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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، تهنئة حارة 
من الشــيخ محمد بــن خليفــة آل مكتوم 
رئيس دائــرة األراضي واالمــالك في دبي، 
بعد وصول «برنس بيشــوب» لخط النهاية 
واعالنــه بطال للنســخة العشــرين، وكانت 
لحظــة تاريخية عند منصــة التتويج عندما 
التهنئة لصاحب  لتقديــم  الكثيــرون  توافد 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
بهــذا اإلنجاز الذي حققتــه خيول اإلمارات 

في البطولة األغلى في العالم.

حقق الحصان «برنس بيشــوب» لســمو 
الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل 
مكتــوم ولي عهــد دبي انتصاراً ســاحقاً 
وتــوج بكأس دبــي العالمــي للخيل في 
دورته العشرين أمس على مضمار ميدان 
الرملــي فــي منطقة نــد الشــبا والتيس 
شــهدت حضورا جماهيريا كبيرا بحضور 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس 

مجلــس الــوزراء حاكم دبي رعــاه الله، 
وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي، وســمو الشيخ 
حمدان بن راشــد آل مكتوم نائب حاكم 
دبي وزير المالية، وســمو الشيخ مكتوم 
بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم 
دبي، وســمو الشــيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس 
األعلى لمجموعة طيران اإلمارات، وسمو 
الشــيخ أحمد بــن محمد بن راشــد آل 
مكتوم رئيس مؤسســة محمد بن راشــد 

آل مكتوم .

تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، فــي تغريــدة له على حســابه 
التواصــل االجتماعــي  الشــخصي بموقــع 
«توتيــر»، بالتهنئة لشــعب دولة اإلمارات، 
وإلى ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد آل 
مكتوم، لفوزه بلقب كأس دبي العالمي في 

النسخة العشرين. 
وقــال ســموه فــي التغريــدة «مبروك 
لإلمــارات .. مبــروك حمدان فــوز (برنس 
بيشــوب) بلقب كأس دبــي العالمي للخيل 

في دورته العشرين».

وبحضور صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسلم 
ســمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتــوم ولي عهد دبــي كأس دبي العالمي 
للخيل من يد سمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم.
وتســلم مدرب الحصان سعيد بن سرور 
عصــا الفروســية.. وفــي األثنــاء انطلقت 
األلعــاب النارية في ســماء المنطقة وحيا 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم الجماهير التي احتشــدت بالقرب 
من منصة التتويج، واختتم الحفل بالســالم 

الوطني.
وســجل «برينــس بيشــوب» زمنــاً 
قياســياً جديــداً قــدره 2.03.24 دقيقة 
بفارق طوليــن وثالثة أرباع الطول عن 
اســبينوزا،  بقيادة  «كاليفورنيــا كروم» 
جــاء األميركي «فيما لــي» في المركز 

الثالث. 

حضر حفل التتويج ســمو الشــيخ أحمد 

بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم رئيس 
مؤسســة محمد بــن راشــد آل مكتوم، 
وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم، ومعالــي الفريق مصبح بن 
راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، واللواء خميس مطر المزينة 
القائد العام لشرطة دبي، وخليفة سعيد 
ســليمان مدير عــام دائرة التشــريفات 
والضيافة في دبي، وسعيد الطاير رئيس 
مجلس إدارة ميدان رئيس اللجنة العليا 

المنظمة .



أهدى ســمو الشــيخ حمدان بن محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، ولــي عهد دبي، 
التواصل  عبر حسابه الشــخصي بموقع 
«برنــس  فــوز  «تويتــر»،  االجتماعــي 
بيشــوب»، إلى صاحب الســمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 
«حفظــه اللــه»، والى  صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولة، رئيس مجلــس الوزراء، 
حاكــم دبي «رعاه اللــه»، وإلى  حكام 

اإلمارات، وشعب اإلمارات. 
وأضاف ســموه، في التغريــدة «فخور 

بفوز برنس بيشــوب بلقــب كأس دبي 
العالمــي للخيــول 2015»، ويعــد هذا 
هو الفوز األول لســمو الشــيخ حمدان 
بــن محمد آل مكتــوم بلقب كأس دبي 

العالمي.
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على مدى عشرين عاماً، وفي السبت األخير من شهر مارس، كنا 
نتغنى بكأس دبي العالمي، وفي كل نســخة تزداد المتعة وتزداد 
اإلثارة، وفي كل نسخة تتحفنا دانة الدنيا بالجديد، فمن مضمار ند 
الشبا انطلقت الفكرة وكانت البداية، وفي ميدان تحفة المضامير 
اســتمر التألق، والعالم منذ االنطالقة وحتى هذه اللحظة، يزداد 
انبهاراً ويزداد تعلقاً بهذه المدينة الحالمة، فدبي بطموح قائدها 
الفارس الشاعر الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه 
اللــه، ال تحدها حدود، وال توقف تطلعاتهــا عوائق، وهكذا كان 
كأس دبي العالمي في نسخه الماضية وصوالً إلى نسخة األمس.

تحدثنا طوال الســنوات الماضية عن كأس دبي العالمي وتحوله 
إلى عيد لكل متابعي الفروسية وعشاق الخيل من مالك وفرسان 
وجماهيــر، كأس لم يأخذ شــهرته من جوائــزه المالية رغم أنها 
األغلــى في العالــم، وليس ألنه يجمع الخيول األقوى واألســرع 
والفرســان األشــهر واألمهر، ولكن ألنه يبهــر المتابعين، الذين 
تــزداد أعدادهم عامــاً بعد عام، في مختلف أرجــاء المعمورة، 
في كل نســخة بما هو جديد ومثير وغير متوقع، وفي النســخة 
العشــرين، كان «برنس بيشوب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي هو الجديد، وهو المثير غير 

المتوقع.
أحدث «برنس بيشــوب» حالة من اإلبهار بما قدمه في الشــوط 
األغلى، وانبهر به مئات الماليين الذين تابعوا األمسية في داخل 
الدولــة ومن خارجها، اســتطاع هذا الجــواد أن يؤكد للعالم أن 
العيــن الفاحصة والخبيــرة هي التي تقصر المســافات وتحدث 
الفارق دائماً، فعندما وقع اختيار ســمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم على «برنس بيشــوب» ليكون ممثالً لخيول 
الدولــة بجــوار حامل اللقــب «أفريكان اســتوري» لم يكن من 
فراغ، بل من خالل العين الفاحصة والخبيرة، التي تعرف قدرات 
كل المحيطيــن بالحدث، ولــم يخب ظن «فزاع» فــي خياراته، 
وجاء «برنس بيشــوب» ليحقق االنتصار العاشــر لإلمارات بكل 
جدارة واستحقاق، ويسجل رقماً قياسياً جديداً، ويغير الحسابات 
والنظريات، ويكون المهر األول في سباقات «الجروب ون» الذي 
يدخل الســباقات وهو خارج الترشــيحات ويفوز بالمركز األول، 
بعــد أن جــاء من الخلف بل من المركز التاســع تحديداً، ليكون 

بطل أقوى سباقات العالم، وهكذا هي الخيول األصيلة.

«برنس» فزاع يكون في المكان والتوقيت الذي ال يستطيع غيره 
أن يتواجــد فيــه، وال يمكن لغيره أن يحــدث الفرق، هكذا هو 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

03

ي 
ذا 
ن 
ي 



04

أعرب الفارس وليام بويــك، عن فرحته بالفوز 
بلقــب كأس دبــي العالمي، مؤكــداً أن البطل 
يســتحق الفوز لما يملكه من مؤهالت وكفاءة. 
وأضاف قائًال «إن مســتوى البطــل كان يؤهله 
للفــوز في جولتين مــن كأس مكتوم للتحدي». 
وقــال الفارس بويــك، إنه ال يســتطيع وصف 
مشــاعره بالفوز والسعادة التي تغمره بدخوله 
تاريــخ كأس دبــي العالمي من أوســع أبوابه. 
وأضــاف بويك أن المدرب ســعيد بن ســرور  
كان يضــع آماًال عريضــة عليه للمشــاركة في 
ســباق يوم أمس. وأكد بويك أنه ابتعد بالبطل 
عــن منطقة انبعاث الرمــل، إلى الخلف ليلحق 

«كاليفورنيا كــروم»، ويصل عند ذيله، ومن ثم 
ينطلــق بقوة خارقة إلى خط النهاية، ليحســم 
صــراع اللقب لصالحه بــكل جــدارة واقتدار. 
وأضــاف الفــارس قائًال «إن (برنس بيشــوب)، 
ناسبته األرضية الرملية تماماً خاصة وأنه يمتلك 
الخبرة عليهــا». ومن جانب آخر أرجع الفارس 
فيكتور اســبينورزا سبب خســارة «كاليفورنيا 
كروم»، إلى أن بقيــة الخيول دفعته بعيداً عن 
المنحنى األخير مما تســبب فــي ابتعاده قليًال. 
كما تسبب الياباني «هوكو تورومى» في دفعه 
بعيــداً، ولكن عموماً فإنه ركض بمســتوى جيد 
ليحتل المركز الثاني.       دبي - البيان الرياضي
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رد صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التحية 
لحوالي 80 ألف شخص شاهدوا السباق 
مــن داخل مضمار ميدان لحظة التتويج 
الغالية عند تســلم سمو الشيخ حمدان 
بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم ولي 
عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي كأس 
البطولــة من ســمو الشــيخ حمدان بن 
راشــد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 

المالية. 

الطاغية  الجماهيريــة  الفرحــة  وبدأت 
لحظــة صعود صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لمنصة 
التتويــج حيث هتفــت الجماهير كثيرا 
الفائز  الحصان «برنس بريشوب»  باسم 
بكأس دبي العالمي 2015 في نســخته 
العشــرين، وحرص ســموه على مبادلة 

الجماهيــر فرحتها بهــذا اللقب الغالي 
وســط عاصفة مــن التصفيــق والهتاف 

الداوي. 

وشــهد سباق النســخة العشرين لكأس 
دبــي العالمي حوالي 80 الف شــخص 
امتــألت بهــم مدرجــات المضمار في 
جميــع نواحيه بينهــم 10 آالف داخل 
المقصورات وصاالت الضيافة الداخلية، 
و70 ألفــا بالخارج، بحســب تقديرات 
المســؤولين في مضمار «ميدان» الذي 
واصــل تحطيم ارقامه عامــا بعد اآلخر 
في الحضور الجماهيري ألغلى بطوالت 

الخيول في العالم. 
الغفيــرة  الجماهيــر  واســتمتعت 
المتنوعة  والعروض  الشــيقة  بالفقرات 
علــى مدار أكثر من 8 ســاعات متصلة، 
وظلت الجماهيــر حاضرة في المضمار 
حتى بعد انتهاء مراسم التتويج بالكأس 
بالفواصل  اســتمتعت  الغاليــة، حيــث 
الغنائيــة التي تــم تقديمها فــي فقرة 

السهرة.
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قامت قناة «دبي ريسنج» مالكة شارة البث 
لــكأس دبي العالمــي مع مضمــار ميدان، 
بتغطية استثنائية للنسخة العشرين للحدث 
العالمي مــن خالل ربط جميع مشــاهدي 
الســباق في مختلف دول العالم عبر النقل 
الفضائيــة في أكثر مــن 60 محطة فضائية 
اســتعانت بقناة «دبي ريســنج» في البث 

المباشر للسباق. 
كمــا قامت القنــاة في اتجاه آخــر بتغطية 
تناســب الحدث حيث خصصــت القناة 49 
كاميــرا لنقل الســباق على طــول المضمار 
بخــالف كاميــرات أخــرى تتابــع فعاليات 

الحدث داخــل وخارج المضمــار لنقل كل 
شــيء في المضمار. وبدأ النقل التلفزيوني 
وتركــزت  ظهــراً  الثانيــة  الســاعة  منــذ 
الكاميــرات داخــل المضمار لرصــد كل ما 
يدور فيه باإلضافة لحفل االفتتاح واألشواط 
التســعة والفعاليات المصاحبة وتم تقسيم 
العمل التلفزيوني في قناة «دبي ريســنغ»، 
فريــق خاص بالمضمار ونقل الســباق على 
أساس أن الســباق يحتاج لتقنية عالية عبر 
نظــام «اتــش دي» وفريق خــاص لمنطقة 
«البدوك».  دبي - البيان الرياضي

كرم سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم ولي عهد دبي رعاة أشــواط كأس 
دبي العالمي 2015، بحضور ســعيد بن حميد 
التنفيــذي لمجموعة ميدان،  الرئيــس  الطاير 
وقدم ســموه جائزة التكريم إلى سمو الشيخ 
أحمــد بن ســعيد آل مكتــوم الرئيس األعلى 
لطيران اإلمارات، وإلى محمد جمعة النابودة 
رئيــس المجموعــة بحضــور عبداللــه محمد 
النابــودة وحمــد عبــد الله محمــد النابودة، 
كما كرم ســموه حمد األحبابي مدير األعمال 
المســاندة لشــركة «آيبيــك»  والتــي ترعى 
شــوطين، وطارق حميد الطايــر مدير الطاير 
للســيارات، كما تم تكريم بي أن ســي مينون 
رئيس مجموعة شــويا. وكرم سموه أيضاً عبد 
الحميــد أحمد الرئيــس التنفيذي لمؤسســة 
النســر للطباعة والنشــر، باإلضافة إلى تكريم 

سلطان بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية.
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شــهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيس 
مجلــس الــوزراء، حاكــم دبي، رعــاه الله، 

بحضور سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، ولي عهد دبي، وســمو 
الشــيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم، نائب 
حاكم دبي وزير المالية،  كأس دبي العالمي، 

البطولة األغلى في العالم. 
وكان ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد بن 

راشــد آل مكتــوم، قــد أعلن عــن افتتاح 
كأس دبــي العالمي، حيث ألقى كلمة بهذه 
المناسبة قال سموه فيها: بسم الله الرحمن 
الرحيم، نعلن عن افتتاح النســخة العشرين 
لمنافســات كأس دبي العالمي، في ســباق 
التميــز ليــس هناك خــط للنهايــة، أتمنى 

للجميع التوفيق والنجاح، والســالم عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

وعقب كلمة سموه، انطلق الدخان الملون، 
الــذي شــكل لوحــة جميلــة لعلــم دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، دخلت موسوعة 

«غينيس» لألرقام القياسية.
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أكد مايكل أوين العب المنتخب اإلنجليزي، 
وأحد مــالك «براون بانثر»، الفائز بســباق 
الشوط الثالث، أنه سعيد جدا بهذا االنتصار 
الكبير، مضيفا ان الحصــان مميز جدا، ولم 
يتوقع فوزه بالســباق، وقال: ليســت هناك 
مقارنــة بيــن النجاح في عالم كــرة القدم، 
والفروســية، وسوف أجعل الخبراء هم من 

يقومون بالتحليل لمسيرتي . 
وأكــد أويــن، أن الحصان بــذل جهدا كبيرا 
في الســباق، حيث جعلناه يستعد منذ مدة 
طويلــة، وقال: أهــدف لجعله مــن أفضل 

الخيول في العالم. 

وأضاف أوين، أن الفــوز في دبي، له نكهة 
مميــزة ، خاصــة أنهــا المرة األولــى التي 
يشــارك فيها، وقد وخططنا للمشــاركة في 
البطولــة، كهــدف أولي لنا خالل الموســم 

الحالي. 

عبــر الفارس ريتشــارد كنجســتكوت، عن 
سعادته البالغة بإحراز «براون بانثر»، لقب 
الشــوط الثالث، مضيفا بأنه بذل الكثير من 
الجهــد خالل الســباق، للوصــول إلى خط 

النهاية. 
وأضاف كنجستكوت، أنه ممتن جدا لمالك 
الخيل، الذيــن اختاروه لقيادة هذا الحصان 
المميــز، باإلضافة إلى الدعــم الكبير الذي 

القاه منهم.

تلقى ســمو الشــيخ حمدان بن راشــد آل 
مكتــوم، التهنئــة من ســمو الشــيخ أحمد 
بــن راشــد آل مكتــوم بعد انتهاء الشــوط 
الثاني بمناســبة فوز «تمرُكز» بصدارة هذا 
الشــوط، وحرص ســمو الشــيخ أحمد بن 
راشد آل مكتوم على متابعة السباق المثير 
فــي منطقة «البــدوك» القريبة من مضمار 

السباق. 

أهدى «منارك» مالكه سمو الشيخ حمدان 
بن راشــد آل مكتوم لقب ســباق «كحيلة 
كالســيك» لمســافة 2000 متــر جروب 1، 
والــذي تبلغ قيمــة جائزته مليــون دوالر 
برعاية «ايبيك»، وقــاد الفارس دين أونيل 
«منارك» لتحقيق الفوز بإشــراف المدرب 
أروين شاربي، مســجًال زمناً قياسياً جديداً 
قــدره 2.16.30 دقيقة بفارق طولين وربع 
الطول عن «فاليانت بوي» لســمو الشــيخ 
طحنون بــن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس 
جويل روزاريو، فيما جاء في المركز الثالث 
«رازق» لسمو الشــيخ منصور بن زايد آل 

نهيان بقيادة كيرين فالوت.

وتنافــس فــي الشــوط 15 خيــًال وكانــت 
التوقعات نحو «فيرســاك بــاك» و«منارك» 
و«فاليانت بــوي» وبالفعل انطلق «منارك» 
بقــوة نحو خط النهايــة، لينتزع بقوة لقب 
الزمن  الشــوط عن جدارة واقتدار محطماً 

القياسي للشوط.
ويعتبر شــوط «كحيلة كالســيك» بمثابة 
بطولــة العالم للخيــول العربيــة األصيلة، 
نظراً لمشــاركة نخبة الخيــول العالمية في 
المنافســة، وفي ختام الشــوط تسلم سمو 
الشيخ ســعيد بن حمدان آل مكتوم جائزة 

الفوز من حمد األحبابي ممثل «ايبيك».

أعرب سالم السبوســي مدير سباقات سمو 

الشــيخ حمدان بــن راشــد آل مكتوم عن 
ســعادته بانتزاع لقب «كحيلة كالسيك» في 
الســباق المثير مشيداً بمســتوى المنافسة 

في السباق. 
وأضــاف مدير ســباقات ســمو الشــيخ 
حمدان بن راشــد آل مكتوم، أنه كان واثقاً 
من قــدرات وإمكانــات المهر بعــد فوزه 
للمــرة األولى في ميدان في 19 من فبراير 
الماضي، مؤكداً أن المدرب شاربي نجح في 
إراحة البطل، مما ســاهم في فوزه باقتدار 

وحصد المركز األول.

وختــم السبوســي تصريحاتــه متمنيــاً، أن 
تتواصل إنجازات خيول سمو الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم في السباقات المقبلة.

توج «تمركز» لســمو الشــيخ حمــدان بن 
راشــد آل مكتــوم، بطًال لشــوط جودلفين 
للميل لمسافة 1600 متر جروب 2، برعاية 
«ميدان شــويا» والذي تبلــغ قيمة جائزته 
مليون دوالر،وتســلم سمو الشيخ راشد بن 
حمدان بن راشــد آل مكتــوم جائزة الفوز 

من أحمد الطاير.
وقــاد الفــارس القديــر بــول هاناغــان 
البطل «تمركز» إلى انتزاع اللقب بإشــراف 
المدرب مصبح المهيري، مسجًال زمناً قدره. 
1.38.81 دقيقــة بفارق رأس عن «ســلون 
أفينيو» لمالكته سوزان راي بقيادة الفارس 
فرانكي ديتوري، فيما جــاء «فري ويلينغ» 
لسمو الشــيخ أحمد بن محمد المكتوم في 

المركز الثالث بقيادة جيمس دويل.
تنافــس فــي الشــوط 15 خيــًال وكانت 
التوقعات منحصرة بين «تمركز» و«فرانكي 
فورفينجــرز» وبالفعل لــم يخذل «تمركز» 
معجبيــه، حيث تمكــن من انتــزاع اللقب 
بمهارة بعد صراع شرس مع «سلون أفينيو».
 ويعتبــر شــوط جودلفيــن للميــل من 
األشــواط القويــة خالل 20 عامــاً الماضية، 
حيث شــهد مشــاركة النخبــة العالمية من 
مختلف الدول، ولذا شــهد مشاركة متميزة 

من 15 خيًال قوياً. .

عبـ
سع
الش
الج
النه
وأض
الخ
الم
القا
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أعرب المدرب مصبــح المهيري عن فخره 
واعتزازه بانتزاع «تمركز» لقب «جودلفين 
للميــل» بعد صراع مثير عنــد خط النهاية، 
وأضاف قائًال: البطل حقق التوقعات، خاصة 
بعــد أدائه الرائــع في كرنفــال كأس دبي 
العالمــي للخيول، حيث حقــق الفوز ثالث 

مرات على التوالي دون خسارة.

عبر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير المالية عن ســعادته 
بفوز «منــارك» بالشــوط األول و«تمركز» 
بالشــوط الثانــي فــي اســتهالل كأس دبي 
العالمــي في مضمــار ميدان أمــس، وقال 
سموه إن الفوز في أي سباق يدخل الفرحة 
والســرور إلى قلبه، «ناهيك عن الفوز بيوم 

كأس دبي العالمي». 

وقال سموه بعد تتويج «منارك» بلقب 

الشوط األول: الحصان «منارك» يشارك 
ألول مرة في هذه المسافة البالغة ميًال 
وربع الميل، مشــيراً إلى أن األمل كان 

كبيراً في «فيرساس» ولكنه خرج.
وقــال ســموه: هدفنــا قــوة الســباق 
و«منــارك» أول مــرة يذهب لمســافة 
الميل وربــع، حيث إن أقصى مســافة 
شارك فيها قبل هذا السباق ميل واحد، 
والطريقــة التــي جرى بها في الســباق 
كانــت جيدة ومناســبة لــه ونجح من 
خاللها في التقــــدم على منافســيــــه 
وهي طريقة كانت كانـــــت متوقعــــة 
لنــا من خــالل تجربــتا لــه في مضمار 

«دون كاستر». 
الشوط  وتحدث ســموه عن ســباق 
األغلــى في العالم على كأس دبي قائًال: 
الشــوط الرئيســي الخاص بــكأس دبي 
العالمــي يحتــاج لنوعية مــن الخيول 
وعندمــا نجد الخيل المناســب ســوف 
نعــود للشــوط الرئيســي، مــن أجــل 
استعادة ذكريات «انفاسور» الذي ظفر 

بالكأس الغالي من قبل. 
وأوضح ســموه: لم أرشح خيًال معيناً 
للفوز بالــكأس العالمي، ولكنني أكدت 
أن خيــول اإلمــارات لن تكون ســهلة 

وسوف تنافس بقوة. 

وتحــدث ســمو الشــيخ حمــدان بــن 
راشــد آل مكتوم عن شــعوره بعد فوز 
«تمركز» بصدارة الشــوط الثاني قائًال: 
حقق «تمركز» األمل عبر الفوز بســباق 
الشــوط الثاني، واســتطاع التغلب كل 
كافة المنافســين والفرحــة غالية بهذا 
الفــوز ألن الفوز في أي ســباق، يدخل 

الفرح والسرور للقلب. 
وأكد سمو الشــيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم، أن المنافســات في مضمار 
«ميــدان» بنهايــــــة الموســم، دائمــاً 
ما تكــون من أقوى الســباقات في كل 

المراحل. 
وتحدث سموه عن النسخة العشرين 
العالمي، مشــيراً  لــكأس دبــي  عموماً 
إلــى أن الخيول األميركيــة، هذا العام 
تعود للمشــاركة في الســباق الرئيسي 
بعد غيــاب طويل بلغ خمس ســنوات 
باإلضافــة لتواجد الخيول اليابانية، على 
األرضيــة الرمليــة، مؤكداً قــوة خيول 
اإلمارات وقدرتها على المنافســة دائماً 

ألفضل خيول العالم. 
وأكد ســموه أن كأس دبــي العالمي 
أصبــح قبلة خيول العالم، والمشــاركة 

فيه شرف كبير لكل الُمالك. 

قال سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب رئيــس الشــرطة واألمــن العام في 
دبــي، إن اللســان يعجز عــن الحديث عن 
وصف روعة النسخة العشرين لبطولة كأس 
دبــي العالمي، وما وصلت إليــه من نجاح 
أصبح حديث العالم وكل المهتمين برياضة 
الفروسية، خاصة أن البطولة تجذب بالفعل 
دائمــاً أفضــل الخيــول العالميــة، مما يعد 

إضافة قوية للبطولة. 
وأضاف: لم نكن نحلم أن نصل إلى تلك 
المكانة المميزة العالمية، بعد 20 عاماً من 
النجاحــات فــي البطولة التــي بدأناها في 
نســختها األولى في العام 1996 وشــهدت 
بدايــة متميــزة، مضيفاً أن اليــوم أصبحت 
بالفعــل البطولة عالمية بكافــة المقاييس، 

وتعدينا مرحلة التقييم. 

 وتابــع ســمو الشــيخ أحمد بن راشــد 

آل مكتــوم: أصبحنــا اآلن قادرون على 
منافســة أقــوى الخيول مــن األميركية 
واألوروبية واألسترالية، والدليل حضور 
هذا الكم الهائل مــن الخيول األميركية 

واليابانية في البطولة. 
ووصف ســمو الشيخ أحمد بن راشد 
آل مكتــوم، األرضيــة الرملية الجديدة، 
لمضمــار «ميدان»، بأنها ممتــازة جداً، 

ومناسبة لسباقات الخيل. 

وأشــاد ســمو الشــيخ أحمد بن راشــد آل 
مكتوم، بالحضور الجماهيري الكبير، والذي 
ليس بغريــب عن مضمار «ميــدان»، الذي 
يحتضــن دائماً أهم الســباقات وأغالها في 

عالم الفروسية. 
وثمن ســموه، دور القائمين على تنظيم 
الحدث العالمي الكبير، والذي ظهر بصورة 
المتحدة  العربية  مشــرفة، لدولة اإلمارات 
عامــة، وإلمارة دبي خاصة، متمنياً ســموه 
مزيــداً مــن النجاحــات والتقــدم في كل 

األنشطة العالمية التي تستضيفها الدولة. 
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اعتبر الفارس ريتشــارد هيــوز أن تتويجه 
بلقــب القوز للســرعة له طعــم خاص ألنه 
يأتي في يوم منافســات كأس دبي العالمي 
للخيول، وقال: إن «ســول باور» قدم أفضل 
عروضه، وجاء العرض مختلفاً عما قدمه في 
الكرنفال، وأنه ســعيد بهــذا الفوز، موضحاً 
أن المدرب لينام، بــذل مجهوداً كبيراً أعاد 
الخيــل إلى مســتواه محققاً فوزاً مســتحقاً 

على األقوياء في هذا الشوط.

أعرب الفارس ريتشــارد كينجســكوت عن 
ســعادته وفرحته الغامرة باإلنجــاز الكبير 
الذي حققه «براون بانثر» في شوط «كأس 
دبــي الذهبــي»، مؤكــداً أن البطــل أظهر 
إمكانياتــه الحقيقية، محققــاً فوزاً باهراً لم 
يتوقعــه، وأضــاف: «هذا الفــوز يعني لي 

الكثير في مسيرة حياتي مع السباقات».

أعر
ســ
الذ
دبـ
إمك
يتو
الك

نــال المهر «مبتهج» لســمو الشــيخ محمد 
بــن خليفة آل مكتوم لقب شــوط «ديربي 
اإلمــارات» لمســافة 1900 متــر، برعايــة 
مجموعة ســعيد ومحمد النابــودة، والذي 

تبلغ قيمة جائزته مليون دوالر.

وقاد الفارس القدير كريســتوف ســوميلون 

المدرب  بإشــراف  اللقب  «مبتهج» النتزاع 
الجنوب إفريقي مايك دي كوك مسجًال زمناً 
قــدره 1.58.35 دقيقة بفارق ثمانية أطوال 
عــن «مفتــول» لجودلفين بقيــادة الفارس 
بــول هاناغان، فيما جــاء «غولدون باروز» 
في المركز الثالث بقيادة الفارس رياشامور.

الشــوط 10 خيــول قويــة،  تنافــس فــي 
وكانــت التوقعات منحصــرة بين «مبتهج» 

الشــوط منذ  و«مفتول»، وتصدر «مبتهج» 
البداية مواصًال مسيرة الفوز باللقب بفارق 

كبير عن أقرب منافسيه.
وعقب ختام الشــوط تسلم سمو الشيخ 
محمد بــن خليفة آل مكتــوم جائزة الفوز 
من محمد جمعة النابودة رئيس المجموعة 

وسط تصفيق الحضور بالمضمار. 
ويعتبــر ديربــي اإلمــارات مــن أقــوى 
األشــواط التي شــهدت مشــاركة نخبة من 

أقوى الخيول من مختلف دول العالم.

كريســتوف  الفرنســي  الفــارس  أعــرب 
ســوميلون عن فخره بالفــوز بلقب ديربي 
اإلمارات، وقال فــي تصريح عقب التتويج: 
إنه ظل خلــف الصدارة وكانت المنافســة 
قوية وعندما أطلقــت العنان للبطل انطلق 
بســرعة وحسم األمر بكل ســهولة، مضيفاً، 
أنه ادخر جزءاً من طاقة البطل إلى ســباق 
ديربــي كنتاكــي وجهته المقبلــة في مايو 

المقبل.

انتزع «ســول باور» لمالكته سابينا باور لقب 
شــوط «القوز للسرعة» لمســافة 1000 متر 
جروب 1، (الشوط الخامس) برعاية «ايبيك» 

والذي تبلغ قيمة جائزته مليون دوالر.

وقاد الفارس ريتشــارد هيوز «سول باور» 

للفوز باللقب بإشــراف المــدرب أدوارد 
لينــام مســجًال زمنــاً قــدره 57.24 ثانية، 
شــارك في الشــوط 16 خيًال قوياً وتمكن 
«ســول باور» من قهر خصومه ويكســب 
اللقب بعد منافسة شرسة مع «بينيا فوبيا» 
لمالكــه توني كروز متفوقــاً بفارق نصف 
طول عن الثاني، فيما جاء «جرين ماسك» 
في المركز الثالث بقيادة ديتوري. وعقب 
ختام الشــوط قام حمــد األحبابي بتتويج 

أبطال الشوط.

توج  الجــواد «براون بانثــر» المملوك لـ «ايه 
بــالك وأويــن الترويجية» بلقــب «كأس دبي 
الذهبي» لمسافة 2300 متر،  (الشوط الثالث) 
على المضمار العشبي للخيول المهجنة جروب 
2، برعاية الطاير للســيارات، والذي تبلغ قيمة 
جائزتــه مليون دوالر، وقاد الفارس ريتشــارد 
لنجســتكون  البطل إلى تحقيق الفوز بإشراف 

المدرب توم داســكومب، مســجًال زمناً قياسياً 
قدره 3.18.84 دقائق بفارق ثالثة أطوال وربع 
الطول عن «ســتار إمباير» لمحمد خليل أحمد 
بقيادة الفارس كرريستوف سوميلون، فيما جاء 
«عزيمــة» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة 
جيمــس دويل. شــارك فــي الشــوط 15 خيًال 
تنافست  بقوة على الفوز بلقب الشوط، ولكن 
الكلمــة األخيرة كانت للبطل «بــراون بانثر»، 
وعقب ختام الشــوط قام أحمد الطاير بتتويج 

األبطال الفائزين.
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انتزعت المهرة «دولنيا» لمالكها أغاخان 
لقب  «دبي شــيماء كالســيك» لمسافة 
2410 أمتار بقيادة الفارس كريســتوف 
ســوميلون وإشــراف المدرب ألينا دي 
دوبري، مســجلة زمناً قــدره 2.28.29 
دقيقة بفارق طوليــن وربع الطول عن 
«فلنتشــاير» بقيــادة الفارس ماكســيم 
جيــون، فيما جــاء «ون آند أونلي» في 
المركز الثالث بقيادة الفارس كريستيان 

ديميرو.
تنافــس فــي الشــوط 9 خيــول قويــة، 

وانحصــر صراع اللقب في المرحلة األخيرة 
يين «دولنيا» و«فلنتشاير»، قبل أن يحسمه 

األول عن جدارة واستحقاق.

صــراع  ســيركل»  «ســيكريت  حســم 
اللقــب في شــوط دبي غولدن شــامبين 
لمســافة 1200 متــر جــروب 1، وذلــك 
بقيادة الفارس فيكتور اسبينوزا وإشراف 
المدرب بوب بافيرت مسجًال زمناً قياسياً 
قــدره 1.10.64 دقيقة بفــارق رأس عن 
« ســوبر جوكي» بقيادة ريان مور، فيما 

جاء «ريتش تابستري» في المركز الثالث 
بقيادة أوليفيه دولوز.

شــارك في الشــوط 13 خيًال بعد انسحاب 
«معرب» وتميز الشــوط بالقــوة واإلثارة، 
ولم يتحدد البطل إال في اللحظات األخيرة 
عند خط النهاية، وعقب ختام الشــوط قام 
دليــب ممثل غلــف نيوز بتتويــج األبطال 

الفائزين. 

قهر الفرنســي «ســولو» لمالكــه «ويرثيمر 
وفريد» األقوياء في الشــوط السابع «دبي 
تيرف» لمسافة 1800 متر والذي تبلغ قيمة 
جائزتــه 6 مالييــن دوالر، ويقام ألول مرة 
بديًال لشوط سوق دبي الحرة برعاية موانئ 

دبي العالمية.
وقاد الفارس ماكســيم جيون البطل إلى 

تحقيــق الفــوز ببراعــة بإشــراف المدرب 
فريدي هيد، مســجًال زمناً قــدره 1.47.76 
دقيقــة بفــارق أربعة أطــوال وربع الطول 
عن «ذا جراي جاتسيبي» بقيادة ريان مور، 
فيما جاء «شــاوش» بقيادة الفارس فرانكي 
ديتــوري فــي المركز الثالــث، وتنافس في 
الشوط 10 خيول وتمكن «سولو» من حسم 
الصــراع لصالحــه بفــارق كبير عــن أقرب 
منافسيه، وفي ختام الشوط قام عبد الحميد 

أحمد بتتويج األبطال الفائزين.
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حــرص رئيس مجلــس إدارة النادي األهلي 
عبــد اللــه ســعيد النابــودة علــى متابعة 
فعاليــات كأس دبــي العالمي مــن مضمار 
ميدان أمــس، بمعنويات الفرحــة الكبيرة، 
بعد ســاعات قليلة من حصول األهلي على 
كاس الســوبر في نسخته الســابعة، وتلقى 
النابودة التهنئة مــن الكثيرين خالل نزوله 
المضمار بين أشواط السباق في مشهد يعّبر 

عن الموقف.

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، 
رئيس دائــرة األراضي واألمــالك في دبي، 
ثقته بقدرة الجواد «مبتهج» على المنافسة 
بقوة في «ديربي كنتاكي» المقرر له شــهر 
مايو المقبل، جاء ذلك في تصريحات سموه 
بعد الفوز الباهر الذي حققه «مبتهج» بنيله 
بطولة الشــوط الرابع، وقال ســموه إن ما 
تحققــه خيول اإلمارات حالياً من نتائج وما 
وصلت إليه رياضة الفروســية عموماً، يعود 
الفضل فيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة، 

رئيــس مجلس الــوزراء، حاكــم دبي، رعاه 
الله، لرياضة الفروسية عموماً.

وأكد سموه ثقته الكاملة بـ«مبتهج» لخوض 
أقوى الســباقات المقبلة، بعد النتيجة التي 
حققها أمس، وأثبــت من خاللها تميزه في 

المضمار الرملي.

أكد
رئي
ثقت
بقو
ماي

بعد
بطو
تحق
وص

الفض
بن

أكــد معالي الشــيخ نهيان بــن مبارك وزير 
الشــباب والثقافة وتنميــة المجتمع، رئيس 
الهيئة العامة لرعاية الشــباب والرياضة، في 
تصريحات خاصــة لـ«البيــان الرياضي» أن 
كأس دبــي العالمي فخر لــكل أبناء الخليج 
والعــرب عموماً باعتبار أن الحدث يشــكل 
عالمة فارقــة في العالم من جميع النواحي 
تنظيمــا ومشــاركة نخبة الخيــول وحضورا 
جماهيريا ال مثيل له في مثل هذه السباقات. 
وقــال معاليــه: ان الحدث عالمــي بمعنى 
الكلمــة ونحن نحتفل بمــرور 20 عاما على 
كأس دبــي العالمــي، والتميــز الخاص بهذا 
الحــدث ال يتوقــف فقــط عنــد الحضــور 
الجماهيري وعدد الــزوار والخيول النخبة، 
بل ألن الحدث أخذ حيزا كبيرا في العالمي 
وعند جميــع المهتمين برياضة الفروســية 

في العالم. 
وأضاف معالي الشــيخ نهيان بن مبارك: من 
ناحيــة التنظيم فهو حــدث ال يتكرر في أي 
بلــد آخر بفضل مضمار ميدان األســطوري، 
وما هو إال تأكيد على مكانة دولة اإلمارات 
ودبي فــي العالم أجمع لتكون ســباقة في 

كل جديد. 
كمــا تحدث معاليه عن مضمار ميدان قائًال: 
مضمار ميدان، ليــس بالمضمار العادي فهو 
ال يوجــد مثيل لــه في أي بلد فــي العالم، 
كما ان الحضــور الجماهيري ال مثيل له في 
ســباقات الخيول في العالم، ونحن ســعداء 
بأن الجميع فرحون وســعداء أكثر والعالم 
يتابــع الحدث بترقــب واهتمــام كبيرين، 
وكأس دبي العالمي أثبت مكانته المرموقة 
وهو فخر لدولة اإلمارات ولكل أبناء الخليج 
واألشقاء العرب يبعث باالعتزاز على قدرة 
اإلمــارات للتنظيــم الجيد ألكبــر األحداث 
الرياضيــة، فهنيئــا لإلمــارات ودبــي بهذه 
التظاهرة العالمية التي تزداد فيها مشــاركة 

نخبة خيول العالم عاماً بعد اآلخر.

قــال الشــيخ ماجد المعــال، نائــب رئيس 
أول إقليمــي، العمليــات التجارية بطيران 
اإلمــارات، أن «الناقلــة» الجويــة تعد من 
الرعاة الرئيسين للسباق، منذ عشرين عاما، 
وبالتحديد للسباق األغلى في العالم، كأس 
دبــي العالمي، مضيفا بأنها ستســتمر على 

هذا المنوال. 
وأكد الشــيخ ماجد المعال، أن فكرة طيران 
اإلمارات لجذب السياح من خارج اإلمارات 
لحضــور هــذا الحدث الكبيــر، تعتمد على 

طريقة التسويق، خاصة أننا نمتلك 140 جهة 
للطيران، باإلضافة إلى أن دبي أصبحت أحد 
والرياضية،  والتجارية،  الســياحية،  المعالم 
ســاعد في جذب السياح من مختلف أرجاء 

العالم إلى دانة الدنيا. 
وأضــاف الشــيخ ماجــد المعــال، ان عــدد 
الســياح الذين توافــدوا علــى مدينة دبي 
العــام الماضي، بلــغ 11 مليون زائر، ونحن 
نتوقــع أن نصل هــذا العام، إلــى ما فوق 
12 مليون زائــر، نظرا لألوضاع الراهنة في 
العالــم، وامتالك دبي للبنيــة التحتية التي 
تؤهلها لتكون الوجهة األولى لكافة السياح 

في العالم. 

وقــال الشــيخ ماجــد المعال، إن ســباقات 
الخيول تعتبر من الســباقات الرئيســية في 
دولة اإلمارات، ولها ارتباط طويل بالعادات 
والتقاليد، وســوف تالحظ هذا الكم الهائل 
من الجماهيــر التي توافــدت على مضمار 
«ميدان».  وتحدث الشــيخ ماجــد المعال، 
عن حجــوزات طيران اإلمــارات، بالتزامن 
مــع البطولة، قائًال «بأن إجازة عيد الفصح، 
والتي ســبقت كأس دبي العالمي، ساهمت 
فــي رفع حجوزات طيــران اإلمارات لتبلغ 
%95». وأضاف الشيخ ماجد المعال، أن من 
أكبــر الزوار لدى دبــي ، كانوا من المملكة 

العربية السعودية، والمملكة المتحدة.

أكد اللــواء خميس مطــر المزينة القائد 
العام لشرطة دبي أن كأس دبي العالمي 
ال يماثله ســباق آخر فــي العالم، لكونه 
متميــزا فــي كل شــيء، جــاء ذلك في 
تصريحــات لـ«البيــان الرياضــي» خالل 
حضوره السباق أمس في مضمار ميدان، 
وقال المزينة ان الســباق العالمي يعتبر 
حدثا عالميــا بمعنى الكلمة، وفوق ذلك 
فهو متميز حتى عــن االحداث العالمية 

األخرى في مثل هذه السباقات. 

وأضــاف المزينــة: كأس دبــي العالمي 
دول  كل  أن  باعتبــار  عالمــي  حــدث 
العالــم توجهت انظارها نحــو دبي في 
هذا الســباق الكبير فــي وجود أكثر من 
60 محطــة فضائيــة تنقــل الحدث من 
مختلف قارات العالم، وبالتأكيد الحضور 
والتمثيل القوي من مختلف دول العالم، 
والحدث نفســه يعتبر حاليــا من أفضل 
السباقات على مستوى العالم ومن أغنى 
الســباقات في العالــم، وبالنظر للخيول 
المنتقاة من أفضل دول العالم في هذه 
الرياضــة نجد ان كأس دبــي العالمي ال 
يماثله ســباق آخر فالخيــول االمريكية 

متواجدة بقوة وكذلك من استراليا ومن 
اليابان وشــرق آســيا وجنــوب افريقيا 
وغيرها مــن الدول الرائــدة في رياضة 

الفروسية. 
وختم القائد العام لشرطة دبي تصريحاته 
قائال: نتمنى الجميع يكون اســتمتع بهذا 
الحدث االستثنائي في العالم خاصة وهو 
يقام في تحفة مضامير الخيول «ميدان» 
الذي ال يشــابهه مضمار فــي كل العالم 
ونتمنــى التوفيــق إلدارة ميــدان علــى 
جــودة التنظيم الفريــد من نوعه والذي 
يعكــس مكانة دولــة االمــارات عموما 

ودبي خصوصا.
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أعــرب ســعيد بن ســرور، مــدرب الجواد 
البطل «برينس بيشــوب»، الفائز بالنســخة 
العشــرين بكأس دبي العالمي، عن سعادته 
البالغة بتحقيقه لقبه السابع له، في السباق 

األغلى في العالم.
وأوضح بن سرور، أن «برينس بيشوب» 
قــدم عرضــاً قويــاً للغاية، وألهب مشــاعر 
الجماهيــر الحاضرة في مضمــار «ميدان»، 
مؤكداً أن هذا الفوز له مذاق خاص لســمو 
الشــيخ حمدان بن محمــد آل مكتوم، ولي 
عهــد دبي، خاصة أنــه يأتــي بالتزامن مع 
الذكرى العشــرين النطالق سباق كأس دبي 

العالمي.
وتقدم ســعيد بن ســرور، بالشكر لكافة 
الذين شــجعوه وشدوا من أزره، مما ساهم 

بشكل كبير في تحقيق هذا الفوز الغالي.
وعن مجريات الســباق، قال ســعيد بن 
ســرور: «برينس بيشــوب»، بــدأ بانطالقة 
بطيئــة بعــض الشــيء، مما أثــار مخاوف 
كافة المشــجعين، ولكني قلت للفارس قبل 
الســباق،ٌ نه ال يهم إذا بدأت السباق ببطء، 
لكــن ال تستســلم، وحاول تجنــب الرمل، 
وبالفعــل اتبع الفــارس التعليمات، وعندما 

رأيته يأتي، عرفت أنه سيحقق اللقب.
وأضاف ســعيد بن ســرور، أحمــد الله 
على تدريبي هذه الخيــول المميزة، وبكل 
صراحــة كان هذا الموســم مميــزاً، خاصة 
الفوز في سباق «سوبر ستاردي»، وختمتها 

بالفوز بلقب كأس دبي العالمي.
وختم المدرب القديــر تصريحاته قائًال: 
ســعيد للغاية بالفوز األول لســمو الشــيخ 
حمــدان بن محمــد آل مكتــوم، ولي عهد 
دبــي، باللقــب الغالــي، وســتكون ذاكرة 
جميلة للنسخة العشــرين للبطولة، مضيفاً، 
في الســنوات الماضية، حققت اللقب ست 
مرات، وهذه المرة الســابعة، ومن العظيم 
تحقيــق الفــوز، لخيول آل مكتــوم، الذين 
يمتلكون هذه الخيول القوية، وأنا محظوظ 

لتدريبها.

واصلت خيول اإلمارات سيطرتها على كأس 
دبــي العالمــي، بإضافة اللقب العاشــر في 
نســخة الرقم المميز «20» لتســتحوذ على 
نصف ألقاب البطولة التي انطلقت في عام 
1996 تليهــا الواليات المتحــدة األميركية 
في المركز الثانــي، حيث حققت خيولها 7 
ألقاب، واســتطاعت ثــالث دول أخرى أن 
تســطر اسمها في الســجل الذهبي للبطولة 
األشــهر واألغنى في العالم، وهي البرازيل 

واليابان وأستراليا.
ووضعــت البرازيــل نفســها في ســجل 

البطولة عبر «غلوريا دي كامبيو» الذي ظفر 
باللقب عام 2010، وجاءت اليابان في العام 
التالي مباشــرة لتحجز لنفسها مكاناً بسجل 
فائزي البطولة ففازت بلقبها عبر «فيكتوريا 
بيزا»، وأيضاً وضعت أســتراليا لنفسها مكاناً 
بفــوز «أنيمــال كينغــدام» بنســخة العام 

الماضي.
ونالت الواليات المتحدة األميركية شرف 
اللقــب األول عبــر «ســيجار» ثم «ســيلفر 
شارم» في 98 ثم «كابتن ستيف» في 2001 
و«بليزنتلــي بيرفكــت» فــي 2004 و«روز 
ان مــاي» فــي 2005 و«كيرلين» في 2008 

و«ويل آرمد» في 2009. 
 فيمــا بدأ حصاد اإلمــارات لأللقاب في 

النســخة الثانية عبر «سنجســبيل» لصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ثم 
«المتوكل» لسمو الشــيخ حمدان بن راشد 
آل مكتــوم، ثم «دبــي ملينيوم» لجودلفين 
في 2000، ثم «ســتريت كراي» لجودلفين 
فــي 2002، ثم «مون بلــد» لجودلفين في 
لجودلفيــن  و«اليكتروكوشنســت»   ،2003
أيضاً في 2006، و«انفاســور» لسمو الشيخ 
حمدان بن راشد آل مكتوم، و«مونتيروسو» 
لجودلفين في 2012، و«أفريكان ســتوري» 
لجودلفيــن فــي 2014، قبــل أن تحتفــظ 
اإلمــارات باللقب أمس عبر فــوز «برينس 

بيشوب» في 2015 في النسخة العشرين.

هنــأ معالي عبــد الرحمن العويــس، وزير 
الصحــة، نائــب رئيــس اللجنــة األولمبية 
الوطنية رئيس المكتــب التنفيذي، صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي 
رئيــس المجلس التنفيذي، بمناســبة تتويج 
الحصان «برنس بيشــوب» لســمو الشــيخ 
حمــدان بن محمد بطًال لكأس دبي العالمي 

للخيول 2015 في دورته العشرين.

وتابع نائب رئيس اللجنة األولمبية الوطنية 
أن رؤية فارس العرب صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم في تنظيم كأس 
دبي العالمــي للخيل بهذه الصورة المتميزة، 
هــي التي منحت الحــدث إيقاعاً مختلفاً كان 
لــه بالغ األثر في جعل هــذه الفعالية موعداً 
ينتظره فرسان العالم للتنافس على نيل شرف 

التتويج على أرض مضمار ميدان.
وأكــد العويــس أن اإلنجــاز الذي حققه 
الحصان «برنس بيشوب» في الفوز بالسباق 
بزمن قياســي جديد على المســار الرملي، 
أوضح مــدى الجاهزية واالســتعداد الجيد 
لخــوض هذا الحدث والتمكن من تســجيل 
انتصار ساحق على كل المنافسين، حيث إن 

المستوى الذي ظهر عليه طوال فترة السباق 
كانت خير دليل علــى أحقيته بالتواجد في 
الصــدارة والفوز بهذا اللقب الغالي بعد أن 
اســتطاع «برنس بيشوب» التقدم في شوط 
الكأس لمســافة 200 متر بالشوط الرئيسي 
لسباق دبي العالمي ليهدي اإلمارات اللقب 
العاشــر من أصل 20 نسخة لسباق الخيول 

األغلى في العالم.
وأضــاف العويس أن هذا التجمع الفريد 
من نوعه الذي يضم أفضل الخيول من شتى 
القارات بفضل دعم ورعاية وحرص صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله. 

نجحــت لجنة تأميــن الفعاليات، في تأمين 
كأس دبــي العالمــي، األغلــى فــي العالم، 
والذي توج ســمو الشيخ حمدان بن محمد 
آل مكتــوم، ولي عهــد دبي، بطــًال جديداً 
للنســخة العشــرين، عبر الحصان «برينس 

بيشوب». 
وقام رجال الشــرطة، بتنظيم حركة المرور 
من وإلــى مضمار «ميــدان»، باإلضافة إلى 
إرشــاد ضيوف الحفل الكبير، من رســميين 

وإعالميين وجمهور، إلى أماكن الدخول. 
كما قامت لجنة تأمين الفعاليات، بتســهيل 

عملية دخول الضيوف، والجماهير

أشــاد الشــيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم 
مديــر فريــق جودلفيــن باإلنجــاز الكبير 
الذي حققه «برينس بيشــوب» وواصل من 
خالله ســجل إنجازات خيــول اإلمارات في 
مســيرة الكأس الغالية.وأضــاف قائًال: لقد 
أســعدنا الفوز الــذي يؤكد ريــادة خيولنا 
على المســتوى العالمي، وأثبت حقيقة أن 
المســتوى الذي قدمه برينس بيشــوب في 
الجولة الثالثة لكأس مكتوم خلف «أفريكان 
ســتوري»، وقال الشــيخ جمعة بن دلموك: 
إن  البطل يمتاز بالسرعة التي ساهمت  في 

تخطيه األقوياء . 
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شــهدت مســابقة «جاغوار ســتايل ستيكس»  
لألناقة في نســختها الخامســة علــى هامش  
كأس دبــي العالمــي للخيول زخماً تنافســياً 
من عشــرات المتسابقات والمتسابقين الذين 
أبهروا لجنة  التحكيم ووضعوها أمام خيارات 
صعبــة ألجــل اختيــار صاحبــة أفضــل قبعة 
وأكثر القبعات إبداعــاً، وهي  الفعالية األكثر 
المبدعات  للحســناوات  وجذبــاً  جماهيريــة 
فــي المســابقات التي ترعاها شــركة جاغوار 
للسيارات الفاخرة والتي جرت فعاليتها مساء.

وكانت المتســابقات المشاركات في البطولة 
عملن على الحضور المبكر واســتعراض جمال 
قبعاتهن أمام الجمهــور الذي قال كلمته قبل  
لجنة التحكيــم، وكانت اختيــارات الجماهير 
متطابقــة تماماً مع اختيــارات لجنة التحكيم 
التي نال أســلوبها فــي التقييم رضا الجمهور، 
بجانب األجواء االحتفالية االســتعراضية أثناء 
المســابقة والتي تجــاوب الجميــع فيها عبر 
صيحــات اإلعجاب، خصوصا عندما تم اإلعالن 
عن صاحبــة القبعــة األكثر إبداعــاً اإليطالية 

رياثا ليون. 

نالــت لقــب القبعة األكثــر جماًال الروســية 
ناتاليا بقبعتها التي تميزت بالبســاطة واألناقة 
وتناســق ألوانها مع زيها، حيــث ثمنت لجنة 
التحكيــم أســلوب صناعتهــا، وعقــب الفوز 
تجمــع حولها عشــرات الحســناوات لمعرفة 
كيفية صناعة هــذه القبعة، ولم تبخل عليهن 
باإلجابة، وأكدت أنها صناعة يدوية من لندن.

وكان الالفت في المســابقة الروح التي تقدم 
بها الحســناوات قبعاتهن التي تجمع بين أداء  
عارضات األزياء وروح الكوميديان، وهو األمر 
الذي أضفى على جميــع الفعاليات روحاً من 
الدعابة والمرح أشاع البهجة وسط المشاركين 
والجماهير التي وجدت نفسها منقسمة حول 

القبعات.
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