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أكد أن كأس دبي العالمي حدث ال يضاهى

حمدان بن راشـد: بقيادة حمدان بن محمد حظــــــــوظنا قوية في مونديال القدرة 

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 

نائــب حاكم دبي وزير الماليــة  على أهمية 

كأس دبــي العالمــي أمــام المشــاركين في 

الحــدث  قبل التوجه إلى أوروبا والســباقات 

األخــرى المهمــة بأميــركا، وقــال: الخيــول 

المنافســة في دبي تحظى بفرصة كبيرة من 

أجــل الوصول إلى القمــة ثم تخلد إلى راحة 

من شهرين إلى شهرين ونصف قبل استئناف 

االستحقاقات العالمية المهمة األخرى.

وأضــاف ســموه: تضم أمســية كأس دبي 

العالمــي ســباقات مختلفة المســافات من 

1200 متر إلى 2400 متر، وال يوجد في جميع 

أنحــاء العالم مثل هذا المســتوى باســتثناء 

ســباق البريدرز كب في أميركا والذي يحظى 

بمشــاركة أوروبية تبدو قليلة مقابل مشاركة 

أكبــر من الخيــول األميركيــة، بينما يختلف 

المشــهد في كأس دبي العالمي الذي جذب 

أنظــار العالم، وحتى اآلن لــم يصل أحد في 

العالم إلى المستوى الذي وصلت إليه دبي.

ومضى سموه في حديثه قائاًل: التوجيهات 

األخيرة من صاحب الســمو الشيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 

مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشــأن 

رفع الجائــزة المالية لكأس دبي العالمي إلى 

12 مليــون دوالر، إضافة إلى زيــادة الجوائز 

المالية لمنافسات هذا اليوم، ليصبح إجماليها 

35 مليون دوالر، هي خطوة تشــجيعية تعزز 

ريــادة الحدث بعد مرور مدة من الزمن على 

القيمة السابقة للجائزة.

وأشــاد ســموه بالنجاحات الكبيــرة التي 

حققتها دبي في سبيل إعادة الخيول العربية 

األصيلــة إلى موطنها األصلي في دانة الدنيا، 

وقــال إن دبي بلغت هذه المرحلة، والخيول 

المشــاركة في دبي تعتبر نخبة خيول العالم 

األصيلــة، وعلــى جانــب آخر يعتبر ســباق 

البريدرز كب المشهور حدثاً خاصاً بالمولدين، 

وال يحظى السباق األميركي بمشاركة عالمية 

مثلمــا يحدث فــي دبي وتنحصر المشــاركة 

األوروبيــة في المنافســة األميركية من خالل 

سباق أو سباقين كحد أعلى.

حرص واهتمام
وعن اهتمام ســموه بالخيول العربية األصيلة 

عبر إقامة السباقات في مختلف أنحاء العالم، 

قــال: البداية كانت قبل نحو 36 عاماً، وركزنا 

على منطقة واحدة ثم أدركنا أهمية التوســع 

على المستوى الخارجي، وكانت هناك جهود 

إماراتية أخرى تبذل من ســمو الشيخ منصور 

بــن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاســة، وذلك منذ 10 سنوات، 

ممــا ســاهم في إقامــة ســباقات جيدة في 

أوروبا.

واســتطرد ســموه قائــاًل: أتمنــى وجود 

تطورات وخطوات جديــدة في إنجلترا على 

صعيــد المســؤولين والمعنيين بالســباقات 

اإلنجليزيــة وهــم »الجوكي كلــوب«، ولقد 

اجتمعــت بهــم في فترة ســابقة مــن العام 

الجــاري في دبــي وتلقيت وعــوداً إيجابية، 

وأدخلنا في سباقات الخيول المهجنة أشواطاً 

خاصــة بالخيــول العربيــة، كمــا نجحنا في 

تنظيم مهرجان دبي الذي يتضمن 8 سباقات 

جميعها مخصصة للخيول العربية األصيلة.

وأوضح ســموه أن الجهود الخليجية وراء 

رفع قيمــة الخيــول العربية وانتشــارها في 

مختلف أنحاء العالم، وقال: الفضل يعود إلى 

أهل الخليج الذين شــجعوا هذه الســباقات 

وجعلوا للخيول العربية قّيمة في أوروبا، حتى 

باتــت الخيول العربية تباع بثمن جيد مقارنة 

بالماضي، ما شــجع بعض المالك األوروبيين 

على اقتنــاء الخيول العربية والمشــاركة بها 

في السباقات.

وعن أفضل 3 فحول على مستوى الخيول 

العربية األصيلة والتي دائماً 

بنصيــب  تحظــى  مــا 

االنتصــارات  فــي  األســد 

أبناءهــا بقــوة في  وتقــدم 

الســباقات، أكد ســموه 

الخيــول  حــال  قائــاًل: 

الخيول  مثــل  العربية 

األصيلة  المهجنــة 

»ثوروبريد«، 

كل عــام تظهر 

من  مجموعة 

الخيول ويعتبر 

هو  »مجاني« 

األفضل خاصة 

على مســتوى اإلنتاج بدليل تواجد أبنائه 

في القمة. وأضاف ســموه: من المضحك أنه 

كان لدينا بعض الخيول رأى المســؤولون عن 

الخيول العربية أنها دون المستوى المطلوب، 

وتخلصنــا منها ولكن ثبت أنها أنتجت خيوالً 

أخرى سبقت خيولنا، لذلك وجب المحافظة 

دائماً على الدماء الجيدة في عالم الفروسية.

 صعوبات وتغذية
وذكر سموه أن هناك صعوبات تواجه اإلنتاج 

المحلــي للخيول العربية فــي الدولة، وقال: 

إذا امتلكــت مربطــاً أو مزرعة تضم فرســات 

جيدة بإمكانك تغذيــة »الفلو« الصغير غذاء 

متكاماًل وجيداً يســاهم في رفع مستواه، وال 

ننســى أن الخيل العربي أصلــه من الجزيرة 

العربية، واألهم في عملية اإلنتاج هو التركيز، 

والغــذاء الطبيعــي يعتبــر عنصــراً مهماً، إال 

أن شــح األمطار في المنطقة أثر ســلباً على 

الغذاء الطبيعي من المراعي »الكأل« ما جعل 

الغالبية تتجــه إلى تربية الخيول في الخارج، 

فيما آثرت فئة أخرى البقاء داخل الدولة من 

أجل التربية واإلنتاج.

وأردف ســموه قائــاًل: الشــخص الرياضي 

يتطلب برنامجاً غذائياً صحياً وتجد مسؤولين 

عن ذلك يقررون األطعمة المناسبة والمركزة 

مع األخذ في االعتبار وقت الراحة والتمرين، 

فالغذاء من أهم األشياء. 

واســتطرد: تولــى المدرب علــي الرايحي 

مهمــة تدريــب الخيــل »معرب« فــي فترة 

مــن الفترات، وأداء الحصان بلغ نســبة %80 

بالمقارنة بالفترة السابقة، وقبل نحو خمسة 

أيــام على انطــالق كأس دبــي العالمي في 

النســخة قبل الماضية، الحظت شعره ناشفاً، 

وطلبت مــن المدرب تغيير الغــذاء ألن كل 

خيل يحتاج إلى تغذية معينة.

نجاح مستمر
وأبدى ســموه رضاه عن نجاح مهرجان دبي 

الدولــي للخيــول العربيــة األصيلــة، وقال: 

نحــرص على التطور باســتمرار ونســعى إلى 

جميع  سنوياً، تذليــل  الصعوبات 

وبالنسبة لي المنافسة في اإلمارات أهم من 

المنافســة في السباق السنوي الذي يقام في 

مضمار نيوبري ليــوم واحد، والخيول الجيدة 

لــدي متواجدة حالياً فــي الدولة ومجموعة 

أخــرى في فرنســا يتــم تجهيزها للموســم 

المحلي فــي اإلمارات، بينما شــهد مهرجان 

دبي الدولي في نيوبري أخيراً مشاركة أسماء 

جديدة.

وكشف سموه عن سر التعاون مع مضمار 

نيوبري في إنجلتــرا، وقال: يقع المضمار في 

منطقــة تقع بالوســط ســهلة الوصول على 

القادمين من أوروبا، وكانت لنا تجارب سابقة 

مــع مضامير أخــرى، إال أن مضمــار نيوبري 

يقدم تســهيالت أفضل خاصة لمالك الخيول 

المشاركين.

وعن حديث ســموه في لقاء ســابق بأننا 

اتجهنــا إلى خيــول الســرعة وأهملنا خيول 

التحمل لمســافة الميل ونصــف الميل، قال: 

أتمنــى في عام 2019 أن تتواجد لدينا خيول 

منافســة في المسافة المتوسطة البالغة ميل 

ونصف الميل أو ميل وربع الميل، وأن تزاحم 

خيول آل مكتوم في هذه الســباقات، حيث 

إن الفرسات المهجنة تتميز بالسرعة وانتبهنا 

منــذ نحو عاميــن إلى غيابنا عــن المزاحمة 

 Ⅶ دانة الدنيا نجحت في إعادة الخيول 
إلى موطنها األصلي

 Ⅶ »مجاني«أفضل الفحول بدليل تواجد أبنائه 
في القمة

 Ⅶ الخيول العربية استعادت قيمتها بفضل 
الجهود الخليجية

 Ⅶ أتمنى أن يكون عام 2019 بداية خير
في السباقات الكالسيكية

Ⅶ متابعة - علي الظاهري

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير 

المالية، أن منتخب اإلمارات للقدرة هو المرشح األقوى في بطولة 

العالم أللعاب الفروسية التي ستقام في والية كاروالينا الشمالية 

بأميركا سبتمبر المقبل.

وأعرب سموه عن أمله وثقته بقدرة فرسان اإلمارات بقيادة سمو 

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

لقب مونديال القدرة، وقال: أرشح اإلمارات بقوة ألن المنافسة 

القوية في الدولة تختلف عن جميع الدول األخرى، وحظوظنا أكبر 

خاصة في ظل مشاركة نخبة الخيول اإلماراتية، متمنياً أن يحالف 

الحظ منتخب اإلمارات في النسخة المقبلة من بطولة العالم للقدرة.

 مشيراً سموه إلى أن كأس دبي العالمي يعتبر حدثاً فريداً من نوعه 

ولم تصل إلى مستواه أي دولة في العالم خالل السنوات الماضية، 

مضيفاً سموه أن دبي انفردت في تنظيم سلسلة سباقات متباينة 

المسافات والتصنيف في األمسية األغلى بمشاركة نخبة الخيول من 

مختلف دول وقارات العالم.وأضاف سموه أن كأس دبي العالمي 

يجمع نخبة الخيول من معظم قارات ودول العالم في مضمار ميدان، 

حيث ال يضاهي كأس دبي العالمي أي سباق آخر. 

جاء ذلك خالل حوار سموه مع الزميل اإلعالمي عصام الخامري عبر 

قناة دبي ريسنغ بمناسبة تنظيم النسخة ٣7 من مهرجان دبي الدولي 

للخيول العربية األصيلة على مضمار نيوبري بإنجلترا.

كشف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية عن 

أبرز األسماء الراسخة في ذاكرته للخيول األبطال التي حققت إنجازات لسموه 

على مر الســنوات الماضية، وقال: لكل حصان توجد مســافة معينة مناســبة، 

وأفضل حصان بالنســبة لي »نشوان« والفرس »سلسبيل« وأعتز بامتالكي لهما 

ولن يتكررا مســتقباًل، والمثير أن »نشوان« و»سلسبيل« لديهما شعبية ومحبة 

خاصة في قلوب الطاقم وغيرهم، وبلغ البطالن عرش قمة الخيول. وعن ســر 

إعجاب الشــعب األيرلندي باألسطورة »سلسبيل«، قال سموه إن هذه المحبة 

جاءت بفضل إنجازات »سلســبيل« ونيل ٣ ســباقات كالســيكية هي ســباقات 

الجينيز واألوكس وتفوقت على بطلي الدربي اإلنجليزي والدربي الفرنسي.

أسماء 
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أكد أن كأس دبي العالمي حدث ال يضاهى

حمدان بن راشـد: بقيادة حمدان بن محمد حظــــــــوظنا قوية في مونديال القدرة 

 Ⅶ دعم آل مكتوم في عالم السباقات 
ال مثيل له

 Ⅶ أبناء »محرر« و»تغرودة« يتجهون 
إلى مرحلة اإلعداد والتدريب

Ⅶ رفع الجوائز المالية في األمسية األغلى 
خطوة تشجيعية تعزز ريادة دبي

 Ⅶ شح األمطار انعكس سلبًا 
على جودة اإلنتاج المحلي 

في بعض الســباقات الكالسيكية مثل الدربي 

اإلنجليزي، ونتمنى أن يكون عام 2019 بداية 

خير.

»محرر« و»تغرودة«
وتحدث ســموه عن آخر األنبــاء عن الفحل 

»محــرر«، وقــال: إن أبنــاء البطــل »محرر« 

يتجهون إلى التمرين هــذا العام، وفي العام 

المقبل ســيكون أبنــاؤه في عمر الســنتين، 

وسينال الفرصة من ســيحرز تقدماً منهم في 

شــهر يوليو أو أغســطس من العــام المقبل، 

أمــا »تغرودة« لديها فرس في عمر الســنتين 

وسيشــرف على تدريبها المدرب نفسه الذي 

درب أمها وهو المدرب جون جوسدن. وقال 

ســموه: بحســب دراية جميع المولدين في 

عالم الفروســية، فإن دم إنتاج األبطال يجب 

أن يكون من الفرس بنسبة 80%، وحظ الفرس 

أوفر من حظ الحصان األب.

نتيجة
 وعــن وجود نية لمزارع شــادويل المملوكة 

لســموه إلرســال فرســات للفحول األميركية 

واليابانيــة بعــد النجاح الــذي حققته هذه 

الفحــول، قــال ســموه: الفحــل الياباني هو 

أميركي، وبالخطأ ابنه أخذ الجينيز اإلنجليزي 

في النسخة األخيرة، ولوال عدم وضع الفارس 

ويليام بيوك الخيل المرشــح تحت المالحظة 

لكانــت النتيجــة مختلفة، حيــث كان الفائز 

بسباق 1000 جينيز اإلنجليزي ال يعتبر حصاناً 

جيــداً وإنمــا خدمتــه الظروف في الســباق 

النتزاع اللقب.

وأضــاف ســموه: لدينــا دائمــاً حصانان 

مشــاركان في الجينيز اإلنجليزي نركز عليهما، 

والمهر »مســار« كان مالحقاً للمرشــح للقب 

الذي يشــرف عليه المدرب ايديــن اوبراين، 

ونال »مسار« المركز الرابع رغم أدائه القوي، 

حيث منعت ظروف السباق الفارس بيوك من 

االنطالق بقوة في المراحل األخيرة بســبب 

تواجــده وســط كوكبة الخيــول بينما تمكن 

الفارس ريان مور من االنقضاض نحو الصدارة.

وأشــار ســموه إلى الدور الكبيــر والدعم 

الــال محدود ألســرة آل مكتــوم في مختلف 

السباقات العالمية، وقال: ال يوجد في أوروبا 

أي جهــة أو عائلة أو مــالك قدموا ما قدمته 

أســرة آل مكتوم في مجال الخيول المهجنة 

األصيلــة »ثوروبريــد« ســواء على مســتوى 

اســتقطاب الخيول من خارج أوروبا أو عملية 

ضــخ الدماء الجديــدة وتشــغيل الموظفين 

وزيــادة الخيول في أوروبا ورعاية الســباقات 

وباألخص في بريطانيا وأيرلندا وفرنسا.

دماء جديدة
وشدد سموه على ضرورة اقتناء دماء جديدة 

باســتمرار عبر المزادات، وقــال: من الصعب 

أن تنتــج الفرس أكثر مــن خيلين بطلين، ما 

يتطلــب متابعة دماء الخيول باســتمرار، وما 

ينقصنا هــو دم الفحل »نصر اللــه«، والفائز 

بلقب ســباق »كينغ جورج السادس والملكة 

إليزابيــث« أمه تنحدر من نســل »نصر الله« 

مــن جهــة األم التــي تعتبر بنت األســطورة 

»نشــوان«، لذلك دم الفحل »نصر الله« قليل 

في أوروبا.

وعــن وجود أمهــار أو مهــرات فــي الفترة 

المقبلــة مثل أبطال الســباقات الكالســيكية 

»نشــوان« و»متوكل« و»سلســبيل« ووجود 

أســماء واعدة بالمســتوى نفســه في مزارع 

ســموه، قال: كل مالك يســعى إلى تحسين 

النســل، ونحرص على توجيه المستشارين 

المتخصصين باستمرار في هذا الجانب.

قصة »مسار« بدأت قبل 20 عامًا

نظرة مستقبلية لرياضة الفروسية

تطرق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتــوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، 

إلى قصة المهر »مسار« لجودلفين بطل 

الدربي اإلنجليزي، وقال: »مسار« جدته 

»عواصف« التي اقتناها صاحب السمو 

الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، 

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس 

الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، قبل 20 

عاماً، وعندما شــارك »مسار« في دبي 

حل تاســعاً وفي مناســبة أخرى حقق 

المركز الحادي عشر وذلك ألن األرضية 

الرملية ال تتناســب مع المهر »مسار«، 

وعندما اســتهل مشــاركته في الموسم 

اإلنجليــزي بانتصار في ســباق كريفن 

ســتيكس، ذكرت أن »مســار« اختلف 

أداؤه كثيراً عن المشاركات السابقة في 

دبــي رغم وجود خيول جيدة في ذلك 

الســباق، والبطل »مســار« من أصول 

جيدة وباألخص من جهة األم »خولة« 

ابنة »كيب كروس«.

وتحدث ســموه عن الفحل »دبوي« 

وقــال إنه تميــز بمســافة الميل وربع 

الميــل، إال أن ذلــك ال يمنع من إنتاج 

حصان جديد قادر على الجري لمسافة 

أطــول، بدليل حصول الفــرس »وايلد 

ايلوشــن« بنت »دبوي« علــى المركز 

الثاني في سباق األوكس اإلنجليزي. 

تحدث سمو الشــيخ حمدان بن راشد 

آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي وزير 

المالية، عن النظرة المستقبلية لرياضة 

الفروســية، وقال: هــذه الرياضة تعتبر 

هواية مســتحكمة فينا، والسؤال هل 

أوالدنا ســيمضون على الخطى نفسها 

مســتقباًل، فحب الرياضة مختلف عن 

المتابعة واالهتمام  التعمق فيها عبــر 

والتركيــز، ومــا زلنــا ننظر إلــى هذه 

الرياضة كما نظرنا إليها في البداية، وال 

نحزن إذا خســرنا ألننا على يقين بأنه 

لو ربحنا باســتمرار لغــاب حافز الفوز 

في الســباق. وعن حب سموه للخيول 

العربيــة األصيلة أو الخيــول المهجنة 

األصيلة »ثوروبريد«، قال سموه: العالم 

بأجمعه مع الخيول المهجنة وال يمكن 

موازاة الكفــة بين خيول »الثوروبريد« 

مــع الخيــول العربيــة األصيلــة، وإذا 

تحدثنا بواقعية أكبر على سبيل المثال 

ووجدنــا 40 ألــف خيــل مهجــن في 

أوروبا ســنجد في المقابــل نحو 200 

أو 300 خيــل عربي، ذلك يؤكد وجود 

فــرق شاســع بين االثنيــن ويدل على 

المزاحمة القوية في الخيول المهجنة.

�حمدان بن راشد خالل االحتفال بفوز »اقتدار« في مهرجان رويال أسكوت |  البيان

� »المتوكل« نال الفوز بكأس دبي العالمي في 1999

� »مسار« حقق لقب الديربي اإلنجليزي |  البيان
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Ⅶ لندن - بهاء الدين عطا، خالد المهيري 

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 

نائب حاكم دبي وزير المالية، وســمو الشيخ 

أحمد بن راشــد آل مكتوم، يوم أمس، سباق 

دبــي الدولي للخيول العربيــة الـ37 بمضمار 

»نيوبري« بالعاصمة البريطانية لندن. 

كما شهد السباق سليمان حامد المزروعي، 

ســفير الدولة في المملكــة المتحدة، وعدد 

من الســفراء، باإلضافة إلى المســؤولين من 

المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسلطنة 

ُعمان الشــقيقة، إلى جانب فيصل الرحماني، 

رئيــس االتحاد الدولي للخيول العربية، وعدد 

مــن المســؤولين والُمــاك وأعضــاء اللجنة 

المنظمة للســباق، وجمهور غفير من عشاق 

سباقات الخيول العربية. 

وخطفــت خيول اإلمــارات األضــواء في 

الســباق، حيث ســجلت خيول ســمو الشيخ 

حمدان بن راشــد آل مكتوم ثاثية في أقوى 

األشــواط، فيما نال »جود« لســمو الشــيخ 

منصــور بن زايــد آل نهيان لقب »شــادويل 

إيريبيان ستاليونز حتا إنترناشيونال ستيكس«. 

وتألقت أيضاً خيول اإلسطبات السلطانية 

الُعمانيــة بتحقيقهــا الفوز في ثاثة أشــواط 

مثيرة. 

»تقديرات« بطلة االفتتاح 
نالت »تقديرات« لســمو الشــيخ حمدان 

بن راشــد آل مكتوم لقب الشــوط األول 

االفتتاحــي »إميريتس بريميــر هانديكاب 

ســتيكس« لمســافة الميل برعاية »طيران 

اإلمــارات«، وذلــك بقيادة الفــارس هاري 

بنتلي، وإشراف المدرب فيليب كولجتون، 

مسجلة زمناً قدره 1.52.77 دقيقة وبفارق 

رقبــة عن الوصيفــة »رفيــف« المملوكة 

لســموه بقيادة مارتــن دوايــر وتلته في 

المركز الثالث »أنفاس« المملوكة لســموه 

أيضاً. 

وتنافــس فــي الشــوط 12 خيــًا، وكان 

»الكاســر« من أبرز المرشحين للفوز لكنه لم 

يحقق توقعات معجبيه. 

وعقب ختام الشوط تسلم الشيخ راشد بن 

عبدالعزيز، نيابة عن المالك، جائزة الشــوط 

من كريستوفر إدموند، مدير خدمات المطار، 

ممثًا عن »طيران اإلمارات«.

 

»نو آند نو« بطل الثاني 
ظفــر »نو آنــد نو الموري« لســمو الشــيخ 

حمدان بن راشــد آل مكتوم بلقب الشــوط 

لنــدن  إن  إمباســي  إي  إيــه  »يــو  الثانــي 

إنترشيونال ســتيكس« لمســافة الميل وربع 

الميل برعاية ســفارة اإلمــارات في المملكة 

المتحــدة، بقيادة الفارس فرانســوا بيرتراس، 

وإشــراف المدرب دي واتريجان، مسجًا زمناً 

قــدره 2.22.82 دقيقة وبفارق 10 أطوال عن 

»إماراتي« المملوك لســموه أيضاً بقيادة تاغ 

أوشي وإشــراف المدرب جيمس أوين، فيما 

جاء »لهيب« للخيالة السلطانية العمانية في 

المركــز الثالث بقيادة الفارس أنس الســيابي 

وإشراف المدرب سعيد البادي.  وعقب ختام 

الشوط تسلم الشيخ راشد بن بطي آل مكتوم 

جائــزة الفوز من ســليمان حامــد المزروعي 

سفير اإلمارات في المملكة المتحدة. 

»طاهرواه« نجم الثالث 
انتزع »طاهرواه« للخيالة السلطانية العمانية 

لقب الشــوط الثالــث »الديار إنترناشــبونال 

ستيكس« لمســافة 1400 متر للخيول عمر 3 

ســنوات برعاية شركة »الديار«، وذلك بقيادة 

الفــارس الفرنســي أوليفيه بيلييه وإشــراف 

المدرب ســعيد البادي، مســجًا زمنــاً قدره 

1.39.38 دقيقــة وبفــارق أنــف عــن »زوي 

دي جالــورا« بقيادة الفــارس اإليطالي كارلو 

فيوشــي، وإشــراف المدرب إندو بوتي، فيما 

جاءت »هادية« للخيالة الســلطانية العمانية 

في المركز الثالث بقيادة أنس السيابي. 

وفي ختام الشوط قام سليمان المزروعي، 

سفير اإلمارات في المملكة المتحدة، وبرفقته 

أحمد السيار، سفير الدولة في الهند، بتسليم 

جائزة الفوز إلى العميد عبدالرزاق الشهورزي 

نيابة عن اإلسطبات السلطانية. 

علــي  »جبــل  بطــل  »الشــامي« 
ستيكس« 

الســلطانية  لإلســطبات  »الشــامي«  تــوج 

الُعمانيــة بلقب الشــوط الرابــع »جبل علي 

إنترناشــيونال ستيكس« لمســافة 1200 متر 

برعايــة مضمــار جبل علــي، وذلــك بقيادة 

الفارس أوليفيه بيلييه وإشراف المدرب سعيد 

البادي، مســجًا زمناً قــدره 1.22.94 دقيقة، 

وبفارق ثاثة أرباع الطول عن »أهزار« لمالكه 

إم. دي واتريجانت، بقيادة الفارس فرانســوا 

إكسفير، فيما جاء »ستورم تروبور« في المركز 

الثالث بقيادة دابفيرسون دي باروس. 

وفي ختام الشــوط، قام المهندس شريف 

الحلوانــي، نائب المدير العام لمكتب ســمو 

الشــيخ أحمــد بن راشــد آل مكتــوم، مدير 

مضمــار جبل علي، والمهندس محمد ســعيد 

الشــحي، مدير الســباقات وإســطبات جبل 

علــي، بتســليم جائزة الشــوط إلــى العميد 

عبدالرزاق الشهورزي. 

 »جود« بطل شادويل 
نــال »جود« لـ»ياس« إلدارة ســباقات الخيل 

والمملــوك لســمو الشــيخ منصور بــن زايد 

�  حمدان بن راشد يتابع فعاليات المهرجان بحضور ميرزا الصايغ وعبدالله األنصاري |  تصوير: عبدالله خليفة

رباعية إماراتية في مهرجان دبـــــي الدولـــي للخيـــــول العربيـــة
بحضور حمدان بن راشــــــــــد وأحمـــد بن راشـــــــد

فيصل الرحماني: استمرارية الحدث 

إنجاز كبير 

Ⅶ  لندن - البيان الرياضي 

 أشــاد فيصل الرحماني، رئيس االتحاد 

الدولي للخيول العربية، بالنجاح الكبير 

الذي ظل يحققــه المهرجان مؤكداً أن 

استمراريته تعتبر إنجازاً كبيراً.

المهرجان  بجوائز  الرحماني  وأشــاد 

والفعاليــات والمســابقات، باإلضافــة 

إلى التطور الكبير عبر مشــاركة إيطاليا 

وهولندا وبولندا للمرة األولى. 

وقــال الرحماني: »ناحظ مشــاركة 

ُماك صغار جــدد في المهرجان بفضل 

الدعــم الذي قدمه لهم مهرجان ســمو 

الشــيخ منصور بن زايــد آل نهيان عبر 

إتاحــة فرصــة التواجد في الســباقات 

األوروبية ومن بينها سباق دبي الدولي«.  

وتوقــع الرحماني أن إيطاليا ســتنافس 

الدول الكبرى، خاصة بعد إنتاجها 300 

رأس جديــد بالتوليد المحلي من أفضل 

الفحول.

� المهرجان يشهد مشاركة نخبة الخيول

شريف الحلواني: دور مهم للسباق 

في الساحة البريطانية 

Ⅶ  لندن - البيان الرياضي 

نائب  الحلواني،  المهندس شريف  وجه 

المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد 

بن راشــد آل مكتوم، مدير مضمار جبل 

علي، الشــكر إلى ســمو الشيخ حمدان 

بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكم 

دبي وزير المالية، لمتابعته المســتمرة 

واهتمامه ودعمه لمهرجان دبي الدولي 

للخيول العربية. 

وقال في تصريح لـ»البيان الرياضي« 

إن مشــاركة مضمــار جبــل علــي في 

فعاليــات المهرجان ردت جزءاً بســيطاً 

مــن الجميل الــذي يطوق به ســموه 

الامحدود للســباقات  أعناقنــا لدعمه 

بالمضمار األصفر. 

وأشــاد الحلوانــي بالنجــاح الكبيــر 

الذي ظل يقدمه المهرجان في الساحة 

البريطانية والحضور الجماهيري الكبير، 

الذي يذكره بحضور مضمار جبل علي.

� شريف الحلواني خال مراسم التكريم

المزروعي: المهرجان يسهم

في توطيد العالقات مع بريطانيا 

Ⅶ  لندن - البيان الرياضي 

وّجه ســليمان المزروعي، سفير الدولة 

في المملكة المتحدة، الشــكر لســمو 

الشــيخ حمــدان بن راشــد آل مكتوم، 

نائب حاكم دبي وزير المالية، الهتمامه 

ودعمه للمهرجان فــي بريطانيا، وهذا 

ما يســهم في تطور الخيول العربية عبر 

خلــق جيل جديد مــن الماك ومدربي 

الخيــول العربية والتي أصبحت تحظى 

باالهتمام وبقيادة الفرسان المحترفين. 

المهرجــان  »إن  المزروعــي:  وقــال 

يسهم في توطيد العاقات مع بريطانيا 

التــي يهتم جمهورها بحضور المهرجان 

وإنجاح فعالياته«. 

وأضــاف قائــًا إن رعايــة اإلمارات 

الفعاليــات والمهرجانات  للعديد مــن 

وســباقات الخيول تلعب دوراً هاماً في 

البلدين وارتقائها  بيــن  العاقات  زيادة 

إلى آفاق أرحب. 

� الصايغ ومسعود والشهورزي والمزروعي واألنصاري خال تتويج الفائزين

»جود« لمنصور 
بن زايد بطل 

»شادويل 
ستيكس«

خيول السلطانية 
الُعمانية تتألق 

وتسجل »هاتريك«

قام المهندس شريف الحلواني، نائب 

المدير العام لمكتب ســمو الشــيخ 

أحمــد بن راشــد آل مكتــوم، مدير 

مضمــار جبل علي، بإهداء ســليمان 

المزروعــي، ســفير اإلمــارات فــي 

المملكــة المتحــدة، درعــاً تذكارية 

تكريمــاً من المضمار األصفر للجهود 

التي بذلها ســفير الدولة والســفارة 

المتحدة  المملكــة  فــي  اإلماراتيــة 

إلنجاح الحدث الكبير.

تكريم 

� راشد بن بطي وسليمان المزروعي خال مراسم التتويج  � راشد بن عبدالعزيز يتسلم جائزة الفوز من كريستوفر إدموند

� »جود« نال لقب الشوط الرئيسي بجدارة
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آل نهيان لقب الشــوط الرئيســي »شادويل 

إيريبيان ســتاليونز حتا إنترشيونال ستيكس« 

لمسافة الميل وربع الميل للفئة األولى برعاية 

إسطبات »شــادويل«، وذلك بقيادة الفارس 

أوليفيــه بيلييه، وإشــراف المــدرب إم. دي 

جوليمين، مسجًا زمناً قدره 2.25.49 دقيقة.

وعقب ختام الشــوط، قام ميــرزاً الصايغ، 

مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم، بتتويج أبطال الشوط. 

 »نفيس« يكسب السادس 
حقــق »نفيس« للخيالة الســلطانية العمانية 

لقــب الشــوط الســادس »شــادويل دبــي 

إنترناشيونال ستيكس« لمســافة الميل وربع 

الميــل للفئة األولى برعاية شــادويل، بقيادة 

الفــارس الفرنســي أوليفيه بيلييه وإشــراف 

المدرب شــارلي جوردين، مســجًا زمناً قدره 

2.21.3 دقيقــة.  وعقب ختام الشــوط، قام 

ميــرزا الصايــغ، مدير مكتب ســمو الشــيخ 

حمدان بن راشــد آل مكتوم، بتســليم جائزة 

الفوز إلى العميد عبدالرزاق الشهورزي.

 »سليمة« بطلة السابع 
حققت »ســليمة« لسمو الشــيخ حمدان بن 

راشــد آل مكتوم الفوز بلقب الشوط السابع 

»فنــادق ومنتجــع روتانا بريميــر هانديكاب 

ستيكس« لمسافة الميل ونصف الميل برعاية 

»روتانا«، وذلك بقيادة الفارس سام هتشكوت 

وإشــراف المدرب فيليب كولينجتون مسجلة 

زمنــاً قــدره 2.54.17 دقيقــة، وبفــارق رقبة 

عــن »هاليب ديس فورجيس« المملوك أيضاً 

لســموه بقيادة فرانســوا إكســفير بيرتراس، 

وإشــراف المدرب فيليــب كولينجتون، فيما 

جاء »منور« المملوك أيضاً لسموه في المركز 

الثالث بقيادة الفارس أرون جونز. 

 »مرسال« نجم الشوط األخير 
حقق »مرســال« المملوك لـ»فاريتز إيريبيان« 

لقب الشــوط الثامــن »بنك اإلمــارات دبي 

الوطني« لمســافة 1400 متــر، وذلك بقيادة 

الفــارس ديفيــد تيرنــر، وإشــراف المدربــة 

مســز بوترون، مســجًا زمناً قــدره 1.41.09 

دقيقــة بفارق ثاثة أربــاع الطول عن »بارمر 

آنجيل« لمالكته مســز دي توماس، فيما جاء 

»زايــن زامــوراي« في المركــز الثالث بقيادة 

جيمس هاردينغ.  وعقب ختام الشــوط، قام 

عبداللطيــف المــا، من بنك اإلمــارات دبي 

الوطني، بتتويج أبطال الشوط. 

� حمدان بن راشد وأحمد بن راشد في حديث مع ريتشارد النكستر �  حمدان بن راشد يتابع فعاليات المهرجان بحضور ميرزا الصايغ وعبدالله األنصاري |  تصوير: عبدالله خليفة

رباعية إماراتية في مهرجان دبـــــي الدولـــي للخيـــــول العربيـــة
بحضور حمدان بن راشــــــــــد وأحمـــد بن راشـــــــد

الشهورزي: بدأنا نجني ثمار 

التوليد المحلي 

األنصاري يتّوج نجمة األناقة 

في مسابقة السيدات

تكريم الفائزين في مسابقة 

األطفال 

Ⅶ  لندن - البيان الرياضي 

أكــد العميد عبدالرزاق الشــهورزي 

أن اإلسطبات الســلطانية العمانية 

بــدأت تجني ثمــار التوليد المحلي 

الذي بدأ العمل به قبل 5 ســنوات 

ماضية. 

لـ»البيــان  تصريــح  فــي  وقــال 

الرياضــي« إنهم فخورون بالفوز في 

ثاثة أشواط قوية.

وأعرب المدرب سعيد البادي عن 

سعادته بالنتائج التي حققتها خيول 

سلطنة عمان في المهرجان، مشيداً 

بأداء »نفيس« في الشوط السادس 

اللحظــات  فــي  بمهــارة  وتفوقــه 

الحاسمة.

التوليد  بسياســة  البادي  وأشــاد 

المحلــي التي أتت أكلهــا وتمكنوا 

مــــن خالهــا الفــوز فــي ثاثــة 

أشـــــــواط.

Ⅶ لندن - البيان الرياضي 

قام عبــد الله األنصاري، عضــو اللجنة 

المنظمة مســؤول المسابقات، بتتويج 

نجمة األناقة في المســابقة الشــهيرة 

للسيدات والتي تستأثر بمشاركة كبيرة 

من السيدات.

وحصلــت الفائــزة علــى تذكرة من 

طيران اإلمــارات لقضاء عطلــة 5 لياٍل 

في دبــي مقدمة من طيــران اإلمارات 

وفنادق روتانا. 

ســتانميرا  األول  المركــز  ونالــت 

ستافريقا، فيما جاءت في المركز الثاني 

فرانسيســكا اليتمــان، وبالمركز الثالث 

جاي باتلر. وأعرب ريتشــارد النكســتر، 

مدير مزارع »شادويل« في بريطانيا، عن 

فخــره بالنتائج المشــرفة التي حققتها 

خيول ســمو الشــيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم والتي جاءت نتاجاً لاهتمام 

والتوجيهات من سموه.

Ⅶ لندن - البيان الرياضي 

كّرمت اللجنة المنظمة للحدث برئاسة 

ميرزا الصايغ، مدير مكتب ســمو الشيخ 

حمــدان بن راشــد آل مكتوم، األطفال 

الفائزيــن في مســابقة »رينبو« لتلوين 

مجســمات الخيول، إحــدى الفعاليات 

الترفيهية االجتماعية التي أقيمت على 

هامش السباق، حيث يقوم سمو الشيخ 

حمــدان بن راشــد آل مكتــوم، نائب 

حاكم دبي وزير المالية، ســنوياً باختيار 

الفائزين. 

ونالــت مدرســة »ويلفــورد ويكام« 

االبتدائية المركــز األول وحصلت على 

جائزة 2000 جنيه إسترليني. 

وجاءت فــي المركز الثاني مدرســة 

»كالكوت« االبتدائية الصغرى وحصلت 

علــى 1500 جنيــه إســترليني.  ونالت 

»ســفيال« االبتدائيــة المركــز الثالــث 

لتحصل على 1000 جنيه إسترليني. 

� فعاليات ترفيهية واجتماعية متنوعة في المهرجان� األنصاري خال تتويج الفائزات في مسابقة األناقة� الشهورزي مع بطل الشوط السادس »نفيس« والفارس أوليفيه بيلييه

Ⅶ لندن - البيان الرياضي 

أعــرب ميــرزا الصايغ، مديــر مكتب 

ســمو الشــيخ حمدان بن راشــد آل 

مكتوم، عن ســعادته بنجاح مهرجان 

دبي الدولــي للخيول العربية األصيلة 

بالحضور  مشــيداً  »نيوبري«،  بمضمار 

الجماهيــري الكبير رغم حالة الطقس 

وهطول األمطار. 

وأضاف قائــًا في تصريح لـ»البيان 

الرياضي« أن سعادتهم مضاعفة نظراً 

الــذي حققته خيول ســمو  للنجــاح 

الشــيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم 

فــي الســباق، حيث نالــت الفوز في 

ثاثة أشواط. 

وقــال الصايــغ إن النجــاح تحقق 

بفضــل دعم ومتابعة ســمو الشــيخ 

مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  حمــدان 

نائــب حاكم دبــي وزيــر المالية، مع 

المدربين فيما يتعلق بجاهزية خيوله 

واستعدادها للسباق. 

وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به 

المبكر  باســتعدادها  المنظمة  اللجنة 

للســباق منــذ 2 ينايــر الماضي، إلى 

جانب الــدور الكبير الــذي قامت به 

مشــاركات  باســتقطاب  »شــادويل« 

الخيول مــن مختلف الدول األوروبية 

لتأمين مشــاركة  بالمدربين  واالتصال 

الخيول التي يشرفون على تدريبها. 

وأعلــن ميرزا الصايغ عــن الموعد 

المحدد النطاقة السباق العام المقبل 

فــي يوم 28 يوليو بعد ســباق الكينغ 

جورج. 

وأكــد أن المهرجــان أصبح يحظى 

باهتمام كبير في أوروبا ودول الشرق 

األوســط، وهذا ما تمثل بحضور عدد 

كبيــر من المســؤولين مــن المملكة 

العربية الســعودية الشقيقة، وسلطنة 

عمــان الشــقيقة، وعدد مــن الدول 

األوروبية. 

وذكــر الصايــغ خــال حديثــه أن 

ســمو الشــيخ حمدان بن راشــد آل 

مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، 

أشــرف بنفســه على اختيار المدارس 

الفائــزة في مســابقة »رينبو« لتلوين 

مجســمات الخيول، حيث قرر سموه 

زيــادة جوائز المســابقة العام المقبل 

من 2000 جنيه إســترليني إلى 3000 

جنيه إســترليني للمركــز األول، ومن 

1500 جنيه إسترليني إلى 2000 جنيه 

إسترليني للمركز الثاني، وهذا ما يؤكد 

االهتمام الكبير الذي تجده المسابقة 

عند طاب المدارس البريطانية. 

28
يوليو موعد 

انطالقة 
مهرجان عام 

 2019

ميرزا الصايغ: سعداء بنجاح السباق 
وإنجاز الفوز 

� ميرزا الصايغ أثناء تتويج بطل الشوط الثاني »نو آند نو الموري«

� الشوط السابع شهد صراعاً ثنائياً بين »سليمة« و»هاليب ديس فورجيس«
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