويج أبطال املوسم، 

وتصدر املالك خالد خليفة النابودة بطولة املالك، املدرب اجلنوب أفريقي إرنست اورتيل حصد 

لقب بطولة املدربني، فيما نال اإليرلندي تاج اوشي بطولة الفرسان.

جنح فريق احلبتور في اقتناص ختام موسم البولو عبر حتقيقه للمرة الثالثة على التوالي لقب 

بطولة دبي التي جاءت في ختام سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، بعد فوزه املستحق على 

فريق أبوظبي في املباراة النهائية 9/6 والتي أقيمت مبنتجع ونادي احلبتور للبولو.
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كأس دبي العالمي 2019

الجواد »ثندر سنو« يعانق المجد بثنائية تاريخية

سباق

منح اجلواد »ثندر سنو« جلودلفني لقب النسخة )24( 

السباق  خالل  لإلمارات  العاملي،  دبي  كأس  لبطولة 

على  ميدان  املاضي مبضمار  مراس  نهاية  أقيم  الذي 

في منطقة ند الشبا في دبي، بحضور صاحب السمو 

الدولة  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

وسمو  الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 

دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب 

حاكم دبي وزير املالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد 

الشيخ  وسمو  دبي،  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 

رأس  عهد  ولي  القاسمي،  صقر  بن  سعود  بن  محمد 

اخليمة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 

والفريق  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

بنحو ربع مليون درهم ومنح جودلفني »سوبر هاتريك«، 

منتزعًا آهات اجلمهور الغفير، ليسعد شعب اإلمارات، 

يحرز  جواد  كأول  للكأس  جديرًا  تاريخًا  كتب  بعدما 

اللقب مرتني، ليضيف اللقب الـ12 لإلمارات.

سيناريو الفوز
الفارس  حيث جنح  دراماتيكيًا،  السباق  سيناريو  جاء 

البعيدة  البوابة  من  انطالق  الذي  سوميو  كريستوف 

بالقرب  سنو«  »ثندر  ليتمركز  احترافية،  بطريقة 

و»جونفيرا«  أميركا«  »نورث  الصدارة  أصحاب  من 

و«كابيزانو«.

الثاني »نورث أميركا« يتراجع ويقل  ولكن بدأ املرشح 

»جرونكوسكي«  للجواد  الصدارة  دانت  فيما  مجهوده، 

ليبدأ »ثندر سنو« في مطاردته  بقيادة اويشن ميرفي، 

بخطى واثقة، محاواًل تقليص املسافة تدريجيًا.

سوميو،  كريستوف  قام  حني  املنافسة  بوادر  وظهرت 

بخطوة جبارة كفلت له مساواة غرميه »جرونكوسكي«، 

اجلمهور،  أنفاس  رهيب حبس  في صراع  دخال  حيث 

إال  بالصدارة  »جرونكوسكي«  تشبث  من  الرغم  وعلى 

اإلثارة  من  فاصل  وبعد  عليه،  يضغط  كان  غرميه  أن 

اللقب بفارق أنف  والتشويق خطف كريستوف سوميو 

عن »جرونكوسكي« لفينكس للسباقات وبإشراف سالم 

اجلواد  جاء  فيما  ميرفي،  اويشن  وبقيادة  غدير  بن 

وبإشراف  فالي  ديل  لساملون  »جونفيرا«  الفنزويلي 

انطوني سانو وبقيادة اميسايل جراميللو، ثالثاً.

وقطع »ثندر سنو« البالغ من العمر 5 سنوات واملنحدر 

من نسل »هيلمت« والفرس »ايسترن جوي« املسافة في 

زمن قدره 2:03:87 دقيقة على األرضية الرملية التي 

وصفت بأنها سريعة.

»إيه إف ماهر« يكسب كحيلة كالسيك
مفاجأة  النابودة،  خليفة  خلالد  ماهر«  إف  »إيه  فجر 

األول  الشوط  لقب  باقتناصه  التوقعات،  وقلب  مدوية، 

»دبي كحيلة كالسيك«، ضمن كأس دبي العاملي للخيول 

على مضمار ميدان، ملسافة 2000 متر »الفئة األولى« 

على املضمار الرملي، برعاية »مبادلة«، وجائزته مليون 

دوالر أمريكي.

ومتكن البطل من حتقيق الفوز بقيادة الفارس تاغ أوشي 

قدره  زمنًا  مسجاًل  أوتيل،  إرنست  املدرب  وإشراف 

األول  واملرشح  الوصيف،  عن  أنف  بفارق   ،2.15.67

لنيل اللقب »فزاع اخلالدية«، لـ »بولسكا ايه كيه إف إس 

بي زو - إسطبل اخلالدية«، بقيادة الفارس بيرانتونيو 

كونفرتينو وإشراف املدرب ميكال بوركوسكي.

وحل في املركز الثالث »أمواج« لصاحب السمو الشيخ 

الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف املدرب إيريك 

ليمارتنيل.

»كول فرونت« ينتزع لقب جودلفين مايل
في  لروبرت  فرونت«  »كول  األميركي  اجلواد  خطف 

البينتا وشراكة هيد اوف بلينس وبإشراف تود بلتشر 

ملسافة  الثاني  الشوط  جائزة  اوتيز،  خوسيه  وبقيادة 

1600 متر على لقب سباق بطولة جودلفني مايل للفئة 

الثانية، البالغة جائزته 1,5 مليون دوالر برعاية مدينة 

للخيول  واملخصص  األول،  احلي   - راشد  بن  محمد 

املهجنة األصيلة في سن ثالث سنوات فما فوق والذي 

شارك فيه 13 خياًل.

ومن  البداية  في  ميتال«  »هيفي  لصالح  السباق  وجاء 

كراي«  »جود  ثم  ومن  األول،  املرشح  »منتزه«  خلفه 

املركز  يحتل  األميركي  املتحدي  كان  فيما  و»كيبمر«، 

اخلامس متحينًا الفرصة لالنطالق، وظل هذا السيناريو 

ينسج على املنوال نفسه حتى اللفة األخيرة.

جهد  وقل  »كيمبر«،  من  كل  تعب  املستقيم،  عمق  وفي 

»منتزه« صاحب الزمن القياسي في هذه املسافة، فيما 

تقدم »هيفي ميتال« بخطى حثيثة إلى الصدارة، ولكن 

البطل األميركي »كول فرونت« لم يترك له مجااًل واسعًا، 

بل سارع إلى تقليص املسافة.

في  الغرميان  دخل  متر(،   200( فورلنج  آخر  وفي 

صراع مثير، قبل أن يخطف »كول فرونت« اللقب عن 

»هيفي ميتال« لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

مايكل  وبقيادة  غدير،  بن  سالم  بإشراف  مكتوم،  آل 

دقيقة،   1:36:51 قدره  زمنًا  البطل  وسجل  بارزلونا، 

فيما جاء في املركز الثالث »منتزه« لسمو الشيخ حمدان 

وبقيادة  واتسون  دوج  بإشراف  مكتوم،  آل  راشد  بن 

محمد بن راشد يتسلم الكٔاس من حمدان بن راشد بحضور حمدان بن محمد.

سعيد بن سرور وكريستوف سوميون يرفعان الكٔاس.

رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  أحمد  الشيخ  سمو 

الشرطة واألمن في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد 

األعلى  الرئيس  للطيران،  دبي  هيئة  رئيس  مكتوم،  آل 

بن  منصور  الشيخ  وسمو  اإلمارات،  طيران  ملجموعة 

بن  نهيان  الشيخ  ومعالي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

من  عدد  جانب  إلى  التسامح،  وزير  نهيان،  آل  مبارك 

اإلمارات  وضيوف  املسؤولني  وكبار  والوزراء  الشيوخ 

 72 الـ  ناهز  كبير  العالم، وجمهور  أنحاء  من مختلف 

ألف متفرج من مختلف اجلنسيات والثقافات.

وفي ختام احلفل، تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد 

الشيخ  من سمو  الثمينة  الكأس  مكتوم،  آل  راشد  بن 

حمدان بن راشد آل مكتوم.

»ثندر سنو« يحتفظ باللقب
متكن اجلواد الرهيب »ثندر سنو« جلودلفني وبإشراف 

سعيد بن سرور وبقيادة كريستوف، من االحتفاظ بلقب 

كأس دبي العاملي للخيل، بالفوز باملركز األول في دورته 

الرابعة والعشرين الذي تبلغ جائزته 12 مليون دوالر، 

برعاية طيران اإلمارات، متغلبًا على 13 خياًل من نخبة 

اخليول العاملية في مضمار ميدان ملتقى األبطال، وذلك 

بعد أن كان قد توج به العام املاضي، حيث حمل اإلجناز 

الرقم 12 عنوانًا للبوابة التي انطلق منها اجلواد البطل 

وهي 12، وحتقيق االنتصار الـ 12 لإلمارات، مع رفع 

قيمة جائزة الشوط إلى 12 مليون دوالر هذا العام.

البالغة  املالية  اجلائزة  جانب  إلى  البطل  اجلواد  وفاز 

ثمنها  يقدر  التي  الذهبية  بالكأس  دوالر  مليون   7,2
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سباق

جيم كرولي.

»كروس كاونتر« يتوشح بالذهب
باهرًا  فوزًا  جلودلفني،  كاونتر«  »كروس  اجلواد  سطر 

دبي  كأس  لقب  على  الثالث  الشوط  لقب  انتزع  عندما 

تبلغ  الذي  الثانية  للفئة  متر   3200 ملسافة  الذهبي 

القيمة اإلجمالية جلوائزه املالية 1.5 مليون دوالر برعاية 

الطاير للسيارات، ليضع جودلفني في الصدارة.

وقدم بطل ملبورن كب هذا العام بإشراف شارلي ابلبي 

رفيقه  انفرد مع  بعد  رائعًا  بيوك عرضًا  وليام  وبقيادة 

في اإلسطبل »إسبوليني« بالصدارة حتى عمق املستقيم 

على  متفوقا  النهائية  األمتار  في  قوية  انطالقة  ليحقق 

بفارق 1.25 طول، إال أن »كروس كاونتر« لم يستطع 

كسر الرقم القياسي املسجل باسم »فازيراباد« والذي 

سجل العام املاضي 3:17:92 دقيقة.

الثاني،  املركز  دويل،  بريت  بقيادة  »إسبوليني«  واحتل 

جلورج  ويند«  ذا  »كول  الثالث  املركز  في  حل  فيما 

اوريليان  وبقيادة  هيت  فريدي  بإشراف  ستراوبيردج 

لوميتر.

»إكس واي جت«
ينجح في المحاولة الثالثة

رانش  هام  روكينج  ملالكه  جت«  واي  »إكس  كسب 

ومزرعة جلفنستني، لقب الشوط السادس »دبي جولدن 

شاهني« ملسافة 1200 متر »الفئة األولى« على املضمار 

الرملي، والذي أقيم برعاية »غلف نيوز« وجائزته 2.5 

مليون دوالر.

ومتكن البطل »إكس واي جت« بقيادة الفارس إميسايل 

جراميللو وإشراف املدرب خورخي نافارو، من حتقيق 

احللم، بعد موسمني متتاليني في مالحقة اللقب ، مسجاًل 

ونصف  طول  وبفارق  دقيقة،   1.10.75 قدره  زمنًا 

الطول عن »ماتيرا سكاي« ملالكه تسيوشي اونو، بقيادة 

الفارس يوتاكا تاكي وإشراف املدرب هيديوكي موري، 

ماموني  راميوند  ملالكه  هينت«  »إمبريال  ثالثًا  وحل 

املدرب  وإشراف  أورتيز،  خوسيه  الفارس  بقيادة 

أبرزها  خيول،   9 الشوط  في  شارك  كارفجال.  لويس 

»بروميسيس فولفيلد« ملالكه روبرت جيه بارون، بقيادة 

الفارس روبي البرادو وإشراف املدرب دالي رومانس، 

»درافتد« ملزرعة »ميستي هولو«، بقيادة الفارس باتريك 

»سويتزرالند«  واتسون،  دوغ  املدرب  وإشراف  دوبس 

للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس مايكل 

بارزالونا وإشراف املدرب ستيف آسموسني، »ناين بيلو 

زيرو« إلسطبل »العفو« للسباقات، بقيادة الفارس ادري 

دي فريز وإشراف املدرب فوزي ناس، »تاتو كي« ملالكه 

املدرب  وإشراف  فولي  شني  الفارس  بقيادة  لوجن،  يو 

كوك  الم  والسيدة  للسيد  هيرو«  »فايت  مارنني،  ديفيد 

يان بقيادة جواو موريرا وإشراف املدرب يو ساك مي 

تسوي.

»بلو بوينت« نجم السرعة
فريق  وأهدى  التوقعات  بوينت«  »بلو  اجلواد  حقق 

فوزًا  وأجنز  األمسية،  في  الثاني  االنتصار  جودلفني 

الفتًا ملسافة 1200 متر »عشبي« على لقب سباق القوز 

أحمد بن راشد خالل السباق بحضور أحمد بن سعيد.
محمد بن راشد خالل السباق.

إجمالي  وبلغت  الرابع،  الشوط  في  أقيم  الذي  للسرعة 

للتطوير  عزيزي  برعاية  دوالر  مليوني  املالية  جوائزه 

العقاري.

واجتمع للسباق 13 خياًل من خيرة جنوم السرعة في 

بوينت«  »بلو  نحو  متجهة  كلها  األنظار  وكانت  العالم، 

بإشراف شارلي ابلبي، ولم يستعجل فارسه في التقدم 

كالعادة فصبر كثيرًا.

الثامن في  املركز  بوينت« هادئًا حيث احتل  »بلو  وبدأ 

بداية السباق، ولكن ليس بعيدًا عن املتصدر »مازيني« 

و»فيدورا«، وجاءت مجريات السباق سريعة، وفي عمق 

إلى  مازيني  تقدم  أن  بعد  املنافسة  اشتدت  املستقيم 

الصدارة. وفي آخر 200 متر، انتفض »بلو بوينت« وبدأ 

وليام بيوك في حض جواده القوي على التقدم، وسرعان 

ما استجاب اجلواد البالغ من العمر 5 سنوات واملنحدر 

من نسل »شمردل« ليتقدم ببراعة إلى الصدارة.

وجاء فوز »بلو بوينت« بفارق 1.25 طول عن »مازيني« 

ألحمد القطان وفوزي ناس، فيما جاء في املركز الثالث 

بيرنسن،  وديفيد  رانش  لروكنجهام  ليبرال«  »ستورمي 

وحقق »بلو بوينت« زمنًا وقدره 1:08:39 دقيقة.

»بلس كيو بارفيه« يفجر المفاجأة
المبريال  بارفيه«  كيو  »بلس  املغمور  اجلواد  فجر 

بريندون وولش، وبقيادة خوسيه  للسباقات، وبإشراف 

بطاًل  توج  عندما  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  أورتيز، 

بطولة  لقب  على  متر   1900 ملسافة  اخلامس  للشوط 

ديربي اإلمارات للفئة الثانية املخصص للخيول املهجنة 

إجمالي  والبالغ  فقط،  سنوات  ثالث  سن  في  األصيلة 

جوائزه املالية 2.5 مليون دوالر، برعاية مجموعة سعيد 

ومحمد النابودة، وشارك في الشوط 14 خياًل.

وحفل السباق باإلثارة والتشويق، حيث تقدمت »سويفت 

روز« بقيادة باتريك كوسجريف طوال مجريات السباق، 

»ديفاين  من  كل  خلفهما  ومن  »استبنز«،  وبجانبها 

يستمر  لم  التقدم  هذا  ولكن  ثندر«،  و»ووكنج  امييدج« 

كثيرًا. وفي عمق املستقيم دانت الصدارة لثالثة خيول 

خوسيه  وقام  املبكرة،  الصدارة  أصحاب  تراجع  بعد 

منصة  إلى  القوي  جواده  لقيادة  كبير  أورتيز مبجهود 

التتويج متفوقًا بفارق 0.75 طول عن »جراي ماجسيان« 

جلراي باربر، وشراكة اكليبس وإسطبل واشتل، وسجل 

البطل زمنًا قدره 1:58:41 دقيقة، فيما جاء في املركز 
السباق شهد تنافسا مثيرا.
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الثالث »ماجنوزي« ألحمد عبدالله الشيخ.

»اولد بيرشان« يكمل ثالثية جودلفين
الشوط  في  مثيرًا  فوزًا  بيرشان«  »اولد  اجلواد  حقق 

لقب بطولة  أمتار »عشبي« على   2410 الثامن ملسافة 

دبي شيماء كالسيك للفئة األولى البالغ إجمالي جوائزه 

واملخصص  لوجنني،  برعاية  دوالر  ماليني   6 املالية 

للخيول املهجنة األصيلة في سن ثالث سنوات فما فوق.

ابلبي  شارلي  بإشراف  جودلفني  خيول  الفوز  ومنح 

»بلو  فوز  بعد  »هاتريك«  الثالثية  بيوك  وليم  وبقيادة 

و»كروس  األولى،  للفئة  للسرعة  القوز  بسباق  بوينت« 

كاونتر« بسباق كأس دبي الذهبية الفئة الثانية.

خيول   8 مشاركة  ظل  في  سريعة  بوتيرة  السباق  بدأ 

وتصدرتها منذ البداية املتحدية األيرلندية »ماجيك واند« 

بقيادة  هورن«  »هنتنج  خلفها  ومن  مور،  ريان  بقيادة 

واين لوردن، ومن خلفهما مباشرة اجلواد الياباني »ري 

املنوال حيث  السباق ينسج على هذا  أورو”. وظل  دو 

كانت اخليول تتبادل املراكز قبل أن يقتنص الصدارة 

املرشح الثاني »وي دو اورو« بقيادة كريستوف لومير، 

فيما كان »ريسنج هيستوري« يركض في املركز الرابع.

وخبا  اخليول  هذه  تراجعت  دراماتيكية  بصورة  ولكن 

بريقها أمام االندفاع القوي الذي سجله كل من »اولد 

حيث  جراند«،  »شيفال  الياباني  واجلواد  بيرشان« 

الترس  بيوك  يشغل  أن  قبل  مثيرة  بصورة  تنافسا 

اخلامس خليله القوي.

عن  يبتعد  وبدأ  الفتة  بصورة  بيرشان«  »اولد  وانخرط 

ساساكي  لكازهيرو  جراند«  »شيفال  الياباني  غرميه 

باومان  هيو  وبقيادة  توموميتشي،  ياسو  وبإشراف 

ليتفوق عليه في نهاية األمر بفارق 1,5 طول.

وجاء في املركز الثالث اجلواد الياباني اآلخر »سواف 

ريتشارد« لشركة نيكس احملدودة وبإشراف ياسوشي 

امللقب  البرازيلي  الفارس  موريرا  جوا  وبقيادة  شونو، 

بالسحر، وقطع البطل املسافة بزمن 2:27:17 دقيقة.

تألق الخيول اليابانية
خطفت اخليول اليابانية األضواء حني حققت املركزين 

الشوط  في  »فيفيلوس«،  والثاني  آي«  »املوند  األول 

السابع ملسافة 1800 متر على لقب بطولة دبي تيرف 

برعاية  6 ماليني دوالر  املالية  البالغ إجمالي جوائزها 

موانئ دبي العاملية، والذي شارك فيه 13 خياًل.

واجتمع للسباق 13 خياًل من بينها 4 إناث، وعند فتح 

من  وجاء  درمي«  »سينشري  السباق  تصدر  البوابات 

يتقدم  أن  قبل  هنتر«،  و»ماونتني  »طن«  من  كل  بعده 

للمركز الثاني املرشح الثاني »درمي كاسيل« ومن خلفه 

»سوذرن ليجند«.

السباق  مجريات  على  درمي« مسيطرًا  »سنشري  وظل 

بداية  في  يتراجع  أن  قبل  األخير،  املنعطف  حتى 

»املوند آي« في  األثناء كانت  تلك  عمق املستقيم، وفي 

والحت  املناسبة،  الفرصة  منتظرة  اخللفية  الصفوف 

مزيد  بذل  لومير  كريستوف  فارسها  طلب  عندما  لها 

من اجلهد وبالفعل بدأت املهرة البالغة من العمر أربع 

سنوات واملنحدرة من نسل »لورد كانالو« التقدم حثيثًا 

للصدارة متجاوزة اخليول واحدًا تلو اآلخر.

بإشراف  للسباقات  لشركة سيلك  آي«  »املوند  وتفوقت 

ساكاي كونيدا بفارق عن رفيقتها »فيفيلوس« لكازوهيرو 

ساساكي، فيما جاء ثالثًا »لورد جليترز« جليف وساندرا 

تيرنبول، وسجلت البطلة زمنًا وقدره 1:46:78 دقيقة.

وأكدت املهرة »املوند آي« التي تعني »عني اللوز«، أنها 

الثالثي  التاج  لقب  واستحقت  رفيع  طراز  من  جنمة 

للمهرات وحصان العام في اليابان.

محمد بن راشد، حمدان بن راشد، منصور بن محمد، هيا بنت الحسين، الجليلة بنت محمد وزايد بن محمد خالل السباق.

محمد بن راشد يتحدث لالعالمي عصام الخامري من دبي ريسينج.
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خيول اإلمارات تحقق ثنائية

محمد بن راشد يشهد سباق »جينيز 2000« اإلنجليزي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

آل  الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد  رعاه 

مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم نائب حـاكـم دبـي، وزير املالية، سـباق اجلينـيز  

العــريق  مـاركت  نيـــو  مبضمـار  اإلجنليــزي   2000

بإجنلترا.

وشهد السباق، الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم رئيس 

آل مكتوم،  عبيد  بن  والشيخ محمد  تنس،  بادل  احتاد 

والشيخ راشد بن دملوك آل مكتوم، والشيخ جمعة بن 

دملوك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دملوك آل مكتوم، كما 

دائرة  عام  مدير  سليمان  سعيد  خليفة  السباق،  شهد 

املنصوري  الله  وعبد  دبي،  في  والضيافة  التشريفات 

وجمهور  املالك،  من  وعدد  لندن،  في  دبي  مكتب  مدير 

غفير من عشاق السباقات اإلجنليزية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

يتمتع  الذي  الرفيع  للمستوى  تقديره  عن  الله،  رعاه 

السباقات  أعرق  أحد  اإلجنليزي  اجلينيز  سباق  به 

الكالسيكية العاملية للخيول، ومبا يحظى به من تنظيم 

محكم وعمل دؤوب لتوفير كافة مقومات الراحة للفرسان 

الرياضي  احلدث  حلضور  وكذلك  املشاركة  واخليول 

الكبير والذين قدموا من شتى أنحاء العالم.

“ماغنا” بطل الجينيز
توج »ماغنا غريسيا« ملايكل تايور وديريك سميث، بطاًل 

بقيادة  امليل،  ملسافة  اإلجنليزي   2000 جينيز  لسباق 

دوناشا أوبرين وإشراف ايدين أوبرين، الذي نال اللقب 

دقيقة،   1.36.84 قدره  زمنًا  مسجاًل  العاشرة،  للمرة 

شينج«  أوف  »كينغ  عن  الطول  ونصف  طولني  بفارق  محمد بن راشد وحمدان بن محمد خالل السباق بحضور سعيد بن جمعة وسعيد منانة.
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ليفي  سني  بقيادة  باحلب،  سعيد  الله  عبد  علي  ملالكه 

ملالكه  فيما جاء »سكاردو«  ريتشارد هانون،  وإشراف 

بقيادة  الثالث،  املركز  في  خليفة،  آل  الله  عبد  الشيخ 

جيمس دويل وإشراف وليام هاجس، وتاله في املركز 

آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »مضمون«  الرابع 

مكتوم.

“كوميونيك”
يكسب جوكي كلوب ستيكس

آل  محمد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »كوميونيك«  ظفر 

ستيكس«،  كلوب  »جوكي  الثالث  الشوط  بلقب  مكتوم، 

بقيادة  وذلك  الثانية،  للفئة  امليل  ونصف  امليل  ملسافة 

مارك  املدرب  وإشراف  سوزا  دي  سيلفستر  الفارس 

جونستون، مسجاًل زمنًا قدره 2.33.49 دقيقة، بفارق 

طول وربع الطول، عن »ديفوي« للشيخ محمد بن عبيد 

آل مكتوم، بقيادة ديفيد ايجان وإشراف روجر فاريان، 

فيما جاء في املركز الثالث »ميلد نبيرجر« لسمو الشيخ 

حمدان بن محمد آل مكتوم، في املركز الثالث، بقيادة 

سباق

وليام بيوك وإشراف مارك جونستون.

“ميسر” نجم هافانا غولد
فاز »ميسر« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 

 1200 ملسافة  غولد«  »هافانا  اخلامس  الشوط  بلقب 

ريتشارد  وإشراف  كراولي  جيم  الفارس  بقيادة  متر، 

بفارق  دقيقة،   1.12.19 قدره  زمنًا  مسجاًل  هانون، 

حمد بن دلموك يتسلم جائزة فوز الجواد »كوميونيك«.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد خالل السباق بحضور سعيد منانة ونبيل مراد.

طولني ونصف الطول، عن »مواكب« لسمو الشيخ أحمد 

وإشراف  ايجان  ديفيد  بقيادة  مكتوم،  آل  راشد  بن 

املركز  في  وات«  »جيمس  جاء  فيما  فاريان،  روجر 

الثالث، بقيادة هايلي تيرنر وإشراف مايكل بيل.

»يو إيه إي جويل” بطل السادس
انتزع املهر »يو إيه إي جويل« ملالكه الشيخ محمد بن 

امليل  ملسافة  السادس  الشوط  لقب  مكتوم،  آل  عبيد 

وربع امليل »ليستد«، وذلك بقيادة الفارس ديفيد ايجان 

 2.6.02 قدره  زمنًا  مسجاًل  فاريان،  روجر  وإشراف 

دقيقة، بفارق ثالثة أرباع الطول، عن »ووك إن ذا ساند« 

ريتشارد  وإشراف  مور  ريان  بقيادة  سهيل،  لسعيد 

هانون.

“الكامل” وصيف بسباق ويلفير
حصل اجلواد »الكامل« لسمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم، على املركز الثاني في الشوط السابع األخير 

»ويلفير هانديكاب«، ملسافة امليل، بقيادة الفارس كريس 

هايس وإشراف وليام هاجس، فيما توج »بوغو« بطاًل 

للشوط، بقيادة أويسن مورفي وإشراف شارلي هيلز.
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»بريشان كينج« و«كاسيل ليدي« لجودلفين بطال الجينيز الفرنسي

»طيف« يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية

واصلت خيول اإلمارات تألقها الالفت من جديد وضربت 

موعدًا مهمًا مع اإلجنازات في احملافل العاملية، بتحقيق 

ثنائية رائعة جلودلفني، أثر تتويج املهر »بريشان كينج« 

واملهرة » كاسيل ليدي » بلقب سباقي اإلمارات جنيز 

في  وذلك   ،  1000 واملهرات   2000 للمهور  الفرنسي 

أقيمت  التي  الفرنسية  الكالسيكية  السباقات  كرنفال 

 ، اشواط   8 وتضمن  بباريس،  شامب  لوجن  مبضمار 

العريق  املضمار  في  كبير  جماهيري  حضور  وشهده 

الذي تأسس عام 1857.

السمو  كأس صاحب  لقب  »طيف«  اجلواد  كما حصد 

رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة بنسختها السادسة 

بعد  والثانية  األوروبية  محطاتها  أولى  في  والعشرون 

مصر ضمن أجندتها لعام 2019. 

وجاء تتويج »بريشان كينج« بإشراف اندريه فابر وبقيادة 

الفارس بيير شارلز بادوت، وسط منافسة محتدمة في 

الفوز  بطموح  خياًل   12 مشاركة  شهد  الذي  الشوط 

للمهور    2000 الفرنسية  جنيز  اإلمارات  سباق  بلقب 

الذي بلغت مسافته 1600 متر ومجموع جوائزه 600 

والتناوب على مقدمة  ألف يورو، حيث كانت االنطالقة 

السباق من جانب »سينزا ليميتي« و«دوك اوف هازارد« 

باملرتبة  تكتيكيا  متراجعا  »بريشان«  وكان  و«شامان«، 

اقتحم  متر،   400 ألخر  السباق  دخول  ومع  الرابعة، 

»بريشان« املقدمة بانطالقة مباغتة مثيرة وبسرعة خيالية 

تقدم  الذي  للفارس  اخليل  من  سريعة  استجابة  وسط 

السباق  لقب  وحسم  كبيرة،  بجدارة  النهاية  خط  نحو 

عن  وبفارق طول  دقيقة،   1:38:98 بزمن  لـ«بريشان« 

»شامان« ملالكه الفرنسي وارتيمير امبريال، الذي حل 

باملرتبة الثانية وجاء ثالثًا »سان دوناتو« للشيخ محمد 

عبيد آل مكتوم باشراف روجر فاريان وبقيادة اندري 

اتزيني.

هيمنة الشعار األزرق
وسيطرته  هيمنته  جودلفني«   « امللكي  األزرق  واصل 

عن  غابت  التي  الفرنسية  اجلنيز  على سباقات  املطلقة 

خزائنه ملدة 14 عامًا، وذلك بتحقيق املهرة غير املهزومة 

للقب  وحصادها  جلودلفني  الثنائية  ليدي«  »كاسيل 

سباق اإلمارات جنيز الفرنسي 1000 للمهرات ملسافة 

»شمردل«  االمريكي  الفحل  ابنة  وهي  متر،   1600

بإشراف هنري اليكس ويقودها ميكايل برزلونا.

تنافس في السباق 10 مهرات وبلغت قيمة جوائزه  500 

ألف يورو، حيث جاء فوز »كاسيل« متوافقا مع التوقعات 

ودخولها  التحضيري  بالسباق  فوزها  بعد  السيما 

السباق وبحوزتها مشاركتني وفوزين، وشهد سيناريو 

و«ميتا  و«سوفاال«   شارم«  »امبريال  تقدم  السباق 

ميتيكيا« ويطاردهم الثنائي »كاسيل ليدي« و«كومس«، 

حيث يراقبان املوقف واخر 400 متر، القتناص طليعة 

السباق التي جاءت في غاية الصعوبة وانحصرت بني 

قيادة  من  برزلونا  ميكايل  الفارس  وجنح  مهرات،   5

»كاسيل« بقوة كبيرة وبراعة مبهرة باالندفاع والضغط 

على »كومس«، ودخل االثنان مبواجهة مثيرة ودخال خط 

نهاية السباق معًا، لتعلن صورة الفوتو فينيش عن فوز  

»كاسيل« جودلفني بفارق أنف وبزمن 1,40,91 دقيقة.

أبوظبي  مجلس  مستشار  الرحماني  فيصل  وقام 

الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب 

بتتويج  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو 

أبطال سباقي اإلمارات جنيز الفرنسية للمهور 2000 

واملهرات 1000 ، بحضور املدربني والفرسان.

كأس رئيس الدولة
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  لقب  على  تنافس 

للخيول العربية االصيلة 7 من نخبة اخليول العربية في 

 2000 ملسافة  أقيم  الذي  السباق  في  وفرنسا  أوروبا 

الفئة األولى، وبلغت مجموع جوائزه 100  متر ضمن 

البداية،  منذ  خطاب  بتقدم  السباق  وجاء  يورو،  ألف 

وسط مالحقة مستمرة من »طيف« أبن »عامر » بإشراف 

بلييه،  أوليفييه  الفارس  وبقيادة  ميول  دو  ألبان  املدرب 

حيث اندفع بقوة نحو املقدمة وفاز بلقب السباق بزمن 

2,17,00   دقيقة وبفارق طول اال ربع عن »خطاب« 

وطولني اضافيني عن »اليتينغ بولت«.

واقيم السباق في افتتاحية احملطات األوروبية لسلسلة 

سباقات الكأس الغالية لعام 2019  والتي تقام  برعاية 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  من  سامية 

نهيان رئيس الدولة » حفظه الله » وبدعم صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات املسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة، دعمًا إلعالء اخليل العربي األصيل 

مع  يتماشى  مبا  العاملية  املضامير  في  مكانته  وتعزيز 

نهج املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان طيب الله ثراه.

كما يشرف على تنظيم سلسلة السباقات اللجنة العليا 

عضو  اليبهوني  سهيل  مطر  سعادة  برئاسة  املنظمة 

الوطني االحتادي عضو مجلس إدارة مجلس  املجلس 

أبوظبي الرياضي، وبإشراف عام من فيصل الرحماني 

مستشار مجلس أبوظبي الرياضي.
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سباق

كأس رئيس الدولة للخيول العربية 

“مراد سعفان« يتوج بلقب الجولة األولى في القاهرة

ملالكه محمد عبداحلميد  خطف اجلواد »مراد سعفان« 

لطفي أبوعطوان األضواء بتتويجه بلقب الشوط الرابع 

والرئيسي الذي أقيم على كأس صاحب السمو رئيس 

االفتتاحية  محطته  في  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة 

سلسلة  ضمن  الشقيقة،  مصر  بجمهورية   2019

احتفت  التي  والعشرين  السادسة  النسخة  سباقات 

القاهرة بانطالقتها في املضمار العشبي لنادي اجلمعية 

الرياضية لسباق اخليل ومالكي اجلياد والفروسية في 

عني شمس. حضر السباق فيصل الرحماني مستشار 

سلسلة  على  العام  املشرف  الرياضي  أبوظبي  مجلس 

للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات 

العربية األصيلة، وفليكس يوسف سرحان رئيس الهيئة 

ممثل  املهيري  وسعيد  مصر  في  اخليل  لسباق  العليا 

بيطار  جلبرت  والدكتور  الرياضي،  أبوظبي  مجلس 

لسباق  الرياضية  اجلمعية  نادي  إدارة  مجلس  رئيس 

اخليل ومالكي اجلياد والفروسية بالقاهرة.

سيطرة مطلقة
استطاع »مراد سعفان« صاحب الـ 7 انتصارات في 

الفحل  ساللة  من  واملنحدر  املصرية  اخليل  سباقات 

بإشراف  هدابة«،  »شهد  واألم  اخناتون«  »دلنجات 

املدرب يوسف والفارس محمود حامد من تأكيد جدارته 

متر،   1600 ملسافة  الرابع  الشوط  سباق  في  وتفوقه 

ومجموع جوائزه 300 ألف جنيه مصري، والذي شهد 

اللقب  حتقيق  من  البطل  ومتكن  خيول،   10 مشاركة 

وفاز  السباق  مسافة  منتصف  منذ  مطلقة  بسيطرة 

التوقعات  قلب  أن  بعد  اإلعجاب  أثارت  كبيرة  بسهولة 

 1:52:51 بزمن  السباق  مسافة  بقطعه  والترشيحات 

الثالث  املركز  وفي  الفريده«،  »مقبل  بعده  وحل  دقيقة 

»جوهر سعفان« وفي املركز الرابع »منتصر”.

وانطلقت الفعاليات بالشوط األول على كأس اإلمارات 

متر   1400 ملسافة  الغشيمة  املصرية  العربية  للبواني 

وفاز بلقبه املهر »ظافر بدراوي« العائد لورثة إسطبالت 

أطوال   3 وبفارق  دقيقة،    1:40:00 بزمن  بدراوي 

عن »ميمون« الذي حل ثانيًا، فيما جاء »دالي« باملركز 

الثالث و«مبتهل اخناتون« باملركز الرابع، وبلغ مجموع 

جوائز الشوط 50 ألف جنيه مصري، وشهد مشاركة 

6 خيول.

»صواب الطحاوية« في الثاني
 وظفر اجلواد »صواب الطحاوية« إلسطبالت آل مروان 

بلقب الشوط الثاني على كأس اإلمارات للبواني العربية 

ملسافة  أقيم  الذي  سباقني  أو  سباق  الرابحة  املصرية 

1400 متر وشهد صراعًا محتدمًا في األمتار األخيرة 

بزمن  رأس  بفارق  »الطحاوية«  ملصلحة  حسمت  التي 

1:38:54 دقيقة عن »عقاب العاديات« الذي حل ثانيًا 

ووقف »سعفان« باملركز الثالث و«سهيل الثاني« باملركز 

وبلغ  خيول   8 مشاركة  الذي شهد  الشوط  في  الرابع 

مجموع جوائزه 60 ألف جنيه مصري.

سعود  بن  مساعد  بن  فيصل  لألمير  »سلطان«  وتوج 

اإلمارات  كأس  على  أقيم  الذي  الثالث  الشوط  بلقب 

أو  الرابحة سباقًا  املصرية  العربية  للبواني  املخصص 

 1200 البالغة  السباق  مسافة  قطع  أن  بعد  سباقني 

متر بزمن 1:22:53 دقيقة بفارق طولني عن »مترف« 

»فاحلة  الثالث  باملركز  وجاء  الثاني،  املركز  صاحب 

الرابع  باملركز  علي«  آل  »بشار  وقف  فيما  سعفان«، 

 7 مشاركة  شهد  الذي  الثالث  للشوط  العام  بالترتيب 

خيول ومجموع جوائز 80 ألف جنيه مصري.

»مزيان« مسك الختام
شهد الشوط اخلامس على كأس اإلمارات للجياد العربية 

الرابحة سباقًا فأكثر ملسافة 1400 متر مبجموع جوائز 

50 ألف جنيه مصري، فوز »مزيان« إلسطبالت الصفوة 

بصدارة الشوط بزمن 1:38:54 دقيقة بفارق 5 أطوال 

باملركز  بينما حل  »طابور«،  الثاني  املركز  عن صاحب 

الثالث »بحر بونخيلة«، وجاء رابعًا »حمد بدراوي« في 

الشوط الذي تنافس فيه 9 خيول.

جالل  لرياض  »متقدم«  املهر  اقتنص  اخلتام  وفي 

ملسافة  أقيم  الذي  السادس  الشوط  قمة  أبوحسني 

العربية  للجياد  اإلمارات  كأس  على  متر   1400

ألف   50 جوائزه  مجموع  وبلغت  الغشيمة،  املصرية 

جنيه مصري، وشهد مشاركة 10 خيول، إذ فاز بلقب 

الشوط بسهولة كبيرة وبدون أي صعوبات وحقق زمن 

عبير«،  الثاني »حسام  باملركز  دقيقة، وحل   1:37:00

والثالث »حمادي الطحاوية« والرابع »نهار الطحاوية”.

الرحماني: نجاحات المحطة األولى
تمثل إضافة كبيرة

أبوظبي  مجلس  مستشار  الرحماني  فيصل  أعرب 

السمو  صاحب  كأس  سباقات  عام  مشرف  الرياضي 

سروره  عن  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس 

بالبداية املثالية واالنطالقة املميزة التي سجلتها محطة 

مصر في مشوار النسخة السادسة والعشرين للكأس 

الغالية، مؤكدًا أن جناحات احملطة األولى متثل إضافة 

التي  العاملية  سباقاتنا  ألجندة  قوية  وانطالقة  كبيرة 

محطة   11 في  القادمة  األشهر  خالل  رحالها  ستحط 

األميركية من  املتحدة  الواليات  بجانب  وعربية  أوروبية 

جلميع  والتبريكات  بالتهنئة  متقدمًا  محطة،   12 أصل 

الفائزين في األشواط الستة التي عكست حجم ومكانة 

املشتركة  واملسيرة  االستراتيجية  والروابط  العالقات 

التي جتمعنا بأشقائنا املصريني الذين قدموا لنا لوحة 

تنظيمية رائعة بكافة املقاييس، مشيدًا باجلهود املصرية 

النجاح  عالمات  حتقيق  أجل  من  بذلت  التي  الكبيرة 

لسباقات  الدعم  تواصل  وتعزيز  االستثنائي  للحدث 

اخليل املصرية وحتقيق النهضة الشاملة ملسيرتها.

فيصل الرحماني خالل تتويج الجواد الفائز.
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سباق دبي الدولي للخيول العربية بروما

تألق خيول اإلمارات و«كنعان« يتوج بلقب الشوط الرئيس

إلدارة  ياس  ملك  “كنعان”،  املوهوب  املهر  حقق 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  العائدة  السباقات 

للخيول  الدولي  دبي  بسباق  رصينًا  انتصارًا  نهيان، 

للخيول  الرئيس  الشوط  وهو  )ديار(،  األصيلة  العربية 

العربية في حفل سباق يوم دبي في روما برعاية سمو 

دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

وزير املالية. ونظرًا للبراعة التي حتقق بها الفوز الذي 

فقد  أطوال،  ستة  عن  زاد  كبير  وبفارق  كاسحًا  جاء 

موقعه  سنوات  أربع  العمر  من  البالغ  املهر  هذا  حجز 

في املنافسة على لقب الديربي الفرنسي للجياد العربية 

باعتباره أحد أفضل اخليول في القارة األوروبية.

بانطالقته  العام  هذا  يحتفل  الذي  السباق  وحظي 

اخلامسة عشرة، بدعم كبير من سفارة الدولة في روما 

وباهتمام وحضور سعادة السفير عمر عبيد الشامسي 

وعدد من السفراء العرب. وجرى احلفل مبشاركة قوية 

واسطبالت  اإلمارات  وطيران  علي  جبل  مضمار  من 

شادويل وهي مؤسسات ذات ثقل عاملي أكسبت احلفل 

ومضمار كبانيللي روما اهتماما عامليا واسعًا.

وشهد احلفل الذي اكتسب نكهة كالسيكية خاصة عبر 

من  عدد  االيطاليني،  غينيز  و2000   1000 سباقي 

كرمية  بدعوة  الصديقة  الدول  وسفراء  العرب  السفراء 

من سعادة عمر عبيد الشامسي سفير الدولة في روما 

والذي تقدم احلضور وسعادة الدكتور أحمد بن سالم 

باعمر سفير سلطنة عمان، وسعادة هشام بدر سفير 

جمهورية مصر العربية، واألستاذ ميرزا الصايغ مدير 

مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس 

احللواني  شريف  واملهندس  للسباق،  املنظمة  اللجنة 

نائب املدير العام ملكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل 

مكتوم مدير مضمار جبل علي، وفيصل الرحماني ريس 

االحتاد الدولي للخيول العربية األصيلة )إيفار( ومالك 

اخليول طالب املهيري.

كما شهد احلفل حضور عدد من الدبلوماسيني من أبناء 

املال،  أحمد  يتقدمهم  السفارة  في  العاملني  اإلمارات 

نائب السفير، والسكرتير أول مهند النقبي، والسكرتير 

ثاني رنا الظاهري، والسكرتير ثاني إبراهيم النعيمي، 

والسكرتير ثالث ناصر اخلاجة، باإلضافة الى عبد الله 

األنصاري، مسعود صالح، ومحمد طه وتوفيق الداعوق 

أعضاء اللجنة املنظمة للسباق.

سيطرة إماراتية باالفتتاح
فرضت خيول اإلمارات سيطرتها على مجريات الشوط 

األول )تاجر ستيكس( برعاية سفارة الدولة في روما، 

ومتكنت املهرة “بيان” لياس إلدارة السباقات العائدة 

بإشراف  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو 

فريدريك سانشيز وقيادة سيلفني رويس من احملافظة 

احلثيثة  املطاردة  أمام  بقوة  وصمدت  صدارتها  على 

الشيخ  لسمو  “اجلديدة”  لغرميتها  القوي  والدخول 

حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف داميان واترغانت 

وقيادة ماريو ميموشيو.وعقب فاصل ممتع من املنافسة 

الشرسة استمر حتى النهاية أكدت “بيان” علو كعبها 

“مانو طاوي”  فيما حلت  عنق،  بفارق  اجلولة  وكسبت 

في املركز الثالث بفارق 9 أطوال. “بيان” أنهت مسافة 

السباق البالغة 2000 متر في 2.13.8 دقيقة وهو زمن 

جيد، ومحطتها املقبلة ستكون نيوبري. سعادة السفير 

عمر عبيد الشامسي قام بتتويج الفائزين.

الثمانية  منافسيه  أاليف”  “بيينغ  اجلواد  فاجأ  كما 

طيران  جائزة  بسباق  مستحق  فوز  الى  بقوة  واندفع 

2000 متر، وهو أحد  )ليستد( على مسافة  اإلمارات 

ميرزا الصايغ وطالب المهيري مع المهر الفائز أفيرز دو باين.

عمر الشامسي وميرزا الصايغ وعبد الله األنصاري خالل التتويج.
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التجارب التحضيرية للداربي اإليطالي، غير ان اخليول 

املخصية ال يسمح لها باملشاركة في الداربي! بإشراف 

أليساندرو بوتي وقيادة الفرنسي جيرالد موسيه، شق 

قوة  مستفيدًا  منافسيه  وسط  طريقه  أاليف”  “بيينغ 

لياقته البدنية العالية ليربح دون أن يحرك ساكنًا وبفارق 

جوك”  “فروزن  بقوة  املرشح  عن  الطول  وربع  طولني 

اكتفي  ديانا فيما  بإشراف ماريا غيتانون وقيادة إس 

االسطبل،  في  أاليف”  “بيينغ  رفيق  وهو  “جيغهن”، 

قام  الشوط  ختام  وعقب  عنق.  بفارق  الثالث  باملركز 

سعادة السفير عمر الشامسي وميرزا الصايغ وسفير 

وانريكو  باعمر  سالم  بن  أحمد  الدكتور  عمان  سلطنة 

كارادونا ممثل طيران اإلمارات أنريكو كارادونا بتتويج 

الفائزين. الزمن بلغ 1.59.7 دقيقة وهو سريغ للغاية.

فحول شادويل العربية
اجناز آخر خليول اإلمارات جاء بالشوط الرابع )فحول 

للخيول  متر   1500 مسافة  على  العربية(  شادويل 

باين”  دو  “أفيز  املهر  عمر ثالث سنوات حيث تخطى 

ملالكه طالب املهيري بإشراف إندو بوتي وقيادة أندريا 

سباق

اخلبرة وشق طريقه  نقص  املهيري،  طالب  ملالكه  فيليه 

طويلة  لفترة  املتصدر  ليدرك  اخلارجية  باجلهة  بقوة 

الى  ويسبقه  الرحماني،  فيصل  ملالكه  لوتوا”  “داجيو 

خط النهاية فائزًا بفارق طول وثالثة أربع الطول ومن 

خلفهما “آمور” ثالثًا بقيادة سام موالس بثالثة أرباع 

الطول. الفوز يعد الثاني على التوالي في مسيرة “أفيز” 

الذي فاز في جتربته األولى بسباق على ذات املسافة 

ما يشهد له بالبراعة. “أفيز” أنهى السباق في دقيقة 

واحدة و41.4 ثانية.

“ماما إيال” بطلة لشوط التوأمة
الفرس  طارت  كجم(   51( وزنها  خفة  من  مستفيدة 

جبل  بني  التوأمة  بكأس  مثير  فوز  الى  إيال”  “ماما 

على  علي  جبل  مضمار  برعاية  روما  وكبانيللي  علي 

املوسم.  هذا  لها  فوز  أول  وهو  متر   1500 مسافة 

هذه  اتخذت  فريسو،  أنطونيو  احملنك  الفارس  بقيادة 

الفرس الناضجة موقعًا بارزًا ضمن كوكبة الطليعة في 

ثم  األخير  امليل  ربع  حتى  هناك  وظلت  الرابع  املركز 

انتقلت الى ترس آخر كفل لها التقدم بفارق ضئيل عن 

“تالتا  فيما حلت  فيوشي  كارلو  بقيادة  “بارتي غوار” 

بلغ  الزمن  طول.  ربع  بفارق  الثالث  املركز  في  بيال” 

1.30.5 دقيقة. عقب ختام الشوط قام املهندس شريف 

احللواني، مدير مضمار جبل علي بتتويج الفائزين.

“فولنيس أوف اليف”
أبلت املهرة “فولنيس″ أوف اليف” بالًء حسنًا كفل لها 

فوزًا ناصعًا بأول سباق كالسيكي في إيطاليا والقارة 

األوروبية لهذا العام، وهو سباق 1000 غينيز اإليطالي 

برعاية  امليل  مسافة  على  سنوات  ثالث  عمر  للمهرات 

الصفوف  خلف  من  تقدمت  شادويل،حيث  اسطبالت 

الى خط  أخرى  مهرة   11 لتسبق  الترشيحات  وخارج 

النهاية مسجلة انتصارها الثالث من خمس مشاركات 

الفارس  وكان  مسيرتها.  في  واألروع  اآلن،  حتى 

الفرنسي املتوهج جيرالد موس الذي كان جنم احلفل، 

التي  الطليعة  كوكبة  خلف  جيد  موقع  في  بها  استقر 

قادتها املرشحة القوية “المير” قبل أن يرخي لها العنان 

قلياًل لتعتلي الصدارة وحتافظ عليها لتعبر خط النهاية 

بفارق طول ونصف الطول عن “انتنس باتيل” بقيادة 

بفارق  الثالث  املركز  “ديهارا”  نالت  فيما  توكو”  دي 

ضئيل. الزمن بلغ 1.35.9 دقيقة.

خيول ياس تواصل التألق
لسمو  العائدة  السباقات  إلدارة  ياس  خيول  استأثرت 

احلفل  بأضواء  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

املوهوب  املهر  طريق  عن  الثاني  انتصارها  وسجلت 

“كنعان” الذي اكتسح قمة السباقات العربية في احلفل، 

سباق برمييو دبي انترناشونال للجياد العربية، )ليستد( 

على مسافة 2000 متر ليحجز موقعه ضمن الكبار في 

احلفل الكبير بنيوبري في يوليو املقبل. بإشراف مدربه 

الذي  رويس،  سيلفني  الفارس  وقيادة  غولنني  ديدير 

املهر  هذا  يترك  لم  احلفل،  في  الثاني  انتصاره  يحقق 

الفائز في مشاركتيه األخيرتني، مجااًل ملنافسيه اللتقاط 

األنفاس وضغط عليهم بقوة حتى انفرد متامًا بالصدارة 

مسجاًل هامش الفوز األكبر في احلفل وقدره 6.5 طول 

عن وصيفه وأقرب منافسيه “مشهور اخلالدية” ملربط 

عذبة واشراف املدرب اإلجنليزي فيل كولينغتون، ومن 

طول  بفارق  الثالث  املركز  في  اخلالدية”  “سالم  خلفه 

جيد  زمن  في  السباق  أكمل  “كنعان”  الطول.  وربع 

الفوز  للغاية.  مميز  زمن  وهو  دقيقة   2.09.49 بلغ 

يعد الثالث على التوالي للمهر “كنعان” والثاني له في 

مستوى سباقات القوائم.

بطل 2000 غينيز اإليطالي
لم يجد املهر “أوت أوف تامي” صعوبة تذكر في حسم 

اإليطالي )ج3( على مسافة  غينيز   2000 لقب سباق 

امليل لألمهار عمر ثالث سنوات وحقق بقيادة الفارس 

أندريا أتزيني فوزًا مستحقًا لصالح املدرب أليساندرو 

املفضل  املرشح  عن  الطول  وربع  طول  وبفارق  بوتي 

كارلو  بقيادة  بوي”  “ميشن  االسطبل  في  ورفيقه 

الثالث  املركز  اليف”  أوف  “ثوت  احتل  فيما  فيوشي 

من  أفضل  وهو   1.34.90 بلغ  الزمن  ضئيل.  بفارق 

زمن 1000 غينيز للمهرات على ذات املسافة. الشوط 

أقيم برعاية شادويل التي اقترنت بسباقي الغينيز منذ 

العام املاضي. ميرزا الصايغ قام بتتويج الفائزين.

عمر الشامسي يتسلم درعا تذكاريا من شريف الحلواني.

لقطة جماعية بحضور عمر الشامسي وميرزا الصايغ.
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“أجود” يكسب سباق ند الشبـا كالسيك و“مناهير” يكسب الشوط الثالث

ختام موسم السباقات بمضمار ميدان

حفل السباق اخلتامي ملضمار ميدان منافسات مثيرة 

الشيخ  لسمو  »مناهير«  وتوج  كبرى،  مفاجآت  تخللتها 

حمدان بن محمد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث ملسافة 

1400 متر على املضمار العشبي، بينما حقق »أجود« 

لنقابة بورسلي للسباقات، انتصاره الثاني على التوالي 

في مضمار »ميدان«، عندما انتزع لقب الشوط اخلامس 

»سباق ند الشبا كالسيك« ملسافة 2000 متر، واقتنص 

بلقب  سكريكوف،  زاور  ملالكه  كولكشن«  جريت  »ذا 

الشوط الرابع »سباق ميدان للميل« ملسافة 1600 متر، 

على املضمار الرملي.

“جارم” يكسب لقب االفتتاح
كسب »جارم« لفوزي عبد الله ناس، لقب الشوط األول 

االفتتاحي ملسافة 1400 متر، على املضمار العشبي، 

برعاية »الطاير للسيارات«، وجائزته 165 ألف درهم، 

بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف املدرب فوزي 

وبفارق  دقيقة،   1.25.64 قدره  زمنًا  مسجاًل  ناس، 

لورانس  ملالكه  ثندر«  »دارك  الوصيف  نصف طول عن 

بيرك وجاري جوس بيتر بيربك، بقيادة الفارس باتريك 

دوبس وإشراف املدرب دوغ واتسون.

الثالث »رايج« للشيخ راشد بن حميد  وحل في املركز 

النعيمي، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف املدرب 

علي راشد الرايحي.

“شيس ماستر” نجم الثاني
ظفر »شيس ماستر« جلالكسي للسباقات بلقب الشوط 

الثاني ملسافة 1200 متر على املضمار الرملي، برعاية 

بقيادة  درهم،  آالف   210 وجائزته  مينا«،  »عزيزي 

الفارس أنطونيو فريزو وإشراف املدرب مصبح املهيري، 

مسجاًل زمنًا 1.11.17 دقيقة، وبفارق 4 أطوال ونصف 

خليل  حملمد  سبيريت«  »ليدينج  الوصيف  عن  الطول 

أحمد، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف املدرب 

»ليثام سينت  الثالث  املركز  ساتيش سيمار. وجاء في 

باتريك  الفارس  بقيادة  البسطي،  خليفة  آنيس« حملمد 

دوبس وإشراف املدرب دوغ واتسون. وفي اخلتام، قام 

ريتشارد بورتنشو مدير املشاريع في »عزيزي للتطوير 

العقاري«، بتتويج األبطال، حيث تسلم اجلائزة املدرب 

مصبح املهيري.

“مناهير” يفوز بالشوط الثالث
فاز »مناهير« لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، 

بلقب الشوط الثالث ملسافة 1400 متر، على املضمار 

العشبي، برعاية »جلف نيوز.كوم«، وجائزته 190 ألف 

درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف املدرب 

دقيقة،   1.24.67 قدره  زمنًا  غدير، مسجاًل  بن  سالم 

سوسايتي«  أوف  »بيالر  الوصيف  عن  طولني  وبفارق 

باتريك  الفارس  بقيادة  الترفيهية،  للسباقات  لإلمارات 

دوبس وإشراف املدرب دوغ واتسون.

وحل ثالثًا »يا ليل« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف املدرب 

علي راشد الرايحي.

مليح البسطي وباتريك عون يتوجان أبطال الموسم.

سباق
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“ذا جريت كولكشن” ينال لقب الرابع
حقق »ذا جريت كولكشن« ملالكه زاور سكريكوف، لقب 

 1600 ملسافة  للميل«،  ميدان  »سباق  الرابع  الشوط 

ريفييرا«،  »عزيزي  برعاية  الرملي،  املضمار  على  متر، 

دي  أدري  الفارس  بقيادة  درهم،  ألف   240 وجائزته 

زمنًا  مسجاًل  واتسون،  دوغ  املدرب  وإشراف  فريز 

قدره 1.37.01 دقيقة، وبفارق طولني وربع الطول عن 

الوصيف »جالفنايز« ملالكه حامد رادان، بقيادة الفارس 

وجاء  واتسون.  دوغ  املدرب  وإشراف  دوبس  باتريك 

النابودة،  سعيد  الله  لعبد  »روديني«  الثالث  املركز  في 

أحمد  املدرب  وإشراف  بيسلي  كونور  الفارس  بقيادة 

بن حرمش.

“أجود” يحقق فوزه الثاني
على التوالي

الشوط  بلقب  للسباقات،  بورسلي  لنقابة  »أجود«  توج 

اخلامس »سباق ند الشبا كالسيك« ملسافة 2000 متر، 

في  لوجنني  )مجموعة  برعاية  العشبي،  املضمار  على 

الفارس  بقيادة  درهم،  ألف   240 وجائزته  بي(،  اتش 

برناردو بينيرو وإشراف املدرب راشد بورسلي.

وسجل اجلواد الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي، 

زمنًا قدره 2.02.53 دقيقة، وبفارق رقبة عن الوصيف 

»ماجستيك مامبو« ملالكه إم سالك وجيه تي بيتر، بقيادة 

الفارس أدري دي فريز وإشراف املدرب مايك دي كوك. 

الله  وعبد  الشعفار  لعلي  سواي«  »هولد  ثالثًا  وحل 

الشعفار، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف املدرب 

أحمد بن حرمش.

“مدلل” يكسب السادس
الشوط  بلقب  النابودة،  سعيد  الله  لعبد  »مدلل«  ظفر 

الرملي،  املضمار  على  متر،   2000 ملسافة  السادس 

برعاية »الطاير للسيارات«، وجائزته 210 آالف درهم، 

بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف املدرب أحمد بن 

وبفارق  دقيقة   2.04.88 قدره  زمنًا  مسجاًل  حرمش، 

كروزادا«  »فوريا  الوصيف  عن  الطول  ونصف  طولني 

ملالكه افاز إسماعيلوف، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو 

وإشراف املدرب إروين شاربي. وحل ثالثًا »منتصرات« 

ألحمد غليطة املهيري، بقيادة الفارس رويستون فرنش 

وإشراف املدرب سالم بن غدير.

“كارينغتون” بطل الختام
محمد،  ومسعود  الرئيسي  لسعود  »كارينغتون«  حقق 

لقب الشوط السابع اخلتامي ملسافة 1800 متر، على 

غراند كالسيك  ال  »مجموعة  برعاية  العشبي،  املضمار 

من لوجنني«، وجائزته 190 ألف درهم، بقيادة الفارس 

حرمش،  بن  أحمد  املدرب  وإشراف  بيسلي  كونور 

مسجاًل زمنًا قدره 1.50.39 دقيقة، وبفارق رقبة عن 

الوصيف »املرعب« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف املدرب 

علي راشد الرايحي. وجاء ثالثًا »فالكارتيير« إليرك بن 

واتسون، وفوزي ناس، بقيادة الفارس أدري دي فريز 

وإشراف املدرب دوغ واتسون.

تتويج ابطال الموسم
عقب ختام الشوط السادس، قام مليح البسطي عضو 

لنادي  الرئيس  نائب  اخليل،  لسباق  اإلمارات  هيئة 

 –  2018( املوسم  أبطال  بتتويج  اخليل،  لسباق  دبي 

.)2019

في  مالك  أفضل  جائزة  النابودة  خليفة  خالد  ونال 

املوسم، مسجاًل الفوز 53 مرة.

باملوسم،  مدرب  أفضل  جائزة  أورتيل  آرنست  ونال 

الفارس  ونال  مرة.   50 األول  باملركز  الفوز  مسجاًل 

تاغ أوشي جائزة أفضل فارس باملوسم، إذ حقق الفوز 

باملركز األول 48 مرة. وقام باتريك عون املدير اإلقليمي 

فاخرة،  بساعات  األبطال  بتتويج  »لوجنني«،  لشركة 

سباق

باتريك عون يسلم المدرب أحمد بن حرمش جائزة الفوز.
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ختام موسم القدرة بسيح السلم
الفارس خليفة الخييلي يتوج بلقب كأس المدربين

ختام  السلم  بسيح  للقدرة  الدولية  دبي  مدينة  شهدت 

عبر   -2019  2018 القدرة  سباقات  موسم  فعاليات 

شهد  الذي  للقدرة  املدربني  كأس  من  الرابعة  النسخة 

مراكز  تقاسمت  التي  اإلسطبالت  بني  قويا  تنافسا 

الصدارة، وجنحت إسطبالت الريف العني التي يشرف 

على تدريب خيولها عمير البلوشي في خطف اللقب عبر 

اجلواد القوي »جوري اباريشن« بقيادة الفارس الفارس 

الشاب خليفة محمد سعيد اخلييلي.

كيلومتر،   119 مسافته  بلغت  الذي  السباق  وأقيم 

مبشاركة 163 فارسًا وفارسة من مختلف اإلسطبالت 

وأندية الفروسية بالدولة. ويسدل سباق املدربني الستار 

 ،)-2019  2018( للموسم  الفروسية  برنامج  على 

وأشرف على تنظيم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون 

مع احتاد الفروسية وإشراف االحتاد الدولي للفروسية. 

مدير  العضب  قام محمد عيسى  السباق،  وعقب ختام 

نال  حيث  الفائزين،  بتتويج  للفروسية  دبي  نادي  عام 

البطل الكأس الذهبي، وتسلم الوصيف الكأس الفضي، 

فيما تسلم صاحب املركز الثالث الكأس البرونزي.

 “جوري اباريشن« يكسب السباق

كا اجلواد القوي واملتطور »جوري اباريشن« عند حسن 

ظن املدرب عمير البلوشي، بعد أن قدم أداء رائعا خالل 

اخلييلي،  سعيد  محمد  خليفة  الفارس  ومنح  السباق، 

الكلية  املسافة  أن قطع  بعد  املوسم،  له هذا  فوز  ثاني 

في  بلغ  سرعة  مبعدل  ساعة،   4:18:59 قدره  بزمن 

املرحلة األخيرة 31.83 كلم/    ساعة.

الزيودي  عبيد  محمد  الفارس  الثاني  املركز  في  وحل 

على صهوة »تايا دي مورتير« من إسطبالت املغاوير، 

 4:22:37 قدره  بزمن  هاري سينج،  املدرب  بإشراف 

ملهوف  الثالث سالم حمد  املركز  في  فيما حل  ساعة، 

ماس  إسطبالت  من  »ديدجكو«  صهوة  على  الكتبي 

 4:26:57 قدره  بزمن  النعيمي  علي  بطي  بإشراف 

ساعة.

وذهب املركز الرابع الى ميثاء محمد حميد القبيسي على 

البراري بإشراف  صهوة »تشامبر فيكتور« إلسطبالت 

 4:38:57 قدره  بزمن  الصابري،  علي  أحمد  املدرب 

ساعة، فيما حلت في املركز اخلامس ملينا منديز على 

العجبان  الريف  إسطبالت  من  بيبي«  »بالرين  صهوة 

بإشراف خالد احلمادي، بزمن قدره 4:40:30 ساعة.

منافسة مثيرة
وكانت  مراحله،  جميع  في  وقويا  مثيرا  السباق  جاء 

البداية سريعة نسبيا حيث حرص الفرسان على حتقيق 

أكبر قدر من التقدم في الصباح الباكر مستفيدين من 

قدرة

العضب يتوج الفرسان الفأيزين.

بطل السباق عند خط النهاية.
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قدرة

انخفاض درجة احلرارة، ثم انخفض معدل السرعة بعد 

ذلك في املراحل التالية.

وشهدت املراحل نسبة خروج كبيرة يبدو انها نتجت من 

اثرها على اخليل  تركت  التي  ارتفاع درجات احلرارة 

رغم عمليات التبريد التي تتم بصورة كثيفة اثناء سير 

اخليل.

ورغم ذلك لم تنخفض السرعات حيث ظلت تسير بوتيرة 

واحدة في احلدود بني 25 27- كلم/ساعة، وشهدت 

املرحلة  لتاتي  عديدة،  تبدالت  الصدارة  مواقع  كذلك 

األخيرة أكثر إثارة حيث متكن بطل السباق من حتقيق 

انطالقة قوية بعد ان التزم بخطته التي تعتمد على عدم 

الضغط على اخليل وادخار جهده للمراحل التالية.

 العضب يشيد بدعم القيادة الرشيدة
املدربني  كأس  سباق  أن  العضب  عيسى  محمد  أكد 

للقدرة يعتبر مسك ختام السباقات مبدينة دبي الدولية 

للقدرة، مشيدا بالدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو 

الدولة  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسباقات 

القدرة، وحرص سموه وتوجيهاته السديدة لتطوير هذه 

الشيخ  سمو  ومتابعة  دعم  على  أثنى  كما  السباقات، 

حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس 

دبي الرياضي.

وقال العضب ان سباقات املوسم في مدينة دبي الدولية 

بالشكر  متقدما  أهدافها  وحققت  ناجحة  كانت  للقدرة 

الى اجلهات احلكومية واخلاصة التي ساهمت في ذلك 

النجاح.

كما اثنى العضب على اإلسطبالت اخلاصة والعامة على 

حسن تعاونهم الذي ساهم في اخراج جميع الفعاليات 

بصورة مميزة، مشيدا أيضا بوسائل االعالم املختلفة 

الدولية  دبي  مدينة  أنشطة  عكس  على  حرصت  التي 

للقدرة.

العضب أن اجلهود تنصب االن على االستعداد  وقال 

لفرسان  الدولية  واالستحقاقات  األوروبي  للموسم 

اإلمارات وعلى رأسها بطولة العالم للشباب والناشئني 

التي ستقام في سبتمبر املقبل في إيطاليا.

بطل السباق سعيد بالفوز
سعادته  اخلييلي  سعيد  محمد  خليفة  الفارس  أعرب 

بتحقيق الفوز في ختام املوسم، وقال ان السباق كان 

الثالثة  املرحلة  في  خاصة  قويا  تنافسا  وشهد  صعبا 

بسبب االرتفاع في درجات احلرارة.

اثناء  البلوشي  عمير  املدرب  وتوجيهات  بدعم  وأشاد 

الفوز،  الكبير في حتقيق  لها األثر  السباق والتي كان 

مشيرا الى انه التزم بالتوجيهات التي متثل في احلفاظ 

على لياقة اخليل في املراحل األولى وعدم االندفاع.

واهدى الفارس خليفة اخلييلي الفوز بلقب سباق كأس 

نهيان  آل  زايد  بن  طحنون  الشيخ  سمو  الى  املدربني 

مستشار االمن الوطني، وراعي إسطبالت الريف.

جاهزيته  أكد  البلوشي: »جوري«  عمير 
للموسم المقبل

قال مدرب إسطبالت الريف العجبان عمير البلوشي ان 

اباريشن« قدم املطلوب منه وكان عند  اجلواد »جوري 

حسن الظن وأكد حسن جاهزيته للموسم املقبل.

يحتفظ  انه  عنه  معروف  اجلواد  ان  البلوشي  وأضاف 

مبخزونه في النصف الثاني من املرحلة األخيرة وليس 

األمتار النهائية لذلك حرصنا على ان ينطلق من نصف 

املسافة وبالفعل استطاع الفارس تنفيذ ما طلبناه منه 

وسار بكل اريحية لينال الفوز باللقب. 

المدرب والفارس بعد التتويج.

السباق شهد تنافسا مثيرا.
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ختام ناجح لدوري اإلمارات لونجين لقفز الحواجز

ساندي تظفر بلقب المستوى األول وتألق فرسان الشارقة

قفز الحواجز

أسدل الستار على فعاليات برنامج موسم قفز احلواجز 

والتي  لوجنني  نهائي  مبنافسات   )2018/2019(

إشتملت على 10 أشواط أقيمت على مدى ثالثة أيام، 

لوجنني  اإلمارات  لدوري  الثامنة  النسخة  ختام  وجاء 

إستمر  الذي  التنافس  وبقوة  املشاركة  بحجم  ناجحًا 

األشواط  جميع  وجرت  فئة،  لكل  الثانية  اجلولة  حتي 

للفروسية  الشارقة  بنادي  املغطاة  الصالة  ميدان  على 

للفروسية  اإلمارات  احتاد  وإشراف  لوجنني  برعاية 

للفروسية  الشارقة  نادي  مع  وبالتعاون  والسباق 

األسابيع  في  الدوري  منافسات  مستضيف  والسباق 

فرسان  الدوري  ألقاب  على  وتنافس  املاضية،  الثالثة 

الفروسية  ومراكز  أندية  من  احلواجز  قفز  وفارسات 

باإلمارات من جميع الفئات، وهي فئة فرسان املستوى 

األول وفازت بلقبها الفارسة أنيتا ساندي باجلواد »فور 

الثاني  املستوى  وفئة  إليت،  اسطبالت  من   »2 كاش 

ونال اللقب الفارس محمد يوسف باقر باجلواد »فوس« 

الناشئني  الفرسان  وفئة  للفروسية،  الشارقة  نادي  من 

الزبيبي  أسامة  الفارس  الصدارة  وحاز  )اجلونيورز( 

وفئة  للفروسية،  مندرة  نادي  من  »توالنا«  بالفرس 

الفرسان املبتدئني وتّوجت باللقب الفارسة كايال حسن 

وفئة  للفروسية  الشارقة  نادي  من  »بنتاغون«  باجلواد 

ليث  الفارس  وتصدرهم  )األشبال(  األطفال  الفرسان 

غريب بالفرس »كابيتوال« من نادي الشارقة للفروسية. 

شهد منافسات نهائي الدوري الشيخ عبد الله بن ماجد 

القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، كما 

الهاجري  غامن  الدكتور  الفائزين  بتتويج  وقام  شهدها 

وسلطان  والسباق،  الفروسية  الحتاد  العام  األمني 

وباتريك  للفروسية  الشارقة  نادي  عام  مدير  اليحيائي 

عون املدير اإلقليمي لشركة لوجنني راعية الدوري.

ساندي تتصدر المستوى األول 
املستوى  فرسان  بلقب  ساندي  أنيتا  الفارسة  تّوجت 

األول في نهائي النسخة الثامنة لدوري اإلمارات لوجنني 

لقفز احلواجز، وتنافس عليه الفرسان في شوطني، األول 

والشوط  )135( سم،  حواجز  على  واحدة   جولة  من 

وتنافس  )140( سم،  على حواجز  من جولتني  الثاني 

ساندي  الفارسة  وأكملته  وفارسة  فارسًا   23 فيه 

برصيد  إليت  اسطبالت  من   »2 كاش  »فور  وجوادها 

نقطة جزاء واحدة لتخطيها الزمن املسموح في اجلولة 

 )42.23( بلغ  زمن  في  الثانية  اجلولة  وأنهت  األولى 

ثانية، ومن بعدها تسّيد فرسان القفز من نادي الشارقة 

منصة التتويج من املركز الثاني وحتى اخلامس بعد أن 

أنحصر التنافس على املراكز املتقدمة بينهم في ختام 

اجلولة الثانية، ونال جائزة املركز الثاني الفارس شادي 

غريب باجلواد »تايوان دو الندي« وأكمل اجلولة الثانية 

نقاط   4 ثانية وبرصيد   )42.02( بلغ  في زمن سريع 

جزاء في اجلولة الثانية، وذهبت جائزة املركز الثالث إلى 

الفارس عبد الله الشربتلي واجلواد »شاب 47« وأنهى 

اجلولة الثانية في زمن بلغ )42.12( ثانية وبرصيد 4 

نقاط جزاء في اجلولة األولى.   

محمد باقر يتّوج بلقب
المستوى الثاني

وتّوج  الصدارة  إلى  باقر  يوسف  محمد  الفارس  قفز 

»فوس«  اجلواد  بصحبة  الثاني  املستوى  فرسان  بلقب 

)9 سنوات( من نادي الشارقة للفروسية، وحقق باقر 

اللقب بأداء نظيف خال من نقاط اجلزاء في شوطي فئة 

املستوى الثاني، والذي شارك فيه 22 فارسًا وفارسة 

وجنح منهم 3 فرسان في تسجيل أداء نظيف حتددت 

مراكزهم بأفضلية الزمن، وكان الشوط األول من جولة 

والثاني  سم،   )120( ارتفاعها  حواجز  على  واحدة 

زمن  وأفضل  سم،   )125( حواجز  على  جولتني  من 

في اجلولة الثانية حققه الفارس باقر مع »فوس« وبلغ 

الفارسة  الثاني  املركز  جائزة  ونالت  ثانية،   )42.93(

هولي آن كوارد باجلواد »كونور مكلوود« من اسطبالت 

 )43.35( بلغ  زمن  في  الثانية  اجلولة  وأنهت  الروّية 

ثانية، وذهب املركز الثالث إلى فرسان املستوى الثاني 

بنادي الشارقة للفروسية وحققه  الفارس محمد إبراهيم 

الثانية  اجلولة  وأنهى  »استيبان سي«  باجلواد  الناخي 

في زمن بلغ )48.50( ثانية، وحصل الفارس يوسف 

املستوى  لفرسان  لوجنني  نقاط  أعلى  على  ساواس 

الثاني، والفارس محمد املازمي على أعلى نقاط لوجنني 

لفئة الفرسان الشباب.

أسامة الزبيبي ينتزع لقب )الجونيورز(
إنتزع الفارس أسامة الزبيبي بصحبة الفرس »توالنا« 

فئة  من  الفرسان  لقب  للفروسية  مندرة  نادي  من 

في  التحدي  قبلوا  فارسًا   15 بني  من  )اجلونيورز( 

 )125( حواجز  على  واحدة  جولة  من  األول  شوطني 

ارتفاعها  بلغ  حواجز  على  جولتني  من  والثاني  سم، 

)130( سم، وجنح منهم 3 فرسان في إكمال اجلولتني 

دون خطأ، وتقدمهم الزبيبي بفارق التوقيت منهيا اجلولة 

الثانية في )42.92( ثانية، وتّوج الزبيبي بجائزة أعلى 

سيطر  بعده  ومن  )اجلونيورز(،  لفئة  الدوري  نقاط  

وحتى  الثاني  من  املراكز  على  الشارقة  نادي  فرسان 

سلطان  محمد  الفارس  الثاني  املركز  ونال  السادس، 

في  الثانية  اجلولة  وأكمل  »دورين«  باجلواد  اليحيائي 

زمن بلغ )43.90( ثانية، وأحرز املركز الثالث الفارس 

الثانية في زمن  وأنهى اجلولة  فاروق احلصري  محمد 

بلغ )45.45( ثانية بصحبة اجلواد »فايكنغ”. 

كايال بطلة املبتدئني

وأحرزته  املبتدئني  بلقب  حسن  كايال  الفارسة  تّوجت 

باجلواد »بنتاغون«، مضيفة فوزًا جديدًا لفرسان نادي 

في  خطأ  دون  ألدائها  تتويجًا  فوزها  وجاء  الشارقة، 

شوطي نهائي املبتدئني، الشوط األول من جولة واحدة 

على حواجز )110( سم، في حني جاء الشوط الثاني 

ارتفاعها  حواجز  على  متايز  مع  اجلولة  مبواصفات 

ونال  وفارسة،  فارسا   41 فيه  وشارك  سم،   )115(

باجلواد  أنس  محمد  الفارس  النهائي  لقب  وصافة 

الثالث  املركز  يخرج  ولم  الشارقة،  نادي  من  »تروي« 

نتالي  الفارسة  وأحرزته  الشارقة  فرسان  قبضة  من 

كريستودولو باجلواد »بالوتشي”. 

ليث يتقدم األشبال..
للفروسية  الفرسان األشبال من نادي الشارقة  واصل 

الفرسان  لفئة  لوجنني  نهائي  ألقاب  وحصدوا  تألقهم 

األطفال بعد خوضهم لشوطني، األول من جولة واحدة 

الثاني  والشوط  سم،   )105( ارتفاعها  حواجز  على 

ارتفاعها  حواجز  على  متايز  مع  اجلولة  مبواصفات 

وفارسة،  فارسا   14 فيه  وتنافس  سم،   )110(

حتى  خطأ  دون  النظيف  األداء  واصلوا  منهم  خمسة 

من  فارسان  خطأ  دون  التمايز  وأكمل  التمايز،  جولة 

غريب  ليث  الفارس  األول  للفروسية،  الشارقة  نادي 

التمايز في زمن  باجلواد »كابيتوال اس آر زد« وأنهى 

بلغ )37.31( ثانية وتّوج بلقب الدوري لفئة الفرسان 

الشامسي  الله  عبد  سيف  الفارس  والثاني  األطفال، 

في  التمايز  جولة  وأكمل  ماس«  »ديزابامليون  باجلواد 

زمن بلغ )39.41( ثانية، وأحرز املركز الثالث الفارس 

عيسى عمران العويس باجلواد »أفيلون« من اسطبالت 

بلغ  سريع  زمن  في  التمايز  إكمال  بعد  الصافنات 

)34.27( ثانية وبرصيد 4 نقاط جزاء.

عبد الله بن ماجد وسلطان اليحيائي مع االبطال.
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قفز الحواجز

سالم  محمد  ملالكها  زد«  »سيلفيتا  الفرس  تّوجت 

 6 عمر  الصغيرة  القفز  خيول  نهائي  بكأس  احلوسني 

لنادي  اململوكة  شيللو«  »ميس  الفرس  وفازت  سنوات، 

الشارقة للفروسية بكأس خيول القفز عمر 6 سنوات، 

اجلواد  سنوات   5 عمر  للخيول  الفوز  كأس  وحقق 

»جويب في دي إلساكر« ملالكه الشيخ عبد الله بن جمال 

لدوري   16 األسبوع  منافسات  ضمن  وذلك  النعيمي، 

اإلمارات لوجنني لقفز احلواجز والذي اشتمل على 10 

أشواط جرت على مدى يومني مبيدان الصالة املغطاة 

لوجنني  برعاية  والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي  في 

وإشراف احتاد اإلمارات للفروسية والسباق، وتنافس 

فيها فرسان وفارسات قفز احلواجز من مختلف أندية 

ومراكز الفروسية باإلمارات، وشهد املنافسات الشيخ 

وتّوج  الفرسان  أداء  وتابع  النعيمي،  ناصر  بن  جمال 

عام  مدير  اليحيائي  خليفة  محمد  سلطان  الفائزين 

احتاد  ممثل  زميت  وحسام  للفروسية،  الشارقة  نادي 

الفروسية. 

“سيلفيتا زد« بطلة خيول الـ 7 سنوات
سالم  محمد  ملالكها  زد«  »سيلفيتا  الفرس  أحرزت 

احلوسني كأس لقب نهائي شوط خيول القفز الصغيرة 

مساره  وصمم  اجلولتني  مبواصفات  سنوات،   7 عمر 

سنوات، مبواصفات اجلولتني على حواجز بلغ ارتفاعها 

دمييتريوس  الفارس  معها  الفوز  وحقق  سم،   )130(

ناتسيس الذي جنح في إكمال شوط اليوم األول دون 

خطأ، وفي شوط اليوم الثاني أكمل اجلولة األولى دون 

خطأ، وأمت اجلولة الثانية في زمن بلغ )46.56( ثانية 

الثاني  املركز  بجائزة  وتّوج  جزاء،  نقاط   4 برصيد 

ماجد  الشيخ  الفارس  مالكه  بصحبة  »سنتر«  اجلواد 

بن عبد الله القاسمي من نادي الشارقة أيضًا، وأنهى 

اجلولة الثانية في زمن بلغ )58.14( ثانية ومبجموع 7 

نقاط جزاء، وحازت الفرس »فالنتني« من نادي أبوظبي 

راشد  الفارس  الثالث بصحبة  املركز  جائزة  للفروسية 

محمد الرميثي والزمن )48.34( ثانية والتي واصلت 

الثانية  اجلولة  أكملت  أنها  إال  خطأ  دون  مشاركاتها 

برصيد 8 نقاط جزاء.

“جويب في دي إلساكر«
يتّوج بلقب خيول الـ 5 سنوات

تّوج اجلواد »جويب في دي إلساكر« من نادي الشارقة 

للفروسية ملك الشيخ عبد الله بن جمال النعيمي، بلقب 

مسارها  وصمم  سنوات،   )5( الصغيرة  القفز  خيول 

الفوز  معها  وأجنز  سم،    )120( ارتفاعها  بحواجز 

الفارس الشيخ علي بن جمال النعيمي، بعد أن جنح في 

إكمال اجلولة الثانية في زمن بلغ )56.44( ثانية، وحاز 

الشارقة  نادي  من  آر«  جيه  »كيدام  اجلواد  الوصافة 

ثانية   )47.63( بلغ  زمن  في  الثانية  اجلولة  وأكمل 

وبرصيد 4 نقاط جزاء ارتكبها في اجلولة األولى بقيادة 

مالكه الفارس سالم أحمد السويدي، ونال املركز الثالث 

اجلواد »أميريتس برايد« من مركز اإلمارات للفروسية، 

أليس  الفارسة  معه  وشاركت  املري  الله  عبد  وميتلكه 

 )61.44( بلغ  زمن  في  الثانية  اجلولة  وأنهت  ديباني 

ثانية وبرصيد 14 نقطة جزاء، منها 5 نقاط في اليوم 

األول للمنافسات.

العواني والمرزوقي
يتصدران )الجونيورز(

حقق الفارس سلطان ماجد العواني بالفرس »كاروداس 

الشوط  صدارة  للفروسية  أبوظبي  نادي  من  زد« 

مبواصفات  )اجلونيورز(  فئة  من  للفرسان  املخصص 

سم،   )125( ارتفاعها  حواجز  على  الواحدة  اجلولة 

مشاركا  فارسا   23 بني  من  الفوز  العواني  وأحرز 

خطأ.  دون  اجلولة  إكمال  في  فرسان   4 منهم  وجنح 

املرحلتني  مبواصفات  الفئة  لنفس  الثاني  الشوط  وفي 

 4 خطأ  دون  املرحلتني  وأكمل  فارسا،   19 شارك 

الفارس عمر  بالصدارة من نصيب  الفوز  فرسان جاء 

عبد العزيز املرزوقي والفرس »أوغولني« من إسطبالت 

الشراع، ومن بعده في املركز الثاني الفارس سلطان 

العواني بالفرس »كاروداس زد«. وفي الشوط املفتوح 

من جولة واحدة على حواجز )130( سم، تنافس 40 

نهائيات خيول القفز الصغيرة بنادي الشارقة للفروسية

“سيلفيتا زد” و“ميس شيللو” و “جويب” أبطال الفئات العمرية

بحواجز بلغ ارتفاعها )135( سم، جنحت الفارسة تينا 

لوند من نادي دبي للبولو والفروسية، في إكمال الشوطني 

في  الثانية  اجلولة  وأنهت  دون خطأ  زد«  »سيلفيتا  مع 

زمن سريع بلغ )42.31( ثانية، وانحصر التنافس بني 

ثالثة خيول أكملت مشاركاتها دون خطأ وحسم عامل 

الزمن أفضلية املراكز بينها، ونال املركز الثاني اجلواد 

»داميوند وي« للفارسة نادية ترمي والفارس سالم أحمد 

بعد أن أكمل اجلولة الثانية معه في زمن بلغ )45.24( 

»هيرا  الفرس  إلى  ذهبت  الثالث  املركز  وجائزة  ثانية، 

اف بي اتش« لـ كرينو هورسيس وبقيادة الفارسة أليس 

ديباني من مركز اإلمارات للفروسية التي أكملت معها 

اجلولة الثانية في زمن بلغ )46.48( ثانية. 

“ميس شيللو« تهدي الشارقة
لقب خيول الـ 6 سنوات

للفروسية  الشارقة  نادي  شيللو«  »ميس  الفرس  أهدت 

كأس لقب فوزها في نهائي خيول القفز الصغيرة عمر 6 
إكمال  في  فارسا   14 منهم  وجنح  وفارسة،  فارسا 

اجلولة دون خطأ ونال جائزة املركز األول الفارس عبد 

الله الشربتلي باجلواد »شاب 47« من نادي الشارقة 

املفتوح  الشوط  في  التنافس  بينهم  وجتدد  للفروسية، 

سم،   )130( ارتفاعها  حواجز  على  مرحلتني  من 

وأكمل املرحلتني دون خطأ 15 فارسا وفارسة ومركز 

بالفرس  ناتسيس  دميتريوس  الفارس  حققه  الصدارة 

»كاليستا« من نادي الشارقة للفروسية أيضًا، والثاني 

الفارس محمد شافي الرميثي واجلواد »بووك« من نادي 

تراث اإلمارات.

منافسات المبتدئين واألشبال
بشوط من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها )110( 

منافسات  انطلقت  األشبال،  الفرسان  ملشاركة  سم 

االسبوع 16 لدوري القفز، مبشاركة 9 فرسان وجنح 

وأقيم  خطأ،  دون  اجلولة  إكمال  في  فرسان   7 منهم 

الشوط الثاني لألشبال مبواصفات اجلولة الواحدة مع 

جولة للتمايز على حواجز ارتفاعها )115( سم، وشارك 

التمايز  إلى  فرسان   4 منهم  صعد  فرسان،   10 فيه 

وأكمل جولته دون خطأ 3 فرسان نالوا املراكز األولى 

وفي مقدمتهم الفارس عيسى عمران العويس واجلواد 

الفرسان  ومن  الصافنات.  اسطبالت  من  »أفيلون« 

املبتدئني شارك 28 فارسا وفارسة في شوطني األول 

الثاني من جولة مع متايز،  من جولة واحدة، والشوط 

انتقل إلى التمايز 5 فرسان وأكمله دون خطأ 3 فرسان 

الشامسي  الفارس خليفة محمد  الصدارة  ونال  أيضًا 

وحاز  للفروسية،  الشارقة  نادي  من  »جاليد«  باجلواد 

عائشة  الفارسة  بالنادي  املتصدر  زميلة  الثاني  املركز 

محمد املازمي واجلواد »لونهيرز بي”.
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بطولة سلطان بن زايد للدريساج

إيفا روز تحرز المركز األول للشوط المتقدم في بوذيب

دريســاج

حتت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل 

صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث االمارات 

كرم النادي الفائزين في منافسات بطولة سمو الشيخ 

سلطان بن زايد آل نهيان للترويض )الدريساج(،  التي 

نظمها في صالة سموه الكبرى للفروسية مبدينة اخلتم، 

للفروسية،  اإلمارات  احتاد  مع  والتنسيق  بالتعاون 

الفرسان املواطنني ومن  مبشاركة كبيرة من نخبة من 

مختلف اجلنسيات املقيمة على أرض الدولة مثلت العديد 

من االسطبالت في الدولة، وذلك بحضور ومحمد مهير 

العاملية  بوذيب  واسطبالت  قرية  إدارة  مدير  املزروعي 

وجمهور  النادي  في  املسؤولني  من  وعدد   ، للفروسية 

كبير من محبي هذه الرياضة.

 ومت تكرمي الفائزين في مختلف أشواط البطولة، حيث 

املتقدم  للشوط  األول  باملركز  روز  إيفا  الفارسة  فازت 

احتاد  في  املسجلني  لغير  املفتوح  بوذيب  لفرسان 

اإلمارات للفروسية الذي شارك فيه 13 فارسا وفارسة، 

األول لشوط  باملركز  ناسيك  بارا  إيدا  الفارسة  وفازت 

املسجلني  لغير  اإلمارات  لفرسان  املفتوح  التمهيدي 

 11 فيه  شارك  الذي  للفروسية  اإلمارات  احتاد  في 

ريبيكا  الفارسة  فازت  كما  والفارسات،  الفرسان  من 

التمهيدي4 الذي  فان دين بريوك باملركز األول لشوط 

الفارسة تريسي  اثنتان، وفازت  شاركت فيه فارستان 

وجنارد جل باملركز األول لشوط املبتدئني4 الذي شارك 

فيه 11 فارسا وفارسة، فيما فازت الفارسة لينا موين 

للصغار  الفرق  الدولي  االحتاد  لشوط  األول  باملركز 

وفازت  والفارسات،  الفرسان  من   8 فيه  شارك  الذي 

االحتاد  لشوط  األول  باملركز  تودلر  كارولني  الفارسة 

الدولي الفردي للصغار الذي شارك فيه 9 من الفرسان 

والفارسات، وفازت الفارسة تريسي وجنارد جل باملركز 

األول لشوط االحتاد الدولي للناشئني فردي الذي شارك 

فيه 6 من الفرسان والفارسات، فيما فازت الفارسة لينا 

موين باملركز األول لشوط مستوى دولي متقدم سانت 

أيضا  فازت  كما  فارسات،   3 فيه  الذي شارك  جورج 

املتوسط  الدولي  االحتاد  مستوى  لشوط  األول  باملركز 

الذي لم يشاركها أحد في منافساته.

تسعة أشواط
أقيمت منافسات البطولة وفقا لقوانني احتاد اإلمارات 

شوطان  أشواط؛  تسعة  وتضمنت  والسباق،  للفروسية 

اإلمارات  احتاد  في  املسجلني  لغير  مفتوحان  منها 

للفروسية؛ أحدهما متهيدي لفرسان اإلمارات، واآلخر  

الفائدة  مدى  عن  عبروا  الذين  بوذيب  لفرسان  متقدم 

التي حصلوا عليها وخيولهم من هذه البطولة، حيث أكد 

كل من الفارسني هزاع عوض الكعبي وزايد النهدي من 

طلبة األكادميية عن سرورهما ملا حققاه في منافسات 

األشواط التي شاركا فيها، سواء كان ذلك على صعيد 

املشاركة،  اخليول  على صعيد  أو  الشخصية  املهارات 

فيما امتدح زميلهم ابراهيم علي البلوشي، الذي أحرز 

املنافسات  هذه  مثل  الشوط،  هذا  في  الثالث  املركز 

لديه مهارات  التي اعتاد على املشاركة فيها، إذ تعزز 

ترفده في سباقات الفروسية األخرى، وقد شكر اجلميع 

وزميلهم ناصر أحمد الكربي، الذي أحرز املركز الثاني، 

سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب 

السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث اإلمارات على ما 

يقدمه لرياضة الفروسية وما يوليه سموه لهذه الرياضة 

مبختلف أنواعها من اهتمام بهدف االرتقاء بها ورفدها 

املستمر بعناصر شابة حتافظ على حيويتها.

إقبال كبير على الدريساج
تلقى منافسات ترويض اخليول “الدريساج” التي دأب 

على تنظيمها النادي إقباال من قبل الفرسان من مختلف 

رياضات  من  أوملبية  رياضة  فهي  الدولة،  اسطبالت 

اخليول تعبر عن قدرة الفارس على التحكم في اخليل، 

مهاراتهم  عرض  في  املتنافسون  فيها  يتبارى  حيث 

ومقدرتهم في ترويض اخليل، إذ تعمل هذه املنافسات 

احلصان  لدى  الطبيعية  الرياضية  القدرة  تطوير  على 

أداء  مستوى  أعلى  يحقق  بحيث  لألداء،  واستعداده 

حصان سباق؛ فيقوم بأداء التحركات املطلوبة تلقائًيا، 

فارسه  من  البسيطة  املساعدة  حركات  إلى  مستجيبا 

حيث  مجهود،  أي  بذل  عليه  يبدو  وال  ميتطيه،  الذي 

ترويض اخليول احلديثة  الفارس في مسابقات  يبرهن 

من  املستويات  كل  في  التدريب  على  قدرته  مدى  على 

خالل أداء “االختبارات”، التي هي عبارة عن مجموعة 

محددة من التحركات التي ينبغي أن يؤديها احلصان 

في حدود مساحة معينة.

من منافسات مسابقة الدريساج.
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تعليم الفروسية ـ خاص البادية

كيف يعزز ركوب الخيل قدرة األطفال على التعّلم؟

أثناء  التي حتصل  احلركات  أّن  يَرْون  يابانّيون  علماء 

القدرات  ينتج عنها حتّسٌن في  ركوب اخليل ميكن أن 

اإلدراكية عند األطفال، وبالتالي حتسني قدراتهم على 

التعلّم.

أداء  يحّسن  اخليل  ركوب  أّن  اليابان  في  علماء  وجد 

التعلّم من خالل عّدة اختبارات  األطفال وقدرتهم على 

التي حتصل  احلركات  أّن  العلماء  واستنتج  لسلوكهم. 

في  حتّسٌن  عنها  ينتج  أن  ميكن  اخليل  ركوب  أثناء 

القدرات اإلدراكية , وعن السبب فى ذلك، وجد الباحثون 

أن آثار االهتزازات التي تنتج عن ركوب اخليول، تؤدي 

)السمبثاوي(،  أو  الودي  العصبي  اجلهاز  تنشيط  إلى 

الذي يعزز القدرة على التعلم عند األطفال.

الفوائد  من  عدد  »هناك  إن  أيضًا،  الباحثون،  وقال 

الناجمة عن التفاعالت بني اإلنسان واحليوانات األليفة، 

تعود بالنفع على منو الطفل، ومنها القدرة على اتخاذ 

قرارات مدروسة والتوصل إلى استنتاجات منطقية«.

أداء مجموعة  البحث  فريق  راقب  التأثير،  ذلك  ولرصد 

والذاكرة  للتعلم  بسيطة  اختبارات  فى  األطفال،  من 

واملعرفة، قبل وبعد ركوب اخليل.

األبعاد  الثالثية  التسارع  عملّية  أّن  الباحثون  ويعتقد 

مما  العصبي  اجلهاز  يحّفز  قد  اخليل  ركوب  حلركات 

يعزز اإلدراك.

طوكيو  جامعة  في  الزراعة  كلية  في  البروفيسور  وقال 

ركوب  آثار  تناولت  دراسات  “عدة  أوهتا  ميتسواكي 

ركوب  تأثير  على  الدالّة  واآللّيات  األطفال  عند  اخليل 

على  البحوث  نتائج  ُنشرت  وقد  اإلنسان”،  على  اخليل 

.Frontiers in Public Health موقع
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الفيتامينات الهامة في نظام الحصان الغذائي

الغذائي  النظام  من  أساسي  جزء  هي  الفيتامينات 

لكل حصان، إال أن لها أهمية خاصة عند طلب املزيد 

تعتبر  الرياضية.  التمارين  أداء  حيث  من  خيولنا  من 

العالمات البدنية املرتبطة بنقص أو زيادة واضحة من 

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

الوارد  الفيتامينات  مستوى  يقوم  أن  نفترض  أن  لنا 

ما  عادة  األداء.  بتحسني  خليولنا  الغذائي  النظام  في 

تكون اخليول متسامحة جدا مع العيوب أو التجاوزات 

الهامش  يكون  وبذلك  الفيتامينات  فيما يخص  الطفيفة 

في  جدا  واسعا  الصحية  املشاكل  ملنع  املقبولة  للكمية 

قضية  الصحة  على  احلفاظ  يعتبر  ذلك،  ومع  الغالب. 

الهدف  هو  والذي  األمثل،  األداء  حتقيق  عن  منفصلة 

األسمى خليول السباق وخيول املنافسة.

ميكن تقسيم الفيتامينات إلى تلك املنحلة في املاء، والتي 

تشمل مجموعة فيتاميناتB وفيتامني C، والفيتامينات 

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

منحلة  فيتامينات  هي   Bفيتامينات مجموعة  أن  وحيث 

في املاء،

طرحها  سيتم  االحتياج  فوق  الفائضة  الكمية  فإن 

آلية مفيدة حيث  تعتبر هذه  البول.  ببساطة عن طريق 

أن االستخدام املفرط للمكمالت الغذائية احملتوية على 

فحسب  اقتصاديا  مجد  غير  يكون  ما  عادة   Bفيتامني

أكثر من كونه ذو أضرار محتملة على الصحة.

في  املهام  من  يحصى  ال  عدد   B فيتامينات  ملجموعة 

الطاقة،  توليد  في  خاصة  أهمية  لها  أن  إال  اجلسم، 

الدم  خاليا  تكوين  العصبي،  للجهاز  املناسب  األداء 

احلمراء، احلفاظ على اجلهاز الهضمي وصحة اجللد. 

اخليول عن  Bلدى  فيتامني  )تركيب(  توليف  يتم  عادة، 

للحصان.  اخللفي  املعي  حتتل  التي  البكتيريا  طريق 

عندئذ تصبح هذه الفيتامينات الداخلية املنشأ محتملة 

التوافر لالستخدام من قبل احلصان. ومن الواضح أن 

للبكتيريا  التوازن الصحي  للتأكد من  هذا يوفر حافزا 

في املعي اخللفي وكونه بيئة مضيافة. إن احلفاظ على 

أحجام صغيرة لوجبة الطعام يساعد على حتقيق ذلك، 

حيث أنه يقلل من كمية النشاء الواصلة للمعي اخللفي 

والتي أفلتت من الهضم في األمعاء الدقيقة. يؤدي هذا 

التخمير الهام للنشاء في املعي اخللفي إلى وجود بيئة 

الصديقة”.  “للبكتيريا  مواتاة  أقل  وهو  أكثر حمضية، 

مثل  الغذائية  أن تساعد مكمالت اخلمائر احلية  ميكن 

السلبي  األثر  تعويض  على  أيضا   Spاخلباز خميرة 

بالنشاء  الغني  الغذائي  املنافسة  أو  السباقات  لنظام 

على بيئة املعي اخللفي.

الغذائية  باملكمالت  كبير  اهتمام  دائما  هناك  كان  لقد 

من  لعدد  األداء  خيول  لدى   Bفيتامني على  احملتوية 

التابعة  الفيتامينات  من  فالعديد  املختلفة،  األسباب 

مبختلف  كبير  بشكل  تشارك   Bفيتامينات ملجموعة 

دورا  تلعب  وأنها  سيما  ال  الطاقة،  توليد  مسارات 

 ،Co-A أسيتيل  إلى  البيروفات  حتويل  في  هاما 

يساهم  الهوائي.  األيض  في  أساسية  مرحلة  وهي 

انخفاض أو عدم اكتمال حتويل البيروفات إلى أسيتيل

اللنب(  )حمض  الالكتيك  حمض  تراكم  في   Co-A

أيونات  لتشكيل  ذلك  بعد  يتفكك  والذي  العضالت،  في 

في االرتفاع  هذا  إن   .  )+H(والهيدروجني الالكتات 

عملية  في  مهم  عامل  هو  املصاحبة  واألحماض   +H

ألداء  ضرورية   B فيتامينات  تعتبر  لذا  اإلرهاق. 

التمارين الرياضية، وليس من املستغرب أن مكمالتها 

الغذائية غالبا ما تكون سمة من سمات األنظمة الغذائية 

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

لتلك  دليل يشير إلى فائدة أي مكمالت غذائية إضافة 

املطلوبة لتلبية املتطلبات اليومية. ومع ذلك، في حني قد 

توفر  ال  قد  مفيدة،  املفرطة  الغذائية  املكمالت  تكون  ال 

بعض األعالف كمية كافية من فيتامني B، وخاصة حني 

يتم تخفيض التركيب امليكروبي الناجت عن اختراق املعي 

اخللفي. لدى وضع أداء التمارين الرياضية جانبا، قد 

يكون هناك مبرر آخر للمكمالت الغذائية احملتوية على 

فيتامني B. فقد اشتهرت فيتامينات B بتحفيز الشهية، 

مما قد يكون مفيدا لألكلة سريعي االهتياج املصابني 

املكمالت  العديد من  إلى ذلك، حتتوي  بالتوتر. إضافة 

تركيزات  على  األحيان  بعض  في  “املهدئة”  الغذائية 

بعضها  أن  حيث   ،  Bفيتامينات بعض  من  جدا  عالية 

قد اشتهر بتلطيف سلوك سريعي االنفعال. كان هناك 

القليل من األبحاث التي أجريت على اخليول لدعم واحد 

من هذين املفهومني. ارتبط قمع الشهية لدى اإلنسان 

مع نقص فيتامني B12، وأفادت التقارير في السابق 

بأن تناول املكمالت الغذائية احملتوية على حمض الفوليك 

يتعلق مبوضوع  ما  في  األطفال.  لدى  الشهية  يحسن 

Bعلى  الفيتامني  الغذائية احملتوية على  املكمالت  تأثير 

السلوك، فليس هناك مرة أخرى أي إثبات على فائدتها 

للخيول، إال أن من الواضح من الدراسات التي أجريت 

على األنواع األخرى أن هناك بعض التدخل لفيتامينات

B املختلفة في املزاج والسلوك.

للحوافر  القرنية  املادة  رداءة  تشكل  أن  أيضا  ميكن 

مشكلة لدى خيول اإلسطبل خاصة، وكثيرا ما استشهد 

باعتبارها مشكلة خاصة باخليل األصيلة. هناك العديد 

باملفيدة جلودة  التي مت وصفها  الغذائية  العناصر  من 

ومنو املادة القرنية للحوافر، إال أن بيوتني فيتامني Bهو 

األكثر شهرة على األرجح. أظهرت العديد من الدراسات 

أن املكمالت الغذائية املفرطة بالبيوتني )10 – 20 ملغ 

في اليوم حلصان بوزن500 كجم( ميكن أن يكون لها 

تأثيرا إيجابيا على جودة املادة القرنية.

والذي  املاء،  في  منحل  آخر  فيتامني  هو   C فيتامني 

وهو  لألكسدة،  املضاد  اجلسم  فريق  من  جزءا  يشكل 

يعتبر هاما بصفة خاصة لوظيفة الرئة واملفاصل كما انه 

يشكل جزءا من الدفاعات املناعية. وخالفا لفيتامينات 

اململوكة،  األعالف  في  عموما  عليه  العثور  يتم  لم   ،B

من   C فيتامني  توليف  على  قادرة  اخليول  أن  حيث 

اجللوكوز في الكبد. إنه ألمر قابل للجدل ما إذا كانت 

 Cهناك حاجة لنظام غذائي إضافي محتو على فيتامني

للخيول الطبيعية ذات منط احلياة املستقرة نسبيا. ومع 

 Cذلك، يعتقد حاليا أن التوليف الداخلي املنشأ لفيتامني

قد ال يكون كافيا ملواكبة زيادة االحتياجات في حاالت 

احلرة  اجلذور  إنتاج  زيادة  يتم  حيث  معينة،  مرضية 

التهاب، ال  قد يحدث هذا مع  ملحوظ.  الضارة بشكل 

سيما عند وجود مرض تنفسي أو مرض في املفاصل.

ال يتم امتصاص جميع أشكال فيتامنيC بشكل جيد 

تعليم الفروسية ـ خاص البادية
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لدى اخليول، واملفارقة هي أن الشكل املعروف عموما 

)حمض االسكوربيك( يتم امتصاصه في الواقع بشكل 

مثل   Cلفيتامني أخرى  مصادر  تعتبر  للغاية.  ضعيف 

بامليتات اسكوربيل أو اسكوربيل الكالسيوم2--أحادي 

اإليجابي  األثر  يعتبر  حيويا.  تواجدا  أكثر  الفوسفات 

راسخا   Cفيتامني على  احملتوية  الغذائية  للمكمالت 

بشكل معتدل لدى وجود أمراض تنفسية. لقد حتسن 

التنظيرية  والنتيجة  الرياضية  التمارين  بالتأكيد حتمل 

بانسداد  احلافل  التاريخ  ذات  اخليول  لدى  لاللتهاب 

تناول  من  فقط  أسابيع   4 بعد  املتكرر  الهواء  مجرى 

 E ، Cفيتامينات على  احملتوية  الغذائية  املكمالت 

والسيلنيوم.

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

يوحي اسمها قابلة للذوبان في الدهون. يتم امتصاصها 

في القناة الهضمية باالشتراك مع املكون الزيتي للنظام 

الغذائي، وميكن – على عكس الفيتامينات املنحلة في 

الكبد.  وخاصة  اجلسم،  في  تخزينها  يتم  أن   – املاء 

تسمح  ألنها  النواحي،  بعض  من  ميزة  هذه  تعتبر 

بتخزين فيتامينات A وD مثال إلى أن يتم طلبها عند 

انخفاض مستوياتها في النظام الغذائي. ومع ذلك، فقد 

مشكالت  إلى  أيضا  األنسجة  في  عليها  اإلبقاء  يؤدي 

صحية محتملة لدى زيادة املخزون من هذه الفيتامينات.

ودعم  للرؤية  الضروري   –  A فيتامني  إمدادات  تعتبر 

املناعة – جيدة عموما للنظم الغذائية النموذجية للسباق 

ما  مرحلة  في   A فيتامني  اخليول  ستتلقى  واملنافسة. 

قبل التشكل من أعالفها املركزة، وب كاروتني – وهو 

مكون متحول أو طليعة الفيتامني A – من أي عشب 

يتواجد  البرسيم.  أو  كالتنب  أخرى  خضراء  مواد  أو 

ما  تتراوح  التي  املركزات  في  عادة   A فيتامني  تركيز 

بني 11000 – 14000 وحدة دولية / كغم. تتم تغذية 

حصان األداء قيد التدريب على 6 كلغ من العلف املركز 

 84000  –  66000 بني  ما  سيتلقى  بالتالي  يوميا، 

تعتبر  فقط.  املركز  العلف  من  اليوم  في  دولية  وحدة 

هذه كمية كافية لتلبية االحتياجات اليومية بشكل كاف 

احلرص  توخي  يجب  ذلك،  ومع  التدريب.  قيد  للخيول 

لتجنب زيادة كمية فيتامني A، خصوصا عند استخدام 

املكمالت الغذائية احملتوية على فيتامني A املضاعف. 

النظام  في   A لفيتامني  األعلى  اآلمن  املستوى  إن 

الغذائي حلصان بوزن 450 كلغ على سبيل املثال هو 

حوالي 144000 وحدة دولية في اليوم. ارتبط اإلفراط 

أنه  كما  العظام  هشاشة  مع   A فيتامني  تناول  في 

متداخل في أمراض النمو العظمي.

كان هناك القليل من األبحاث التي أجنزت لقياس الكمية 

دراسة سابقة  وتشير   .AA فيتامني  من  لألداء  املثلى 

في  دولية  وحدة   50000 تناول  أن  إلى  فقط  واحدة 

األنظمة  مبعظم  مسبقا  )املرفق   A فيتامني  من  اليوم 

واحلد  الضام  النسيج  بدعم  سيقوم  للسباق(  الغذائية 

من إصابات األوتار.

أنه  إال  الدسم،  في  منحل  آخر  فيتامني  هو   Dفيتامني

الكالسيوم  بتوازن  وثيق  بشكل  أيضا  مرتبط  هرمون 

الكالسيوم  امتصاص  بتسهيل  يقوم  فهو  والفسفور، 

الكلى  من  امتصاصه  إعادة  و  الهضمية  القناة  في 

أهمية  ذا   Dفيتامني يكون  أن  املرجح  من  والعظام. 

خاصة عند إعادة تشكيل العظام وخاصة خالل الفترة 

يالحظ  حيث  السباق  على  املبكر  للتدريب  النموذجية 

 Dوجود انخفاض في كثافة العظام. يشار إلى فيتامني

أحيانا باسم فيتامني “الشمس املشرقة”، حيث ميكن 

التعرض  عند  اجللد  في  طبيعي  بشكل  إنتاجه  للخيول 

لكثير  بالنسبة  مشكلة  هذا  يشكل  قد  الشمس.  ألشعة 

من اخليول التي تقضي معظم وقتها في الداخل بعيدا 

عن أشعة الشمس. متيل األعالف املركزة إلى أن تكون 

أن  معتدلة  لكمية  وميكن   ،  Dبفيتامني جيدا  محصنة 

بات  القليل  أن  رغم  بسهولة،  اليومية  املتطلبات  تلبي 

معروفا عن الكمية املثلى لألداء.

املضادة  خلصائصه  األرجح  على   Eفيتامني يشتهر 

“األربطة”  في  سابقا  املذكورة  ومشاركته  لألكسدة 

لم  أنه  رغم  بالعضالت.  املتصلة  احلاالت  من  وغيرها 

فيتامني كمية  كفاية  عدم  بني  قاطعة  وجود صلة  يثبت 

هذه  أن  عموما  به  املسلم  من  أن  إال  واألربطة،   E

فيتامني من  أعلى  متطلبات  لديها  يكون  قد  اخليول 

األبحاث  وجدت  وقد  فيه.  حقيقي  نقص  من  بدال   E

املجلس  من  بها  املوصى  احلالية  الكمية  أن  السابقة 

كافية  ليست   Eفيتامني من   )NRC(لألبحاث الوطني 

والعضالت  للبالزما   Eفيتامني مستويات  على  للحفاظ 

أثناء التدريب. قد تكون هناك حاجة إلى كمية قريبة من 

E فيتامني  من  اليوم  في  دولية  وحدة   1500-2500

للحفاظ على حالة فيتامني E أثناء التمارين الرياضية 

 E املنتظمة. وأفادت التقارير بأن كمية أعلى من فيتامني

5000( وحدة دولية في اليوم( حتد من االرتفاع املرتبط 

 )CK(املؤنزم للكرياتني  الرياضية  التمارين  مبمارسة 

خالل ممارسة التمارين الرياضية من نوع إطالة القدرة 

على التحمل.

فيتامني مستوى  األعالف  شركات  من  العديد  زادت 

نرى  أن  الشائع  من  كان  فبينما  اآلن،  أعالفها  في   E

أعالف سباق أو منافسة حتتوي على 250 وحدة دولية 

للكلغ من فيتامني E، قامت العديد من الشركات اآلن 

بزيادة هذا املستوى الى ما يقرب من 300 – 500 

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

الغذائية فليس املهم مستوى وجود  مع معظم األشياء 

فيتامني E فحسب، بل كيفية تقدميه. إن توافر فيتامني

E يختلف بشكل ملحوظ ما بني مصدر صناعي يوجد 

بدرجة كبيرة في األعالف احملضرة، ومصدر طبيعي. 

توفرا  أكثر  لتكون   Eلفيتامني الطبيعية  األشكال  تظهر 

أن  إال  ملحوظ.  بشكل  التقليدي  الصناعي  الشكل  من 

 ،E التكنولوجيا احلديثة جعلت صنع كبسوالت فيتامني

وجعلها منحلة في املاء أمرا ممكنا أيضا، مما يزيد من 

مدى توافره بشكل أكبر.

فيتامنيK هو فيتامني آخر منحل في الدسم. يقع دوره 

األساسي في تخثر الدم واستقالب العظام كذلك. هناك 

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

K3 . فهناك حاجة لفيتامنيK1 لتفعيل األوستيوكالسني 

الالزم لتوجيه متعدن العظام. ويوجدK1 في كأل املراعي 

ولكنه غير مستقر بطبيعته، وتقل مستوياته مع انخفاض 

جودة املراعي وتتراجع فجأة مبجرد قطعه لصنع التنب. 

هو  اململوكة  األعالف  إلى  املضاف   Kفيتامني شكل 

فيتامني K2، الذي يحقق دوره في تخثر الدم إال أنه 

ليس قادرا على تفعيل األوستيوكالسني. تنتج البكتيريا 

املعوية فيتامني K3، على الرغم من أن مساهمته بحد 

ذاتها بالنسبة للحصان غير معروفة على وجه الدقة. لم 

حتدد الدراسات على اخليول حتى اآلن كمية املتطلبات 

الغذائية من فيتامني K، رغم أن األبحاث احلديثة تشير 

إلى أن املكمالت الغذائية احملتوية على فيتامنيK1 قد 

تكون مهمة لقوة ومتانة العظام.

تكون  أن  الى  واملنافسة  للسباق  الغذائية  النظم  متيل 

محصنة جيدا بالفيتامينات، ومن خبرة – يعد اإلفراط 

استخدام  يتم  حني  شائعا.  أمرا  الغذائية  باملكمالت 

مكمالت فيتامني إضافية ينبغي التماس فائدة واضحة 

على سبيل املثال للبيوتني أو رمبا من خالل استخدام 

أشكال أكثر حيوية من بعض الفيتامينات مثل فيتامني 

C أو E. سيشكل إجراء مزيد من البحوث حول تأثير 

التوازن امليكروبي في املعي اخللفي على وضع فيتامني 

B، وحول دور فيتامنيD وK1 لدى خيول األداء أمرا 

مثيرا لالهتمام.
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كيف تتقن تغيير عنان قيادة لحصانك بشكل مستقيم؟

هل تعلم أن تغيير عنان القيادة على حصانك ال يدور 

في الواقع دائما حول تغيير االجتاه؟ ميكن أن تشكل 

بعض  في  حتدي  من  نوعا  القيادة  عنان  تغييرات 

فقدوا  الذين  األشخاص  بعض  أعرف  فأنا  األحيان، 

خطوة  لنصف  القيادة  عنان  تضييع  طريق  عن  الكثير 

فقط أو حتى سحب عنان القيادة خلطوتني.

من  لكل  بإتقان  القيادة  عنان  تغيير  على  قادرا  لتكون 

على  نفسه،  الوقت  في  واخللفيتان  األماميتان  الساقني 

حصانك أن يّوضع جسده بطريقة جتعل عموده الفقري 

مستقيما. في حالتي، عند قيامي بتغييرات عنان القيادة 

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

كمعظم الناس. أقوم أثناء عملية الدوران بتدوير الزوايا، 

إال أنني أسير بشكل مستقيم من خالل الوسط. وأقوم 

بعد ذلك بتغيير عنان القيادة في الوسط، وأقوم ببضع 

بشكل  احلصان  على  للحفاظ  مستقيم  بشكل  خطوات 

محاذ قبل االستمرار باالجتاه املعاكس.

لذا، يتعلق األمر في الواقع بضمان أن يبقى كل شيء 

من  نوع  كخلق  ما  شيء  إنه  الوقت.  طوال  مستقيما 

اخلطوات  من  أدناه  حتقق  للفارس.  التدريب  عجالت 

التي أتبعها:

ضع عمودا في وسط الساحة وكال طرفيه يشيران إلى 

عالمات املركز. يساعدك هذا العمود على التركيز على 

خط مستقيم. ابتداء من عنان القيادة اليميني وبقفزة، 

انتقل إلى دائرة ميينية كبيرة. عند اقترابك من الوسط 

نحو  وحترك  اليميني  القيادة  عنان  في  مباشرة  أقفز 

اجلانب األيسر للعمود. مبجرد أن تصل للعمود، حتول 

مستقيم  بشكل  القفز  وتابع  األيسر  القيادة  عنان  إلى 

إلى  أخيرا  احلصان  حتريك  قبل  اخلطوات  من  لعدد 

بتنفيذ  قم  األيسر،  القيادة  عنان  في  اليسرى.  الدائرة 

اجلانب  إلى  انتقل  الوسط،  في  ولكن  اإلجراء  نفس 

القيادة األمين  لعنان  بالتغيير  العمود، وقم  األمين من 

قبل متابعة القفز بشكل مستقيم، ومن ثم االنتقال إلى 

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

ميكن تأدية هذا األسلوب سواء كنت في ساحة اإلحماء 

وسط  على  تركز  املمارسة  ستجعلك  املنزل.  في  أو 

الساحة.
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فاز على »أبوظبي« في الختام
فريق الحبتور يتّوج بكأس بطولة دبي للبولو

 2019 دبي  لبطولة  بطاًل  للبولو،  احلبتور  فريق  تّوج 

للبولو، للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه بجدارة في 

املباراة النهائية املثيرة على فريق أبوظبي 6/ 9، التي 

أقيمت مبنتجع ونادي دبي للبولو والفروسية، في ختام 

سلسلة بطوالت كأس دبي الذهبية للبولو.

وجاءت املباراة قوية وحفلت بالندية واإلثارة في أغلب 

فتراتها، وكان اليوم اخلتامي للبطولة، حافاًل باألنشطة 

احلضور،  جمهور  بها  استمتع  التي  الرائعة  واجلوائز 

وعقب املباراة قام ياسر الصافي »العطار«، مالك شركة 

الفائز  احلبتور  فريق  بتتويج  للبطولة،  الراعية  العطور 

والذي يضم رجا  بقيادة جنمه محمد احلبتور،  باللقب 

فريق  نال  بينما  جومز،  وسانتي  وتوماس  العينني  أبو 

من  كاًل  الفريق  ويضم  الثاني،  املركز  كأس  أبوظبي، 

وجورج  اسني  وفيلكس  املري  وعلي  اليبهوني  فارس 

روبرسي، ونال فريق كينغينز، هدايا املركز الثالث، كما 

مت تتويج توماس بانو كأفضل العب واجلواد »كوميتيكا« 

كأفضل مهر.

فريق كينغينز في المركز الثالث 
وسبق املباراة النهائية، دورة حتديد املراكز من الثالث 

وحتى اخلامس بطريقة الذهاب واإلياب حيث لعب كل 

فريق ثالثة أشواط، بني هيسكث وكينغينز وذئاب دبي، 

وجنح فريق كينغينز في حتقيق الفوز 3/ 4 على فريق 

النتيجة  وبنفس  الرابع  املركز  احتل  الذي  دبي  ذئاب 

تغلّب على فريق هيسكيث صاحب املركز اخلامس.

محمد الحبتور: موسم رائع
أعرب محمد احلبتور قائد فريق احلبتور، عن سعادته 

أن  مؤكدًا  التوالي،  على  الثالث  للعام  باللقب  بالفوز 

فريق  ويستحق  واستثنائيًا  رائعًا  كان  البولو  موسم 

العمل بنادي ومنتجع احلبتور، التهنئة على هذا اجلهد، 

على  زال اجلمهور حريصًا  وما  أبريل،  ألننا في شهر 

التواجد وبشكل مكثف، ووجه الشكر إلى سمو الشيخة 

ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على إعارتها أحد 

العبي فريق اإلمارات، إلى فريق احلبتور، مما أسهم في 

فوز الفريق بالبطولة.

وأضاف رغم ختام سلسلة بطوالت كأس دبي الذهبية، 

إال أن هناك بطولتني محليتني، األخيرة منهما يشارك 

بها براعم أكادميية احلبتور التي تضم نحو 60 العبًا، 

املستقبل.  جنمات  سيصبحن  السيدات،  من  أغلبهم 

إلى مشاركة جنم محترف وآخر محلي  وقال: سنعمد 

والعبني من األكادميية في كل فريق، لكي يكتسبوا خبرة 

وحنكة املباريات، وتزول عنهم رهبة، مجاراتهم لالعبني 

احملترفني، وأال يسمح للمحترفني بتسجيل األهداف بل 

لتعزيز  األكادميية،  من  لبراعمنا  كاملة  الفرصة  تترك 

الثقة لديهم.

ياسر الصافي: سعداء برعاية البولو
للعطور  »العطار«  شركة  مالك  الصافي  ياسر  أشاد 

راعي البطولة، بالنجاح الذي شهده احلدث، وأعرب عن 

سعادته بتواجد شركته كأحد الرعاة في البطولة، مؤكدًا 

بطوالت  ضمن  للتواجد  الدوام  على  شركته  استعداد 

في  الثقة  منحهم  الذي  للحبتور  شكره  ومقدمًا  البولو، 

رعاية هذه البطولة.

الفرق األربعة خالل التتويج.

محمد الحبتور يحتفل بالكأس مع أعضاء فريقه.
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فاز على اإلمارات في المباراة النهائية
منتخب السعودية يتوج بلقب كأس التسامح للبولو بغنتوت

بعد  التسامح  عام  كأس  بلقب  السعودية  منتخب  توج 

االستعراضية  املباراة  في   ،8-7 اإلمارات  على  فوزه 

لبطولة عام التسامح 2019 للبولو التي أقيمت بنادي 

ورعاية سمو  بتوجيهات  والبولو،  اخليل  لسباق  غنتوت 

تنفيذا   النادي،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات 

عام   2019 بإعالن  الله(  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 

التسامح.

الشوط  شهد  حيث  الفريقني،  من  قوية  املباراة  جاءت 

بالتسجيل عن  6 أهداف، وبادر فريق اإلمارات  األول 

طريق خالد بن دري، واضاف راشد البواردي هدفني 

ليرفع النتيجة إلى 0-3 ثم رد الفريق السعودي بقوة عن 

طريق سعود الصباح صاحب أول األهداف للسعودية 

ومتكن عمرو زيدان من معادلة النتيجة بتسجيله هدفني 

مع نهاية الشوط األول، في الشوط الثاني الذي سجل 

الفريق السعودي 3 أهداف عن طريق تومي، ولم يكن 

رد اإلمارات قويا حيث لم يسجل سوى هدف واحد عن 

طريق خالد بن دري.

لصالح  واحد  هدف  سوى  يشهد  لم  الثالث  الشوط 

اإلمارات عن طريق خالد بن دري ليقلص الفارق إلى 

هدف، وفي الشوط الرابع حافظ الفريق السعودي على 

ان اضاف هدفني عن طريق عمرو  إلى  الهدف،  فارق 

زيدان وتومي ورغم تسجيل فريق اإلمارات هدفني عن 

طريق خالد بن دري وراشد البواردي إال أن الوقت لم 

السعودية  بفوز  املباراة  لتنتهي  التعادل  لتحقيق  يكفي 

7-8 ويتوج بكأس عام التسامح.

سلطان بن فالح: الكل فائز
سلطان  الشيخ  الفائزين  بتتويج  وقام  املباراة  شهدت 

املفوض  الوزير  برفقة   نهيان،  آل  زايد  بن  فالح  بن 

بن  منير  بأبوظبي  السعودية  العربية  اململكة  بسفارة 

غنتوت  نادي  رئيس  نائب  حوفان  بن  وسعيد  سراج، 

التنفيذي  املدير  العبودي  وزايد  والبولو  اخليل  لسباق 

للبولو،  السعودي  االحتاد  رئيس  زيدان  وعمرو  للنادي 

وعدد من الشخصيات الرياضية.

وأعرب الشيخ سلطان بن فالح بن زايد آل نهيان، عن 

سعادته بإقامة بطولة عام التسامح التي جتمع الشقيقني 

اإلمارات واململكة العربية السعودية، موجها الشكر إلى 

سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس النادي على 

الفعاليات  وأيضا  البولو  أنشطة  لكل  ودعمه  توجيهاته 

املوسم،  مدار  على  النادي  ينظمها  التي  املجتمعية، 

وقال:« ال يوجد خاسر في هذه املباراة االستعراضية 

يرسخ  الذي  التسامح  بعام  نحتفي  ألننا  فائز  فالكل 

واالنفتاح  اآلخر  وتقبل  واحلوار  التسامح  قيم  تعميق 

على الثقافات املختلفة خصوصا لدى األجيال اجلديدة 

مبا تنعكس آثاره اإليجابية على املجتمع بصورة عامة، 

وهو ما دائما ما يكون شعار اإلمارات في كل األحداث 

ليس فقط على املستوى الرياضي بل في كل املجاالت”.

وأضاف: نادي غنتوت قدم مستوى متميز من التنظيم 

للحدث ونهنئهم على الظهور املشرف في هذا احلدث، 

الرياضية  األحداث  تنظيم  في  عليهم  غريب  ليس  وهو 

واملجتمعية ولدينا خبرات وطنية وكوادر متميزة، ونتمنى 

لهم التوفيق في األحداث املقبل.

فعاليات مصاحبة

شهدت االحتفالية بعام التسامح عدد كبير من الفعاليات 

املباراة االستعراضية،  النادي على هامش  التي نظها 

اإلمارات  البلدين  علم  مع  امللعب  الفريقان  دخل  حيث 

والسعودية بجانب شعار عام التسامح قبل بدء املواجهة 

منها  الفعاليات،  من  عدد  أقيمت  كما  االستعراضية، 

احلواجز  قفز  واستعراض  اليوله  رقصة  استعراض 

وأيضا فعاليات خاصة باألطفال والعائالت والتي جذبت 

األنظار، وقد اعتاد النادي على تنظيم هذه الفعاليات مع 

كل بطولة أو حدث مجتمعي مبقر النادي.

تتويج الفائزين.

سلطان بن فالح وسعيد بن حوفان قبيل إنطالق المباراة.
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بتوجيهات حمدان بن راشد
كأس سعيد بن حمدان للبولو يتحول إلى مهرجان عالمي

نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وجه 

سعيد  الشيخ  كأس  بتحويل  املالية،  وزير  دبي  حاكم 

وبأفكار  عاملي  مهرجان  إلى   2019 للبولو  بن حمدان 

أعلى  على  عامليني  العبني  وباستقدام  جديدة  إبداعية 

مستوى، بحيث يصل تصنيف الفريق الواحد إلى 30 

كعادتها  دبي  ولتتفرد  فريدا  عامليا  حدثا  ليصبح  جول 

ومنها  املجاالت  كافة  في  العاملية  القياسية  باألرقام 

الرياضية.

وأعرب حميد بن دري أحد مؤسسي البولو في اإلمارات 

عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم على الثقة الغالية التي أوالها سموه للجنة املنظمة 

بتكليفها بتنظيم النسخة الثانية من كأس الشيخ سعيد 

التي حتققت  النجاحات  بعد   2020 للبولو  بن حمدان 

على  مسؤوليات جسامَا  يلقي  األولى مما  النسخة  في 

تتزامن مع  التي   2020 للخروج بنسخة  اللجنة  كاهل 

»إكسبو 2020« في أبهى صورها.

حمدان  بن  سعيد  الشيخ  إلى  الشكر  دري  بن  وقدم 

رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، على رعايته 

التوالي، مؤكدًا أن  الثانية على  وللمرة  للحدث  الكرمية 

اللجنة املنظمة ستبذل قصارى جهدها لكي تكون عند 

حسن الظن بها ولتعكس الوجه احلضاري والرياضي 

لدولة اإلمارات، مشيرا إلى أن املهرجان سيتم تنظيمه 

أكثر  أو  مباراة  األول  اليوم  يتضمن  يومني  مدى  على 

اليوم  يشمل  بينما  واحملترفني،  الهواة  من  للمحليني 

أشواط  من خمسة  بني احملترفني  القمة  مباراة  الثاني 

والفعاليات املصاحبة.

أفكار إبداعية 
اخلاصة  التفاصيل  بعض  عن  النقاب  دري  بن  كشف 

موعد  حتديد  سيتم  أنه  مؤكدًا  عامليًا،  األبرز  باحلدث 

للجميع اإلعداد  املهرجان قبل وقت كاف حتى يتسنى 

النية  تتجه  حيث  إبداعية  أفكار  لدينا  وقال:  له،  اجليد 

في  كبير  دور  الثقافي  واملوروث  لتراثنا  يكون  أن  الى 

وفلكلورية  فنية  عروض  تقدمي  خالل  من  احلدث  هذا 

وموسيقية كرقصات العيالة والرزفة واليولة، إلى جانب 

الكثير  وغيرها  واملظالت  اجلوي  الطيران  استعراض 

معرض  إقامة  جانب  إلى  املصاحبة،  الفعاليات  من 

على  املصورين  من  للمبدعني  البولو  عن  فوتوغرافي 

هامش املهرجان من خالل مسابقة دولية بجوائز مالية 

بهذا  البولو  رياضة  وعشاق  ومحبي  الضيوف  لتعريف 

اجلانب املهم في حياتنا.

ال  اإلمارات  في  البولو  للعبة  التحتية  البنية  وأضاف: 

للبولو ونادي  تضاهى، فمالعب نادي ومنتجع احلبتور 

بالم  ديزرت  ومنتجع  ونادي  للبولو  دبي  ونادي  غنتوت 

قبلة  وأصبحت  العالم  في  األفضل  من  وإسطبالتها 

لنجوم اللعبة العامليني واللعبة بدأت تستقطب املزيد من 

سعيد بن حمدان وحميد بن دري وحسن بن علي.
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الالعبني املواطنني ملمارسة رياضة امللوك والنبالء.

سمو  يقدمه  الذي  الكبير  الدور  دري  بن  حميد  وثمن 

الشيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت للبولو 

واحلريص  وبطوالتها،  البولو  رياضة  راعي  والفروسية 

أن  مؤكدًا  للجميع،  النجاح  متطلبات  كل  توفير  على 

املبادرات الرائعة التي يقدمها سموه بتسخير منشآت 

نادي غنتوت الحتضان وتنظيم العديد من البطوالت التي 

نقلت رياضة البولو من احمللية إلى العاملية، وأصبحت 

تتواجد بقوة في معظم احملافل الدولية.

Photos by: Dmytro Tarasevych & Khalil Ali
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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.
املميزة  علبها  على   01 الب  طرازات  أحدث  حتافظ 

كوروم  شركة  لكن  سابقاتها،  مثل  الشكل  برميلية 

اختارت إنتاج علب لهذه الساعات اجلديدة من الفوالذ 

الفوالذ  ُيعرف  للعالمة.  أولى  سابقة  في   – الدمشقي 

الدمشقي فورًا بنمطه املتموج، وهو نوع سبيكة معروفة 

الفوالذ  تاريخ  يعود  والسيوف.  السكاكني  لصانعي 

الدمشقي القدمي إلى أوائل القرن الرابع امليالدي، حيث 

بصانعي  حينئذ  تشتهر  القدمية  دمشق  مدينة  كانت 

الفوالذ الدمشقي ُيزين إصدارات
هيريتاج كوروم الب 01 الجديدة

إطاللة أنيقة وساحرة
من أوريس السويسرية

األسلحة والبراعة في تصنيع املعادن. استخدم األسلحة 

املصنوعة من هذه 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.

EL PRIMERO A386 REVIVAL
إصدار ثالثي أيقوني

كرونوغرافها  تكرمي  احتفاالت  ذروة   Zenith تقّدم 

األسطوري El Primero العالي الترّدد الذي انطلق 

في عام 1969 مع إصدار ثالثي »إحيائي« من الذهب 

صناعة  أليقونة  ملم   38 بقطر  العلبة  تظهر  اخلالص. 

الريادة  من  قرن  بنصف  حتتفل  التي  هذه  الساعات 

بهذه  ولالحتفال  الثمني.  املعدن  بهذا  مغلّفة  والدّقة، 

للجنَسني  املالئمة  الثالثة  الطرازات  تتوافر  الذكرى، 

األصفر  أو  الزهرّي  أو  األبيض  بالذهب  تأتي  والتي 

ضمن إصدارات محدودة من 50 قطعة مع كفالة ملّدة 

50 عام.
 Zenith ملحمة  بكتابة   El Primero قوم 

اليوبيل  هذا  ومبناسبة   .1969 عام  منذ  األسطورّية 

األكثر  األوتوماتيكي  الكرونوغراف  يتيح  الذهبي، 

من  تألّق  وسط  املمّيزة  خصائصه  العالم  في  دّقة 

ولقد ساهمت  أو األصفر.  الزهرّي  أو  األبيض  الذهب 

خصائصه امليكانيكّية الثورّية القادرة على قياس ُعشر 

الثانية وعّداداته األيقونّية الثالثة بجعله أسطورة. إيقاع 

مبعّدل 36 ألف حركة تأرجح في الساعة؛ بنية مدمجة 

لعجلة املوازنة؛ وزن متأرجح مركزي مدمج بكرة، وأكثر 

من 50 ساعة من احتياطي الطاقة )وهو إجناز فعلي 

لهذا التردد العالي(: كلّها خصائص خاّصة بابتكارات 

El Primero طوال نصف عقد من الزمن. كتكرمي 
مناسب، تقّدم Zenith ثالثة إعادة إصدارات متكّررة 

ملّدة  كفالة  تكّملها  األصلي،  الطراز  عن  قطعة   50 من 

50 عام تضمن مستقباًل باهرًا ومكانة متوارثة ملجموعة 
الذكرى هذه.

عقل فني
 Tissot T-Race MotoGPTM ساعة  تتميز 

مزود  خاص  بتصميم   2019 لعام   Automatic
بحلقة سوداء مصنوعة من ألياف الكربون، وهي مادة 

تلقي الضوء  تتميز مبقاومة عالية. فهي  صلبة وملساء 

على بعض القطع الصلبة من الدراجة البخارية. وميكن 

مطالعة هذه اإلجنازات الفنية املدهشة التي تكمن في 

العجلة  يشبه  الذي  العلبة  ظهر  خالل  من  تيسو  قلب 

والذي يسمح بعشق احلركة مبنتهى السهولة.

لمسة رفاهية
ملا  وفًقا  أنيًقا  الرياضي  املظهر  يكون  أن  املمكن  من 

في ساعة  املوجودة  الفاخرة  التفاصيل  من خالل  ثبت 

ساعة Tissot T-Race MotoGPTM Automatic ذات اإلصدار المحدود
“ فز بالمرتبة األولى مع ساعة السباق المثالية  Oris “أوريس-  السويسرية  الساعات  دار  قامت 

بشكل  احملترفني  للغواصني   Aquis إصدار  بإطالق 

أنيق وتصميم مميز.

عالية   Aquis الغواصني  على ساعة  أوريس  وأضفت 

األداء شكاًل جديدًا أنيقًا مبيناء مكونات الرمادي الفاحت 

 Aquis أوريس  تأتي  رمادي.  تنغسنت  طارة  وتطعيم 

في أكثر أحجامها تنوعًا في االستخدام في علبة قطرها 

بشكل  وتنزلق  ارتداؤها  يسهل  حيث  مللم،   39.50
طبيعي حتت طرف الكّم، متامًا كما فوق بدلة الغوص، 

بفضل نظام التمديد على سوارها املعدني من الفوالذ 

تتمتع  األداء  عالية  غواص  ساعة  إنها  للصدأ.  املقاوم 

ببنية قوية وعمالنية هامة يحتاجها الغواص في أعماق 

للصدأ  املقاوم  الفوالذ  من  الساعة  لعلبة  ميكن  املاء. 

)300 متر(،  بار   30 املياه حتى عمق  مقاومة تسرب 

بعقرب  تزودها  أوتوماتيك  ميكانيكية  بحركة  تأتي  كما 

مادة  متلؤه  »مصاصة«  بقسم  كبير  مركزية  بثواٍن 

سوبرلومينوفا مضيئة إلظهار عمل الساعة. كما مت ملء 

ما  سوبرلومينوفا،  مبادة  الساعات  وعالمات  العقارب 

تتوفر  كما  املاء.  الساعة حتت  قراءة  من وضوح  يزيد 

الساعة بحزام جلدي رمادي أنيق.

Tissot T-Race MotoGPTM Automat�
ic  لعام 2019. حيث يتميز قرص الساعة ذي الذوق 
الوردي  الذهب  بلون  أكبر  ومؤشرات  بعدادات  الرفيع 

املتطور في حني أن العلبة التكميلية املطلية بلون الذهب 

رائعة  تبدو  للبخار  الفيزيائي  الترسب  بتقنية  الوردي 

الفيزيائي  الترسب  بتقنية  باألسود  املطلي  القرص  مع 

املميز  الشعار  مع  يتماشى  فهو  السوار  .أما  للبخار 

ومصنوع من مادة مطاطية صلبة يكسوها جلد متساح 

اصطناعي يضفي بعًدا كالسيكًيا على ما ُأِعدت لتكون 

واألناقة:  الرياضة  لعشاق  مالحظة  كالسيكية.  ساعة 

من  مكون  محدود  بإصدار  فقط  متوفرة  الساعة  هذه 

3333 قطعة.
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أوريس بيغ كراون بوينتر دايت...
أناقة الوقت باللون األحمر

بوينتر  كراون  “بيج  أوريس  لساعة  اجلديد  املولد  يعد 

دايت” األيقونية رمزًا لتراث دار الساعات السويسرية 

أوسع  وإحياء  الساعات  تصنيع  في  الثري  املستقلة 

القصة  تبدأ  تقليدية.  وأكثر  أبسط  ساعات  ألساليب 

وراء أكثر موديالت أوريس شهرة في 1938 حني مت 

تقدميها للطيارين. كان التاج كبير احلجم يعني إمكانية 

القفازات.  ارتداء  أثناء  حتى  بسهولة  الساعة  ضبط 

وقد أصبحت وظيفة مؤشر التاريخ من سمات أوريس 

الرئيسية وهنا يقع فوق ميناء أحمر داكن. يأتي الطراز 

من  متقادم  بني  حزام  مع  مللم   40 قطرها  علبة  في 

اجللد. علبة متعددة قطعة من البرونز، حجمها: 40.00 

مللم )1.575 بوصة(، الزجاج العلوي من الزفير، مقبب 

على كال اجلانبني، بطانة مضادة لالنعكاس من الداخل. 

تاغ هوير تقدم أفضل اختياراتها
لالحتفال بعيد األب 

أو  أو كالسيكية  رياضية  األب  كانت شخصية   سواًء 

حتى غير رسمية، فإّن تاغ هوير تقدم أفضل اختيارين 

من الساعات لهدية مثالية من أجل االحتفال بعيد األب 

والتعبير له عن امتنانكم. إّن ساعة الكرونوغراف كاريرا 

تاغ هوير  )Carrera Hueur-01( من   01 هوير 

)TAG Heuer( هي اخليار األمثل لألب الذي يتمتع 
بشخصية عصرية، أما إذا كان من عشاق لعبة الغولف 

 TAG( 45 ساعة تاغ هوير كونيكتد موديوالر ّ فإن 

هي   )Heuer Connected Modular 45
االختيار األفضل دون شك. 

 )Carrera Hueur-01( 01 ُتعد ساعة كاريرا هوير

من تاغ هوير، أول ساعة كرونوغراف للرجال مصنوعة 

والعلبة،  السوار،  )متضمنة  السيراميك  من  بالكامل 

سوداء  وهي  األوسط(،  واجلسم  الضبط،  وإطار 

اآلباء  جلميع  املثالية  الهدية  بالكامل،  ومطفأة  بالكامل 

ومُيثل  عصريتني.  وإطاللة  بشخصية  يتمتعون  الذين 

السيراميك اخلامة املثالية لصناعة الساعات، فهو متني 

للغاية - ناعم امللمس - ويتمتع مبقاومة عالية للخدوش. 

وقت مضى،  أي  من  أناقة  أكثر  الساعة  وقد أصبحت 

مع مظهر أكثر عصرية وسوار من السيراميك بوصالت 

معدني  ببلور  للصدأ  املقاوم  الفوالذ  من  العلبة  ظهر 

املقاوم  الفوالذ  من  ملولب  أمان  تاج  ملولب،  شفاف، 

القرن  اتساع  بار،   5 املياه:  تسرب  مقاومة   ، للصدأ 

الداخلي: 20 مللم 

عقرب  والثواني،  الدقائق  للساعات،  مركزية  عقارب 

جهاز  تاريخ،  مصحح  فوري،  تاريخ  مركزي،  تاريخ 

التوقيت الدقيق وثواني التوقف. 

االجتاه،  ثنائي  دّوار  أحمر  دوار  أوتوماتيك،  تعبئة 

 26 الكرمية  األحجار  ساعة،   38 الطاقة:  احتياطي 

العالمات،  مضيئة:  مادة  غامق،  أحمر  امليناء:  حجر، 

شمواه  حزام  بسوبرلومينوفا،  مطبوعة  وعقارب  أرقام 

بني من جلد الغزال بإبزمي من الفوالذ املقاوم للصدأ أو 

سوار من الفوالذ املقاوم للصدأ مبشبك طي.

جتعلك  مطفأة  نهائية  وطبقات   )H( حرف  شكل  على 

تتمتع  أنها  كما  الساعة،  ارتداء  عند  بالسعادة  تشعر 

مبقاومة مثالية للماء حتى عمق 100 متر.

السعر: 24480 درهم إماراتي

نسخة   45 موديوالر  كونيكتد  هوير  تاغ  ساعة  ُتعتبر 

TAG Heuer Connected Modu� )الغولف 

lar 45 Golf Edition( حلم كل العب غولف فهي 
تطويرها خصيصًا  مت  حديثة  رقمية  بتكنولوجيا  تتميز 

وجتمع  الرياضة.  هذه  العبي  ومتطلبات  شغف  لتلبي 

املتقدمة  التكنولوجيا  بني  ما  األنيقة  الساعة  هذه 

بتطبيق  ترتبط  كما  رائع،  وتصميم  الساعات  لصناعة 

على  الالعبني  يساعد  الذي   TAG Heuer Golf
حتقيق أقصى قدر من املتعة في مباريات الغولف التي 

يلعبونها أًيا كان امللعب الذي يلعبون فيه. وقد مت تطوير 

كل جوانب الساعة الذكية والتطبيق؛ من التصميم إلى 

ممارسة  خالل  الالعب  أداء  حتسني  بهدف  الوظائف، 

هذه  تقدمي  من  أفضل  طريقة  يوجد  فال  الغولف،  لعبة 

للتعبير عن حبنا لألب الشغوف  الساعة املميزة كهدية 

بلعبة اجلولف.



7273 72

اليفستايل

كرونوسويس تطلق فالينج رجيوليتر نايت آند داي اإلصدار المحدود
براعة من الغسق حتى الفجر

أوميغا تحّي ذكرى اليوبيل الذهبي
ألول خطوة خطاها اإلنسان على سطح القمر

مزيجًا  اخلاص  اجلديد  اإلصدار  يعد  األولى،  للوهلة 

التصنيع  وحرفية  التقدمي  التصميم  بني  جمياًل  

التقليدية، وهو ما بات واضحًا في امليناء املزين بشكل 

النمط  هذا  تصميم  مت  يدوي.  غيوشيه  بنمط  متطور 

الذي يشبه املوجة على امليناء في دار كرونوسويس في 

لوسيرن عن طريق مخرطة محرك وردي قدمي، وبعد ذلك 

اللون األزرق املجلفن.

واملصممة  العادية  غير  الليل  النهار/  قبة  عرض  يعد 

األخرى  األمور  من  التاسعة  الساعة  عند  معقد  بشكل 

امللفتة للنظر في هذه الساعة. مت تضمني هذا العرض 

المعًا  معدنيًا  شكاًل  اكتسب  كما  قبة  نصف  في 

بالتيتانيوم. النجوم في اجلانب الليلي تتوهج في الظالم 

بفضل طالء سوبرلومينوفا. كما تساعد املواد املضيئة 

كبير  بشكل  واملؤشرات  العقارب  على  األبيض  باللون 

اجلانب  يأتي  لياًل.  األمثل  القراءة  على ضمان وضوح 

النهاري بدرجة أفتح من األزرق. يضم تصميم امليناء 

وحده إجمالي 19 قطعة.

على  اجلديد  احملدود  اإلصدار  يركز  اللون،  حيث  من 

أوميغا حتّي ذكرى اليوبيل الذهبي ألول خطوة خطاها 

زاخر  تكرميي  حفل  في  القمر  سطح  على  اإلنسان 

أسماء  من  ومجموعة  كلوني  جورج  بحضور  بالنجوم 

نازا التي ملعت في املاضي منها تشارلي ديوك وتوماس 

ستافورد.

اجتمعت كبريات الشخصيات في مركز كينيدي للفضاء 

ورواد  ممثلني  إلى  أوميغا  وجهتها  بدعوة  فلوريدا  في 

فضاء جاءوا إلحياء ذكرى بعثة دخلت صفحات التاريخ. 

متعلقة  مختلفة  مواضيع  حول  النقاشات  من  يوم  بعد 

وكبار  إعالميني  من  املشاركون  انتقل  بالفضاء، 

الشخصيات إلى حفل عشاء »اللحظات الذهبية« حتت 

صاروخ ساترن 5 الرائع بحضور جورج كروني وأمل 

كلوني وتشارلي ديوك وتوماس ستافورد.

آيشليمان،  رايالند  السيد  علّق  املناسبة،  هذه  وفي 

يخفي  ال  وهو  ألوميغا،  التنفيذي  والرئيس  الرئيس 

مت  ساعة  أول  السويسرية  العالمة  بأن  الفخر  عالمات 

ارتداؤها على القمر، قائاًل »ال شك إن الهبوط في عالم 

آخر إلجناز كبير يستحق برأي أن نكّرم القيمني عليه«.

التي سادت حقبة  الرائدة  بالروح  ديوك  تشارلي  تأمل 

مزيج أنيق من األزرق والفضي، تكمله علبة من الفوالذ 

املقاوم للصدأ. يتم رسم أرقام اإلصدار احملدودة من 

النهار  عرض  أسفل  شديدة  بدقة  اخلمسني  الساعات 

/ الليل.

إلى جانب األخير، حتتوي ساعة فالينج رجيوليتر نايت 

 Flying Regulator Night and Day آند داي

متاما.   3 الساعة  عند  أيام   3 ملدة  تاريخ  عرض  على 

وعند الساعة 6 متاما، يكشف امليناء عن بعض الرؤى 

القوية. هنا ، كشفت كرونوسويس بشكل فني عن عجلة 

الثواني، وعليها يخطف املقياس على شكل قمع األنظار 

بشكل ساحر. من السهل ضبط اعرض الليل/ النهار 

والتاريخ باستخدام التاج.

تصاميم  ثالثة  تتوفر   ، احملدود  اإلصدار  جانب  وإلى 

ميناء  مع  األنيق  األحمر  الذهب  التشكيلة:  في  أخرى 

أسود مجلفن مطفي، أو علبة رياضية من الفوالذ املقاوم 

للصدأ مبيناء أزرق أو فضي. أيًا كان اختيارك، ميكنك 

االعتماد على ساعة موثوقة في أي وقت من النهار أو 

الليل.

أبولو ووصفها بفترة حماسية لكن شدد على أن جناح 

بعثة عام 1969 كان ثمرة العمل الدؤوب وااللتزام وقال 

»كنا في طريقنا إلى القمر لكن حافظنا على رجلينا على 

األرض، كنا واقعيني ولم نفكر، حتى مرة، أن النجاح 

مسلمًا فيه«. 

وحتدث توماس ستافورد من أبولو 10 عن الشعور بأن 

أنه غريب« وتذكر بكل فخر  القمر »مألوف رغم  سطح 

دوره في تاريخ أبولو 11 املجيد. »كان لشرف كبير لي 

أن أشارك في البعثة الناجحة التي تلت«.

كما حضر كل من رائدة الفضاء والفنانة نيكول ستوت، 

وطّيار نازا وقائد محطة الفضاء الدولية تيري فيرتس، 

ورائد الفضاء السابق من وكالة الفضاء األوروبية ونازا 

جان فرانسوا كليرفوي، ومهندس نازا السابق والرجل 

وراء مون واتش جيم راجان.

ساعة  أوميغا  أصدرت  اخلمسني،  الذكرى  مبناسبة 

 Moonshine™ 18 سبيد ماستر 42 مم من ذهب

قيراط املصنوعة من مزيج جديد وحصري يعطي لونًا 

مقاومة  وألوانه  العادي  األصفر  الذهب  من  ملعانًا  أقل 

بالتاريخ  التصميم  يذكر  الوقت.  مع  لالضمحالل  أكثر 

جديدة  حركة  مع  عصرية  مواد  ويستخدم  القمر  على 

 3861 عيار  أوميغا  من  كرونوميتر  ماستر  رائعة هي 

أوميغا  من  احملور  ثنائية  امليزان  حلركة  يدوي  وتدوير 

 ™Moonshine ولوح أساسي وجسور مطلية بذهب

وحتمل الساعة عالمات باللون اخلمري.

شركة أحمد صديقي وأوالده تطرح ساعة سليم الين
من فريدريك كونستانت للبيع بشكل حصري

متاجر  أكبر  وأوالده«،  صديقي  »أحمد  شركة  أعلنت 

جتزئة للساعات الفاخرة في اإلمارات العربية املتحدة، 

’فريدريك  عالمة  من  الين‘  ’سليم  ساعة  طرح  عن 

 50 يدوم  طاقة  باحتياطي  تتميز  التي  كونستانت‘، 

ساعة ومت الكشف عنها مؤخرًا في معرض ’بازل وورلد 

2019‘، للبيع بشكل حصري في متاجرها اعتبارًا من 

30 أبريل 2019. وتأتي هذه اخلطوة لتعزز احلضور 

متثيل  خالل  من  املنطقة  في  للشركة  الرائد  اإلقليمي 

عالمة رائدة للساعات السويسرية الفاخرة في اإلمارات 

العربية املتحدة.

تصميمها  بفضل  األنظار  الفريدة  الساعة  وجتذب 

اخلاص  الشهير  احلركة  بنظام  االستعانة  مع  املتميز 

بالعالمة ’فريدريك كونستانت703-‘ من خالل إضافة 

األوتوماتيكي  النظام  البتكار  الطاقة  احتياطي  وحدة 

اجلديد ’فريدريك كونستانت723-‘. وستتوفر الساعة 

بأربعة طرازات مع علبة بإطار 40 مم إما من الفوالذ 

املقاوم للصدأ أو الفوالذ املقاوم املطلي بالذهب الوردي 

داكن،  رمادي  )أبيض،  الساعة  مليناء  مختلفة  بألوان 

أزرق داكن( وأرقام رومانية وعقارب بيضاء أو سوداء 

مصقولة يدويًا مع قفل وحزام أنيق من جلد التمساح.

مبتكرة  خطوات  باتخاذ  كونستانت‘  ’فريدريك  وتلتزم 

إلنتاج أفخر الساعات امليكانيكية واملعقدة مع احلفاظ 

قيم  وتنسجم  السويسرية.  الساعات  معايير متّيز  على 

صديقي  »أحمد  لشركة  املرموق  اإلرث  مع  العالمة 

وأوالده« الذي يعود إلى عام 1950 وتعتزم صونه من 

خالل تقدمي أفخر أنواع الساعات واملجوهرات.
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السويدي يفتتح  بطولة الفرسان الرمضانية األولى ويشيد بمستوى التنظيم 
انطالق المنافسات بمشاركة واسعة من كال الجنسين

عام  مدير  السويدي  غامن  محمد  جبر  سعادة  افتتح 

الفرسان  بطولة  مؤخرًا  أبوظبي   عهد  ولي  ديوان 

الرمضانية األولى، التي تتضمن منافسات في مجالي 

املقرر أن تستمر  والتي من  السيارات  الرماية وسباق 

لغاية 23 مايو احلالي.

وأشاد السويدي الذي اطلق شارة البدء في منافسات 

املسابقات  ببدء  إيذانا  السيارات  وسباق  الرماية 

مؤكدا  األولى،  دورتها  في  البطولة  تنظيم  مبستوى 

التي  واخلدمات  الرياضية  املرافق  مبستوى  إعجابه 

يوفرها منتجع الفرسان لرواده والتي تشمل العديد من 

الرياضات واالنشطة.

وقال: »نتمنى ملنتجع الفرسان مواصلة اجلهود وتطوير 

رياضات  في  منافسات  لتشمل  الرمضانية  بطولته 

بأن  ثقته  مؤكدا  املقبلة«،  الدورات  في  جديدة  وألعاب 

ومرافق  إمكانيات  من  ميتلكه  مبا  الفرسان  منتجع 

متطورة قادرعلى أن يكون إحدى املؤسسات الرياضية 

الرائدة التي تساهم في دعم وتطوير احلركة الرياضية 

في إمارة أبوظبي.

من جهته قال خليفة احلميري الرئيس التنفيذي لشركة 

بتنظيم  قام  الفرسان  منتجع  إن  القابضة  الفرسان 

الرياضية  األنشطة  تفعيل  على  حرصا  البطولة  هذه 

الرياضية  بالبرامج  للشباب  الفراغ  أوقات  واستثمار 

النجاح  على  واإلصرار  التنافس  روح  لتنمية  الهادفة 

في أوساط املواطنني واملقيمني في أبوظبي خالل شهر 

رمضان املبارك. وأكد احلميري حرص منتجع الفرسان 

على املساهمة في تطوير احلركة الرياضة في أبوظبي 

بشكل  املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  خاص  بشكل 

عام، مشيرا إلى أن إجمالي عدد املشاركني في مختلف 

100 متنافس من مختلف  بلغ نحو  البطولة  منافسات 

الفئات العمرية ومن كال اجلنسني إذ تبلغ قيمة اجلوائز 

املالية فيها أكثر من 350 ألف درهم.

وكشف عن عمل املنتجع على إضافة رياضات ومنافسات 

جديدة للدورة الثانية لبطولة الفرسان الرمضانية مشيرا 

إلى نية املنتجع تنظيم بطولة رمضانية للمؤسسات في 

شهر رمضان املقبل.

على  االقتصادي  التوازن  مجلس  احلميري  وشكر 

رعايته لهذه البطولة، كما شكر  شركة أبوظبي لإلعالم 

عامال  الشراكة  هذه  معتبرا  للبطولة  اإلعالمي  الشريك 

رئيسيا من عوامل جناح البطولة ومتيزها، داعيا رواد 

فنية  وفرق  ومشجعني  متنافسني  من  الفرسان  منتجع 

املنتجع من خدمات  يقدمه  وإدارية لالستمتاع بكل ما 

وتسهيالت ومرافق ترفيهية ورياضية متمنيا للمتنافسني 

الشيقة  املسابقات  هذه  في  والفوز  والنجاح  التوفيق 

التي حتكمها الروح الرياضية. وبدأت مؤخرًا منافسات 

الرماية مبسدس 9 مليمتر ملن هم فوق 16 من النساء 

من  االولى  اجلولة  جرت  كما  أمتار   10 مسافة  على 

منافسات سباق السيارات، ومن املقرر أن يتم اإلعالن 

خالل  األولى  املرحلة  نهاية  في  املتاهلني  أسماء  عن 

اليومني القادمني.

يعد  الدولي  الرياضي  الفرسان  منتجع  أن  إلى  يشار 

في  والترفيهية  الرياضية  املؤسسات  أكبر  من  واحدا 

إمارة أبوظبي إذ يترّبع املنتجع على رأس قائمة النوادي 

واملرافق الرياضية فيها بفضل مرافقه العاملية التي ُتقّدم 

باقة واسعة من الرياضات واألنشطة التي تّتبع املعايير 

األوملبية، ما يتيح للزّوار االستمتاع بتجربة شاملة تضّم 

أنشطة ال مثيل لها، كالرماية، وركوب اخليل، وسباقات 

الطالء،  بكرات  والتنافس  )الكارتينج(،  السيارات 

حتت  ذلك  كّل  املياه؛  على  والتزلّج  الويكبورد،  وركوب 

سقف واحد.




