








محمد بن راشد األكثر تأثيرًا في السباقات البريطانية

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، ظل مرتبطًا باملركز األول في جميع املجاالت، لذلك لم يكن غريبًا أن تضع 

صحيفة »ريسنج بوست« البريطانية فارس العرب، ليكون الشخصية األكثـر تأثيرًا في 

سباقات اخليل البريطانية خالل العقود الثالثة األخيرة.

وجاء في تقرير الصحيفة البريطانية العريقة، أنها وضعت سمّوه في هذه املكانة الكبيرة 

وسط عمالقة مالك اخليل في العالم، كثمرة للحضور القوي والتخطيط احلصيف الذي 

انتهجه سمّوه منذ دخوله إلى الساحة البريطانية لسباقات اخليل منذ أن كان طالبًا يدرس 

في بريطانيا في أواخر السبعينات من القرن املاضي.

وعقب هذا التكرمي الكبير في معقل سباقات اخليول العاملية، واصل سمو الشيخ حمدان 

بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، هنا في اإلمارات إجنازاته في هذا املجال، واستطاع 

كأس  بلقب  تّوج  حيث  القدرة،  سباقات  في  إجنازاته  لسجل  جديدًا  إجنازًا  يضيف  أن 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2016.

هذه اإلجنازات ليس بغريبة على سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، فظل سمّوه 

والبطولة صنوين، أينما كان التحدي كان هدفه األول، فارس تستهويه املهام الصعبة، ال 

يقبل فيها بأنصاف احللول، ترّبع على قمة العالم في سباقات القدرة عندما سّطر مجدًا 

لن يزول في نورماندي الفرنسية 2014، وعاد اليوم بطاًل متّوجًا عبر واحدة من أكبر 

البطوالت على مستوى العالم، التي سّطر فيها ملحمة أخرى ُتضاف إلى إجنازاته الكبرى.

وتكتسب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، أهميتها كونها 

العالم، إضافًة إلى أنها حتمل أعلى تصنيفات االحتاد  مسرحًا ألفضل فرسان وخيول 

الدولي للفروسية »3 جنوم«، ومتّتعها بأغلى اجلوائز التي تزّينها ساعة »لوجنني« الراعي 

الرسمي للبطولة.

النصف الثاني من موسم الفروسية في اإلمارات شهد انطالقة كرنفال كأس دبي العاملي، 

املقبل مبضمار ميدان  والعشرين من مارس  السادس  األغلى في  باألمسية  يتّوج  الذي 

العاملي.

معظم املضامير في الدولة قطعت شوطًا كبيرًا لتنفيذ روزنامتها لهذا املوسم، 

شهدت  التي  علي،  وجبل  أبوظبي  العني،  الشارقة،  ملضامير  سباقات  »البادية«  رصدت 

طفرات جلهة نوعية اخليول املشاركة وعددها.

كانت ميادين البولو أكثر حرارة خالل الفترة املاضية التي شهدت قيام عدد من البطوالت، 

استطاع فريق غنتوت أن يكسب بطولة اإلمارات املفتوحة، وجنح »ديزرت بالم« في الفوز 

بلقب حتدي كارتييه، فيما تّوج فريق بن دري بلقب النسخة الـ 16 لكأس رئيس الدولة 

للبولو.
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السرطان لن يؤثر على صحتك فحسب، بل على حياتك وحياة عائلتك. ومن هذا المنطلق يسرنا 
في مركز رعاية مرضى السرطان بالمستشفى ا�مريكي دبي أن نقدم الخدمات العالجية ل�ورام 
الحائزين  للبالغين وا�طفال على حد سواء، ويشرف عليها طاقم من ا�خصائيين  الدم  وأمراض 

على شهادة البورد ا�مريكي (أو ما يعادلها).

فـي  ستظّل  دبي  ا�مريكـي  المستشفى  في  �نك  السرطــان،  مع  صراعك  في  وحدك  تكـون  لن 
رعاية عائلتك.
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فريقنا المتميز من ا�خصائيين يوفر خدمات الرعاية الصحية 
المختّصة والدعم الطبي لجميع أفراد العائلة

مركـز متكامل لرعاية مرضى السرطــان

ا�وســط معتمد من  الشرق  أول مستشفى في 
(JCI) قبل اللجنة الدولية ´جازة المنشآت الصحية

الكـلـيـة  قبـل  من  بـه  معتـرف  خـاص  مختـبـر  أول 
(CAP) ا�مـريـكـيـة لعلم تشخيص ا�مراض

يقبل المستشفى ا�مريكي دبي معظم خطط التأمين الصحي المتخصصة، يرجى االتصال على الرقم  5500 - 800 (971+)
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: 1.25 دينار
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أخبار

شهدت الفروسية اإلماراتية إجنازات كبيرة خالل العام 

الشيخ  السمو  اختيار  صاحب  أبرزها  2015، وكان 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

»ريسنج  قبل صحيفة  من  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس 

بوست« البريطانية ليكون الشخصية األكثـر تأثيرًا في 

سباقات اخليل البريطانية خالل العقود الثالثة األخيرة. 

وألن فارس العرب، ظل مرتبطًا باملركز األول في جميع 

املجاالت، لذلك لم يكن غريبًا أن تضع سمّوه صحيفة 

»ريسنج بوست« البريطانية في هذه املكانة الكبيرة وسط 

عمالقة اخليل في العالم. ويأتي ذلك ثمرة للحضور القوي 

والتخطيط احلصيف الذي انتهجه سمّوه منذ دخوله إلى 

الساحة البريطانية لسباقات اخليل منذ أن كان طالبًا 

القرن  من  السبعينات  أواخر  في  بريطانيا  في  يدرس 

املاضي.  وقد قررت صحيفة »ريسنج بوست« الواسعة 

من   10000 رقم  العدد  بصدور  حتتفل  أن  االنتشار 

بداية صدورها في أبريل 1986 بطريقة مبتكرة، وذلك 

بإجراء بحث لتحديد األشخاص واخليول األكثر تأثيرًا 

وتغييرًا خلارطة السباقات البريطانية، حيث أعلنت عن 

محمد بن راشد الشخصية األكثـر تأثيرًا في سباقات الخيل البريطانية

اختارته صحيفة »ريسنج بوست« البريطانية

نتائج البحث أيام اجلمعة والسبت واألحد من أيام 18 

 10000 رقم  العدد  طبع  قبل  ديسمبر،  و20  و19 

للصحيفة العريقة.

»ريسنج بوست«: محمد بن راشد

ظل الشخصية األقوى واألعظم تأثيرًا

جاء في حيثيات اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، الشخصية األولى من بني الشخصيات 

الـ10 األكثر تأثيرًا في السباقات ما نّصه: إذا كانت 

السباقات البريطانية األفضل في العالم خالل فترة عمل 

ريسنج بوست، فالفضل في ذلك يعود إلى مؤسس هذه 

الشيخ  السمو  دبي صاحب  حاكم  وهو  أال  الصحيفة، 

محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ظل الشخصية األقوى 

مستوى  على  السباقات  رياضة  في  تأثيرًا  واألعظم 

العالم على مدى ثالثة عقود، وظل يتّوج بطاًل للمالك في 

بريطانيا في أغلب املواسم )منذ تأسيس هذه اجلريدة(، 

إسطبالت  خالل  من  الشخصي  سمّوه  بشعار  سواء 

تضم  والذي  جودلفني،  إسطبالت  باسم  أو  دارلي، 

و»دبي  »ديالمي«  أمثال  من  خيواًل  لديه  النجوم  قائمة 

ملينيوم«. ولدى سمّوه استثمارات واسعة في السباقات 

البريطانية، على الرغم من أن األولوية كانت تكمن في 

الترويج لدبي، مقر وموطن فريق جودلفني.

9 شخصيات مرموقة في السباقات

املركز الثاني في الشخصيات املؤثرة في السباقات ذهب 

اإلنتاج  مزارع  خالل  من  ماغنر،  جون  اإليرلندي  إلى 

ماغنر  سو  كوملوور  مزرعة  في  شركائه  مع  له  العائدة 

وديريك سميث ومايكل تيبر، والتي تنتشر مزارعها في 

به من حس  جتاري مرهف  يتمتع  وما  العالم،  أنحاء 

»سادلرس  أمثال  من  الفحول  أفضل  استغالل  في 

ويلز«، واستخدامهم إسطبالت بالي دويل كمنطلق لغزو 

السباقات. املركز الثالث في الشخصيات ناله الفارس 

قفز  سباقات  فرسان  أفضل  باعتباره  مكوي،  توني 

املوانع، التي حقق فيها ثالثة إجنازات قياسية متثلت في 

وأكبر  انتصارًا(،   4348( االنتصارات  من  عدد  أكبر 

عدد من االنتصارات في موسم واحد )290 انتصارًا(، 

وحقق بطولة الفرسان في كل مواسمه العشرين التي 

قضاها في السباقات.

محمد بن راشد وهيا بنت الحسين خالل أحد السباقات في بريطانيا.
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فارس العرب شهد اإلنجاز بسيح السلم

حمدان بن محمد يتّوج بكـأس محمد بن راشد للقدرة 
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

رعاه الله، تتويج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

السمو  آل مكتوم، ولي عهد دبي، بطاًل لكأس صاحب 

)فئة  كم   160 ملسافة  للقدرة  راشد  بن  محمد  الشيخ 

سيح  في  للقدرة  دبي  مبدينة  أقيم  الذي  جنوم(  ثالث 

السلم، مبشاركة 227 فارسًا وفارسة ميثلون 30 دولة 

من مختلف أنحاء العالم.

آل  راشد  بن  الشيخ حمدان  الفوز سمو  وشهد إجناز 

الشيخ  وسمو  املالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم، 

منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة.

كما شهد السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

اللجنة  رئيس املجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 

عام  مدير  سليمان  سعيد  وخليفة  البحرينية،  األوملبية 

محمد  واملستشار  بدبي،  والضيافة  التشريفات  دائرة 

أحمد  ومحمد  الفروسية،  احتاد  رئيس  نائب  الكمالي 

الطاير  وسعيد  ميدان،  إدارة  مجلس  عضو  الشحي 

املهيري  ظاهر  وطالب  للفروسية،  دبي  نادي  رئيس 

األمني العام الحتاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب 

املدير العام لنادي دبي للفروسية.

ومتكن الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتوم من االحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي، 

بعد أن حقق فوزًا رائعًا على صهوة الفرس »عجايب« 

من إسطبالت »إم آر إم« بزمن إجمالي قدره 6:32:50 

ساعات ومبعدل سرعة بلغ 24.44 كلم/     ساعة.

تتويج الفائزين

من  كل  الفائزين  بتتويج  قام  السباق  ختام  عقب 

املستشار محمد الكمالي نائب رئيس احتاد الفروسية، 

ميدان،  إدارة  مجلس  عضو  الشحي  أحمد  ومحمد 

وسعيد الطاير رئيس نادي دبي للفروسية، وطالب ظاهر 

املهيري األمني العام الحتاد الفروسية، ومحمد عيسى 

العضب املدير العام لنادي دبي للفروسية، ومانويل دي 

للفروسية، وبراون  الدولي  القدرة باالحتاد  ميلو رئيس 

باالحتاد  القدرة  لسباقات  الفنية  اللجنة  رئيس  شيهات 

رئيس  الرئيس  نائب  كابيلي  كارلوس  وخوان  الدولي، 

للسباق،  الراعية  الشركة  بـ»لوجنني«،  الدولي  التسويق 

وباتريك عون املدير اإلقليمي للشركة.

للفروسية،  دبي  نادي  من  بتنظيم  البطولة  وأقيمت 

وحتت  الفروسية،  احتاد  مع  والتنسيق  وبالتعاون 

الفائزون  وحصل  للفروسية،  الدولي  االحتاد  إشراف 

كما  درهم،  مليون   15 بلغت  قّيمة  مالية  جوائز  على 

حصل كل من أكمل السباق بنجاح على جائزة مالية.

املري وصيفًا

وجاء في املركز الثاني الفارس عبدالله غامن املري على 

صهوة »كوران العالم« من إسطبالت إف 3 بزمن قدره 

الفارس  الثالث  املركز  في  وحل  ساعات،   6:32:53

كاسو«  دي  »نابي  صهوة  على  املهيري  محمد  سعيد 

الفارس سيف أحمد  إم«. وجاء  آر  »إم  من إسطبالت 

دملا«  »نابولي  الرابع، على صهوة  املركز  املزروعي في 

الثالثة ال  الفارق بني  من إسطبالت »إم آر إم«، وكان 

يتجاوز أجزاء من الثانية، فيما حل في املركز اخلامس 

الفارس محمد جمعة املهيري على صهوة »فاران« من 

إسطبالت دبوي بزمن قدره 6:35:11 ساعات.

هدوء في البداية وإثارة في الختام

تكتيكية  بداية  السباق  من  األولى  املرحلة  شهدت 

تتطلبها مثل هذه السباقات التي تتميز باملسافة الطويلة 

والفرسان،  اخليول  أفضل  ملشاركة  العالية  والتنافسية 

وجاءت املرحلة األولى التي بلغت مسافتها 40 كلم، ومت 

مع  الشيء،  بعض  هادئة  الصفراء،  باألعالم  ترسيمها 

حرص تام من الفرسان في السيطرة على اخليول وكبح 

جماحها لتجنب توتر اللحظات األولى، وبالفعل جنحوا 

في ذلك بدرجة عالية.

وتصّدر هذه املرحلة الفارس علي خلفان اجلهوري على 

صهوة »دوم افتكر دي الم« من إسطبالت الوثبة بزمن 

 25.29 بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعة،   1:34:54 قدره 

للفرسان  التام  احلرص  من  الرغم  وعلى  ساعة،  كلم/     

على إكمال املرحلة األولى بأقل اخلسائر، إال أن نسبة 

عدم  بسبب  السباق  مواصلة  من  تتمكن  لم  قليلة  غير 

فارسًا   33 وخرج  البيطري،  الفحص  بوابة  اجتيازها 

وفارسة ألسباب متعددة راوحت بني العرج واإلجهاد.

السيطرة  على  الفرسان  من  واضحًا  احلرص  وبدا 

الثانية  للحفاظ على خيولهم في املرحلة  والسير بهدوء 

التي مت ترسيمها باألعالم احلمراء، وبلغت مسافتها 35 

كلم.

ومتيزت بتقارب املراكز بني الفرسان، وكان الالفت أن 

يتجاوز  لم   55 والـ  األول  املركز  صاحب  بني  الفارق 

واملراقبة  الترصد  على  يدل  وهذا  دقائق،  العشر 

وحتاشي االندفاع.

إلى  البلوشي  إبراهيم  محمد  راشد  الفارس  وصعد 

األولى،  املرحلة  في  الرابع  املركز  من  قادمًا  الصدارة 

ومبعدل  ساعة،   1:35:21 قدره  بزمن  املسافة  وقطع 

سرعة بلغ 24.60 كلم/     ساعة.

هذه  خالل  الفرسان،  ومراكز  السرعة  معدل  يعِط  ولم 

تكتيكات  ألن  الصدارة  عن  حقيقية  صورة  املرحلة، 

النفس  أسلوب  إلى  السباقات حتتاج  النوعية من  هذه 

الطويل، ومن الصعب معرفة ما يخفيه الفرسان، وكذلك 

ما تدخره اخليول من طاقة.

واستمر السباق في املرحلة الثالثة التي بلغت مسافتها 

باألسلوب  اخلضراء،  باألعالم  ترسيمها  ومت  كلم،   35

نفسه في املرحلتني السابقتني، مع انخفاض طفيف في 

السرعة، بعد أن شعر الفرسان بأن ارتفاع حرارة اجلو 

رمبا يؤثر في طاقة اخليول ويتسبب في تعبها.

وقفز الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

قدره  بزمن  املسافة  قاطعًا  الصدارة  إلى  مكتوم  آل 

محمد بن راشد أثناء السباق.

حمدان بن محمد يتسلم كأس البطولة من كابيلي بحضور الكمالي والشحي.

حمدان بن راشد خالل السباق. منصور بن زايد يتابع السباق.

قدرة
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كلم/       22.90 بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعة،   1:31:41

ساعة، وحافظ الفارس عبدالله املري على املركز الثاني 

 1:32:01 بلغ  بزمن  املسافة  وقطع  املرحلة  هذه  في 

ساعة.

الرابعة  املرحلة  في  الصدارة  مراحل  تتضح  وبدأت 

وقبل األخيرة التي مت ترسيمها باألعالم الزرقاء، وبلغت 

مسافتها 32 كلم، وذلك بتمسك الفرسان مبراكزهم كل 

بأسلوبه، األمر الذي يشير إلى أن البطل لن يخرج من 

العشرة األوائل في هذه املرحلة، وذلك لتوسيعهم الفارق 

مع بقية الفرسان.

وارتفعت معدالت السرعة قلياًل، األمر الذي يشير إلى 

أن الفرسان بدوا واثقني من لياقة خيولهم، ومعولني في 

الوقت نفسه على الراحة التي تبلغ 50 دقيقة في نهاية 

هذه املرحلة قبل انطالقهم للمرحلة األخيرة.

وجاء في املركز األول في هذه املرحلة الفارس عبدالله 

غامن املري بزمن قدره 1:22:22 ساعة مبعدل سرعة 

بلغ 23:31 كلم/     ساعة، فيما بلغ الزمن اإلجمالي الذي 

قطعه في املراحل األربع 5:58:51 ساعات.

بلغت  التي  األخيرة  املرحلة  في  التنافس  وانحصر 

مسافتها 18 كلم، بني 8 فرسان استطاع اربعة منهم 

احلسم  حلظة  جاءت  أن  الى  الصدارة  في  املشاركة 

جهد  توزيع  في  واملهارة  احلنكة  لتظهر  بقوة  وانطلقوا 

احلاسمة،  للمرحلة  املزيد  وادخار  املراحل  على  اخليل 

ليخوض أربعة فرسان صراعًا قويًا قرب خط النهاية، 

استطاع  سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، من 

حسمه لصاحله وينال اللقب.

محمد بن راشد: السباق احتفال عالمي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

رعاه الله، أن السباق كان مبثابة احتفال أكثر من كونه 

الذين  الضيوف  من  كبيرة  أعداد  لوجود  وذلك  سباقًا، 

ومقدرات  اإلمارات  سباقات  إلى  ليتعرفوا  حضروا 

الفرسان واملدربني.

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة في تصريحات 

بالسباق،  أعجبوا  األجانب  الفرسان  »إن  تلفزيونية 

خاصة األرضية التي حتمي اخليل من العرج، واحلضور 

في  رغبتهم  بسبب  كان  األجانب  الفرسان  من  الكبير 

معرفة السباقات باإلمارات«.

اخليل  عليه  ظهر  الذي  اجليد  باألداء  سمّوه  وأشاد 

بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  بقيادة  »عجايب« 

الهدف  أن  مؤكدًا  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل  راشد 

املقبل إلسطبالت »إم آر إم« هو كأس صاحب السمو 

رئيس الدولة للقدرة. وزاد صاحب السمو الشيخ محمد 

جيدة،  كانت  السباق  »مجريات  مكتوم:  آل  راشد  بن 

واملنافسة كانت كبيرة من اإلسطبالت، ولكن بعد انتهاء 

اإلسطبالت  بعض  بدأت  السباق،  من  كيلومترًا   120

نفسها،  بالقوة  املواصلة  تستطع  لم  وخيولها  تتراجع، 

لسباقات  جيدة  بصورة  إعدادها  عدم  بسبب  وذلك 

مسافة الـ160 كيلومترًا«.

تكون  أن  اإلسطبالت  على  »يجب  سموه:  وأضاف 

الـ160 كيلومترًا، من خالل جتهيز  مستعدة لسباقات 

في  جنحنا  لقد  التحديات،  لهذه  مخصصة  خيول 

البداية،  منذ  حددناها  التي  السرعة  على  احملافظة 

حفاظًا على اخليل«.

وعن سبب اختيار اخليل »عجايب« رغم وجود »نوبولي 

ديل ما« الذي تّوج باللقب املوسم املاضي، قال صاحب 

أن  »أحب  مكتوم:  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

اخليول  على  أعتمد  ال  اجلديدة،  للخيول  الفرصة  أمنح 

القدمية فقط، إذ إن هناك أيضًا )رماح( و)مرعب(، أما 

بالنسبة إلى )عجايب( فهو بطل«.

يعد  الفوز  هذا  كان  إذا  حول  سؤال  على  سموه  ورّد 

انطالقة جديدة إلى إسطبالت »إم أر إم«، فقال سموه: 

انطالقات  هناك  ولكن  لإلسطبالت،  انطالقة  هي  »نعم 

الدولة،  رئيس  السمو  صاحب  لكأس  وبالنسبة  أقوى، 

الكل يطمح للمنافسة على هذا اللقب، ونحن قادمون«.

حمدان بن محمد:

»عجايب« اسم على مسّمى

أبدى الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

السمو  كأس صاحب  بلقب  بفوزه  سعادته  مكتوم،  آل 

الشيخ محمد بن راشد للقدرة، واحتفاظه باللقب للعام 

اسم  »عجايب«  اخليل  أن  مؤكدًا  التوالي،  على  الثاني 

على مسمى.

نهاية  عقب  تلفزيونية  تصريحات  في  سمّوه  وتوجه 

السباق، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم على اختياره اخليل »عجايب« للمشاركة 

به في كأس القدرة، مؤكدًا أنه كان االختيار األفضل.

مميزًا، خصوصًا  مستوى  قدمت  »)عجايب(  وأضاف: 

منها  تقترب  عندما  بأنها  وتتميز  مرحلتني،  آخر  في 

بعض  قيام  ورغم  سرعتها،  زيادة  في  تبدأ  اخليول 

أننا  املراحل األولى، إال  بزيادة سرعتهم في  الفرسان 

املوضوعة،  واخلطة  حددناها،  التي  بالسرعة  احتفظنا 

ألن اخليل في النهاية لديه طاقة يجب احلفاظ عليها«.  

وعن أداء اخليل »كران العلم« الذي حصل على املركز 

الثاني، قال: »قدم أداًء ممتازًا وسيتطور في السباقات 

املقبلة، أما )نوبولي ديل ما( فلم يقدم األداء املتوقع منه، 

وهو ما يؤكد صحة اختيار صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، للخيل عجايب، ولكن يظل )نوبولي 

ديل ما( من اخليول الصعبة واملتميزة«.

سعيد الطاير: السباق حقق أهدافه

للفروسية،  أعرب سعيد الطاير نائب رئيس نادي دبي 

رئيس مجموعة »ميدان« عن سعادته بنجاح البطولة في 

أهدافه، حيث  السباق حقق  أن  مؤكدًا  التاسع،  عامها 

أصبح يومًا عامليًا للقدرة ومهرجانًا رائعًا يتنافس من 

إلى جانب مشاركة  العامليني  الفرسان  خالله نخبة من 

أفضل اخليول.

تقديرًا  الرشيدة  القيادة  إلى  الشكر  الطاير  ووجه 

في  أسهم  ما  الفروسية،  لرياضة  ودعمهم  جلهودهم 

تطورها وازدهارها. وأعرب الطاير عن سعادته لنجاح 

الداعمة  الفرق  بذلته  الذي  الكبير  للجهد  نظرًا  البطولة 

والعاملة في تنظيم وإجناح البطولة، مضيفًا أن النجاح 

ليس وليد عمل شخص واحد.

إسماعيل محمد:

اختيار محمد بن راشد للجواد سبب الفوز

تقدم املدرب إسماعيل محمد بالتهنئة إلى مقام صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

الشيخ  سمو  البطل  الفارس  فوز  مبناسبة  املسلحة، 

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

بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

للقدرة.

رؤية  إلى  يعود  »الفضل  إن  محمد  إسماعيل  وقال 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  واختيار 

مكتوم، الذي أشرف على التدريبات، وتوقعت شخصيًا 

أن حتقق )عجايب( هذا اإلجناز الكبير، وإن شاء الله 

ستكمل مشوار االنتصارات«.

بن  حمدان  الشيخ  أن سمو  محمد  إسماعيل  وأضاف 

محمد بن راشد آل مكتوم، فارس بأسمى معاني الكلمة، 

حيث حافظ على الفرس في املراحل كافة، و»عجايب« 

قدمت أداًء مميزًا، خصوصًا في املراحل األخيرة.

وسمّوه يسّلم كأس البطولة األغلى.

حمدان بن محمد بطل سباق كأس محمد بن راشد للقدرة.

قدرة
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محمد الحبتور لـ »البادية«:

كأس دبي الذهبية للبولو في تطّور ونسعى للرعاية الرسمية

واجلديد فيها، كما حتّدث عن عالقة أسرة احلبتور بالبولو 

وأسرار تأسيس 3 فرق باسم العائلة، وتطّرق إلى العديد 

من املوضوعات املتعلقة مبستقبل البولو في اإلمارات.

جديد بطولة هذا العام

البطولة  من  العام  هذا  نسخة  إن  احلبتور  محمد  قال 

واحلماس  املشاركة  الفرق  لقوة  إضافيًا  زخمًا  تكتسب 

كانت  البطولة  في  الفرق  كل  أن  خصوصًا  الكبير، 

بها  يوجد  وال  الدولة،  رئيس  كأس  بطولة  في  مشاركة 

فريق ضعيف، وأضاف أن الفرق الستة املشاركة هي: 

فريق مهرة بقيادة راشد احلبتور، فريق بن دري بقيادة 

احلبتور،  محمد  بقيادة  احلبتور  فريق  دري،  بن  سعيد 

فريق اإلمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن 

راشد آل مكتوم، فريق زيدان بقيادة عمر زيدان، فريق 

ذئاب احلبتور بقيادة أحمد محمد احلبتور، وخلف راشد 

احلبتور. وهذه الفرق هي نفسها التي ظلت تشارك دائمًا 

في البطولة.

حيث  العالم،  في  البولو  العبي  نخبة  البطولة  وتستقطب 

تضم الفرق املشاركة بعضًا من الالعبني األعلى تصنيفًا 

النجم  دونو،  ماك  بابلو  منهم  العاملي،  البولو  دوري  في 

العاملي مع عدد هانديكاب يصل إلى 10 أهداف، واملتوَّج 

ولوكاس  دولفينا«،  ال  مع  الثالثي  التاج  »بطل  مّرتني 

تيريرا  وغييرمو  أهداف(،   9 )هانديكاب:  مونتفيردي 

بارابوتشي  كابيال  وألفريدو  أهداف(،   8 )هانديكاب: 

أسترادا  نوفيو  وأليخاندرو  أهداف(،   8 )هانديكاب: 

)هانديكاب: 8 أهداف(، وغيرهم.

الرعاية ضمان استمرارية البطولة

قال محمد احلبتور إن رياضة البولو تعتبر من الرياضات 

ذات الكلفة العالية جدًا، ومن غير وجود شركات رعاية 

صعبة،  استمراريتها  ستكون  والفرق  البطوالت  ترعى 

تعتمد  البطولة  في  املشاركة  التسعة  الفرق  أن  وأضاف 

هما  فريقني،  عدا  ما  التكاليف،  ملقابلة  نفسها  على 

احلبتور الذي يرعاه بنك جوليوس باير ، وفريق إدريس 

الذي ترعاه شركة ريتشارد ميل للساعات، ويقدم هؤالء 

الرعاة جزءًا من تكاليف الفريق. وقال احلبتور إن على 

حــوار

دبي  كأس  ظلت  سنوات   7 قبل  األولى  انطالقتها  منذ 

وتطور،  منو  في  املفتوحة(،  دبي  )بطولة  للبولو  الذهبية 

عامًا بعد عام، حتى وصل فيها عدد الهانديكاب إلى 18 

البطولة،  لتصبح  العام،  هذا  السابعة  دورتها  في  هدفًا، 

التي تقام حتت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ذات العدد األكبر من 

الهانديكاب حاليًا في الشرق األوسط. 

وبطولة  مكالرين  كأس  بطولة  بقسميها  البطولة  ومنت 

كأس جوليوس باير الذهبية، وتوّسعت بالتزامن مع منو 

مدينة دبي، وأصبحت منذ عام 2012 البطولة الوحيدة 

بها  واملعتَرف  ترخيص  على  احلائزة  اإلمارات  دولة  في 

رعاية  حتت  البطولة  م  ُتنظَّ العاملي.  البولو  دوري  من 

الذهبية  الكأس  وتخضع  للبولو،  هورلينغهام  جمعية 

للقواعد والقوانني التي تفرضها اجلمعية، كما أن تأمني 

احلّكام يتم بإشراف دولي مشّدد من اجلمعية.

في لقاء خاص مع محمد احلبتور، مؤسس البطولة وقائد 

فريق احلبتور، وحتّدث عن نسخة هذا العام من البطولة 

محمد الحبتور.
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حــوار

التي جعلت الناس تفكر في عملية اإلنتاج والتوليد.

دعوة أبناء اإلمارات إلى تعّلم البولو

تعلّم  إلى  اإلمارات  أبناء  دعوته  احلبتور  محمد  جّدد 

مستلزمات  كل  لتوفير  استعداده  عن  وأعلن  البولو، 

التعليم والتدريب لكل من يرغب ويعشق هذه الرياضة، 

أكادميية  إنشاء  إلى  فترة  قبل  دعا  قد  كان  إنه  وقال 

البولو. وعن رغبة احلبتور في استقبال الشباب املواطنني 

الراغبني في تعلّم هذه الرياضة، قال احلبتور إن الشرط 

األساسي هو أن يكون الشخص عاشقًا لهذه الرياضة 

الصبر  إلى  حتتاج  التي  للتدريبات  استعداد  وعلى 

املنتجع  من  االنتهاء  بعد  أنه  وأضاف  واالستمرارية، 

تعلّم  يريد  من  كل  الستقبال  جاهزة  األكادميية  ستكون 

هذه الرياضة.

املالعب  من  اثنني  من  االنتهاء  احلبتور  محمد  وأكد 

مت  اإلسطبالت  من   20% وأن  احلبتور،  مبنتجع 

جاهزًا  سيكون  برمته  املشروع  أن  وكشف  إجنازها، 

بنسبة %90 في سبتمبر من هذا العام.

وقال إن املشروع يضم، باإلضافة إلى الغرف الفندقية 

حديثة  وأكادميية  ناديًا  والفلل،  والشاليهات  الفاخرة 

من   عددًا  تضم  اخليل  ركوب  لتعليم  ومدرسة  للبولو، 

اإلسطبالت، وأضاف أن املنتجع سينظم فعاليات أخرى 

كمنافسات قفز احلواجز والدريساج.

البطوالت.

كلفة إنتاج خيول البولو في اإلمارات عالية

البولو  خيول  وتوليد  إنتاج  فكرة  إن  احلبتور  محمد  قال 

هنا في اإلمارات ممكنة وجنح نادي غنتوت في اإلنتاج، 

في  اإلنتاج  يتم  أن  يفضل  لذلك  عالية،  كلفة  ذات  لكنها 

وتوافر  الكلفة  النخفاض  البولو  خيول  موطن  األرجنتني 

كل معينات اإلنتاج والتربية في أجواء طبيعية ومناسبة، 

وأشار احلبتور إلى أن الكلفة العالية خليول البولو هي 

في  يساعدوهم  حتى  رعاة  إليجاد  السعي  الفرق  بقية 

تخفيف التكاليف.

دعوة إلى الجهات الرسمية

للمشاركة في الرعاية

رعاية  في  املشاركة  إلى  الرسمية  اجلهات  احلبتور  دعا 

العالم،  في  البطوالت  أبرز  من  ُتعد  التي  البطولة  هذه 

األرجنتني،  بطوالت  بعد  الرابعة  املرتبة  في  وتأتي 

والواليات املتحدة، واململكة املتحدة، وأسهمت في وضع 

دبي على خارطة البولو العاملية.

وقال احلبتور إن هناك بطوالت مشابهة في التنس والسلة 

وغيرهما من الفعاليات املرموقة في دبي جتد الرعاية ملا 

تقدمه من ترويج كبير إلمارة دبي وللدولة بصورة عامة، 

داعيًا إلى األخذ في االعتبار بطولة دبي املفتوحة للبولو 

األضواء،  عليها  وتسلط  عامليًا  مشهورة  أصبحت  التي 

وتأخذ مساحة مقدرة في اإلعالم العاملي. 

عائلة عاشقة للبولو

احلبتور،  خلف  احلبتور،  عائلة  عميد  أن  من  الرغم  على 

أوالده  لكن  التنس،  برياضة  وشغفه  حبه  عنه  معروف 

الرياضة،  هذه  في  وبرعوا  البولو  استهواهم  وأحفاده 

وقال محمد احلبتور إن ستة من العائلة اآلن ميارسون 

البولو، باإلضافة إلى أن هناك عددًا من أوالده الصغار 

يتدربون على ركوب الفروسية ولم تتضح وجهتهم لغاية 

اآلن، ونحن نترك لهم حرية االختيار.

فريق  كانت  البولو  في  البداية  إن  احلبتور  محمد  وقال 

مهرة،  فريق  بتأسيس  احلبتور  راشد  قام  ثم  احلبتور، 

وبعد أن الحظنا شغف األبناء وحبهم، مت تأسيس فريق 

التأسيس،  طور  في  اآلن  يعتبر  الذي  احلبتور  ذئاب 

ويحتاج إلى وقت لكي يكبر ويستطيع املنافسة بقوة في 

وقال احلبتور إنه بعد االفتتاح سيتم التنسيق مع جمعية 

ومباريات  ملبادرات  للتخطيط  اخليرية  لألعمال  احلبتور 

وخارج  داخل  اإلنسانية  لألعمال  ريعها  يكون  خيرية 

الدولة.

عقبات أمام انتشار البولو في الخليج

عن مدى انتشار رياضة البولو في املنطقة، وخصوصًا 

في الدول اخلليجية، قال احلبتور إنه ملس اهتمامًا وعشقًا 

لدى الكثيرين، لكن عدم توافر املالعب هو أكبر عقبة أمام 

البولو  مباريات  إن  وقال  خليجيًا،  الرياضة  هذه  تطور 

في اإلمارات اجتذبت فريقني من السعودية، هما فريق 

زيدان بقيادة عمرو زيدان، وفريق إدريس بقيادة سلطان 

إدريس، وقال إن هناك أيضًا العبني من الكويت شاركوا 

املنخفض،  الهانديكاب  ذات  املنافسات  في  دبي،  في 

في  واملشاركة  الهانديكاب  لرفع  يواصلوا  أن  ميكن 

البطوالت الكبرى.

أشادة باالعالم

في ختام حديثه أشاد محمد احلبتور بالتغطية اإلعالمية 

ملنافسات البولو عامة ولبطولة دبي للبولو، وقدم اشادة 

البولو  النشطة  متابعتها  على  “البادية”  ملجلة  خاصة 

الوحيدة  العربية  املطبوعة  باعتبارها  وخارجيا  داخليا 

بالشكرة  وتقدم  والفروسية،  البولو  في  املتخصصة 

الدارة املجلة على اهتمامها وحرصها على اجراء هذا 

اللقاء معه للوقوف على آخر مستجدات البطولة وغيرها 

من املواضيع.

محمد الحبتور متوشحا بعلم اإلمارات في احدى البطوالت.

منصور بن محمد يتوج فريق الحبتور بكأس دبي الذهبي 2012 بحضور خلف الحبتور.

الملكة اليزابيث الثانية تتوج محمد الحبتور بكأس رويال ويندسور بحضور خلف الحبتور.

خلف الحبتور، سلطان، راشد، محمد، و حبتور الحبتور خالل البيتش بولو.
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بحضور محمد بن راشد

الجهوري يهدي إسطبالت الوثبة كأس اليـوم الوطني للقدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن  رعاه 

راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون 

بن زايد آل نهيان، نائب مستشار األمن الوطني، وسمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

اليوم  سباق  فعاليات  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء 

الوطني للقدرة الذي أقيم بقرية اإلمارات العاملية للقدرة.

 وأهدى الفارس خليفة علي خلفان اجلهوري إسطبالت 

الوثبة الكأس الغالية حني قاد اجلواد »مينوت«، بإشراف 

سرعته  زيادة  خالل  من  للفوز  اجلهوري،  خلفان  علي 

إجماليًا  زمنًا  وسجل  األربع،  املراحل  في  تدريجيًا 

 27.68 بلغ  4:20:05 ساعات، ومبعدل سرعة  قدره 

كلم/   ساعة، وحلت في املركز الثاني الفارسة الفرنسية 

بنس«  دو  »زينيث  اجلواد  صهوة  على  فالنتني  ميفي 

محمد بن راشد يتحدث إلى حمدان بن محمد خالل سباق اليوم الوطني للقدرة.

ملبارك العرطي، ومتكنت من قطع املسافة في 4:20:06 

ساعات، ومبعدل سرعة بلغ 27.68 كلم/   ساعة.

وجاء في املركز الثالث الفارس عبدالله غامن املري على 

صهوة »جوران العلم« إلسطبالت فزاع 3، مسجاًل زمنًا 

 27.49 بلغ  4:21:50 ساعات، ومبعدل سرعة  قدره 

كلم/   ساعة.

تتويج الفائزين

مديرة  السويدي  نورة  قامت  السباق  ختام  عقب 

مدير  النعيمي  سلطان  وعدنان  النسائي،  االحتاد 

مدير  الريس  ود.عبدالله  للفروسية،  أبوظبي  نادي  عام 

التنفيذي  املدير  صوايا  والرا  الوطني،  األرشيف  عام 

ملهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومحمد 

عبدالله ممثل »املسعود للسيارات«، وسلطان عودة ممثل 

والدقيق،  األعالف  وتسويق  إلنتاج  الوطنية  الشركة 

بتتويج األبطال الفائزين باملراكز الثالثة األولى.

وأقيم السباق برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة، ومجلس 

والشركة  الوطني،  واألرشيف  الرياضي،  أبوظبي 

واملسعود،  والدقيق،  األعالف  وتسويق  إلنتاج  الوطنية 

وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، و»طيران اإلمارات«.

هدوء  في »األولى«

السباق  انطالقة  على  املعتدلة  والسرعة  الهدوء  سيطر 

كيلومترًا،   40 بلغت مسافتها  التي  األولى  املرحلة  في 

اخليول  على  وسيطرتهم  الفرسان  ثقة  جليًا  ووضح 

لتنفيذ خططهم، وعدم إطالق العنان لها حتى ال يفقدوا 

زمام األمور.

ولم تتجاوز السرعة حاجز الـ 27 كلم/    ساعة في هذه 

املرحلة، وهذا على غير العادة في مثل هذا السباق، ما 

منصور بن زايد خالل متابعته السباق.

قدرة
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من  الصدارة  على  الكبير  احلرص  إلى  إشارة  يعطي 

اجلميع، األمر الذي يعني احلفاظ على لياقة اخليل.

واستطاع نحو 98 فارسًا وفارسة إكمال السباق من 

جملة 126 هم عدد املشاركني، ولم يتجاوز الفارق بني 

اخلمسة األوائل أجزاء من الثانية، وحل الفارس راشد 

أحمد البلوشي في املركز األول على صهوة »باك داير« 

من إسطبالت ند الشبا 2 بزمن قدره 1:29:24 ساعة، 

ومبعدل 26.84 كلم/   ساعة.

ثبات في »الثانية«

تبلغ  التي  الثانية  املرحلة  في  كثيرًا  األمور  تتغير  ولم 

ثبات في املراكز،  35 كيلومترًا، وكان هناك  مسافتها 

السرعة،  معدل  في  الطفيف  االرتفاع  من  الرغم  على 

حرص  فقد  املوقف،  سيد  كان  احلذر  الهدوء  أن  إال 

جميع الفرسان على عدم االندفاع، وسار معظمهم على 

مجموعتني بفاصل ضئيل. وبلغ معدل السرعة 27.74 

كلم/    ساعة، وحافظ الفارس راشد أحمد البلوشي على 

الصدارة بزمن قدره 2:45:05 ساعة.

ارتفاع إيقاع السرعة »الثالثة«

الثالثة  املرحلة  في  نفسه  اإليقاع  على  الفرسان  حافظ 

وقبل األخيرة التي بلغت مسافتها 25 كيلومترًا، حيث 

كانت معدالت السرعة في حدود 27.01 كلم/    ساعة، 

مع استمرار سير الفرسان بحذر، لكن الالفت هو تقدم 

بعض الفرسان إلى الصدارة، حيث صعدت إلى املركز 

 3:40:53 قدره  بزمن  فالنتني  ميفي  الفارسة  األول 

والثانية  األولى  املرحلتني  متصدر  وتراجع  ساعات، 

الفارس راشد أحمد البوشي، إلى املركز الثاني بفارق 

أجزاء من الثانية عن املتصدرة.

 20 مسافتها  بلغت  التي  األخيرة،  املرحلة  وشهدت 

كيلومترًا، تنافسًا كبيرًا على الصدارة، حيث انفرد كل 

من خليفة علي اجلهوري وميفي فالنتني، وبعد مواجهة 

مثيرة جنح اجلهوري في حسم السباق لصاحله بفارق 

الثاني،  الثانية لتحل ميفي فالنتني في املركز  جزء من 

وجاء خلفهما عبدالله غامن املري. 

قدرة

خليفة الجهوري لحظة اجتيازه خط النهاية.
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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل 

في  للقدرة  الدولية  دبي  دبي، مبدينة  عهد  ولي  مكتوم، 

سيح السلم، سباق مدينة دبي للقدرة للشباب والناشئني 

ملسافة 120 كيلومترًا، مبشاركة 63 فارسًا وفارسة. 

كما شهدت السباق سمو الشيخة اجلليلة بنت محمد بن 

غفير  وجمهور  املسؤولني،  من  وعدد  مكتوم،  آل  راشد 

من عشاق الفروسية. وتّوج الفارس عبدالله غامن املري 

بلقب السباق على صهوة الفرس »جي جي برنسيسة« 

من إسطبالت »إف3« بزمن قدره 4:23:27 ساعات، 

ومبعدل سرعة بلغ 27.33 كلم/ ساعة.

خليفة  محمد  سعيد  الفارس  الثاني  املركز  في  وجاء 

إسطبالت  من  كاسو«  دي  »نابي  صهوة  على  املهيري 

بحضور حمدان بن محمد

عبدالله المري يتّوج بلقب سباق الشباب والناشئين للقدرة 

جاء  فيما  4:27:30 ساعات،  قدره  بزمن  إم«  آر  »إم 

على  املزروعي  أحمد  الفارس سيف  الثالث  املركز  في 

قدره  بزمن  إم«  آر  »إم  »راكان« من إسطبالت  صهوة 

4:43:20 ساعات.

تتويج الفائزين

عقب ختام السباق قام محمد العضب، مدير نادي دبي 

للفروسية، بتتويج األبطال الفائزين، حيث تسلم الفارس 

الفارس  ونال  األول،  املركز  كأس  املري  غامن  عبدالله 

تسلم  فيما  الثاني،  املركز  كأس  املهيري  محمد  سعيد 

الثالث.  املركز  كأس  املزروعي  أحمد  سيف  الفارس 

»نيسان  طراز  من  سيارات   5 األوائل  اخلمسة  وينال 

باترول«، وجميع تلك السيارات من ذات الدفع الرباعي، 

كما أن هناك جوائز مخصصة للمتسابقني الذين أنهوا 

السباق بنجاح.

سرعة وهدوء في البداية والمري

 ينفرد بالصدارة في النهاية

متيزت املرحلة األولى من السباق، التي بلغت مسافتها 

40 كلم، ومت ترسيمها باللون األصفر، بالسرعة، حيث 

في  الطقس  برودة  استغالل  على  الفرسان  حرص 

الصباح الباكر في كسب أكبر قدر من التقدم. وقاربت 

معدالت السرعة من حاجز 28 كلم/ ساعة، وُيعد هذا 

املعدل مرتفعًا نسبيًا خالل االنطالقة، التي يعاني فيها 

الفرسان اندفاع اخليول وتوترها، وهو ما يجعلها حتتاج 

إلى تركيز أكبر إلدخال اخليول إلى أجواء السباق، حيث 

إن اندفاعها الشديد رمبا يكلف الفارس خروج اجلواد 

من السباق. وتصدر هذه املرحلة الفارس سيف أحمد 

املزروعي على صهوة »راكان« من إسطبالت »إم آر إم« 

بزمن قدره 1:26:00 ساعة.

الثانية،  املرحلة  السرعة في  تقليل  إلى  الفرسان  وعمد 

باللون  ترسيمها  ومت  كلم   32 مسافتها  بلغت  التي 

صراع  هناك  كان  ذلك  من  الرغم  على  لكن  األحمر، 

خفي، حيث حرص اجلميع على أن يكونوا بالقرب من 

الصدارة وعدم االبتعاد عن املراكز األولى.

ولم تتغير املراكز األولى كثيرًا في هذه املرحلة، وجاء 

في الصدارة الفارس محمد أحمد بن سرور املزروعي، 

الذي تقدم من املركز الثالث، وقطع املسافة بزمن قدره 

2:37:31 ساعة مبعدل سرعة 27.07 كلم/ ساعة.

باللون  ترسيمها  مت  التي  الثالثة،  املرحلة  وشهدت 

األخضر وبلغت مسافتها 30 كلم، انخفاضًا في معدالت 

السرعة، بعد أن شعر الفرسان أن املجهود الذي بذل 

في املرحلتني األولى والثانية قد أثر في اخليول، إضافة 

واحلاسمة.  األخيرة  للمرحلة  اخليول  جهد  ادخار  إلى 

وتصدر الفارس عبدالله غامن املري هذه املرحلة قاطعًا 

املسافة بزمن قدره 3:48:07 ساعات، ومبعدل سرعة 

بلغ 26.16 كلم/ ساعة. وانفرد الفارس عبدالله املري 

بالصدارة في املرحلة الرابعة واألخيرة التي مت ترسيمها 

باللون األبيض ومسافتها 18 كم، مستفيدًا من إراحته 

تتويج الفائزين.

حمدان بن محمد مع الفرس »برنسيسة«. 

محمد بن راشد يهنئ حمدان بن محمد بمناسبة فوز خيوله بالسباق.

قدرة
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قدرة

من  األولى  املراحل  في  »برنسيسة«  املتميزة  للفرس 

الفرسان  أقرب  وكان  منافسة،  أي  يجد  ولم  السباق، 

له سعيد املهيري، حيث كان الفارق بينهما 5 دقائق. 

المري: خطة حمدان بن محمد سّر الفوز

أهدى بطل السباق عبدالله غامن املري إجناز الفوز إلى 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 

خالل  وتعليماته  بتوجيهاته  مشيدًا  دبي،  عهد  ولي 

التتويج.  ومنصة  الفوز  إلى  قاده  ما  السباق،  مراحل 

في  يتمثل  السباق  هذا  بلقب  الفوز  »سّر  املري:  وقال 

اخلطة والتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم«، مضيفًا: »التزمت توجيهاته التي 

كانت تقتضي أن أكون خلف خيول املقدمة، وأال أزيد 

قائاًل:  السباق،  بلقب  بالفوز  وأبدى سعادته  السرعة«. 

خصوصًا  رهيبًا،  تنافسًا  وشهد  قويًا،  كان  »السباق 

بهذا  اخليول  معظم  تأثرت  لذلك  األولى،  املراحل  في 

أكدت  )برنسيسة(  »الفرس  املري:  وأضاف  املجهود«. 

قوتها، وكانت عند حسن ظن سمو الشيخ حمدان الذي 

توقع حصولها على املركز األول خالل السباق«.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد خالل السباق.
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فاتحة سباقات كرنفال كأس دبي العالمي

»ثاقف« و»لي برناردين« بطالن للجولة األولى لكأس مكتوم

خطفت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 

ثالثية  املالية، األضواء وسجلت  وزير  نائب حاكم دبي 

العاملي«  دبي  »كأس  لكرنفال  االفتتاحي  السباق  خالل 

أشواط.   7 من  وتألف  ميدان،  مبضمار  أقيم  الذي 

وجاءت انتصارات خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم، في الشوط الثاني ملسافة 1200 متر، حني 

انتزع اجلواد »نوار« اللقب من األقوياء، متفوقًا بفارق 

في  جاء  فيما  »كفاح«،  إسطبله  رفيق  عن  1,25 طول 

قطع  من  البطل  ومتكن  كاتش«،  »ماي  الثاني  املركز 

مسافة السباق في زمن قدره 1:11:61 دقيقة.

جاء الفوز الثاني خليول سمّوه في الشوط الثالث ملسافة 

عبر اجلواد  العشبي، وجاء  املضمار  متر على   1000

الرايحي،  راشد  علي  بإشراف  »ارجتال«،  املتمكن 

وقيادة بول هاجنان، فيما حل في املركز الثاني الفرس 

سباق

»ديفاين«، وفي املركز الثالث »سبيد هوك«، وقطع البطل 

املسافة في 56:38 ثانية.

وانتزع اجلواد »قمر« الفوز الثالث خليول سمو الشيخ 

راشد  علي  بإشراف  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان 

وذلك  املثير،  احلفل  في  رباعية  حقق  الذي  الرايحي، 

متر،   1400 ملسافة  واخلتامي  السابع  الشوط  في 

املركز  وفي  رولز«،  »إيسترن  الثاني  املركز  في  وجاء 

في  املسافة  البطل  وقطع  ماونت«،  »ماجستيك  الثالث 

1:23:61 دقيقة.

زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  »ثاقف«  اجلواد  وتّوج 

شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل 

الفارس  وقيادة  سميري،  ناصر  وبإشراف  الرئاسة، 

كأس  بطولة  من  األولى  للجولة  بطاًل  دوبس،  باتريك 

مكتوم للتحدي املخصص للخيول العربية األصيلة للفئة 

األولى، والبالغ إجمالي جوائزه املالية 60 ألف دوالر.

والفرس  »مهاب«  نسل  من  املنحدر  »ثاقف«  فوز  وجاء 

»شينا« بزمن قياسي جديد ملسافة 1600 متر، مسجاًل 

1:46:82 دقيقة، وكان الزمن القياسي السابق مسجاًل 

باسم »آر بي تورش« وقدره 1:47:87 دقيقة، ومتكن 

إف  »إيه  عن  طول   3,75 بفارق  التفوق  من  »ثاقف« 

ماثمون«، فيما حل في املركز الثالث »بيج أند ريتش«.

»لي بيرناردين« بطل المهجنة

أحمد  الشيخ  لسمو  بيرناردين«  »لي  اجلواد  انتزع 

راشد  علي  وبإشراف  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن 

الرايحي، وبقيادة تاج أوشي، فوزًا مستحقًا في الشوط 

الرابع ملسافة 1600 متر على لقب اجلولة األولى من 

البالغ  األصيلة  املهجنة  للخيول  مكتوم  كأس  بطولة 

إجمالي جوائزه املالية 250 ألف دوالر.

وجاء تفوق البطل بفارق رأس عن »ليل« لسمو الشيخ 

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

فيما جاء في املركز الثالث »براير فور ريليف«، ومتكن 

البطل من قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:37:12 

دقيقة. وجنح اجلواد »ستار إمباير« حملمد خليل أحمد، 

وبإشراف املدرب اجلنوب إفريقي مايك دي كوك، وقيادة 

الفارس سام هتشكوت من خطف لقب الشوط اخلامس 

ملسافة 2000 متر البالغ إجمالي جوائزه املالية 150 

املضمار  على  خياًل   16 فيه  وشاركت  دوالر،  ألف 

العشبي. وتفوق »ستار إمباير« بفارق 1,25 طول عن 

»اليفال«، بعد صراع مثير في املراحل النهائية، وجاء 

ومتكن  »سانشاوس«،  األول  املرشح  الثالث  املركز  في 

البطل من قطع املسافة في زمن قدره 2:01:59 دقيقة. 

»ون مان بند« يواصل التألق

ومتكن اجلواد املتألق »ون مان بند« لسمو الشيخ سعيد 

بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف دوج واتسون، 

حقق  الذي  دوبس  باتريك  الفارس  من  موفقة  وقيادة 

الشوط  األول في  املركز  انتزاع  ثنائية في احلفل، من 

السادس ملسافة 1900 متر، محققًا فوزه الثالث على 

التوالي هذا املوسم.

نسل  من  املنحدر  باند«  مان  »ون  أن  فنيًا،  والالفت 

للمسافة  القياس  الزمن  حتطيم  من  متكن  »بيفوتال« 

مسجاًل 1:57:85 دقيقة، وكان الزمن القياسي السابق 

مسجاًل باسم »فرانكي فور فينجرس« وقدره 1:58:24 

دقيقة، وجاء فوز »ون مان باند« بفارق 1,5 طول عن 

املركز  في  وجاء  مثير،  صراع  بعد  فالير«  »إمييرتس 

الثالث »هنتنج جراوند«.

لونجين تقّدم الجولة االولى

من سباقات كرنفال كأس دبي

العالمي في مضمار ميدان

و   2015 موسمي  في  لوجنني  مشاركة  على  وتعليقًا 

لوجنني  رئيس  نائب  قال  ميدان،  2016  في مضمار 

كارلوس  خوان  السيد  فيها  الدولي  التسويق  ورئيس 

الوقت  ضابطة  لوجنني  بكون  سعداء  »نحن  كابيلي: 

الشراكة  هذه  ان  االستثنائي.  السباق  لهذا  الرسمية 

باعتبار لوجنني  الطويل مع »ميدان«  التزامنا  جزء من 

الرسمية.« وأضاف  والساعة  الوقت  الشريكة، ضابطة 

الى  الفروسية  برياضة  لوجنني  شغف  كابيلي:«يعود 

عام 1878. لذلك نحن نتشارك اليوم هذا الشغف مع 

االداء  االناقة،  االساسية:  قيمنا  الى  اضافة  »ميدان« 

والتقليد«.
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»ثنائية« لخيول رئيس الدولة بمضمار العين

الجواد »نجم اإلمارات« يحقق رقمًا قياسيًا في الشوط الرئيس 

زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  خيول  خطفت 

عندما  األضواء  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل 

العني  نادي  ملضمار  الرابع  السباق  في  ثنائية  حققت 

للفروسية،  وتّوج اجلواد »جنم اإلمارات« بكأس الشوط 

الثالث والرئيس، ومنحت الفرس »اليوازي«، بقيادة تاج 

الدولة،  رئيس  السمو  صاحب  خليول  الثنائية  أوشي، 

عندما ظفرت بكأس سباق »فلج هزاع« ملسافة 1800 

فعاليات  ضمن  وذلك  احمللي«،  »اإلنتاج  للمبتدئة  متر 

الشوط الرابع.

للسباق  العني  نادي  رعاه مضمار  الذي  احلفل  وتألف 

والدقيق،  األعالف  وتسويق  إلنتاج  الوطنية  والشركة 

من  درهم،  ألف   530 املالية  جوائزه  مجموع  وبلغ 

األصيلة  العربية  للخيول  خصصت  أشواط  سبعة 

املهجنة  للخيول  خصص  الذي  الثاني  الشوط  عدا  ما 

األصيلة، وشمل السباق كأس مزرعة الوثبة املخصص 

ملالك خيول اإلسطبالت اخلاصة، برعاية مهرجان سمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية 

األصيلة.

»نجم اإلمارات« بطل الشوط الرئيس

رئيس  السمو  لصاحب  اإلمارات«،  »جنم  اجلواد  أكد 

الفارس  وبقيادة  ليمارتنيل،  إيريك  بإشراف  الدولة، 

جيرالد أفرانش، قوته واستطاع أن يحقق رقمًا قياسيًا 

الثالث  الشوط  كأس  لقب  بجدارة  منتزعًا  جديدًا، 

ملسافة  األصيلة  العربية  للخيول  املخصص  والرئيس 

جائزة  على  تنافست  خياًل   11 متر، مبشاركة   2000

اإلمارات«  »جنم  وجنح  درهم.  ألف   100 بلغت  مالية 

في إنهاء السباق بالوصول إلى خط النهاية أواًل قاطعًا 

ثالثة  بفارق  دقيقة   2:17:01 قدره  زمن  في  املسافة 

السلطانية  للخيالة  »زياد«  الوصيف  عن  الطول  أرباع 

العمانية، وبإشراف إبراهيم احلضرمي، وقيادة الفارس 

اجلواد  الثالث  املركز  في  جاء  فيما  فرنش،  رويستون 

نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  »مرزال«، 

ستيفاني  الفارس  وقيادة  سميري،  ناصر  بإشراف 

اللجنة  رئيس  نائب  الرحماني  فيصل  وقام  مازور. 

العني  مبضمار  للسباقات  العام  واملشرف  املنظمة 

بتسليم اجلائزة التي تسلمها جيراند أفرانش.

»ال ندم« نجم المهجنة

وتصّدر اجلواد »ال ندم«، لسمو الشيخ أحمد بن راشد 

آل مكتوم، وبقيادة الفارس كريستوفر هايس، وإشراف 

دروبا سلفارا تنام، الشوط الثاني بعد أن أنهى السباق 

ملصلحته في شوط »البصرة« املخصص للخيول املهجنة 

 12 مبشاركة  تكافؤ،  متر   1800 ملسافة  األصيلة 

خياًل تنافست على جوائز مالية بلغت 70 ألف درهم، 

ومتكن اجلواد الفائز من قطع مسافة السباق في زمن 

قدره 1:51:89 دقيقة. وبفارق طول وربع الطول، عن 

الشيخ  لسمو  »فايز«،  اجلواد  الثاني  املركز  صاحب 

شاربي،  إروين  بإشراف  مكتوم،  آل  محمد  بن  مكتوم 

الثالث اجلواد  وبقيادة ديفيد بروبرت، وحل فى املركز 

رمضان،  محمد  بإشراف  األعسر،  حملمد  »أشداق« 

وبقيادة الفارس رويستون فرنش. وقام بتسليم اجلائزة 

املدرب  اجلائزة  وتسلم   ، الرحماني  فيصل  للفائزين 

دروبا سلفاراتنام نيابة عن املالك.

»يمينة دو مونلو« توّدع المبتدئة

الفرس »ميينة دو مونلو« لراشد محمد مهران  خطفت 

رويستون  وقيادة  العلوي،  هالل  بإشراف  البلوشي، 

فرنش، الفوز بلقب الشوط اخلامس ملسافة 1600 متر 

مبشاركة  املبتدئة،  األصيلة  العربية  للخيول  املخصص 

15 خياًل تنافست على لقب سباق »عود التوبة« البالغة 

جائزته املالية 70 ألف درهم.

ومتكنت »ميينة دو مونلو« البالغة من العمر 5 سنوات 

دقيقة   1:51:74 مسجلة  األول  فوزها  حتقيق  من 

الثاني اجلواد  املركز  أطوال، وجاء في   4.25 وبفارق 

»دوريس دو برودجير« لعادل سرحان خلفان املزروعي، 

بإشراف ساتيش سيمار، وبقيادة ريتشارد مولن، وحل 

في املركز الثالث اجلواد »بابل دايالس« حملمد األعسر، 

بإشراف محمد رمضان، وبقيادة وين سميث.

»الوقاد« نجم »سيح بن عمار«

العويس،  عبدالعزيز  لعلي  »الوقاد«  اجلواد  انتزع 

بإشراف هالل العلوي، وبقيادة هيكتور كروتش، فوزًا 

صعبًا بعد أن تخطى املتصدرين ليتّوج بكأس الشوط 

العربية األصيلة على لقب  للخيول  السادس املخصص 

تكافؤ،  متر   1600 ملسافة  عمار«  بن  »سيح  سباق 

مبشاركة 14 خياًل تنافست على جوائزه املالية  البالغة 

بزمن  املسافة  الفائز  اجلواد  وقطع  درهم.  ألف   70

قدره 1:50:49 دقيقة بفارق رأس عن صاحب املركز 

الثاني املهر »أصالن«، لسمو الشيخ منصور بن زايد 

أنتوني مانويل، وقيادة كريستوفر  نهيان، بإشراف  آل 

هايس، وفي املركز الثالث جاء اجلواد »مفتون الريف« 

إلسطبالت العجبان، بإشراف عبدالله احلمادي، وقيادة 

جيسوس روزاليس.

»اليوازي« تسيطر على الرابع

وفازت الفرس »اليوازي«، لصاحب السمو رئيس الدولة، 

بإشراف إريك لينارتينيل، وبقيادة الفارس تايغ أوشيه، 

بلقب الشوط الرابع املخصص للخيول العربية األصيلة 

من خيول اإلنتاج احمللي ملسافة 1800 متر حسب عمر 

ونتائج املشارك، على كأس فلج هزاع، ومبشاركة 10 

خيول تنافست على جوائز مالية بلغت 80 ألف درهم، 

برعاية الوطنية إلنتاج وتسويق األعالف والدقيق.

وجنحت الفرس الفائزة في قطع مسافة السباق بزمن 

طول  نصف  بفارق  متفوقة  دقيقة،   2:06:09 قدره 

للشيخ ذياب  الثاني اجلواد »غيث«  املركز  عن صاحب 

إبراهيم  وبإشراف  نهيان،  آل  محمد  بن  طحنون  بن 

املركز  في  فيما حل  بيكل،  وبقيادة جورج  احلضرمي، 

العجبان،  إلسطبالت  الريف«  »بنان  اجلواد  الثالث 

فرناندو  الفارس  وبقيادة  احلمادي،  عبدالله  بإشراف 

هارا. وسلم اجلائزة للفائزين كل من فيصل الرحماني، 

سباق

فيصل الرحماني يتّوج الفارس كريستوفر هيس بحضور المدرب دروبا سلفرتنام.

إثارة كبيرة في سباقات مضمار العين.
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سباق

كما  أوشيه،  تايغ  الفارس  وتسلمها  عودة،  وسلطان 

تسلمت جائزة السيارة املخصصة لهذا الشوط املدربة 

اليس جيني.

»سوترنس الموري«

يسجل الفوز من أول مشاركة

حمدان  الشيخ  لسمو  املوري«،  »سوترنس  املهر  متكن 

بن راشد آل مكتوم، بإشراف دووج واتسون، وبقيادة 

أول  في  مثير  فوز  حتقيق  من  هاجنان،  بول  الفارس 

جدارته  أكد  بعدما  املبتدئة،  سباق  ضمن  له  ظهور 

ليظفر  التتويج  حتى  قدمًا  واملضي  املنافسة  بتصدره 

للحفل  اخلتامي  السباق  في  السابع  الشوط  بكأس 

الرابع على لقب شوط شعبية الروضة املخصص للخيول 

العربية األصيلة ملسافة 1400 متر، مبشاركة 12 خياًل 

ركضت من أجل املنافسة على جوائز مالية بلغت 70 

ألف درهم. وانتزع املهر الفائز باللقب اإلعجاب بسرعته 

البداية  من  بالصدارة  االنفراد  من  مكنته  التي  الالفتة 

السباق  منهيًا  املبتدئة  فئة  من  ليخرج  النهاية،  حتى 

طول  بفارق  متفوقًا  دقيقة،   1:36:07 قدره  زمن  في 

ونصف الطول عن صاحب املركز الثاني املهر »إيه إف 

سايب« خلالد خليفة النابودة، بإشراف مصبح املهيري، 

في  جاءت  فيما  فرنش،  رويستون  الفارس  وبقيادة 

املركز الثالث املهرة »فردوس«، لصاحب السمو رئيس 

الدولة، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وبقيادة الفارس تايغ 

أوشيه. وقام فيصل الرحماني بتسليم اجلائزة للفائزين 

وتسلمها الفارس بول هاجنان.

»إيه إف مقاييس« يكسب لقب الوثبة

النابودة،  خليفة  خلالد  مقاييس«  إف  »إيه  املهر  جنح 

الرايحي،  راشد  علي  وإشراف  أوشيه،  تايغ  بقيادة 

ليتصدر  األخيرة  اللحظات  في  منافسيه  تخطي  من 

املخصص  الوثبة  مزرعة  كأس  لقب  وينتزع  السباق 

ملالك اإلسطبالت اخلاصة مبضمار نادي العني، والذي 

خياًل   11 مبشاركة  األصيلة  العربية  للخيول  خصص 

تسابقت ملسافة 1000 متر تكافؤ، وبلغ إجمالي جوائز 

سمو  مهرجان  برعاية  درهم  ألف   80 املالية  السباق 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية 

املسافة في  أن قطع  بعد  الفائز  تتويج  األصيلة، وجاء 

زمن قدره 1:05.22 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن 

صاحب املركز الثاني اجلواد »أبوامللس« حملمد األعسر، 

كريستوفر  الفارس  وقيادة  رمضان،  محمد  بإشراف 

فيصل  من  كل  للفائزين  اجلائزة  بتسليم  وقام  هايس. 

الرحماني وسلطان العودة وبات باتريك والرا صوايا، 

وتسلم اجلائزة املدرب راشد الرايحي وتايغ أوشيه.
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السباق السادس بمضمار جبل

»ُفرجت« يفوز بلقب الشوط الرئيس »تحضيري الميل«

حفل  خالل  ضخمة  احتفالية  علي  جبل  مضمار  نظم 

لتولي  العاشرة  الذكرى  مبناسبة  السادس،  سباقه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد 

احلكم في دبي، حتت عنوان »شكرًا محمد بن راشد«، 

وحمل السباق اسم »سباق ديرة«، وبدأت االحتفالية قبل 

االنطالقة بنصف ساعة، حيث مت عزف النشيد الوطني 

للدولة، كما ُقدمت عروض تراثية شعبية من فرقة خميس 

املقبالي، وعروض موسيقية لفرقة شرطة دبي.

الشيخ أحمد بن راشد  »ُفرجت«، لسمو  وجنح اجلواد 

آل مكتوم، في الفوز بالشوط الرئيس »حتضيري« بطولة 

لسمو  الفوز  »أوستاد«  أهدى  فيما  للميل،  علي  جبل 

الثاني،  للشوط  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

بن  بن محمد  الشيخ سعيد  »بيتشي هيد« لسمو  ونال 

راشد آل مكتوم صدارة الشوط اخلامس، وظفر »حكيم« 

بصدارة الشوط األول، و»آرت ويف« بالرابع.

»ُفرجت« يواصل االنتصارات

الرئيس  الشوط  الصدارة  حتقيق  »ُفرجت«  واستطاع 

للميل،  علي  جبل  بطولة  »حتضيري«  شوط  الثالث، 

إشراف  متر، حتت   1600 ملسافة  خيول   8 مبشاركة 

كريستوفر  الفارس  وبقيادة  سلفرتنام،  دروبا  املدرب 

طول  بفارق  دقيقة   1:37:43 قدره  زمن  في  هيس، 

جدًا«  »جيد  الثاني  املركز  عن صاحب  الطول  ونصف 

للشيخ  فريند«  »أنوبلد  ثالثًا  حل  فيما  بورسلي،  لنقابة 

سباق

جمعة بن دملوك آل مكتوم. وقام أحمد حمد السويدي 

ممثل الشركة العربية اإلسكندنافية للتأمني راعي الشوط 

املهندس  من  كل  اجلائزة  تسلم  حيث  الفائز،  بتتويج 

شريف احللواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد 

التنفيذي  املدير  ياسني  وعدنان  مكتوم،  آل  راشد  بن 

ملكتب سموه وواجدة أحمد.

»أوستاد« بطل الثاني

أهدى »أوستاد« فوزًا غاليًا خليول سمو الشيخ حمدان 

ملسافة  الثاني  الشوط  بتصدره  مكتوم،  آل  راشد  بن 

1950 مترًا، ومبشاركة 8 خيول، والذي أقيم برعاية 

شركة القاهرة للمقاوالت، وقطع املسافة في زمن قدره 

1:59:13 دقيقة حتت إشراف املدرب دووج واتسون، 

عن  الطول  وربع  طول  بفارق  هاناجان،  بول  والفارس 

مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »تنفيذ« 

وتسلم  »بريبيرد«.  الثالث  املركز  في  حل  فيما  أيضًا، 

اجلائزة نيابة عن املالك سالم السبوسي من ممثل شركة 

القاهرة للمقاوالت.

»بيتشي هيد« يتصدر الخامس

ملسافة  اخلامس  الشوط  صدارة  هيد«  »بيتشي  منح 

1400 متر والذي أقيم برعاية »إس آي إس« مبشاركة 

8 خيول ملالكه سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد 

الرايحي،  راشد  علي  املدرب  قيادة  حتت  مكتوم،  آل 

زمن  في  املسافة  قطع  أن  بعد  أوشي،  تاج  والفارس 

قدره 1:24:89 دقيقة بفارق نصف طول عن »انري« 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو 

وتسلم  البسطي.  خليفة  »ستند« حملمد  ثالثًا  حل  فيما 

اجلائزة راشد علي الرايحي نيابة عن املالك من ممثل 

الشركة الراعية.

»حكيم« بطل االفتتاح

للسباقات  اإلمارات  لنقابة  اململوك  »حكيم«  ظفر 

الترفيهية بلقب الشوط األول، شوط التحدي على كأس 

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، جلمعية مربي 

اخليول العربية، الذي أقيم برعاية »مجموعة شركات بيم« 

ومبشاركة 9 خيول ملسافة 1600 متر، وقطع املسافة 

الفارس  قيادة  حتت  دقيقة   1:49:51 قدره  زمن  في 

طولني  بفارق  واتسون،  دووج  واملدرب  دوبس،  باتريك 

عن أقرب منافسيه »أراجون فورتا« من مزرعة فورتا، 

فيما جاء ثالثًا »إيه إف ريه« خلالد خليفة النابودة، وقام 

ممثل الشركة الراعية بتتويج الفائز.

»آرت ويف« يكسب »الرابع«

نال »آرت ويف« حملمد البوصي الغفلي صدارة الشوط 

خيول   8 ومشاركة  »روميو«  برعاية  أقيم  الذي  الرابع 

مصبح  املدرب  إشراف  حتت  متر،   1200 ملسافة 

قدره  زمنًا  محققًا  جارا،  فرناندو  والفارس  املهيري، 

»بنادير«  الطول عن  أرباع   3 بفارق  دقيقة   1:11:60

صاحب املركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم، فيما حل ثالثًا »ُمشاكس« لسمو الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم، أيضًا، وقام ممثل الشركة الراعية 

»روميو« بتتويج الفائز.

»ليك هوك« بطل الختام

وحقق اجلواد »ليك هوك« لراشد علي الرايحي، بإشراف 

الفوز  فرنانديز،  مانويل  الفارس  قيادة  الرايحي، حتت 

برعاية  أقيم  الذي  »السادس«  اخلتامي  الشوط  في 

»أردمو للتجارة« مبشاركة 12 خياًل ملسافة 1400 متر، 

بفارق  دقيقة   1:25:60 قدره  زمن  في  املسافة  وقطع 

علي،  لسلطان  الطول عن »محارب«  أطوال ونصف   7

فيما جاء »ماونتني ليون« في املركز الثالث. وتسلم األب 

علي الرايحي وابنه راشد، مع الفارس فرنانديز، جائزة 

املركز األول من ممثل الشركة الراعية. شريف الحلواني وعدنان ياسين و واجدة أحمد يشاركان في تتويج أحد الفائزين.

الخيول قرب خط النهاية.

سالم السبوسي يتسّلم جائزة فوز الجواد بحضور الفارس والمدرب.
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بحضور حميد النعيمي

مربط دبي يخطف األضواء في بطولة عجمان لجمال الخيل

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، 

سمو  بحضور  عجمان،  حاكم  األعلى  املجلس  عضو 

عجمان  عهد  ولي  النعيمي،  حميد  بن  عمار  الشيخ 

رئيس املجلس التنفيذي إلمارة عجمان، احلفل اخلتامي 

العربي،  اخليل  جلمال  عجمان  لبطولة   14 الــ  للدورة 

حتت شعار »شهداء الوطن لن ننسى تضحياتهم« التي 

257 من  من  أكثر  أيام مبشاركة  ثالثة  ملدة  استمرت 

أنقى وأجمل سالالت اخليل العربية األصيلة.

حميد  بن  عبدالعزيز  الشيخ  اخلتامي  احلفل  وحضر 

النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد 

بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، 

مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد 

املركزية،  املالية  دائرة  رئيس  القاسمي،  سعود  بن 

والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وعبدالله 

عجمان،  في  احلاكم  بديوان  املستشار  الشرفا،  أمني 

وعدد من الشيوخ.

حصدت  أن  بعد  األضواء  دبي  مربط  خيول  وخطفت 

البطولة  خالل  أيضًا  برزت  كما  وفضية،  ذهبيتني 

مزرعة األريام العربية التي نالت ذهبيتني، وذهبت بقية 

البطوالت الذهبية إلى مربطي الزبير للشيخ عبدالله بن 

هميلة  بن  غامن  لعلي  اململوك  واخلزنة  ثاني،  آل  محمد 

املزروعي برصيد ذهبية لكل منهما. 

وأسفرت نتائج البطوالت عن انتزاع املهرة »دي نرجس« 

بعمر  املهرات  بطولة  ذهبية  العربية  للخيول  دبي  ملربط 

سنة، فيما حصلت املهرة »غالية الهواجر« للدكتور غامن 

في  زميلتها  البرونزية  ونالت  الفضية،  على  الهاجري 

املربط املهرة »درة الهواجر«.

 وانتزع ذهبية األمهار بعمر سنة »دي سراج« اململوك 

الفضية  على  حصل  فيما  العربية،  للخيول  دبي  ملربط 

املهر »غيث الزبير« اململوك للشيخ محمد بن عبدالله آل 

بتال« اململوك  البطولة املهر »ع ج  ثاني، ونال برونزية 

ملربط عجمان.

الزبير«  »ستاراوف  األفراس  بطولة  ذهبية  وحققت 

اململوكة للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني،  فيما حصلت 

إيه ريجن بنت عليا« ملربط عجمان،  الفضية »في  على 

محمد  غامن  للدكتور  إف«  »فلينتينا  البرونزية  ونالت 

الهاجري.

على  األريام  ملربط  حمرا«  »األريام  املهرة  وحصلت 

ذهبية بطولة املهرات بعمر ثالث سنوات، وحصلت على 

جمال الخيل

الفضية املهرة »دي شيرين« ملربط دبي للخيول العربية، 

إلسطبالت  شموخ«  »األريام  املهرة  البرونزية  ونالت 

األريام العربية.

انتزعها  فقد  سنتني  بعمر  األمهار  بطولة  ذهبية  أما 

املهر »األريام أمجاد« إلسطبالت األريام العربية  فيما 

للشيخ عبدالله بن  الزبير«   املهر »سهيل  بالفضية  فاز 

محمد آل ثاني، ونال البرونزية املهر »ع ج وادي« ملربط 

عجمان.

وحصلت على جائزة املزرعة الرائدة في اإلمارات مزرعة 

األريام العربية، فيما حصل على جائزة جواد اإلمارات 

الرائد اجلواد »دي سراج« ملربط دبي للخيول العربية، 

في  النقاط  من  عدد  بأكبر  الفائز  اجلواد  بجائزة  وفاز 

البطولة »شهد غلفا« ملربط غلفا للخيول العربية.

عمار النعيمي: تقدير شهداء الوطن

عهد  ولي  النعيمي،  حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  قال 

جاء  البطولة  من  النسخة  هذه  انطالق  إن  عجمان، 

لكوكبة  وتكرميًا  تقديرًا  الوطن،  شهداء  شعار  حتت 

ساحات  أشرف  في  ارتقوا  الذين  اإلمارات  أبناء  من 

البطولة  مالحم  من  ملحمة  وسجلوا  والعطاء،  البذل 

حملاربة  وشجاعة  إخالص  بكل  ووقفوا  والتضحيات، 

الفئة الضالة، وقدموا أرواحهم للحفاظ على أمن وأمان 

العربية  الدول  وأمن  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

الشقيقة.

وأشاد سموه بجهود ومساندة واهتمام ودعم صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 

حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء املجلس 

األعلى حكام اإلمارات، لدعمهم رياضة الفروسية.

عجمان  في  وجدت  الفروسية  رياضة  أن  سموه  وأكد 

محمد التوحيدي.

حميد النعيمي خالل الفعاليات وبجانبه محمد بن سعود وعبدالله آل ثاني.
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رعاية خاصة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ 

النعيمي، عضو املجلس األعلى حاكم  حميد بن راشد 

عجمان. وقال: »إننا نعتبر أنفسنا محظوظني أن متكنا 

في عجمان من إبراز جمال اخليل العربية األصيلة التي 

تعتبر  التي  القوام،  الشكل ورشاقة  الله بجمال  حباها 

جزءًا أصياًل من تراثنا العربي اخلالد، منطلقني في ذلك 

من املكانة التي منحها اإلسالم للخيل«.

وأوضح أن تنظيم هذا النوع من املسابقات والبطوالت 

دبي  أو  عجمان  في  سواء  اخليل،  بجمال  اخلاصة 

وأبوظبي والشارقة، مّكن من جذب مالك جدد ومربي 

اخليول للدخول في املنافسات والتنافس، وهذا ما شجع 

املواطنني على االهتمام باخليل كثيرًا.

عصام عبدالله:

البطولة تتمتع بكل المواصفات الدولية

توجه عصام عبدالله مدير عام جمعية اإلمارات ملربي 

اخليول العربية بالشكر والتقدير وعظيم االمتنان 

إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، 

عضو املجلس األعلى لالحتاد حاكم إمارة عجمان، 

على رعايته الكرمية للبطولة التي ًأصبحت تتمتع بكل 

املواصفات الدولية، وتستقطب أجمل اخليول العربية 

األصيلة في أجواء تنافسية نبيلة. 

اخليول  ملربي  اإلمارات  جمعية  عام  مدير  تقدم  كما 

العربية بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ عمار بن 

حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، ملا تفضل به سموه من 

متابعة دقيقة لكل التفاصيل التي جعلت البطولة تخرج 

بالصورة البهية التي تعودنا على مشاهدتها في بطوالت 

عجمان السابقة من حسن التنظيم، وفي أجواء وطنية 

مفعمة باحلب واجلمال والتنافس الرياضي العالي.

وأعرب عصام عبدالله عن ارتياحه البالغ لنجاح بطولة 

اجلوانب  جميع  من  العربي  اخليل  جلمال  عجمان 

التنظيمية والفنية، وما عكسته من جهود عظيمة للمرابط 

الوطنية التي دفعت مبجموعة كبيرة من اخليول املنتجة 

ما  على  البالغ  االطمئنان  على  يبعث  ما  وهو  محليًا، 

يتحقق اليوم من األهداف الكبرى لريادة دولة اإلمارات 

العربية  وإنتاج اخليل  تربية  في مجال  املتحدة  العربية 

الشيخ  لسمو  العاملية  الرؤية  تضمنته  وما  األصيلة، 

منصور بن زايد آل نهيان، من حوافز الدعم والتنظيم 

والتطوير، وجعل اإلمارات قاعدة للجودة الكمية والنوعية 

النطالق اخليل العربية نحو العالم.

وفي مبادرة جديدة للجمعية كشف عصام عبدالله مدير 

عام اجلمعية عن  استضافة طبيب بيطري من جمعية 

اجلواد العربي اللبنانية وإشراكه في العمليات اإلجرائية 

املباشرة في تنظيم بطولة عجمان جلمال اخليل العربي، 

بإشراف جمعية اإلمارات التي سبق لها تنظيم بطولة 

للجواد العربي في لبنان. 

النعيمي:

البطولة بداية لعودة أمجاد األريام

أثنى خليفة النعيمي املدير العام ملربط األريام على حسن 

تنظيم بطولة عجمان جلمال اخليل العربي، منوهًا بقوة 

وقال  العربية.  اخليول  أجمل  استقطبت  التي  املنافسة 

النسخة  في  قوتها  إلى  وبالنظر  البطولة  »إن  النعيمي: 

التي حققها  النتائج اجليدة  إلى  بالنظر  األخيرة، وكذا 

املربط  أمجاد  الستعادة  بداية  تعتبر  األريام،  مربط 

قليلة«.  سنوات  قبل  اجلمال  ميادين  في  سجلها  التي 

مجموعة  على  يتوافر  األريام  مربط  أن  النعيمي  وأكد 

التي وصلت  اجليدة  العربية  األصول  ذات  اخليول  من 

إلى مرحلة جيدة من اإلنتاج الذي سيحقق مزيدًا من 

اإلجنازات، مثلما فعل في بطولة عجمان.

وأهدى النعيمي الفوز لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل 

نهيان، لدعم سموه الكبير وسخائه في العناية باخليل 

العربية األصيلة، ما جعل من مربط األريام أحد أبرز 

املرابط الوطنية التي أسهمت في إنتاج اخليل العربية، 

وهو ما أسهم بالتالي في جعل دولة اإلمارات العربية 

املتحدة رائدة في هذا املجال.

محمد الحربي:

نجاح كبير لمزاد عجمان األول

حقق مزاد عجمان للخيول العربية، وهو األول الذي 

تقيمه جمعية اإلمارات للخيول العربية خالل البطولة، 

جناحًا كبيرًا، ومت بيع أكثر من 40 خياًل، وجتاوزت 

املبيعات مليونًا ونصف املليون درهم، وبلغ أعلى سعر 

خيل 150 ألف درهم.

 )43( رقم  يحمل  الذي  املهر  كان  املزاد  في  والالفت 

والذي مت بيعه مببلغ 90 ألف درهم، الذي استطاع أن 

ينال املركز األول في فئة األمهار عمر 3 سنوات خالل 

البطولة في أول مشاركة له بشعار املالك اجلديد. 

وقال مدير املزاد محمد احلربي إن قائمة اخليول التي 

شاركت في املزاد اشتملت على نخبة من اخليول العربية 

وجميعها  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  املنتجة 

مسجلة لدى جمعية اإلمارات للخيول العربية.

وقال إن عددًا كبيرًا من املالك ومربي اخليول العربية 

من مختلف مناطق الدولة ودول املنطقة، املشاركني في 

الذي ضم أجمل رؤوس اخليل  املزاد  البطولة، شهدوا 

العربية.

وأضاف أن املزاد كان مبثابة فرصة طيبة القتناء مهور 

ومهرات وأفحل وأفراس ذات قيمة جمالية ومنحدرة من 

حيث  من  جيدًا  مستقباًل  لها  وتوقع  السالالت،  أفضل 

مستوى املشاركات واإلنتاج.

عصام عبدالله

محمد الحربي.
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سجل في عام 2015 بصمات ذهبية عالمية للخيل العربية 

مربط دبي يحصد 34 ميدالية و4 ألقاب أبرزها أفضل منتج 

مثلما استأسد مربط دبي للخيول العربية في البطوالت 

 ،2015 في عام  حقق  حيث  اإلمارات،  داخل  احمللية 

األلقاب  من  ذهبية  حصيلة  املاضية،  األعوام  في  كما 

التي تترجم مكانته القيادية لإلنتاج احمللي من اخليول 

بإجنازات  اجلمالية  قيادته  توج  وقد  األصيلة.  العربية 

املوسم احمللي  اكتساحه ختام  منذ  العام  هذا  قياسية 

الشارقة  وبطولتي  والدولية،  احمللية  أبوظبي  بطولة  مع 

الدولية وبطولة عجمان، ثم بطولة دبي للجواد العربي، 

املراكز  من  األسد  حصة  للمربط  فيها  كان  التي 

التي استقطبتها  العاملية  املرابط  أقوى  بني  وامليداليات 

وصواًل  للقارات،  عابرة  برحلة  مرورًا  األخيرة،  الدورة 

إلى بطولة العالم للخيل العربية التي تربع فيها اإلنتاج 

احمللي للمربط على قمة بلد األنوار وبرج إيفل.

وتسجل ذاكرة العام 2015 انطالقة جيدة ملربط دبي 

بطولة  من  كل  في  احمللي  املوسم  بداية  بطوالت  خالل 

أبوظبي الدولية وبطولة عجمان وبطولة الشارقة الدولية 

أبوظبي  بطولة  ففي  العربي.  للجواد  دبي  بطولة  ثم 

الدولية جلمال اخليل العربي تألق اإلنتاج احمللي للمربط 

من خالل انتزاع عدد من امليداليات بجمال خيول فتية 

واملهرة  سفانا«  »دي  املهرة  مثل  بتميز،  طريقها  تشق 

»دي رمي« واملهر »دي عاصف«. 

لفتت خيول  العربي،  اخليل  بطولة عجمان جلمال  وفي 

األنظار بحصولها  كعادتها  العربية  للخيول  دبي  مربط 

على ذهبية وفضيتني وبرونزية بوساطة مهور ومهرات 

أبدعت في التنافس اجلمالي على املراكز األولى فانتزع 

»دي  املهر  من  كل  وانتزع  الذهب،  عامر«  »دي  املهر 

»دي  واملهرة  فضيتني،  سفانا«  »دي  واملهرة  ساري« 

دانات« البرونز.

اخليل  جلمال  الكبير  العاملي  العرس  انطالق  وقبيل 

دبي  ملربط  كان  دبي،  في  األغلى  موعده  في  العربي 

للجواد  الشارقة  ملهرجان  الدولية  البطولة  في  نصيبه 

من  كل  بوساطة  ميداليات   3 على  بحصوله  العربي 

واملهرة  مزايا«  »دي  واملهرة  إي«  بي  أم  »ليبانو  املهر 

أجمل  مشاركة  تركيز  يترجم  أن  قبل  دانات«،  »دي 

وفي  العالم  في  بطولة  أغلى  في  احمللي  إنتاجه  خيول 

عرينه بحضور فارس العرب فيلسوف االبتكار والتميز، 

ومبدع منهج املركز األول صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تألق مربط دبي في 

بطولة األمهر بعمر سنة، بعدما جنح »دي عاصف« في 

الفوز بامليدالية الذهبية، وعاد مربط دبي للخيول العربية 

للفوز بامليدالية البرونزية عن طريق »دي كرار«، ليحصد 

مربط دبي املركزين األول والثالث، بعد أن كان قد أحرز 

فضية بجمال املهرة »دي شيرين«. ومتكنت خالل بطولة 

بطولة  لقب  العاملية صاحبة  املهرة  العربي  للجواد  دبي 

بامليدالية  الفوز  من  »دي شهال«  املهرة  األخيرة  العالم 

الذهبية في بطولة املهرات لتتّوج أقوى سيطرة جمالية 

في أجمل بطولة وأغالها وأعالها في ختام موسم ناجح 

إجنازات  دبي  مربط  فيها  سطر  خارجية  رحلة  قبيل 

ذهبية تّوجها بالذهب في بطولة العالم بباريس.

االنطالقة الذهبية من النمسا

انطلق مربط دبي للخيول العربية لرسم عالمات التألق 

املوسم  أجندة  اخلارجية ضمن  البطوالت  في  اجلمالي 

ويلز  بطولة  حيث سجلت  النمسا،  من  بداية  اخلارجي 

جلمال اخليل العربية األصيلة متيزًا جماليًا عاليًا ملربط 

دبي في فئة املهرات، حيث استطاع التربع على عرض 

بها  توجت  التي  الذهبية  امليدالية  خالل  من  الفئة  هذه 

املهرة الواعدة »دي سفانا«، قبل أن يعود املربط سريعًا 

لتسلم الدرع الفضية في هذه الفئة، وكان من نصيب 

املهرة »دي هبة« التي نالت مركز الوصافة خلف املهرة 

»دي سفانا«، ما منح مربط دبي للخيول العربية موقع 

ويلز  مبنافسات  املهرات  بطولة  في  املتميزة  الصدارة 

النمساوية وانطالق املوسم األوروبي. 

وواصل املربط بريقه في بطولة ساليرنو الدولية بإيطاليا 

محرزًا ميداليتني ذهبيتني ثمينتني، ثم ليذهب بعيدًا إلى 

بطولة  من  المعتني  بذهبيتني  ويعود  األمريكية  القارة 

ليحقق  املصرية،  الساللة  خط  على  الدولية  كنتاكي 

مضمون التوقعات التي أشار إليها اخلبراء واملتتبعون 

بعد نهاية املوسم احمللي في بطولة دبي للجواد العربي 

العاملية، حيث نال ميداليتني ذهبيتني ومركزين للوصافة 

بفضيتني.

البطولة األوروبية تتّوج مربط دبي

بلقب أفضل منتج في العالم

تقديرًا جلهوده الكبيرة في إنتاج وتطوير اخليل العربية 

اخليل  جلمال  الدولية  مونتون  بطولة  توجت  األصيلة، 

دبي  مربط  العام،  لهذا  دورتها  في  بفرنسا،  العربية 

للخيول العربية بلقب أفضل مربٍّ ومالك لعام 2015. 

كما متكن مربط دبي من نيل جائزة أفضل خيل مصرية 

البطولة شهدت عروضًا ألجمل الخيول العربية األصيلة.
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في البطولة، ما يؤكد قوة املربط وإنتاجه احمللي.

ومربٍّ عقب سلسلة  مالك  أفضل  لقب  دبي  ونال مربط 

من اإلجنازات التي ميزت مسيرته الرائدة في اإلنتاج 

احمللي وصناعة وتطوير اخليل العربية األصيلة، خالل 

من  كل  في  الفت  تألق  عقب  وكذا  األخيرة،  السنوات 

جديدة  خيول  ومنها  خليوله،  وأمريكا  وإيطاليا  النمسا 

للمرة  الدولية  املنافسات  إلى  بها  دفع  الزهور  بعمر 

اإلنتاج  بني  التنافسي  حضورها  مدى  لقياس  األولى 

العاملي من اخليول العربية األصيلة. 

للخيول  دبي  مربط  بقوة  العاملي  االعتراف  وتواصل 

خالل احلفل اخلتامي للبطولة األوروبية للساللة املصرية 

جلمال اخليل العربية األصيلة التي شهدتها مدينة النكن 

البلجيكية مبشاركة 100 خيل من أجمل رؤوس الساللة 

املصرية في العالم.

التوحيدي: الرؤية النبيلة للقيادة

 الرشيدة أعلت شأن الخيل العربية 

املهندس  العربية،  للخيول  دبي  مربط  عام  مدير  قال 

الرشيدة  للقيادة  النبيلة  الرؤية  »إن  التوحيدي:   محمد 

لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه 

الله، رؤية أعلت شأن اخليل العربية، وجعلت إنتاج دبي 

احمللي رهن إشارة أبناء اإلمارات وأبناء العالم العربي 

في  واملربني  املالك  كل  عن  باإلنابة  ونحن  العالم.  وكل 

كل مكان من العالم نبلغ سيدي صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم جميل الشكر وعظيم االمتنان 

باخليل  لالرتقاء  العطاء  كرمي  من  قدمه سموه  ما  على 

العربية األصيلة وهي تعزز حضور هويتنا في كل مكان، 

وتنتزع احترامًا خاصًا لإلمارات وكل العرب واملسلمني، 

مبا حتمله اخليل العربية من اخلير واحلب والسالم، وما 

تفتحه من آفاق للتواصل احلضاري بني شعب اإلمارات 

وشعوب العالم«.

وأعرب التوحيدي عن ارتياحه البالغ للنتائج اجليدة التي 

حققتها خيول اإلنتاج احمللي للمربط في عام 2015، 

دبي أصبح خالل سنوات  مربط  »إن  التوحيدي:  وقال 

بل  األصيلة،  العربية  اخليل  إنتاج  سادة  أحد  قليلة 

ومتصدرًا لعملية نقل اإلنتاج إلى مناطق العالم، فضاًل 

عن اإلمارات، حيث يتمتع املالك القدماء واجلدد بأفضل 

رسمتها  التي  السياسة  بفضل  وأجملها  اخليل  رؤوس 

تعزز هويتنا من خالل اخليل  الكرمية ألهداف  القيادة 

العربية األصيلة. 

المرازيق: جهود متواصلة كي يرقى

 إنتاجنا المحلي لرؤية عالمية

عبدالعزيز  دبي،  ملربط  التنفيذي  املدير  قال  جهته،  من 

من  جديدة  مرحلة  شكل   2015 عام  »إن  املرازيق: 

دبي  باسم  ينتشر  الذي  لإلنتاج احمللي  الهائل  التطور 

نحو العالم. ونحن جميعًا في مربط دبي للخيول العربية 

عازمون على االستمرار ومضاعفة اجلهود لتطوير عملنا 

مبا يتناسب مع الدعم الكبير الذي نتمتع به من القيادة 

الرشيدة من أجل حتقيق األهداف الكبرى خلدمة اخليل 

العربية األصيلة في موطنها. واحلمد لله الذي مكننا من 

حتقيق خطوات كبرى في اإلنتاج واإلجناز، وأفسح لنا 

مجااًل واسعًا بني أقوى املرابط في العالم«.

ثابت  وارتياحنا  املرازيق:  »جهودنا مستمرة  وأضاف 

مع تواصل إنتاج متميز من أجمل اخليول التي تنحدر 

حريصون  ونحن  األصيلة.  السالالت  وأجود  أنقى  من 

عطاًء  وأكثر  أفضل  الله،  الغد، مبشيئة  يكون  أن  على 

وأصالة«.

عبدالعزيز المرازيق.

محمد التوحيدي.
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جمال الخيل

حصلت على نصف ذهب البطوالت

خيول اإلمارات تتألق في بطولة العالم لجمال الخيل

العالم  بطولة  خالل  األضواء  اإلمارات  خيول  خطفت 

التي  الـ35،  بنسختها  األصيلة  العربية  اخليل  جلمال 

أقيمت بصالون »دو شيفال« بالعاصمة الفرنسية باريس 

يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر.

ألقاب ذهبية  بثالثة  الفوز  اإلمارات في  وجنحت خيول 

املهرة  الست، وجاءت عبر كل من  البطوالت  من جملة 

بطولة  اكتسحت  التي  دبي،  ملربط  »دي شهال«  الرائعة 

املهرات، وتوشحت الفرس »سلوى الزبير« ملربط الزبير، 

ملربط  عزام«  ج  »ع  املهر  نال  فيما  األفراس،  بذهبية 

عجمان، ذهبية األمهار عمر سنة.

وكانت اخليول اإلماراتية متواجدة بقوة خالل منافسات 

البطولة األخرى، حيث حصلت »مزن البداير« من مربط 

البداير على برونزية املهرات عمر سنة،  فيما نال املهر 

بطولة  في  البرونزية  امليدالية  عجمان  ملربط  »جالردو« 

األمهار.

وحصلت الفرس البولندية اجلميلة »بنقا«، اململوكة ملربط 

البالتيني  اللقب  على  األصيلة،  العربية  للخيل  اجلوزاء 

لألفراس املستحدث منذ سنتني، ويعد هذا اللقب األعلى 

في البطولة، حيث تخصص املنافسة للخيول احلاصلة 

على لقب بطل العالم البطل الذهبي في نسخة سابقة.

البطولة  األخرى موجودة خالل  العربية  املرابط  وكانت 

األمهار  ذهبية  القطرية  اخليول  نالت  حيث  العاملية، 

الذي  الشقب،  ملربط  »موريون«  من  كل  عبر  والفحول، 

الفحول  ذهبية  نال  فيما  األمهار،  ذهبية  على  حصل 

»هريري الشقب«.

الثاني  اللقب  »راوية عذبة« ملربط عذبة،  املهرة  ومنحت 

للمرابط السعودية عندما حصلت على امليدالية الذهبية 

للمهرات عمر سنة.

املهر »ماجيك أوف شاوان«،   ومن جانب آخر حصل 

السيد  ملربط  واململوك  السكب  املنتج محليًا إلسطبالت 

للخيل العربية األصيلة، على لقب املهر الواعد في بطولة 

العالم باريس 2015.

التوحيدي: جئنا بالذهب إلى مدينة

 الذهب في أجواء اليوم الوطني 

أعرب املهندس محمد التوحيدي، مدير عام مربط دبي 

العاملي  باإلجناز  البالغة  سعادته  عن  العربية،  للخيول 

للمهرة »دي شهال« ومتكنها من الذهب الباريسي ضمن 

حيث  وشراستها،  املنافسة  بقوة  متيز  عاملي  مهرجان 

التي ترجمت  العربية  البطولة أجمل اخليول  استقطبت 

في  القيادية  املرابط  ملختلف  اجليدة  االستعدادات 

العالم. وقال التوحيدي: »كانت بطولة جيدة وقوية، لكننا 

استطعنا بفضل الله أن نثبت مجددًا جودة وقوة إنتاجنا 

احمللي العاملي الذي حمل الذهب من بطولة العالم إلى 

دبي مدينة الذهب في أجواء االحتفاالت باليوم الوطني 

لدولتنا السعيدة. وقد كانت بطولة العالم بباريس خامتة 

هذا  في  الدولية  البطوالت  بني  خارجية  جلولة  ذهبية 

املوسم متكن فيها مربط دبي من حصد ما يربو على 

وأغلبها من  النفيسة،  املعادن  ميدالية من مختلف   20

ذهب«.

وأثنى التوحيدي على احلضور العربي املتميز باملشاركة 

في  العربية  املرابط  جهود  مدى  توضح  التي  النوعية 

احلفاظ على اخليل العربية األصيلة وتطويرها واإلعالء 

أحد  يعتبر  ما  وهو  عامليًا،  مكانتها  وفرض  من شأنها 

أهم األهداف التي أنشئ مربط دبي من أجل حتقيقها. 

مبضاعفة  الصحيح  االجتاه  في  سائرون  »إننا  وقال: 

اجلهود من أجل صناعة طفرات متوالية تكون حصيلتها 

العربية  اخليل  من  احمللي  اإلنتاج  من  قوية  أجيااًل 

األصيلة«.
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قفز الحواجز

توج الفارس الروماني نوربارد شومان باملركز األول في 

شوط الفئة الكبرى اخلتامي شوط “اجلائزة الكبرى”، 

الشارقة  بطوالت  افتتاحية  فعاليات  ختام  وذلك ضمن 

الدولية لقفز احلواجز من فئة النجمتني، التي أقيمت على 

مدى ثالثة أيام بنادي الشارقة للفروسية والسباق حتت 

رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة مبشاركة 

ماجد  بن  الله  عبد  الشيخ  البطولة  وشهد  دولة.   22

القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية 

22 دولة شاركة في دولية الشارقة

شومان يتوج بشوط “الجائزة الكبرى” لقفز الحواجز

والسباق، والدكتور غامن الهاجري عضو مجلس إدارة 

خليفة  وسلطان  والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي 

اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، 

وباترك عون املدير اإلقليمي لشركة لوجنني، وعدد كبير 

من عشاق الفروسية ومالك اخليول واإلسطبالت.

والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي  البطولة  نظم 

االحتاد  وبإشراف  الفروسية  احتاد  مع  بالتعاون 

الرسمي  الراعي  “لوجنني”  وبرعاية  للفروسية،  الدولي 

الشارقة  ومصرف  والسياحي  التجاري  اإلمناء  وهيئة 

الشارقة  وقناة  للخيول  الشارقة  ومستشفى  اإلسالمي 

وإسطبالت  الرياضي  الشارقة  ومجلس  الرياضية 

وجتارة  صناعة  وغرفة  املروان  ومجموعة  الشراع 

الشارقة ومعرض إكسبو الشارقة.

وسلطنة  اإلمارات  هي:  البطولة  في  املشاركة  الدول 

العربية  اجلمهورية  العربية،  مصر  جمهورية  عمان، 

إسبانيا،  الدمنارك،  كندا،  البحرين،  مملكة  السورية، 

العراق،  إيرلندا،  إيران،  املتحدة،  اململكة  فرنسا، 

عمان،  سلطنة  النرويج،  لبنان،  األردن،  إيطاليا، 

الواليات املتحدة األميركية،  البرتغال، رومانيا، تونس، 

اململكة املتحدة.

شومان يتألق على صهوة جواده “كلفارا”

الفوز  من  شومان  نوربارد  الروماني  الفارس  متكن 

باملركز األول الشوط اخلتامي شوط “اجلائزة الكبرى” 

وقدره  بزمن  “كلفارا”  جواده  صهوة  على  للبطولة 

الفارسة  الثاني  املركز  في  وجاءت  ثانية،   ”45.71“

»اليتاه«  جوادها  على صهوة  هنجز  ماريون  األيرلندية 

بزمن وقدره “48.71” ثانية، فيما حلت باملركز الثالث 

جوادها  صهوة  على  الدمنارك  من  لوند  تينا  الفارسة 

»كان كارا« بزمن وقدره “49.90” ثانية وذهب املركز 

للفارس فريدريك ديفيد من فرنسا على صهوة  الرابع 

جواده “إيكوادرو” بزمن وقدره “51.03” ثانية، وكان 

من  برافو  مايغل  الفارس  نصيب  من  اخلامس  املركز 

وقدره  بزمن  أب«  »كاش  جواده  صهوة  على  البرتغال 

“56.31” ثانية، وكان الشوط عبارة عن جولتني يتأهل 

أول 12 فارسًا من اجلولة األولى ليخوضوا منافسات 

قطع  على  الفرسان  فيها  يتنافس  التي  الثاني  اجلولة 

املسار من دون أخطاء وبالزمن األسرع بحواجز يصل 

ارتفاعها حتى 145 سم.

وقام بتتويج الفرسان أصحاب املراكز األولى في هذا 

الشوط سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة 

للفروسية والسباق وباترك العون املدير اإلقليمي لشركة 

لوجني.

الفئة  إيرلندا  من  هنجز  ماريون  الفارسة  وتصدرت 

وقدره  بزمن  “هيرتيج”  الصغرى على صهوة جوادها 

“35.18” ثانية، وهذا الشوط عبارة عن جولتني الثانية 

هي جولة متايز ملن أنهى األولى من دون أخطاء بحواجز 

الثاني  املركز  وكان  سم،   130 حتى  ارتفاعها  يصل 

من نصيب الفارس محمد أحمد العويس من اإلمارات 

على صهوة جواده “كارافيلي “بزمن وقدره “35.61” 

ثانية، فيما كان جاء في املركز الثالث الفارس األيرلندي 

جاك أودانهيل على صهوة جواده كيت كات بزمن وقدره 

“46.83”ثانية، وأقيم هذا الشوط في الصالة املغطاة 

اليحيائي  خليفة  وسعادة  الهاجري  غامن  الدكتور  وقام 

هذا  في  األولى  املراكز  أصحاب  الفرسان  بتتويج 

الشوط.

وأقيمت على هامش البطولة أشواط محلية تصدر فيها 

للفروسية  الشارقة  نادي  من  احلرثي  سالم  الفارس 

الفارس  الثاني من نصيب  املركز  كان  فيما  والسباق، 

للفروسية  الشارقة  نادي  من  باقر  يوسف  محمد 

والسباق، وذهب املركز الثالث للفارسة كيلي ماوكويت 

من مركز احلمرا للفروسية.

ماركيليوس يتصدر الفئة الوسطى

تصدر الفارس البرتغالي جواه ماركيليوس شوط الفئة 

الوسطى على صهوة جواده “أومان دي” بزمن وقدره 

“36.80” ثانية، بعد أن أنهى الشوط بالزمن األسرع 

في جولة التمايز وهذا الشوط عبارة عن جولتني يتأهل 

كل من أنهى املسار من دون أخطاء في اجلولة األولى 

في  أخطاء  دون  من  املسار  أنهى  وقد  الثانية،  للجولة 

صدارة  على  تنافسوا  فرسان  عشرة  األول  اجلولة 

بحواجز  كان  والذي  الترجيحية،  املرحلة  في  الشوط 

يصل ارتفاعها حتى 140 سم، وكان املركز الثاني من 

نصيب الفارس فريدريك ديفيد من فرنسا على صهوة 

جواده “بيلوسيني” بزمن وقدره “40.37” ثانية، بينما 

كان املركز الثالث من نصيب الفارس اإلماراتي أحمد 

اجلنيبي من على صهوة جواده “أساطير” بزمن وقدره 

“51.25” ثانية.

سلطان اليحيائي و باتريك عون يتّوجان الفارس شومان.
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التابعتني  واإلنتاج  السباقات  إمبراطوريتي  دمج  تقّرر 

لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

منسجمة حتت  واحدة  إدارة  في  و»دارلي«  »جودلفني« 

ويتولى   .2016 العام  من  اعتبارًا  »جودلفني«  مسمى 

وتستخدم  التنفيذي،  الرئيس  منصب  فيرجسون  جون 

قابضة  كجهة  املاضي  في  تعمل  كانت  التي  »دارلي« 

لألصول اخلاصة بإنتاج اخليول العائدة لصاحب السمو 

فصاعدًا  اآلن  من  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

فيرجسون،  وأعلن  الفحول.  لترويج  كمسمى  حصريًا 

الذي ُيعد مدربًا ناجحًا للغاية في سباقات قفز املوانع 

باململكة املتحدة، ويشغل حاليًا املركز اخلامس في قائمة 

املدربني، أنه سيسلم رخصته بنهاية أبريل 2016 من 

أجل التركيز أكثر على أعمال »جودلفني«.

وعليه فإن أفضل اخليول املوجودة في عهدته، والتي مت 

استقطابها حصريًا من »جودلفني« و»دارلي«، وركضت 

»بلومفيلدس«،  ملكية  حتت  املوانع  قفز  سباقات  في 

أبلبي  شارلي  بإشراف  »جودلفني«،  إلى  اآلن  ستعود 

الدعوة  نيوماركت، مع توجيه  بادوكس في  في مولتون 

إلى  باالنضمام  »بلومفيلدس«  في  فيرجسون  ملوظفي 

»فخور  فيرجسون:  قال  ذلك،  على  تعليقًا  »جودلفني«. 

للغاية بالفريق املوجود في )بلومفيلدس(، واألداء املمتاز 

الذي قدمه عبر السنوات اخلمس املاضية، وهي مجموعة 

رائعة، ظلت تقدم كل ما عندها ملصلحة اإلسطبل، وأنا 

ممنت للغاية للجهد الكبير الذي بذله الفريق«. وذكر أن 

اختيار فيرجسون رئيسًا تنفيذيًا ومدير سباقات

دمج إسطبالت جودلفين ودارلي في إدارة واحدة

التغييرات جاءت في سياق مواصلة تطور »جودلفني«، 

فصٌل  »إنه  وأضاف:  املاضيني،  العامني  في  بدأ  الذي 

جديد مفعم باإلثارة في قصة )جودلفني(، ويتمثل هدفنا 

على املدى البعيد في حتسني نتائج جودلفني على أرض 

ومديرًا  تنفيذيًا  رئيسًا  بتعييني  وأتشرف  املضمار، 

للسباقات، ولكنني أدرك أن األمر يتطلب مني مزيدًا من 

التدريب، وسباقات  الوقت واالهتمام«. وقال: »سأفتقد 

الرياضية،  هواياتي  إحدى  دائمًا  ظلت  التي  املوانع 

وأعشق املشاركة في العمل، وأعبر عن امتناني لصاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ملنحي اخليول 

التي أرسلتها إلى سباقات قفز احلواجز في أول األمر، 

هذه  مواصلتي  على  حريصًا  سمّوه  كان  الواقع  وفي 

املهنة، ولكنني أرى أن )جودلفني( ينبغي أن يكون دائمًا 

على رأس أولوياتي، وأن أمنحه اهتمامي اخلالص«.

السباقات  عمليتي  دمج  يتم  أن  املنطقي  »من  وتابع: 

أن  كما  لألخرى،  مدخالت  توفر  منهما  وكل  واإلنتاج، 

يؤدي  لن  التخطيط  وحسنة  موحدة  استراتيجية  وضع 

إال إلى تقوية كليهما«. واختتم قائاًل: »علينا أن نتأكد أن 

وأن  السباقات،  التميز في  يواصل جتسيد  )جودلفني( 

هذه العالمة تظل أداة دائمة للتذكير باحليوية والنشاط 

»جودلفني«  أن  بالذكر  جدير  دبي«.  به  تتسم  الذي 

التدريب،  2000 خيل في  العالم نحو  لديه على نطاق 

و2500 فرس إنتاج، عالوة على 1500 موظف.

جون فيرجسون.
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 C-Explorer 3 الغواصــة

مــن يو-بوت!

عــوا أنظاركــم بمشــاهدة 
ّ
مت

المركبــة المائيــة كوادروفويــل 

Q2S مــن اإلصــدار المحــدود! 

ً
. ســعر التذكــرة للجمهــور العــام 60 درهمــا

ً
ســاعات المعــرض 3:00 – 9:30 مســاًء يوميــا

قــارب أكســوبار I28 الحائــز علــى جوائــز 

طــرح فــي منطقــة الشــرق األوســط 
ُ
ي

للمــرة األولى

بــــــاإلضــــــــافة إلــى: مــــــــناورات مــــــــائية مــــــــبهرة • رحــــــــات إبــــــــحار وصــــــــيد ســمـــك مجانيــة • مــــــــــسابقة للــــــــتصوير تــــــــحت الــــــــماء 

حــــــــورات مــــــــــباشرة حــول الــــــــحياة الــبــحريــــــــــة، والــــــــعديد مــن الــــــــفعاليات األخــرى...

قــارب ممتــاز مــزّود بمحــّرك تقــوم بتوزيعــه 
شــركة فاســت ماريــن بوتــس

twitter.com/dubaiboatfacebook.com/DubaiBoatShow linkd.in/1ahjZyM instagram.com/dibshow youtube.com/user/DubaiBoatShow انـــــــــضموا إلــــــــــــينا:

الموقع ةالشريكان الداعمانتــــــــــــــــــنــــــظيم
ّ
السيارة الرسمي الهيئة الماحية 

الداعمة
ة

ّ
الشريك المجلة الرسمي

الرسمّي للنقل 
الجوي

شركة النشر 
الرسمية

شركة التوصيل السريع 
ة

ّ
الرسمي

الفندق المفضل
الشريك

راعي مجلس
كبار الشخصيات

وكيل السفر الشريك
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ناجح  موسم  على  الستار  احلرة  دبي  سوق  أسدلت 

قطاع  في  عامليًا  الرائدة  املؤسسة  خالله  شهدت  آخر 

جتزئة املطارات تطورات هامة وإجنازات متعددة قادتها 

لتحقيق مزيد من التقدم والتألق.

السوق  حققته  ما  ألبرز  سريع  استعراض  يلي  وفيما 

احلرة على مدى العام املنصرم:

يناير/ كانون الثاني

الدولية  دبي  لبطولة  الدعم  احلرة  دبي  سوق  قدمت   -

رعايتها  خالل  من  السلة  لكرة  والعشرين  السادسة 

لفريق الرياضي اللبناني الذي ُتوج بكأس احلدث.

سوق دبي الحرة 2015

 عام حافل باإلنجازات

السلسلة  لسباق  األولى  اجلولة  احلرة  السوق  رعت   -

دبي  نادي  في  أقيمت  التي  السريعة،  للقوارب  العاملية 

الدولي للرياضات البحرية.

دبي  أوميغا  بطولة  مجددًا  احلرة  دبي  سوق  -دعمت 

االيرلندي  بها  فاز  التي  للجولف،  كالسيك  ديزرت 

الشمالي روري ماكلوري للمرة الثانية.

فبراير/ شباط

- أقيمت بطوالت سوق دبي احلرة للتنس، حيث فازت 

سيمونا هاليب بلقب بطولة السيدات، بينما ُتوج روجيه 

فيدرير بسابع لقب له في تنس دبي للرجال.

فازت بطوالت سوق دبي احلرة للتنس 2014 بجائزة 

»أفضل بطوالت تنس الرجال من فئة 500 نقطة للعام« 

من قبل الرابطة الدولية لالعبي التنس احملترفني.

مارس/ آذار

- قدمت سوق دبي احلرة الدعم للدورة السابعة ملهرجان 

طيران اإلمارات الدولي لآلداب الذي يحضره نخبة من 

الكَتاب واألدباء في العالم. 

بجائزة  نايتنجيلس«  احلرة  دبي  »سوق  فازت جوقة   -

جوائز  توزيع  حفل  خالل  مؤسساتية  جوقة  أفضل 

مهرجان كورال الشرق األوسط 2015.

ابريل/ نيسان 

- عادت سوق دبي احلرة إلى مضمار نيوبري لرعاية 

النسخة الـعشرين لسباقات سوق دبي احلرة ستيكس 

بحضور  وحظيت  يومني،  مدى  على  تقام  التي  للخيول 

ملكة بريطانيا للسنة السابعة على التوالي.

مايو/ أيار 

مطار  »أفضل  جائزة  على  احلرة  دبي  حازت سوق   -

جوائز  توزيع  حفل  خالل  احلرة«  سوقه  في  للتسوق 

بزنس ترافيلر ميدل إيست.

»متجر  بجائزة  عشر  اخلامسة  للمرة  السوق  فازت   -

حفل  خالل  األوسط«  الشرق  في  للعام  السفر  جتزئة 

توزيع جوائز مجلة »ديوتي فري نيوز انترناشيونال« /

آسيا والشرق األوسط.

- جرى االفتتاح الرسمي لقرية سوق دبي احلرة جي 

كي السكنية حيث سلمت السوق 32 منزاًل إلى الناجني 

في  بينوتونغ  منطقة  ضرب  الذي  هايان  إعصار  من 

مقاطعة ليت الفلبينية.

- أقيمت الدورة الثالثة لبطولة سوق دبي احلرة حملترفي 

رمي السهام على ستاد سوق دبي احلرة للتنس، وفاز 

بلقبها الهولندي مايكل فان غيروين للمرة الثالثة. 

- أقيمت النسخة األولى لبطولة ايرلندا املفتوحة للجولف 

مؤسسة  وتستضيفها  احلرة  دبي  سوق  ترعاها  التي 

رويال  مقاطعة  في  اإلنسانية  لألعمال  ماكلوري  روري 

كاونتي داون في ايرلندا الشمالية، وفاز بلقبها سورين 

كيلدسن. 

يونيو/ حزيران

- فازت صفقة إعادة تسعير قرضي سوق دبي احلرة 

بقيمة 1.75 مليار دوالر و750 مليون دوالر، بجائزة 

األوسط« خالل حفل  الشرق  في  هيكلة  إعادة  »أفضل 

توزيع جوائز مجلة إمييا فاينانس في لندن.

أفضل  بجائزة  التاسعة  للمرة  احلرة  السوق  فازت   -

جوائز  توزيع  حفل  في  براندز«  »سوبر  جتارية  عالمة 

»سوبر براندز«.

- حازت بطولة سوق دبي احلرة املفتوحة لتنس الرجال 

2015 على »جائزة أفضل خدمات مقدمة لالعبني« من 

قبل الرابطة الدولية حملترفي التنس.

الثامنة  السنوية  الدورة  احلرة  دبي  سوق  رعت   -

لسباقات سوق دبي احلرة لديربي إيرلند للخيول الذي 
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أقيم على مضمار كورا، بالتزامن مع احتفاالت ديربي 

»جاك  اجلواد  به  وفاز   ،150 الـ  ميالده  بعيد  ايرلندا 

هوبس« بقيادة الفارس ويليام بويك.

يوليو/ تموز 

للخيول- ستيكس  الدولي  حتا  شوط  السوق  رعت   -

املجموعة األولى خالل سباقات دبي العربية الدولية في 

نيوبري.

اغسطس/ آب 

- عادت سوق دبي احلرة مجددًا إلى مضمار أسكوت 

لرعاية النسخة السنوية 15 لسباقات سوق دبي احلرة 

لكأس شرجار، الذي ُتوج بلقبه فريق الفتيات.

- فازت سوق دبي احلرة بجائزتي »أفضل مماراسات 

مؤسسة  و»أفضل  املؤسساتية«  االجتماعية  املسؤولية 

أفضل  جلوائز  اخلامسة  الدورة  خالل  للبيئة«  صديقة 

مماراسات املسؤولية االجتماعية واملؤسساتية اآلسيوية، 

والدورة األولى جلوائز قادة املستقبل أصدقاء  البيئة في 

آسيا، التي أقيمت في سنغافورة.

سبتمبر/ أيلول

مضمار  سماء  في  احلرة  دبي  سوق  رايات  حلقت   -

نيوبري للمرة الثانية هذا العام عندما رعت يوم سباقات 

سوق دبي احلرة الدولي للخيول.

- نالت سوق دبي احلرة جائزة »عالمة العام التجارية« 

العاملية  التجارية  العالمات  جوائز  توزيع  حفل  خالل 

)ورلد براندينغ( الذي استضافه قصر كينسينغتون في 

لندن. 

اكتوبر/تشرين األول 

- فازت السوق بجائزة »أفضل حملة تسويقية للعام«، 

خالل حفل توزيع جوائز فرونتير الذي أقيم في مدينة 

كان الفرنسية.

- تلقت السوق احلرة جائزتي »أفضل قيادة للمسؤولية 

من  البيئية«  القيادة  و»جائزة  املؤسساتية«  االجتماعية 

مؤمتر القيادة العاملي الذي عقد في دبي.

- فازت السوق احلرة بجائزة أفضل عالمة جتارية في 

مجال التوظيف خالل الدورة الثانية حلفل توزيع جوائز 

على   التوظيف  مجال  في  التجارية  العالمات  أفضل 

نظمه  الذي  اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  مستوى  

معهد العالمات التجارية ألصحاب العمل. 

نوفمبر/ تشرين الثاني 

- دعمت سوق دبي احلرة معرض دبي للطيران وشاركت 

في رعاية حفل عشاء احلدث الذي تضمن عرضًا خاصًا 

للفنانة كاتي بيري أقيم في فندق أتالنتيس- النخلة.

- شاركت سوق دبي احلرة كراع مقدم للدورة الثانية 

ملهرجان دبلن للفيلم العربي الذي أقيم في ايرلندا.

- استضافت السوق احلرة في دبي الدورة 23 لكأس 

ما  استقطبت  التي  للجولف،  العاملي  احلرة  دبي  سوق 

يزيد عن 100 مشارك ميثلون قطاع صناعة األسواق 

احلرة حول العالم.

ديسمبر/ كانون األول 

أعمال في  رائد  أفضل  بجائزة  ماكلوكلني  كولم  فاز   -

قطاع التجزئة خالل الدورة األولى حلفل توزيع جوائز 

افريقيا  وشمال  األوسط،  الشرق  في  األعمال  قادة 

وآسيا، الذي أقيم في فندق برج العرب. 

- قدمت سوق دبي احلرة رعاية فضية لبطولة طيران 

اإلمارات لسباعيات دبي للرجبي.

دبي  مهرجان  رئيس(  )راع  احلرة  السوق  دعمت   -

السينمائي الدولي الـثاني عشر، الذي احتضنته مدينة 

جميرا.

حرة«  سوق  متجر  »أفضل  بجائزة  السوق  فازت   -

تي(  )جي  ترافيلر  جلوبال  مجلة  ناشري  من  مقدمة 

خالل  وذلك  السفر،  شؤون  في  املتخصصة  األمريكية 

حفل استضافته مدينة لوس أجنلوس األمريكية.

لتأسيسها،   32 بالذكرى  احلرة  دبي  احتفلت سوق   -

حيث أطلقت بهذه املناسبة عرض تخفيضات بنسبة 25 

% على مجموعة واسعة من السلع على مدى ثالثة أيام 

)18، 19 و20 ديسمبر(، وبلغ إجمالي مبيعات السوق 

خالل أيام العرض الثالثة 178.5 مليون درهم )48.5 

مليون دوالر(.
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المباراة النهائية لدوري لونجين

ألبطال العالم للفروسية 2015 في الدوحة

التقى اصدقاء رياضة الفروسية في نهاية هذا االسبوع 

ألبطال  لوجنني  لدوري  والنهائية   15 الـ  املرحلة  خالل 

ما  افضل  الفرسان  اعطى   .2015 للفروسية  العالم 

االسبوع  نهاية  مبسابقات  فقط  ليس  للفوز،  عندهم 

املختلفة، امنا ايضا« بدورة 2015 كاملة. وقد حققت 

انتصارًا   Fit For Fun وحصانها  دينيز  لوسيانا 

الكبرى  اجلائزة  بسباق  البرتغالية  فازت  حيث  كبيرًا 

لوجنني  ان  ُيذكر   .2015 للعام  الدوري  بطلة  وتّوجت 

هي الشريك الرسمي، حافظة الوقت الرسمية والساعة 

الرسمية في هذا احلدث.

جامعة افضل الفرسان الدوليني في اجمل مدن العالم 

العالم  انتهت دوري لوجنني ألبطال  15 مباراة،  خالل 

للفروسية 2015  بتألق في الدوحة بعد زيارتها ميامي 

اقيمت  وقد  وروما.  لندن  باريس،  شنغهاي،  بيتش، 

املباراة النهائية في الدوحة للمرة السابعة من 12 الى 

14 نوفمبر. وقد فازت يوم السبت الفارسة البرتغالية 

بسباقات   Fit For Fun وحصانها  دينيز  لوسيانا 

نهاية االسبوع، اجلائزة الكبرى لسباق الدوحة لدوري 

متت  وقد   .2015 للفروسية  العالم  ألبطال  لوجنني 

مكافأتها من خالل ساعة انيقة من لوجنني قّدمها رئيس 

الدار السويسرية، والتر فون كانل. توجت مباراة قطر 

الشكل  على   النتائج  أتت  و  الفروسية،  موسم  نهاية 

جولة  بطلة  البرتغالية  دينيز  لوسيانا  ُاعلنت  التالي: 

براش  سكوت  حصل  فيما   ،2015 العاملية  االبطال 

البريطاني على املركز الثاني ورولف- غوران بنغتسون 

السويدي على املركز الثالث. ولتكرمي انتصاراتهم، تلّقى 

الفائزون الثالث ساعات لوجنني.

وقد قّدمت هذه اجلولة في الدوحة فرصة اكتشاف ساعة 

 Longines Dolce لوجنني:  من  الرسمية  احلدث 

Vita. فمنذ بدايتها، جّسدت هذه املجموعة املستوحاة 

عامليًا،  للدار  املعاصرة  األناقة   ”Dolce Vita“ من 

تقدم  العام،  هذا  احلياة.  حلالوة  تكرميًا  تعتبر  وهي 

بنماذج  تتمثل  املجموعة  هذه  في  جديدا  فصال  الدار 

ذي خطوط ناعمة.

دريساج

تألقت الشقيقتان تالية وليلى خاشقجي خالل مشاركتهما 

في افتتاحية رياضة الدريساج لهذا املوسم، التي أقيمت 

تالية  الفارسة  ومتكنت  والفروسية،  للبولو  دبي  بنادي 

خاشقجي من إحراز املركز األول في القسم االفتتاحي 

)بي( على صهوة »تيري«، وتلتها شقيقتها الفارسة ليلى 

على صهوة اجلواد »كوت بالي بوي«، فيما نالت املركز 

الثالث الفارسة ميشيل براند على ظهر »إميرالد بوي«.

الفارسة  األول  املركز  في  حلت  التمهيدي  القسم  وفي 

وتلتها  فليب«،  »فرايزانس  صهوة  على  كيركوود  ليزا 

بفارق ضئيل الفارسة خولة عبدالله على صهوة اجلواد 

»جوكر«، وجاءت في املركز الثالث الفارسة ماتيلدا بولت 

باجلواد »سايتليف ياليت« املعروف باسم »ايدي«، وهي 

املرة الثانية التي يشارك فيها »سايتليف ياليت« باملوسم 

احلالي.

املركز  في  جيل  واينجارد  تراسي  الفارسة   وجاءت 

األول في فئة املبتدئني، محققة أعلى نسبة خالل تقدميها 

بالومينو«  »تريجر  اجلواد  صهوة  على  استعراضًا 

اململوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي 

بليسيس  دو  بايز  برونوين  الفارسة  تلتها  دبي،  عهد 

الثالث  املركز  نالت  فيما  دانزاتور«،  »بليسيمو  باجلواد 

الفارسة لني موين على صهوة الفرس »بنت الصحراء 

ورسان«، وقد مت دمج نتائج الفئتني املتقدمة واملتوسطة 

بسبب ارتفاع عدد املتنافسني، وانتزعت املركز األول كل 

تبعتهما  رودلفو،  فاوستوك ودون  الفارسة سوزانا  من 

أول  واينجارد جيل في  الفارسة تراسي  بفارق ضئيل 

اختبار للجواد »تريجر« في الفئة الوسطى، وجاءت في 

املركز الثالث الفارسة كارولني تودلر على صهوة اجلواد 

»سالوت« من إسطبالت ورسان.

مدرب بريطاني يحاضر في دورة الترويض

اقام احتاد الفروسية اإلمارتي دورة ترويض »دريساج«، 

وهو  رولنس،  دان  للدريساج  البريطاني  املدرب  قدمها 

أقيمت بنادي دبي للبولو

الشقيقتان خاشقجي تتألقان في افتتاحية الدريساج 

مدرب الفريق األوملبي اإلجنليزي للدريساج، حامل لقب 

واقيمت   ،)2012( لندن  أوملبياد  في  الذهبية  امليدالية 

الصحراوي  النخيل  مبنتجع  البولو  نادي  في  الدورة 

في دبي، ملدة خمسة أيام، مبشاركة أربعة فرسان من 

اإلمارات، واشتملت على حتكيم رياضة الدريساج، إلى 

الترويض.  فن  أساسيات  على  الفرسان  تدريب  جانب 

اإلمارات  الرئيسة حلكام احتاد  وخصصت احملاضرة 

ذلك،  دون  وما  الرابع  املستوى  للدريساج  للفروسية 

وأقيمت محاضرة أخرى حلكام املستوى الثالث، وهي 

»إلزامية للحكام احملليني«، كما شهدت الدورة التدريبية 

رولنس  دان  وقام  مختلفة،  مواضيع  عن  محاضرات 

خالل التدريبات بالعمل بأوزان تدريبية ملختلف اخليول 

والفرسان على مستويات متنوعة.

أخبار
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الرغم  على  جديدة،  فلسفة  ليست  الطبيعية  الفروسية 

من أنها اكتسبت شعبية في السنوات األخيرة، وجذبت 

اخليول  مع  التعامل  فلسفة  إنها  االهتمام.  من  الكثير 

مبناشدة غرائزهم الطبيعية وخاصة غريزة البقاء ضمن 

بطريقة  احلصان  مع  اإلنسان  يتواصل  حيث  القطيع. 

بعضهم  مع  التواصل  في  البرية  اخليول  طريقة  تشبه 

بني  قوية  عالقة  بناء  هو  ذلك  من  والهدف  البعض، 

اإلنسان واحلصان.

 باإلضافة إلى أن هناك العديد من األساليب املختلفة 

تختلف  التي  الطبيعية  الفروسية  مصطلح  مظلة  حتت 

مواضيع  وجود  من  الرغم  على  بعضها،  عن  قليال 

مشتركة بني معظمهم.

احليوانات،فتطور  من  كغيرها  القطيع  ضمن   تعيش 

من  الهروب  على  والقدرة  اجلماعي  التفاعل  بينها 

اجلسد  لغة  احلصان  يستخدم  املفترسة.  احليوانات 

كيفية  فهم  للبشر  املمكن  أنه من  كما  للتواصل،  كأداة 

احلصان.تقوم  مع  التواصل  في  اجلسد  لغة  استخدام 

اخليول بالتعبير سواء من خالل وضع األذن، أو الرأس، 

حيث،  التهديد  إمياءات  إلى  احلركة،باإلضافة  وسرعة 

تأرجح  عن  فضال  األسنان  مظهرة  أنيابها  عن  تكشر 

للتواصل.  األخرى  اإلشارات  من  والعديد  الوركني، 

وقد يسارعون إلى تصعيد السلوك إن لم يلفت اإلنذار 

مجال  في  املدرب  أو  املعالج  ويستخدم  االنتباه.  األول 

الفروسية الطبيعية، لغة اجلسد بشكل دائم مع غيرها 

من أشكال الضغط اخلفيف الذي يتم تصعيده إلى حني 

احلصول على الرد املطلوب من احلصان. وهناك نظرية 

والبشر  اخليول  بني  احترام  عالقة  ستشكل  أنه  تقول 

الذين تعاملهم بهذه الطريقة.

اللجوء إلى األلم  الفروسية الطبيعية بأن  ويتفق مدربو 

واخلوف ال يؤدي إلى العالقة التي تعود بالفائدة على كل 

بالهدوء  يشعر  الذي  فاحلصان  واملعالج.  من احلصان 

واألمان مع مدربه من احملتمل أن يرتبط به بعالقة وثيقة.

و يجب أن يكون اإلنسان على دراية عن طبيعة الغرائز 

ونظام التواصل مع احلصان، واستخدام هذه املعرفة 

في عملهم مع احلصان.

اخليول،يقوم  لتدريب  األخرى  األشكال  من  وكالعديد 

مفاهيم  وإطالق  الضغط  مبدأ  على  الفعال  التكييف 

أساسية. فالتقنية األساسية هي تطبيق ضغط من نوع 

الفروسية الطبيعية

للعمل ومن ثم حتريره  ما على احلصان يكون كتلميح 

من الضغط مباشرة عندما ما يستجيب احلصان، إما 

بقيامه بالفعل املطلوب، أو القيام بخطوة نحو اإلجراء 

احلصان  إن  األهمية،  بالغ  أمر  والتوقيت  املطلوب. 

حترره  من  ذاته،ولكن  حد  في  ضغط  من  ليس  يتعلم 

من الضغط. ويفسر هذا مبزيد من التفاصيل في وقت 

على  الطبيعية  الفروسية  مقاربات  معظم  تأكد  الحق. 

والتواصل  الروابط  إلقامة  الالزمة  األسس  استخدام 

مع احلصان. وكما هو احلال مع جميع أساليب تدريب 

وعلى  التوقيت،  على  التركيز  الناجحة،يجب  احليوان 

اإلحساس واإلصرار من قبل املعالج.

املمارسني  قبل  من  املستخدمة  التقنيات  من  فالعديد 

تستخدم  وكانت  جديدة،  ليست  الطبيعية  للفروسية 

طبيعة  مع  بتعاطف  العمل  فكرة  القدمية.  العصور  في 

زينوفون وأطروحته في  إلى  تعود على األقل  احلصان 

من  العديد  من  املمارسني  بها  تأثر  والتي  الفروسية، 

التخصصات اإلنسانية في تدريب اخليول، مبا في ذلك 

الفروسية الطبيعية والترويض.

عرف  اخليول  ترويض  في  شهرة  األكثر  الرجل  و 

سوليفان،  دانيال  االيرلندي  وهو  للحصان   بالهامس 

الذي توفي في عام 1810 حيث كان مشهورا بتدريب 

من  كل  قام  عشر  التاسع  القرن  في  الصعبة.  اخليول 

قسطنطني  و  راري  سولومون  جون  و  باول  جي  ويلز 

بالسا بتحديد طرق لطيفة لترويض احلصان.

 وعلى الرغم من أن بعض الناس مييلون إلى استخدام 

الطبيعية  الفروسية  أساليب  أن  إال  القاسية  األساليب 

كانت تستخدم من قبل البعض، على مر التاريخ. فكثيرا 

ما يبدو أن األساليب القاسية تؤدي باحلصول الى نتائج 

أسرع، لذا فهي تستخدم من قبل رعاة البقر في غرب 

أمريكا حيث كان هناك عدد كبير من اخليول البرية ال 

بد من كسرها في غضون فترة قصيرة من الزمن. ولكن 

لم يستخدم كل رعاة البقر األساليب القاسية، فقد مت 

استخدام أساليب الفروسية الطبيعية أأللطف من قبل 

البعض منهم

 ظهرت حركة الفروسية الطبيعية احلديثة وتطورت أوال 

في شمال غرب احمليط الهادئ ووالية جبل روكي، حيث 

 vaquero أو   Buckaroo“ يسمى  ما  هناك  كان 

الذين  املدربني  األقسى.  التقليدية  الطرق   ”cowboy

وضعو تأثيرات مختلفة منهم جون ليون، الذي استخدم 

مع  الفعال  التواصل  نظام  لفهم  والسهولة  البساطة 

اخليول. و مونتي روبرتس، الذي دعا إلى إتباع طريقة 

ريري  إلى جون سليمان  تعود  والتي  أخرى  مرة  عمله 

التي أضاف إليها من مشاهداته عن اخليول.

“الفروسية  مصطلح  استخدام  مت  التسعينيات   وفي 

قد  و  العلمي،  في احملال  واسع  نطاق  على  الطبيعية” 

)حيث  كبيرة  “شعبية  ايفانز  نيكوالس  كتاب  حصد 

مثل فيلم حوله( احلصان الهامس، و الذي عزز الوعي 

الشعبي للنهج اللطيف في تدريب احلصان.

تعليم الفروسية ـ خاص البادية
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بعد التحديد الدقيق لسبب املشكلة. فإذا لم تكن املشكلة 

منطية، و مت معاجلة أي مرض أو ألم ميكن أن يكون 

له صلة بسبب حدوث املشكلة السلوكية، فإننا قد نصل 

تدريب  املشكلة  ربط  مفاده  استنتاج  إلى  النهاية  في 

العديد من احلاالت  إلى  بالنظر  احلصان. في احلقيقة 

فإن املالك هو الذي يحتاج للتدريب، فاملشكلة السلوكية 

طريقة  لتغيير  سوى  ال حتتاج  فقد  بسيط  حلها  يكون 

فبعض  اخليل.  راكب  تصرفات  في  تغيير  أو  التعامل 

الطباع  الهادئ  امتطائها  يجيد  ملن  فقط  متيل  اخليول 

بالنسبة  صحيح  والعكس  التعامل،  في  اخلبرة  ذي  و 

اخليل.  راكبي  من  العصبي  الطبع  ذوي  أو  للمبتدئني 

املختلفة  الطرق  على  الوحدة  هذه  في  نطلع  وسوف 

الطرق  بني  املقارنة  إلى  باإلضافة  اخليول،  لتدريب 

التقليدية و الطرق البديلة:

   • طرق وكيفية تدريب اخليول، فالثقافة املعرفية في هذا 

املجال ميكن أن حتسن تقنيات التدريب.

•  األساليب والتقنيات التقليدية لترويض اخليول

•  التقنيات مثل احملفزات ، والتدريب احلر.

بالسلوك  عالقتها  و  للفروسية،  الطبيعية  األساليب    •

الطبيعي للحصان.

لتقييم  لغة جسد احلصان وكيف ميكن استخدامها   •

الترويض الذي يقون به

• ممتطي احلصان، وكيف ميكن إلسلوبه أن تؤثر على 

سلوك اخليول.

الفعال.  التكيف  باستخدام  اخليول  تدريب     ويعتمد 

او  بأفعال  احليوان  يقوم  حيث  التكييف  من  نوع  وهو 

العمل  عن  الناجتة  اآلثار  وحتدد  ارادية،  ال  سلوكيات 

فيما إذا كان سيتم تكراره أم ال، مما يجعل احليوان 

كان  فإذا  والنتيجة.  السلوك  بني  رابط  بوجود  يشعر 

يكرره  أن  إيجابيا،فيرجح  ما  سلوك  حيال  الفعل  رد 

الفعل  رد  كان  إذا  وبالتالي  املستقبل،  في  احلصان 

سلبيا ، فاحتمال تكرار هذا السلوك قليل جدا.

بالتكييف  سكينر  النفسي  الطبيب  اسم  ارتبط  وقد 

باستخدام  االختبارات  من  بالعديد  قام  حيث  الفعال، 

القوارض لتحديد االرتباط بني احملفزات واالستجابات. 

و وضع سكينر القوارض اجلائعة في علبة يحتوي على 

احليوان  تعلمت  وعندما  الطعام،  من  طبق  فيها  رافعة 

في نهاية املطاف أن الضغط على الرافعة من شأنه أن 

يؤدي إلى مكافأة من املواد الغذائية، فأخذت القوارض 

املكافأة.  على  احلصول  أجل  من  رافعة  على  بالضغط 

الشيء  وهو  السلوك،  تعزيز  مفهوم  أدخل سكينر  وقد 

الذي من املرجح أن يؤدي إلى تكرار منط سلوك معني.

   وهناك نوعان من التعزيز : 

نتيجة  هناك  يكون  عندما  ويحصل  اإليجابي     التعزيز 

والتعزيز  العمل.  بتكرار  يرغب  احليوان  جتعل  سارة 

نتيجة غير سارة.  العمل هربا من  السلبي وهو تكرار 

ويختلف هذا عن العقاب، و الذي هو نتيجة غير سارة 

ردا على سلوك معني.

السلبي من خالل  التعزيز  يعمل  كيف  أظهر سكينر  و 

وضع فأر في املربع ثم تعريضه لتيار كهربائي يتسبب 

ببعض اإلزعاج. فإذا قام الفأر مصادفة بالضغط على 

الفأر  فيذهب  التيار.  إيقاف  إلى  ذلك  يؤدي  الرافعة 

بسرعة مباشرة مسافة طويلة عن املربع. نتيجة للهروب 

من التيار الكهربائي فضمن أنه سيكرر اإلجراء ملرات 

أخرى.

وبذلك يكون سكينر قد درب الفئران أيضا على جتنب 

قبل  الضوء متاما  تشغيل  عن طريق  الكهربائي  التيار 

وصول التيار الكهربائي. فتدربت الفئران على أن تقوم 

بالضغط على الذراع عند رؤية الضوء على أنهم كانوا 

الكهربائي  التيار  يوقف  أن  أن هذا من شأنه  يدركون 

الذي مت تشغيله.

تعلم  و  الهرب  بتعلم  التعلم هاتني     وتعرف استجابتني 

التجنب. و يستخدم هذا النوع من التدريب عند ركوب 

اخليل أيضا. فاألحصنة تدرك أن تعرضهم للضغط على 

أو تضع رؤوسهم  تبطئ  ينتهي عندما  أفواههم سوف 

على جنوبهم  الضغط  أن  وكذلك  املطلوب،  املوضع  في 

األمثلة  كل  هي  هذه  األمام.  إلى  تتحرك  عندما  ينتهي 

على التعزيز السلبي. وقد أظهرت الدراسات أن اخليول 

للضغط على اجلانبني، فاألحصنة ميكن  حساسة جدا 

املستمر  فاالستعمال  عليها.  ذبابة  بوقوف  تشعر  أن 

واملكثف للعصا عند الركوب، وخاصة إذا مت استخدام 

الوخز فمن املرجح أن يؤدي إلى مضايقة احلصان.

   األساليب التقليدية لتدريب الخيول

   ويتم تدريب اخليول تقليديا باستخدام كل من التقوية 

املصطلحات  من  الكثير  أن  حتى  والعقاب.  السلبية 

املستخدمة، مثل “كسر احلصان” ذات دالالت سلبية. 

ففي بعض احلاالت مصطلح “كسر احلصان” يقصد به 

الضبط وكسر إرادته، وانه سوف يكون مطيع لألوامر.

و كثيرا ما تستخدم السياط للسيطرة على اخليول. على 

أجل  من  يستخدم  أن  ينبغي  ال  السوط  أن  من  الرغم 

إحلاق األلم عمدا باحلصان، ولكن احلصان يدرك متاما 

التي  الطريقة  هذه  في  وحتى  األلم،  يسبب  السوط  أن 

يعمل بها كوسيلة من وسائل السيطرة.

استخدام السوط كعقوبة، من أجل أن يخبر احلصان 

مبا  احلصان  التخبر  ولكنه  به،  القيام  ينبغي  ال  ما 

ينبغي القيام به، وبالتالي في بعض احلاالت قد يؤدي 

استخدام السوط لنتائج عكسية. ويعتبر توقيت العقاب 

أمر في غاية األهمية أيضا.ليتمكن احلصان من الربط 

في  العقاب  يحدث  أن  فيجب  والعقاب،  السلوك  بني 

األحيان  بعض  في  و  الفعل.  بعد  ثوان  بضع  غضون 

يتم استخدام السوط أمام احلصان الذي لم يفعل شيئا 

خطأ، في هذه احلالة فإنه من غير احملتمل أن يكون لها 

تأثير إيجابي. مثال على ذلك قيام راكب اخليل بضرب 

احلصان بالسوط فقط قبل أن يقلع عن القفز،وهو قد 

رفض في وقت سابق القفزة أو الركض. فطريقة تدريب 

احلصان  به  يقوم  ما  بني  الربط  على  تعتمد  احلصان 

و تبعاته فيما بعد. فيمكن أن يؤدي استخدام السوط 

بهذه احلالة إلى أن يقوم احلصان بالرفض أكثر للقفز 

للضرب  وتعرضه  القفز  بني  يربط  ألنه  املستقبل،  في 

أنه  اخليل  راكب  اعتقاد  من  الرغم  على  و  بالسوط. 

القفز  على  احلصان  يشجع  إمنا  السوط  باستخدام 

باستخدام السوط، إال انه قد يؤدي إلى تأثير عكسي.

تعليم الفروسية ـ خاص البادية
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توج فريق بن دري بكأس صاحب السمو رئيس الدولة 

غنتوت  نادي  نظمها  التي   ،16 الـ  نسخته  في  للبولو 

فالح  الشيخ  سمو  رعاية  حتت  والبولو  اخليل  لسباق 

بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بعد فوزه على فريق 

غنتوت في املباراة النهائية للبطولة 8-13، في احتفالية 

كبيرة ومهرجان اخلتام ملوسم البولو بالنادي، وهي املرة 

الثانية التي يفوز فيها بن دري باللقب بعدما حققه في 

املرة األولى موسم 2013، في الوقت الذي غابت أغلى 

الكؤوس عن غنتوت صاحب األرض للموسم الثالث على 

التوالي رغم فوزه باللقب من قبل 9 مرات.

فريق  على  بالفوز  الثالث  املركز  زيدان  فريق  وحقق 

الثالث  املركزين  حتديد  مباراة  في   ،7-6 أبوظبي 

والرابع، والتي سبقت النهائي، وحصل سعيد بن دري 

على لقب أفضل العب مواطن في البطولة.

وحضر النهائي على ستاد الشيخ زايد الرئيس بالنادي، 

الذي لعب  نهيان  الشيخ سلطان بن فالح بن زايد آل 

بن  سلطان  بن  خليفة  الشيخ  مبشاركة  البداية  رمية 

فاز على غنتوت في النهائي

فريق بن دري يتوج بلقب النسخة 16 لكأس رئيس الدولة للبولو

حمدان آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان آل نهيان، 

وعارف العواني األمني العام ملجلس أبوظبي الرياضي، 

وسعيد بن حوفان املنصوري نائب رئيس مجلس إدارة 

نادي غنتوت، وأحمد النعيمي مدير عام النادي، وعدد 

من رجال السلك الدبلوماسي والعديد من الشخصيات 

والضيوف.

بن دري يحول خسارته الى فوز

بدأت املباراة النهائية، قوية تقدم خاللها غنتوت بثالثية 

سجل  الذي  وباتيستا  دسمال  بن  يوسف  طريق  عن 

هدفني، ورد بن دري بهدف واحد عن طريق ماركوس، 

دري،  بن  ملصلحة  املباراة  الثاني حتولت  الشوط  وفي 

وسجل 4 أهداف، منها 3 أهداف عبر جليرمو وهدف 

لتصل  أهداف،  بأية  غنتوت  يرد  ولم  راؤول،  لالعب 

النتيجة إلى 3-5 ملصلحة بن دري.

وفي الشوط الثالث، عاد غنتوت بقوة وسجل 3 أهداف 

بن  أن  إال  هدف،  وماتياس  هدفني  باتيستا  طريق  عن 

دري سجل هو اآلخر هدفني لتصل النتيجة إلى 7-6 

ملصلحة بن دري مع نهاية الشوط الثالث.

تراجع مستوى فريق غنتوت بشكل واضح في الشوط 

الرابع واستقبل مرماه 5 أهداف متتالية دون أن يرد 

بأية أهداف، ورفع بن دري النتيجة إلى 5-11، واملثير 

وفشل  راؤول،  كانت من نصيب  األهداف اخلمسة  أن 

اخلامس  الشوط  في  التعويض  في  األرض  صاحب 

واألخير رغم أنه سجل هدفني عن طريق باتيستا ورد 

مع   ،13-8 لصاحله  املباراة  لينهي  بهدف،  دري  بن 

في  دري  بن  لتفوق  غنتوت،  لفريق  هدف  نصف  فارق 

الهاندكاب.

خليفة بن سلطان يشيد بالختام

 أشاد الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان 

بأجواء املباراة النهائية واحلفل اخلتامي للبطولة الغالية، 

مؤكدًا أن النهائي كان مثيرًا، أمام جمهور كبير كما أن 

عدد الفرق املشاركة في البطولة على املستوى احمللي 

واخلليجي، مشددًا على أن احلدث مميز ومحط أنظار 

ابن  أن  على  مشددًا  البولو،  بلعبة  واملهتمني  املتابعني 

دري استحق اللقب عن جدارة بعدما قدم مباراة كبيرة 

في اخلتام، والكل فائز في أغلى الكؤوس.

المنصوري: بطولة مميزة على 

المستوى التنظيمي والفني

وجه فاضل املنصوري املستشار الرياضي في مجلس 

بن  فالح  الشيخ  سمو  إلى  التهنئة  الرياضي،  أبوظبي 

زايد آل نهيان رئيس النادي، وإلى إدارة النادي على 

السمو  كأس صاحب  حققتها  التي  الكبيرة  النجاحات 

املستوى  على  مميزة  »بطولة  وقال:  الدولة،  رئيس 

وشاهدنا  النهاية  إلى  البداية  من  والفني  التنظيمي 

احتفالية كبيرة في اخلتام، وحضرها جمهور كبير من 

وصلت  الرسالة  أن  يؤكد  ما  وهو  اجلنسيات،  مختلف 

لهذا العدد الكبير في نشر ثقافة البولو في الدولة«.

كل  رعاية  على  يحرص  أبوظبي  “مجلس  وأضاف: 

الرسمية  املظلة  ألنه  أبوظبي  في  الرياضية  األحداث 

لكل  داعمًا  يكون  ما  ودائمًا  والبطوالت،  األندية  لكل 

سمو  لتوجيهات  طبقًا  الرياضية  واألحداث  البطوالت، 

الشيخ نهيان بن زايد رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، 

وكأس رئيس الدولة للبولو ضمن البطوالت التي تندرج 

ضمن أحداث مجلس أبوظبي سنويًا«.

أعرب سعيد بن حوفان املنصوري نائب رئيس النادي، 

بالنجاحات التي حققتها البطولة في النسخة السادسة 

عشر، وقال: “بطولة مميزة وكنا نسعى للوصول لألفضل 

عن النسخ املاضية بفضل توجيهات سمو الشيخ فالح 

فاق  أن احلضور اجلماهيري  كما  نهيان،  آل  زايد  بن 

كل التوقعات«.

بولو
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بحضور فالح بن زايد آل نهيان

غنتوت يتغلب على بن دري ويحتفظ بكأس دولية اإلمارات للبولو

برعاية وحضور سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان، 

رئيس نادي غنتوت لسباق اخليل والبولو، أحرز فريق 

غنتوت كأس بطولة اإلمارات الدولية للبولو في نسختها 

بعدما  التوالي،  على  الثانية  للمرة  عشرة،  اخلامسة 

بنتيجة   ،2013 نسخة  بطل  دري  بن  فريق  على  فاز 

10-11، في املباراة النهائية التي أقيمت يوم اجلمعة 

املاضية بنادي غنتوت مستضيف احلدث الدولي، على 

الدولة  داخل  من  فرق،   6 مبشاركة  أيام،   10 مدار 

والسعودية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وحل فريق أبوظبي في املركز الثالث وفريق الدكتور )أ( 

للبطولة، رغم  النهائي  للترتيب  الرابع، طبقًا  في املركز 

عدم إقامة مباراة املركزين الثالث والرابع.

بطولة  بكأس  اإلمارات  فريق  فيه  فاز  الذي  الوقت  في 

حتديد املراكز التي أقيمت للفرق التي لم تصعد للمربع 

 ،6-4 بنتيجة  إدريس  فريق  على  فوزه  بعد  الذهبي، 

ليحتل اإلمارات املركز اخلامس، وإدريس السادس في 

الترتيب العام للبطولة.

حضر حفل اخلتام، سعيد بن حوفان املنصوري نائب 

رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وأحمد النعيمي مدير 

أبوظبي  مجلس  ممثل  املزروعي  وفاضل  النادي،  عام 

الرياضي، وكل الفرق املشاركة مبقدمتهم سمو الشيخة 

من  وجماهير  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء 

مختلف اجلنسيات.

فريق  بتتويج  النعيمي،  وأحمد  حوفان  بن  سعيد  وقام 

الوصيف  دري  بن  وفريق  البطولة،  بكأس  غنتوت 

بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  وتسلمت  التذكارية،  بالدروع 

محمد بن راشد آل مكتوم، كأس حتديد املراكز، كما 

املميزة  ملشاركتها  تقديرًا  سموها  بتكرمي  النادي  قام 
نوعية  نقلة  شكلت  والتي  اللعبة،  بساحات  ووجودها 

للعبة. وفاز راشد بن دري بلقب أفضل العب مواطن، 

فالح بن زايد.

بن حوفان والنعيمي يتّوجان فريق غنتوت.

بولو
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متصدرًا الهدافني املواطنني برصيد 3 أهداف، وحصل 

في  املخصصة ألفضل العب  املرسيدس  السيارة  على 

البطولة، فيما مت تكرمي حكام البطولة أليخاندرو رودان 

التكرمي  وشمل  التذكارية،  بالدروع  باسكال  ومارتني 

العديد من ممثلي اجلهات واملؤسسات الراعية للبطولة.

اللحظات  حتى  وقوية  مثيرة  النهائية  املباراة  وجاءت 

صاحب  تقدم  ورغم  أشواط،   5 مدار  على  األخيرة 

طريق  عن  بثالثية  األول  الشوط  في  غنتوت  األرض 

باتيستا )هاتريك(، فإن بن دري عاد بقوة في الشوط 

الثاني، وسجل 4 أهداف، عن طريق املميز راؤول، ورّد 

 .4-4 بالتعادل  الثاني  لينتهي الشوط  باتيستا بهدف، 

ولم تبتعد النتيجة في بقية األشواط، حيث انتهى الشوط 

الثالث 5-6 لفريق غنتوت، وحتولت املباراة في الشوط 

الشوط  وفي   ،9-8 هدف  بفارق  دري  بن  إلى  الرابع 

عن  وتعادل  املوازين  غنتوت  قلب  واألخير،  اخلامس 

طريق فيليب 9-9، ثم تسجيل هدفني عن طريق املتألق 

باتيستا، ولم تفلح محاوالت بن دري رغم هدف راؤول، 

وينتهي اللقاء بفوز غنتوت 11-10.

هنأ البطل بالكأس

فالح بن زايد: نفتح أبواب غنتوت

أمام كل المبادرات اإلنسانية

أعرب سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي 

وارتياحه  سعادته  عن  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت 

للمشاركة الكبيرة واملميزة في بطولة اإلمارات الدولية 

اخليل  لسباق  غنتوت  نادي  احتضنها  التي  املفتوحة، 

والبولو على مدار أسبوعني، وشهدت منافسة قوية بني 

اللعبة  جنوم  فيها  شارك  التي  املشاركة  الفرق  جميع 

من أبناء اإلمارات واألشقاء من السعودية، إضافة إلى 

أبرز الالعبني احملترفني من العديد من الدول األجنبية 

ذات التاريخ العريق برياضة البولو. وهنأ سمو الشيخ 

فالح بن زايد آل نهيان أسرة فريق غنتوت بالفوز بكأس 

النسخة اخلامسة عشرة للبطولة، كما هنأ فريق بن دري 

ببلوغه النهائي والفوز مبركز الوصيف، منوهًا إلى أن 

تقارب املستوى لم ُيِتح الفرصة للكشف عن هوية البطل 

مبكرًا فأعطى البطولة نكهة ومذاقًا خاصًا.

النجاحات  نهيان  آل  الشيخ فالح بن زايد  وثمن سمو 

التي شهدتها البطولة بجميع جوانبها من حيث التنظيم 

العديد  من  اجلماهيري  واحلضور  الفني  واملستوى 

للبطولة،  الراعية  واملؤسسات  واجلهات  اجلنسيات  من 

إلى  التهنئة  ووّجه  واالعتزاز،  للفخر  مدعاة  واعتبره 

املنصوري  حوفان  بن  سعيد  برئاسة  املنظمة  اللجنة 

وأعضاء اللجنة بالنجاح الكبير للحدث.

وأكد سموه أن نادي غنتوت يسّخر كل منشآته وأيضًا 

إنسانية  مبادرة  والفنية ألي  اإلدارية  والكوادر  اخليول 

أو بطولة رياضية أو ثقافية أو خيرية، على مدار العام، 

لتحقيق األهداف التي تتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة 

بالقيام بدورنا االجتماعي واإلنساني.

تتويج الفائزين.
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برعاية األميرة هيا بنت الحسين

ديزرت بالم يتوج بطال لدولية تحدي كارتييه للبولو

احلبتور  راشد  بقيادة  للبولو،  بالم«  »ديزت  فريق  توج 

للبولو  الدولية  كارتييه  بكأس حتدي  البواردي،  وطارق 

النجم  بقيادة  احلبتور،  فريق  على  فوزه  بعد   ،2015

محمد احلبتور بنتيجة »4-8« في املباراة النهائية التي 

أقيمت على ملعب منتجع ديزت بالم في دبي .

وفاز فريق زيدان السعودي، بقيادة عمر زيدان، واألمير 

األردني عباس بن علي بن نايف األردني، على حساب 

فريق كاراتييه بواقع »4-8«، كما فاز احملترف نيجرا 

إتيكويتا بلقب أفضل العب في البطولة.

صاحب  حرم  من  كرمية  رعاية  حتت  البطولة  أقيمت 

نائب رئيس  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو 

الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

منتجع  واحتضنها  احلسني،  بنت  هيا  األميرة  سمو 

 5 مدار  على  الصحراء«  »منتجع  بدبي  بالم  ديزرت 

بالم،  بديرزت  ممثلة  فرق،   4 مشاركة  وشهدت  أيام، 

بعض  يقودها  وكارتييه،  السعودي،  وزيدان  واحلبتور، 

من جنوم اللعبة عربيًا وخليجيًا، إلى جانب العديد من 

أبرز الالعبني احملترفني، تنافسوا حلصد لقب النسخة 

احلادية عشرة للبطولة.

وُتعد هذه البطولة املرموقة، األكثر شهرة على روزنامة 

الدولي،  احلدث  هذا  دبي، حيث حضر  في  الرياضات 

الكثير من الشخصيات الهامة واملشاهير، إضافة إلى 

حتدي  بطولة  وكانت  العالم،  في  البولو  العبي  أفضل 

كارتييه دبي الدولية للبولو، قد انطلقت في شهر مارس 

2006. لكنها هي املرة األولى التي تقام بطولة كأس 

حتدي كارتييه الدولي للبولو في شهر ديسمبر، مبشاركة 

4 فرق، حتمل تصنيف 8 جول األعلى تصنيفًا، وسط 

اإلمارات،  من  كل  فرسان  نخبة  من  واسعة  مشاركة 

واألرجنتني  والسويد،  وأجنلترا،  والسعودية،  واألردن، 

وإسبانيا.

املباراة  بالم، عقب فوزه في  تتويج فريق ديزرت  وجاء 

النهائية على فريق احلبتور الوصيف بنتيجة 8 أهداف 

مقابل 4 أهداف، بعد مباراة ساخنة، سيطر على مجمل 

في  الالعبني  معظم  وأسهم  البطل،  الفريق  مجرياتها 

تسجيل األهداف، في ظل كوكبة جنومه، واملتمثلة في 

الالعبني راشد احلبتور )0( جول، وطارق البواردي )1( 

ماشادو  وماتياس  جول،   )3( غارديدور  دانيال  جول، 

)4( جول، وضم فريق احلبتور كاًل من الالعبني، محمد 

جول،   )0( ريجلي  وستيوارت  جول،   )0( احلبتور 

روميرو  غوميز  وسانتياغو  جول،   )5( ليريتا  وتوماس 

محاوالته  رغم  اللقاء،  النهاية  في  وخسر  جول،   )3(

وفقدان  الطالع  سوء  ولكن  النتيجة،  لتعديل  اجلادة 

التركيز، بل التسرع في إنهاء الهجمات.

وسبق املباراة النهائية، لقاء جمع فريق زيدان مع فريق 

كارتييه، انتهى ملصلحة فريق زيدان الذي احتل املركز 

ونصف،  أهداف   4 مقابل  أهداف   8 بنتيجة  الثالث 

املباراة،  وشهدت  الرابع،  املركز  كارتييه  فريق  ليحتل 

الندية والتحدي، وخاصة خالل شوطيها الثالث والرابع، 

واآلخر  التقدم،  على  للمحافظة  زيدان  فريق  في سعي 

تفلح  لم  والتي  ملصلحته،  املباراة  موازين  لقلب  يسعى 

في النهاية.

األردني  األمير  الالعبني،  من  كاًل  زيدان  فريق  وضم 

والسعودي عمرو  )0( جول،  نايف  بن  علي  بن  عباس 

زيدان )0( جول، ومارتن جادارا )4( جول، ورودولفو 

دوكاس )4( جول، وضم فريق كارتييه األحمر كل من 

الالعبني ساندرا شنايدر )1-( جول، وستيفان سوند 

)0( جول، هايدن كاالرد )0( جول، وماكس تشارلتون 

)7( جول.

الحبتور: البد من بطل وحيد

هنأ قائد فريق احلبتور، النجم املخضرم محمد احلبتور، 

فريق ديزرت بالم باللقب، من خالل العرض القوي الذي 

قدمه خالل املباراة النهائية والبطولة بشكل عام، ولكنه لم 

يخِف مفاجأته بالنتيجة الكبيرة بخسارة فريقه، مشيرًا 

بد من وجود بطل واحد، رغم  النهاية، ال  أنه في  إلى 

أن اجلميع سعى لتحقيق الطموحات واآلمال املنشودة. 

مشيدًا باملستوى التنافسي الرفيع الذي شهدته البطولة

راشد الحبتور يرفع كأس البطولة مع أعضاء فريقه.

بولو
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بولو

راشد  بن  محمد  بن  مكتوم  الشيخ  سمو  رعاية  حتت 

السابعة  الدورة  تستهل  دبي،  حاكم  نائب  مكتوم،  آل 

لبطولة كأس دبي الذهبية للبولو )بطولة دبي املفتوحة( 

التي يصل فيها عدد الهانديكاب إلى 18 هدفًا، وُتعد 

في  حاليًا  الهانديكاب  من  األكبر  العدد  ذات  البطولة 

الشرق األوسط.

ومت اإلعالن عن تفاصيل البطولة في املؤمتر الصحافي 

الذي ُعِقد في فندق سانت ريجيس دبي، احلبتور سيتي، 

وقامت اللجنة املنّظمة خالله بسحب القرعة لتوزيع الفرق 

املشاركة في كأس مكالرين 2016.

تنقسم بطولة دبي املفتوحة إلى بطولَتني: األولى بطولة 

كأس مكالرين 2016 التي متتد من )اجلمعة 22 يناير 

2016 حتى اجلمعة 5 فبراير 2016(، والثانية بطولة 

كأس جوليوس باير الذهبية التي متتد من )اجلمعة 19 

فبراير حتى اجلمعة 11 مارس 2016(.

التي   ،2016 مكالرين  كأس  بطولة  في  وتشارك 

بمشاركة أفضل الالعبين العالميين 

6 فرق تتنافس في بطولة كأس مكالرين 2016

فرق،   6 هدفًا،   18 إلى  الهانديكاب  عدد  فيها  يصل 

هي مهرة بقيادة راشد احلبتور، فريق بن دري بقيادة 

احلبتور،  بقيادة محمد  احلبتور  فريق  دري،  بن  سعيد 

بنت محمد  الشيخة ميثاء  بقيادة سمو  فريق اإلمارات 

زيدان،  عمر  بقيادة  زيدان  فريق  مكتوم،  آل  راشد  بن 

فريق ذئاب احلبتور بقيادة أحمد محمد احلبتور / خلف 

راشد  احلبتور.

األعلى  العامليني  الالعبني  من  عددًا  الفرق  هذه  وتضم 

ماك  بابلو  منهم  العاملي،  البولو  دوري  في  تصنيفًا 

إلى  يصل  هانديكاب  عدد  مع  العاملي  النجم  دونو، 

ج مّرتني »بطل التاج الثالثي مع ال  10 أهداف، واملتوَّ

دولفينا«، ولوكاس مونتفيردي )هانديكاب: 9 أهداف(، 

وغييرمو تيريرا )هانديكاب: 8 أهداف(، وألفريدو كابيال 

بارابوتشي )هانديكاب: 8 أهداف(، وأليخاندرو نوفيو 

أسترادا )هانديكاب: 8 أهداف(، وغيرهم من الالعبني 

املميزين.

على  للبولو  الذهبية  دبي  كأس  مباريات  جترى  سوف 

مالعب نادي دبي للبولو والفروسية في املرابع العربية.

املرتبة  في  للبولو  الذهبية  دبي  كأس  بطولة  وتصنف 

والواليات  األرجنتني،  بطوالت  بعد  عامليًا،  الرابعة 

املتحدة. أّسسها محمد احلبتور عام  املتحدة، واململكة 

2009، وُتعتَبر بطولة البولو األولى في املنطقة، حيث 

تستقطب كبار الشخصيات، ووجوهًا اجتماعية، وكبار 

املسؤولني في الشركات من مختلف أنحاء دول مجلس 

التعاون اخلليجي. وقد منت البطولة وتوّسعت بالتزامن 

مع منو مدينة دبي، وأصبحت منذ عام 2012 البطولة 

ترخيص  على  احلائزة  اإلمارات  دولة  في  الوحيدة 

البطولة  م  ُتنظَّ العاملي.  البولو  دوري  من  بها  واملعتَرف 

حتت رعاية جمعية هورلينغهام للبولو، وتخضع الكأس 

الذهبية للقواعد والقوانني التي تفرضها اجلمعية، كما 

أن تأمني احلّكام يتم بإشراف دولي مشّدد من اجلمعية.

محمد الحبتور: البطولة وضعت دبي على 

خارطة البولو العالمية

فريق  وقائد  البطولة  مؤسس  احلبتور  محمد  رّحب 

احلبتور، باملشاركني في البطولة من منظمني والعبني، 

مؤكدًا أن البطولة التي تدخل عامها السابع، بدأت تشق 

طريقها بنجاح، بفضل الرعاية الكرمية من سمو الشيخ 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 

وتكاتف اجلميع.

وقال احلبتور: »تشارك تسعة فرق في بطولة كأس دبي 

أن  على  إضافيًا  إثباتًا  ُيقّدم  ما  العام،  لهذا  الذهبية 

املفتوحة  دبي  بطولة  وأسهمت  زخمًا،  تكتسب  البطولة 

في وضع دبي على خارطة البولو العاملية. وفي كل عام، 

تتحّسن البطولة أكثر فأكثر، وتستقطب بعضًا من نخبة 

العبي البولو في العالم«.

الجهات الراعية للبطولة

من  عدد  للبولو  الذهبية  دبي  كأس  برعاية  وتقوم 

للسيارات،  احلبتور  شركة  وهي  املرموقة،  الشركات 

الوكيل الرسمي لسيارات مكالرين في اإلمارات العربية 

محمد الحبتور خالل المؤتمر.

سانت  وفندق  للبطولة،  األساسي  الراعي  املتحدة، 

ريجيس دبي، ومجلس دبي الرياضي، الداعم احلكومي 

للبطولة. وتشارك برعاية البطولة، أيضًا، مياه هيلدون، 

وداميوندليس، ومطعم أندرياز، 

مستشفى جبل علي الدولي )سيدرز(، و28 بالك.

الشركاء اإلعالميون

اإلعالمي  الراعي  األوسط،  الشرق   OK مجلة  تعتبر 

للبولو،  الذهبية  دبي  كأس  لبطولة  احلصري  الرسمي 

ومجلة   ،Equestrio مجلة   أيضًا  البطولة  وترعى 

اإلذاعي  والراعي  هورلينغهام،  ومجلة   ،PoloLine

..2Radioو ،Radio 1

»البادية« الراعي اإلعالمي العربي

العربية  العربية املؤسسة اإلعالمية  البادية  تعتبر مجلة 

الوحيدة ضمن رعاة البطولة، وتواظب املجلة، منذ عام 

عالم  حول  واآلراء  األخبار  آخر  تقدمي  على   ،2008

تقّدم  وهي  ستايل.  والاليف  البولو  ورياضة  الفروسية 

األصيلة  باجلياد  القدمي  الشغف  إلى  حتية  الواقع  في 

الذي يشّكل جزءًا ال يتجزأ من الثقافة العربية الغنية.

رياضة  عن  للحديث  كبيرة  »البادية« مساحة  تخّصص 

عن  املعلومات  ذلك  في  مبا  املرموقة،  اخليل  سباق 

م في العالم العربي، واخلدمات التي  األحداث التي ُتنظَّ

يبحث عنها الفرسان من مختلف االختصاصات.

إلى جانب كونها مجلة متخصصة في الاليف ستايل تلّبي 

تتضمن  الفروسية،  رياضة  ملمارسي  املرهفة  األذواق 

حصرية  تغطية  منها  املعلومات،  من  واسعة  مجموعة 

جدًا، مثل املقابالت مع أصحاب السمو الشيوخ، وكبار 

الشخصيات في العالم العربي. تستهدف املجلة النخبة 

في املجتمع، وحتظى بانتشار واسع في مناطق مختلفة 

من اخلليج والشرق األوسط.

»البادية« منّصة جيدة لتعريف اجلمهور على العالمات 

الواسعة  قّرائها  قاعدة  إلى  نظرًا  الفاخرة،  التجارية 

االجتماعية  والوجوه  الرياضة،  عّشاق  من  تتألف  التي 

وأعضاء  واملشاهير،  الشخصيات،  وكبار  املرموقة، 

األسر املالكة.
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Coca-Cola (Gillian Johnston, Sugar 

Erskine, Julio Arellano and Steve 

Krueger) made a strong statement 

Thursday afternoon as they 

rebounded from an 86- halftime 

deficit to record a 1510- win over 

Enigma (Jerome Wirth, Jeff Hall, Matias 

MacDonough and Carlucho Arellano) 

in the opening game of the 20-goal 

season at the International Polo Club 

and earning a spot in  Herbie Pennell 

Cup final against Villa del Lago (Jim 

Coca-Cola earns Pennell Cup
final berth with 15 - 10 win

Zenni, Guille Aguero, Hilario Ulloa and 

Agustin Obregon).

Enigma took early control of the game 

on goals from Matias MacDonough 

and Jerome Wirth, 20-, before Coca-

Cola could score.  The teams were five 

minutes into the opening chukker 

when Sugar Erskine drove the ball 

through the Enigma goalposts, 21-.  

An Enigma foul at the 1:34 mark 

sent Julio Arellano to the penalty 

line where he converted a 60-yard 

shot to tie the game at 22-.  Carlucho 

Arellano (younger brother of Julio) 

took the lead back for Enigma with the 

final goal of the chukker with just 44 

seconds remaining in the period, 32-.

Wirth extended the Enigma lead 

with the opening goal of the second 

chukker, 42-, when Coca-Cola rallied.  

Back-to-back goals from Erskine 

leveled the score at 44- with 4:11 left 

in the period.  Jeff Hall put Enigma in 

front again with his first goal of the 

game to end the chukker on top of a 

54- score.  

Enigma continued to have their way 

with Coca-Cola in third period action, 

scoring three consecutive goals (two 

from Hall and one from MacDonough) 

for an 84- lead.  With 1:24 on the clock, 

Julio Arellano scored on a 40-yard 

penalty sot followed up by a goal from 

the field from Erskine.  At the end of 

the first half it was Enigma with an 86- 

advantage.

A refocused Coca-Cola team took 

the field in the fourth chukker and 

proceeded to run all over Enigma.  

Team captain Gillian Johnston scored 

the first goal of the second half and 

cut the Enigma lead to a single goal, 

87-.  Erskine capped off a 160-yard run 

with his fifth goal of the game for an 

88- tie.  Julio Arellano converted a 60-

yard penalty shot for a goal at the 3:22 

mark with Johnston stretching the 

lead to two goals, 108-, a minute later.  

Julio Arellano scored the final goal of 

the game with a defenseless Enigma 

foursome getting shutout and trailing 

by three goals, 118-.

Enigma continued to have trouble 

with their offense in the fifth as Coca-

Cola continued to control the ball.  

Julio Arellano scored both goals in 

the chukker (one on a 40-yard penalty 

conversion), giving Coca-Cola a 138-, 

five goal lead with one chukker left in 

regulation play.

Julio Arellano scored his fourth penalty 

goal of the game at 6:04 of the final 

chukker to make it 148-, Coca-Cola.  

Wirth tried to keep Enigma alive as 

he scored on a 30-yard penalty shot, 

149-.  Julio Arellano added another 

goal from the field for Coca-Cola, 

159- as the clock continued to work 

against Enigma.  Hall scored the final 

goal of the game on a 30-yard penalty 

conversion as Coca-Cola ran off with 

the game, 1510-.

Julio Arellano led all scoring with eight 

goals (four on penalty conversions).  

Erskine added five and Johnston 

was credited with two goals for the 

win.  Hall scored a team high four 

goals for Enigma.  Wirth added three 

goals; MacDonough scored twice and 

Carlucho Arellano scored a goal in the 

loss.

By Alex Webbe

Photo credit to Alex Pacheco.

Polo
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اليفستايل

نيسان توقع مذكرة تفاهم مع معهد اإلمارات للسياقة لتوفير دروس في  القيادة

على الدروب الوعرة على متن نيسان باترول »ديزيرت إيديشن«
أوديمار بيغيه ُتطلق الطراز الجديد

»رويال أوك«مع ميزة التقويم الدائم

 QUARTZ CHRONOGRAPH تشكيلة
™MOVADO PARLEE من مجموعة

كيا تقدم سيارة نيرو
Niro الهجينة والجديدة كليًا

 Audemars Piguet بيغيه  أودميار  تكسر  اليوم، 

عالم  إلى  عراقًة  املواد  أكثر  لتعيد  جديد  من  القواعد 

األصفر،  الذهب  وهو  أال  الفاخرة:  الساعات  صناعة 

الرمز العاملي للجمال واحليوية والّنور غير القابل للفناء، 

فمنذ أن اكتشف اإلنسان كيفية استخراجه من األرض 

ومصدرًا  والسلطة  للثراء  لرمٍز  األصفر  الذهب  حتّول 

مجال  في  الكيميائي  الّسحر  احتضن  أّنه  كما  لهما. 

ساعة  تكّرم  العصور.  مدى  على  الساعات  صناعة 

 Royal اجلديدة  األبدي  التقومي  ذات  أوك«  »رويال 

الذهب  بجاذبية   Oak Perpetual Calendar

األصفر اخلالدة عبر دمجه مع أكثر منظومات احلركة 

املعقدة رومانسيّة وكالسيكية.

أعلنت شركة كيا موتورز عن خططها املستقبلية إلنتاج 

نيرو  سيارتها  تقدمي  خالل  من  للبيئة  صديقة  سيارة 

الدفع  نظام  على  تعتمد  والتي  كليًا،  اجلديدة   Niro

معهد  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  نيسان  أعلنت 

اإلمارات للسياقة، تهدف لتطوير دروس تدريبية خاصة 

على  باالعتماد  الوعرة  والدروب  املسالك  على  بالقيادة 

نيسان باترول »ديزيرت إيديشن« اجلديد، والذي سيتم 

بيعه حصريًا في منطقة الشرق األوسط.

سمير  قال  التفاهم،  مذكرة  على  تعليقه  معرض  وفي 

األوسط:  الشرق  نيسان  لـ  التنفيذي  املدير  شرفان، 

»إنه مثال اخر على مدى إلتزام نيسان جتاه مستهلكي 

باترول  نيسان  تطوير  مت  فقد  املنطقة.  في  سياراتها 

مخصصة  مركبة  أفضل  ليكون  إيديشن«  »ديزيرت 

منطقة  في  املعبدة  الطرقات  عن  بعيدًا  لالستعماالت 

دروبها.  صعوبة  مبدى  تتميز  التي  األوسط  الشرق 

وبفضل هذا البرنامج التدريبي، سيتمكن محبو القيادة 

الصحراوية من إختبار احلدود القصوى لهذه السيارة 

معهد  من  متخصصني  خبراء  إشراف  حتت  وذلك 

اإلمارات للسياقة«.

سيقام البرنامج التدريبي على مدى يوم كامل وسيتمكن 

طريق  عن  الدفع  خالل  من  فيه  املشاركة  من  اجلميع 

معهد اإلمارات للسياقة، سواء كانوا ميتلكون سيارات 

البرنامج  لهذا  اخلضوع  وبعد  ال.  أم  باترول  نيسان 

شهادات  على  املشاركون  سيحصل  بنجاح،  وإنهائه 

خاصة لتذكيرهم بتجربتهم هذه.

الدروب  على  القيادة  “ُتعتبر  قائاًل:  شرفان  وتابع 

واملسالك الوعرة من أكثر النشاطات رواجًا في املنطقة 

ومن هذا املنطلق، لم نهدف من خالل برنامجنا التدريبي 

باترول  نيسان  من  الصحراء  نسخة  بقدرات  ننوه  أن 

هذه  مالكي  مساعدة  أردنا  بل  وحسب،  األسطوري 

السيارات على التأقلم أكثر مع ما ميكن لسياراتهم أن 

تقوم به وأن يطوروا أساليب قيادتهم«.

الهجني.

وأعلنت الشركة الكورية أن سيارتها اجلديدة حتافظ على 

سمات الطرازات املدمجة من فئة السيارات الرياضية 

متعددة اإلستخدامات  SUV، مع التوفير في استهالك 

البيئة. ومتتاز بخطوط تصميمية  الوقود واحلفاظ على 

عصرية وجذابة.

وأوضحت شركة كيا أن سيارتها الهجني اجلديدة تعمل 

احلقن  بتقنية  مزود  لتر   1.6 سعة  بنزين  محرك  على 

بعزم  ويدور  حصان   105 قوة  ويولد  للوقود  املباشر 

محرك  إلى  باإلضافة  متر،  نيوتن   147 يبلغ  أقصى 

كهربائي بقوة 32 كيلووات، ويستمد الطاقة الكهربائية 

الالزمة من بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 1.56 كيلووات/

طريق  عن  العجالت  إلى  احملرك  قوة  نقل  ويتم  ساعة. 

ميتاز  السرعات  القابض سداسي  مزدوج  حركة  ناقل 

بالكفاءة العالية. هذا وتعمل السيارة الهجينة اجلديدة 

على احلد من استهالك الوقود، وتنص نشرة املواصفات 

الفنية على أن معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل 

من 90 جم/كلم وفقًا لدورة القيادة األوروبية اجلديدة.

الدروب  »بطل كل  بلقب  الشهير  باترول  نيسان  ويحتل 

املغامرات  محبي  قلوب  في  خاصة  مكانة  احلياة«  في 

في  التقليدية  الطرقات  عن  بعيدًا  والقيادة  الصحراوية 

منطقة الشرق األوسط، وقد حقق مؤخرًا رقمًا قياسيًا 

مت تسجيله في مجموعة غينيس لألرقام القياسية، وذلك 

عندما متكن من حتقيق أسرع توقيت تسجله أي سيارة 

ُمعّدة للقيادة اليومّية في تسلق تل رملي بطول 100 متر 

في وادي رم في األردن.

املزينة   تابيسيرييه«  »غراند  الساعة  ألقراص  بالنسبة 

منحت  األبعاد  ثالثية  املربعات  و  الرقيق  النمط  ذات 

أفضل  التقليدية  األبدي  التقومي  عرض  شاشات 

املواضع: حيث ُيعرض كل من اليوم، والشهر، والتاريخ 

عند الساعة التاسعة، والثانية عشر، والثالثة. أما مؤشر 

السنة الكبيسة، والتي قّدمته شركة أودميار بيغيه ألول 

مرة في عالم تصميم ساعات املعصم في عام 1955، 

عشر.  الثانية  الساعة  عند  الصدارة  في  يتمركز  فهو 

إضافًة إلى شاشة القمر الفلكية عند الساعة السادسة، 

ومّت عرض أسابيع السنة على احللقة اخلارجية لقرص 

قياس  أجل  من  آخر  خلياٍر  املجال  يتيح  مما  الساعة، 

الزمن.

تهدف مذكرة التفاهم الى رفع مستوى الوعي وزيادة قدرات زبائن نيسان في القيادة

Automatic Chrono� تشكيلة ساعات   تزاوج 

graph املميزة للغاية بتصاميمها احملدودة اإلصدار 

من مجموعة Movado Parlee بني اخلبرات الفنية 

لدار Movado في صناعة الساعات امليكانيكية مع 

التكنولوجيا  هذه  االجّتاه،  األحادية  الكربون  ألياف 

هياكل  مواد  صناعة  في  ُتستخدم  التي  الثورية 

Parlee Cy�  الدراجات الهوائية والتي أطلقتها شركة

cles. وللعام 2015، أضفت Movado هذه الروح 

Quartz Chron�  اإلبداعية واملغاِمرة على تشكيلة 

.Movado Parlee اجلديدة من مجموعة ograph
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 عشرون عامًا من أفالم بوند
ساعات أوميغا تتألق مجددًا

 Rado DiaMaster تعتبر  فيه،  الشك  مما 

Grande Seconde، والتي ُقدمت ألول مرة خالل 

معرض BaselWorld هذا العام، الساعة التي ُتثبت 

أن لكل ثانية أهمية بالغة. تتميز هذه الساعة مبينائني 

والدقائق واآلخر  للساعات  فرعيني، أحدهما مخصص 

للثواني، فهي تؤكد بحق على أن الوقت بالغ األهمية.

اليوم، تقّدم الشركة منوذجًا جديدًا رائعًا يتميز بتدرجات 

النماذج  إلى  ينضم  والذي  واالزرق،  الرمادي  اللونني 

البارزة التي ُقدمت في وقت سابق من هذا العام. ويأتي 

احلزام املصنوع من اجللد باللون الرمادي الغامق ليعزز 

عالي  البالزما  لسيراميك  الالفت  املعدني  البريق  من 

التقنية، في حني ُتضفي العقارب املصنوعة من الفوالذ 

باللون االزرق مظهرًا جديدًا على هذه الساعة املميزة. 

ُيشار إلى أن هذه الساعة تتمتع مبظهر عصري جّذاب 

بفضل إستخدام تقنية البالزما املتطّورة باإلضافة إلى 

صنع العلبة احلاضنة من هكيلية monobloc، االمر 

الذي مينحها شكل اخآذ قدمي الطراز.

ساعة تيسو من طراز T-Race MotoGPTM بخاصية الكرونوغراف األوتوماتيكي
ذات اإلصدار المحدود - روح الرياضة

”UTC السوار اإللكتروني “تايم وولكر أوربان سبيد بالتوقيت العالمي
صناعة الساعات الراقية تتناغم مع أحدث التقنيات

للعميل  واملالزم  الوفي  الرفيق  أوميغا  كانت  لطاملا 

السري بوند على مدى 20 عامًا منذ عملية التجسس 

اخلطرة “جولدن آي” في العالم السفلي سبكتر. ومع 

ما يتمتع به بوند من شخصية استثنائية وطابع متميز 

ومهارات متفوقة، فقد أثبتت ساعة أوميغا بأنها القطعة 

له والتي تضفي ملستها اخلاصة سواء  املثالية املالئمة 

في امليدان أو حتى على اإلطاللة. ولرمبا تغيرت مالمح 

الساعة إال أن العالقة  الوثيقة لم تتغير على مدى الزمن. 

التي  والتغيرات  حياته  مراحل  كريغ  دانيال  يسترجع 

طرأت عليها وكيف أن أوميغا كانت في قلب كل حدث 

فيها. وقبل إطالق الفيلم انتشرت شائعة أثارت اهتمام 

عشاق بوند في كل مكان. هل سيكون دانيال كريغ املمثل 

األسطوري  السري  العميل  دور  يلعب  الذي  السادس 

الفكرة  هذه  بدت  نفسه  لكريغ  بالنسبة  وحتى  007؟ 

بعيدة املنال.  يقول دانيال كريغ: “أخبرني أحدهم بأنني 

لرمبا أكون مرشحًا للعب دور جيمس بوند، وفكرت بيني 

بأن  ورأيت  مذهاًل  أمرًا  سيكون  ذلك  بأن  نفسي  وبني 

هذه الفكرة مستحيلة، ليس لشيء، فأنا لم أرى بأن ذلك 

الشائعات،  ولكن مع استمرار منو  لي.”  ميكن يحدث 

بالدور.  للقيام  كريغ  ترشيح  ومت  حقيقة  احللم  أصبح 

وفي ذلك الوقت وأثناء رحلته إلى هنغاريا، كان كل ما 

يدور في ذهنه هو ساعات أوميغا.  يقول كريغ: “ذهبت 

إلى متجر يبيع األغراض املستعملة وقمت بشراء ساعة 

أوميغا. وفكرت بيني وبني ونفسي، إذا لم أحصل على 

دور جيمس بوند فإن هذه الساعة ستذكرني بأنني كنت 

على وشك القيام بالدور.”

“مون  روح  صميم  في  املستقبل  مواكبة  كانت  لطاملا 

انخرطت  التي  الراقية  الدور  أولى  من  واحدة  بالن”، 

في مجال األجهزة املتصلة بالشبكة، وجنحت في اجلمع 

أحدث  مع  التقليدية  السويسرية  الساعات  بني صناعة 

اإللكتروني  السوار  ساعة  ومع  املتطّورة.  التقنيات 

 ،”UTC العاملي  بالتوقيت  “تامي وولكر أوربان سبيد 

القابلة  التقنيات  أحدث  بالن”  “مون  تستكشف 

بالهاتف  يتصل  سوار  بني  املزج  خالل  من  لالرتداء 

الذكي للمستخدم، وبني ساعة راقية ترتكز على كاليبر 

ميكانيكية  ساعة  في  النتيجة  وتتجلى  أوتوماتيكي. 

جلود  وباستخدام  رائعة.  رقمية  وظائف  مع  مطّورة 

السوار  يدمج  “مون بالن”،  األداء من  إكسترمي عالية 

ترتبط  التي  التقنيات  مذهلة  بسالسة  “ناتو”  نوع  من 

إلى  باإلضافة  أندرويد،  هواتف  من  مختارة  مبجموعة 

هاتف “آيفون 4 إس” والطرز الالحقة. ويأتي السوار 

اإللكتروني بشاشة عرض OLED بدقة 128 × 36، 

“ليثيوم-أيون”  وبطارية  للمس،  حدسية  ومتحكمات 

التحفة مطلقة
ساعة Rado DiaMaster Grande Seconde الجديدة

 T-Race MotoGPTM طراز  من  تيسو  ساعة 

اإلصدار  ذات  األوتوماتيكي  الكرونوغراف  بخاصية 

احملدود لعام 2015 هي دليل عن روح الرياضة التي 

البارزة على  تدفع تيسو إلى األمام. اخلطوط احلمراء 

سوار املعصم األسود تضفي نوعًا من اجلمالية واأللفة 

للعلبة وأزرار ضبط  وتكمل التصميم العصري اجلديد 

الوقت املصنوعة على شكل مساند قدم الدراجة، وهي 

ميزة رئيسية جديدة ملجموعة ساعات تيسو من طراز 

T-Race.  يجب أن يكون عشاق الرياضة السباقني 

إن أرادوا امتالك هذه الساعة اجلديدة املرغوبة بشكل 

على شكل  املميزة جدًا  بعلبتها  تأتي  ال يوصف، وهي 

قطعة،   3,333 على  تصنيعها  اقتصر  وقد   - خوذة 

احلصرية إذًا مضمونة.

قابلة للشحن تعمل حتى خمسة أيام. ويتضمن السوار 

اإللكتروني أيضًا متتّبع للنشاط البدني، ووظيفة “العثور 

لالتصاالت  وتنبيهات  والساعة،  الذكي  للهواتف  علي” 

الهاتف واملشغل  لكاميرا  ُبعد  الواردة، ومتحكمات عن 

املوسيقي.

اليفستايل
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إبرهارد آند كو
”RAID DELL’ETNA“ تكرم الفائزين في سباق

أوريس توسع طاقة إنتاجيتها من المحركات
Calibre 111 بإطالق عيار

سباق  من   18 الـ  الدورة  “سيسيتي”  في  اخُتتمت 

فيه  شاركت  الذي   ”RAID DELL’ETNA“

تبارى  وقد  دول مختلفة،   6 80 سيارة كالسيكية من 

السائقون بسياراتهم الكالسيكية في سباق رائع وسط 

مجموعة من أروع املناظر الطبيعية. وبكل تأكيد كانت 

النجوم  هي   1969 عام  من  املهيبة  القدمية  املوديالت 

السيارات  أظهرت  حيث  الشاق  للحدث  احلقيقية 

فهي   ،Calibre 111 بتقدمي  جدا  أوريس  تفخر 

ساعة مدعومة مبحرك مت تطويره داخل الشركة، وميثل 

عالمة فارقة للمرحلة املقبلة من والدة أوريس من جديد 

 Calibre وتعد  للمحركات.  مبتكرة  ماركة  باعتبارها 

111 هي الفصل التالي في تاريخ أوريس االستثنائي، 

والذي يلي إطالق Calibre 110، وهو محرك فريد 

من نوعه طورته أوريس في الذكرى 110 للشركة.

على  مرت  ونصف  عقود  ثالثة  وبعد   ،2014 عام  في 

احتفالها  ومبناسبة  الشركة  في  السابق  العيار  إطالق 

عيار  عن  أوريس  كشفت   ،110 الـ  تأسيسها  بذكرى 

مع  اليد  بحركة  للتعبئة  محرك  وهو   ،Calibre 110

مزيج فريد من التعقيدات. حيث يتميز باحتياطي طاقة 

خطي  غير  الطاقة  الحتياطي  ومؤشر  أيام   10 ملدة 

مدعوم بأسطوانة طاقة مفردة، مما عزز سمعة أوريس 

الساعات  شركة  أن  للعالم  أعلن  كما  مبدعة،  بصفتها 

السويسرية املستقلة عادت مرة أخرى إلى مجال تطوير 

سيارات  تكرمي  مت  كما  ميكن.  ما  بأفضل  سرعاتها 

بورشه الكالسيكية واملعاصرة. 

كانت إبرهارد آند كو من الالعبني الرئيسيني في سباق 

السيارات الكالسيكية على مدى أكثر من 20 عاما حيث 

كانت امليقاتي الرسمي لـ 50 جولة، كما أهدت الفائزين 

“تروفيو  ساعات  وهي  ومتيزا  روعة  موديالتها  أكثر 

إبرهارد آند كو” و”إبرهارد آند كو ليدي كاب”. حصل 

“ماريو كروجنوال” و”إدفج دو فيتو”، الطاقم األفضل 

الذي حل أوال في السباق النظامي، في سيارة النشيا 

من  اثنني  على  حصل   ،)HF 1600 )1971 فولفيا 

من  اثنان  كان  فيما  نوفوالري”،  “تازيو  كرونوغرافات 

بكأس  الفائزتني  نصيب  من  األنيقة  “جيلدا”  موديالت 

السيدات - “أورنيال بيتروباولو” و”إدفج دو فيتو” في 

 -)HF 1600 )1971 فولفيا  النشيا  السيارة  نفس 

الذي أقيم ليال في وسط كاتنيا التاريخي. 

وفي سباق “جراند تور” في سيسيتي” قدمت إبرهارد 

“توقيت  ساعة  أول   ،”336 نوفوالري  “تازيو  آند 

مزدوج” في تشكيلة تازيو نوفوالري” يتم إنتاجها في 

إصدار محدود من 336 قطعة مخصصة لرقم السرعة 

القياسي العاملي الذي سجله السائق على طريق “فيرنز 

مار” السريع عام 1935. 

بصياغة  فريدا  سباقا   Raid dell’Etna يعد 

ساحرة جتمع بني املنافسة وفرصة قيادة سيارة الفرد 

وزيارة  الساحرة،  صقلية  مناظر  وسط  الكالسيكية 

معالم الدولة والقصور االرستقراطية التي منحت الزوار 

البهجة والتنافسية والثقافة في تناغم بديع. 

احملركات من األلف إلى الياء. واجلديد في عام 2015 

هو أن Calibre 111 يواصل احلكاية. في السنوات 

األخيرة، استثمرت أوريس بكثافة في املوارد التي من 

في  تقاليدها  تأسيس  إعادة  على  تساعدها  أن  شأنها 

توسع  والتي  الفخر،  على  الباعثة  الساعات  صناعة 

ساعة  كانت  الساعات.  تصنيع  مجال  في  الطريق  لها 

ويتم  220 قطعة -  بإنتاج  Calibre 110 محدودة 

في  فردية  بأدوات   Calibre 111 مكونات  تصنيع 

سلسلة أكبر من التعاون مع شركات التقنيات الدقيقة 

األكثر تقدما في سويسرا.

إصدار سيتيزن إيكو درايف الرجالية ...
ساعة تجسد التقنية الراقية

منطقة  في  الساعات  لعشاق  اليابانية  سيتيزن  تقدم 

األنيقة   AO9030-05E ساعة  األوسط  الشرق 

املستوحاة من املاضي، وهي ساعة مستوحاة من روح 

الطيارين املغامرين الرائدين في فترة اخلمسينيات. 

التصميم  أسرار  بدمج  سيتيزن  في  الساعاتيون  قام 

املأخوذة من العصر الذهبي للسفر ومنها احلزام البني 

الغني بالُغرز املتباينة، األرقام املضيئة الكبيرة ووظيفة 

التاريخ الكالسيكية. ميكن للساعة االحتفاظ باحتياطي 

كفاية  بعدم  منبه  على  وحتتوي  أشهر   6 ملدة  الطاقة 

الشحن ووظيفة الوقاية من الشحن الزائد. 

،XT5 2017 كاديالك« أماطت اللثام في عرض خاص بدبي مساء أمس عن«
 السيارة الفارهة من فئة »كروس أوفر«

اجتهت أنظار عشاق السيارات الفارهة واألزياء الراقية 

عن  اللثام  ُأميط  حني  أمس  يوم  دبي  إلى  العالم  في 

ختام عرض  في  كاديالك  من   XT5 الفارهة  السيارة 

دار  مته  قدَّ الذي   2016 قبل اخلريف  ما  أزياء موسم 

السيارة  وتشكل  نيويورك.  من  هاوس«  »ببليك  األزياء 

فئة  لسلسلة جديدة من  XT5 حجر األساس  الفخمة 

جميعها  ستحمل  حيث  »كاديالك«،  من  أوفر«  »كروس 

لالسم حسب  املرافق  الرقم  فيما سيتغير   XT االسم 

محّل   XT5 سيارة  وحتّل  ومرتبتها.  السيارة  حجم 

العالم  في  مبيعًا  األكثر  السيارة  وهي  احلالية   SRX

بدبي مساء  أقيم  الذي  األزياء  »كاديالك«. وعرض  من 

أمس هو األول الذي تقّدمه دار األزياء »ببليك هاوس« 

دوليًا، ومن خالل تعاونها مع »كاديالك« تواصل العالمة 

املرموقة توسيع رقعة أعمالها حول العالم.

اليفستايل
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»موستانج« تتّوج سيارة العام اإلجمالية
في جوائز سيارة العام في الشرق األوسط

Issey Miyake العطر الجديد من
Nuit d’Issey Parfum

رولز-رويس موتور كارز كشفت عن
»طراز تايغر فانتوم كوبيه« المستوحى من النمر

وضع مفهوم هذه السيارة خبراء التصميم املتخّصصني 

للخليج  امليكانيكي  املركز  في  رولز-رويس  بعالمة 

العربي، الوكيل احلصري لرولز-رويس موتور كارز في 

السيارة  بناء  أّما  الشمالية،  واإلمارات  والشارقة  دبي 

في  احلرفيني  أمهر  يد  على  مّت  حيث  عامان  فاستغرق 

دار رولز-رويس في جودوود، اململكة املتحدة. تستمد 

رولز-رويس تايغر فانتوم كوبيه اإليحاء في تصميمها 

من النمر كما يشير إليه االسم، فتعكس قّوة هذا الكائن 

وجماله وشراسته بأروع صورة. 

تتمّيز هذه السيارة، والتي ُتطرح بإصدار واحد فقط، 

الداكن  البرتقالي  من  الدرجات  مزدوج  بلون  بهيكل 

والذهبي األفتح درجة، مّما يوحي بلون فرو النمر، هذا 

املخلوق رائع اجلمال، والذي يتألّق باللون األسمر املائل 

إلى األحمر. كما يزّين السيارة خّطان جانبيان ُيختتمان 

برسم تصويري لوجه النمر مّت تصميمه خصيصًا لهذا 

اإلصدار.  

تتألّق تايغر فانتوم كوبيه بإطاللة فيها الكثير من روعة 

داخلي  بتصميم  وتتمّيز  والهيبة،  واحلضور  اجلمال 

البحر  صدف  وبلون  األسمر  باللونني  اجللد  من  أّخاذ 

مع مساند للرأس مطّرزة يدويًا  برسم تصويري لوجه 

النمر، إضافة إلى سجادات األرضية من أفخم أنواع 

خشب  من  وكسوات  البيج،  باللون  األوروبي  الصوف 

 Bespoke Tiger عبارة  حتمل  ولوحات  اإلبنوس 

Phantom Coupé على عتبات األبواب مّما يزيد 

هذه السيارة متَيزًا وتفَردًا.

سيارة  جوائز  ضمن  مختلفتني  فئتني  فورد  تصّدرت   

العام في الشرق األوسط )MECOTY(، حيث كافأت 

مختّصني  12 صحفيًا  تضّم  احلّكام  من  موّسعة  جلنة 

التعاون  مجلس  في  بلدان   9 إلى  ينتمون  بالسيارات 

موستاجن  فورد  سيارة  العربي،  واملشرق  اخلليجي 

2015، وسيارة  لعام  »أفضل كوبيه رياضية«  بجائزة 

فورد فوكس ST بجائزة »أفضل سيارة هتشباك أداء«. 

كما وتّوجت جلنة التحكيم فورد موستاجن كسيارة العام 

اإلجمالية ملنطقة الشرق األوسط.

منها  محركات  ثالث  بخيار  موستاجن  سيارة  وتأتي 

وآخر   V6 لتر   3.7 وسعة   V8 لتر   5 بسعة  محّرك 

فورد  عائلة محركات  لتر وهو األحدث في   2.3 بسعة 

التكنولوجيا  فيه  تعّززت  والذي  العاملية،   EcoBoost

التوقيت  وتقنية  للوقود،  املباشر  الضّخ  لتشمل  احلديثة 

املتغّير للكامات الثنائية املستقلة،

التوربيني، إلنتاج طاقة محرك قصوى وعزم  والشحن 

دوران أكبر، مع حتسني فعالية استهالك الوقود.

وميتاز الطراز األخير من فوكس ST الذي يأتي أيضًا 

بتقنية محركات إكوبوست بأداء أكثر رياضية، وتصميم 

هجومي يزيد عن اجليل السابق، كما أنه ميتلك واجهة 

أكثر  مقّدمة  مع  ودينكاميكية،  منحوتة  جديدة،  أمامية 

أنحف،  أمامية  ومصابيح  عرضًا،  وأوسع  انخفاضًا 

ومصابيح ضباب مستطيلة الشكل.

صفائح  على  الرياضية  الهيكل  جتهيزات  تشتمل  كما 

جانبية بلون الهيكل، ومكّونات مشتت الهواء على جانبي 

أداء  لتقدمي  السقف  العادم، وجناح خلفي محّسن في 

 ST شعار  مع  للمصابيح  سوداء  وأطر  ديناميكي، 

وعجالت ألومنيوم متوفرة اختياريًا لطراز ST، وتتآلف 

هذه كلها معًا ليكتمل بها مظهر سيارة فوكس اجلّذاب.

 Nuit d’Issey الرجالية  عطوره  أحدث  إطالق  بعد 

Eau de Toilette، يقّدم Issey Miyake عطره 

.Eau de Parfum املرّكز أو

رجل  بهما  يتمّيز  اللتني  واحلرّية  اجلرأة  عن  تعبير  إّنه 

من  كالسيكي  عطر  العطر  هذا   .Nuit d’Issey

مجموعة عطور Issey Miyake الرجالية. لذا، تأتي 

الليل  لتعكس  احلاّد  األسود  باللون  مزدانة  القارورة 

احلالك. أّما الزجاج فهو مزخرف بحيث يزاوج بني الظّل 

والنور. هذا الزجاج املقلّم بنعومة باللون األسود  يتحّول 

 Parfum إلى آخر بلون أحادي عميق تبرز عليه كلمة

بشكل الفت للغاية. ويعلو القارورة بأناقة مبهرة، غطاء 

التأثير  القامت، معّززًا بذلك  باللون األسود  غير شفاف 

املاتي.  يقّدم عطر Nuit d’Issey Parfum احلاد 

واملفعم باحليوية واجلاذبية، مقاربة جديدة لتركيبة عطور 

Nuit d’Issey من خالل التالعب بني الضوء والظّل.

فروت  الغريب  مرّكز  عبير  العلوية  النفحات  من  يفوح 

الذي ميتزج مع نفحات الفلفل الوردي الساطعة.

بعدئذ، تغلّف القلب بأناقة تاّمة نفحة من جلد الشاموا 

املتمّيزة وروائح الفانيليا اآلسرة.

وأخيرًا، جتمع القاعدة الغنّية واملترفة بني الطابع املريح 

إّنه  الباتشولي.  الزكي وفخامة قلب  التونكا  ألريج فول 

تباين  الظل؛  الضوء عبر  متناقضات: مرور  تكافل بني 

Nuit d’Issey Parfum، ويبقى األسود  جديد... 

مكتنفًا بالغموض.

اليفستايل

فيراري GTB 488  تفوز بجائزة أفضل سيارة خارقة لعام 2015 
في حفل جوائز »سيارة العام في الشرق األوسط«

 488 سيارتها  فوز  مع  آخر  إجنازًا  فيراري  حّققت 

GTB باجلائزة األرقى في عالم السيارات في الشرق 

الشرق  في  العام  »سيارة  جائزة  وهي  أال  األوسط، 

األوسط« )MECOTY( عن فئة السيارات اخلارقة، 

وذلك في احلفل السنوي الذي أقيم مؤخرًا في »رافلز 

أول طراز  على إطالق  عامًا  أربعني  فبعد مرور  دبي«. 

 8 من  مؤلف  خلفي  وسطي  مبحرك  لها  »بيرلينيتا« 

أسطوانات بشكل V، وهو GTB 308، بدأت فيراري 

بخّط سطور فصل جديد في تاريخ السيارات من هذه 

الفئة واحملركات، ال بل وضع املصّنع اإليطالي معيارًا 

جديدًا يحتذى به لقطاع السيارات الرياضية باإلجمال.

وعّبر السّيد جوليو زاونر، املدير العام لفيراري الشرق 

األوسط وأفريقيا عن امتنان عالمة »احلصان اجلامح« 

الشرق  في  العالمة  تشهده  الذي  الباهر  اإلقبال  ملدى 

األوسط، وال سّيما أن إجنازاتها في حتّسن في مستمّر، 

السيارات  تصميم  مبدأ  على  فيراري  »تعتمد  فقال: 

في  غاية  مسألة  وهذه  الشخصية،  املتطلبات  بحسب 

نطرحه،  جديد  طراز  كّل  فمع  هنا.  للمنطقة  األهمية 

نرتقي باملستوى التكنولوجي في كل ناحية من النواحي 

الهندسية. وهذه املقاربة التي ال تقبل بأي مساومة عند 

تطوير السيارات الرياضية هي اجلوهر الذي يجعل من 

طرازات فيراري سيارات تهتف لها القلوب.«
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Baume & Mercier تعيد افتتاح بوتيكها المجّدد حديًثا في دبي مول
 بمناسبة الذكرى 185 على تأسيسها  

Baume & Mer� افتتاح إعادة  فعالية   شهدت 

الدار  وأوالده، شريكة  أحمد صديقي  ومجموعة   cier

منذ زمن بعيد، لبوتيكهما املجّدد حديًثا في دبي مول، 

املمّيزة.  األوقات  ببعض  احتفااًل  مؤخًرا،  ُنّظمت  والتي 

بعد  والثمانني  اخلامسة  السنوية  الذكرى  مع  فتزامًنا 

والتي   ،Baume & Mercier تأسيس  على  املائة 

فعاليتني  الدار  نّظمت  تاريخها،  في  مهًما  حدًثا  متّثل 

واملناسبة  البوتيك  افتتاح  إعادة  إلعالن  مختلفتني 

بدأت  وقد  أكتوبر،   13 في  الفعالية  أقيمت  اخلاصة. 

خالل النهار مبراسم قّص شريط في البوتيك، بحضور 

وسائل إعالم مختارة، وتالها حفل كوكتيل مسائي في 

ضيوف  ضّم  مول،  دبي  في  الشخصّيات  كبار  صالة 

الفعاليتان  وقد متّيزت  البارزة.  الشخصّيات  الدار من 

باحلضور الالفت ملدير املبيعات الدولية للدار، ماكسيم 

فيرتي، باإلضافة إلى أفراد من عائلة صديقي. وفي هذا 

السياق، قال مجموعة  مدير العملّيات في أحمد صديقي 

وأوالده، السّيد محمد صديقي: »إّنه ملن دواعي سرورنا 

اللحظة  بهذه   Baume & Mercier مع  نحتفل  أن 

الساعات،  صناعة  من  عاًما   185 تتّوج  التي  املميزة 

فضاًل عن إعادة افتتاح بوتيكنا الرئيسي في دبي مول«.    

وفي هذا السياق، قال سمير شرفان، املدير التنفيذي 

مبثابة  نيسمو  فرع  "ُيعتبر  األوسط:  الشرق  نيسان  لـ 

العنصر األساسي التي تعتمد نيسان عليه في إبداعاتها 

فرع  نطلق  أن  باإلمكان  يكن  لم  احلماس.  تثير  التي 

األيقوني،  طرازنا  إطالق  دون  من  املنطقة  في  نيسمو 

نيسان تؤكد ولعها برياضة السيارات من خالل إطالق عالمة »نيسمو«
في منطقة الشرق األوسط

نيسان باترول من ضمن سيارات هذا الفرع. فإستقدام 

الشرق  منطقة  الى  نيسمو  الرياضي،  األداء  عالمة 

األوسط واإلطالق العاملي األول لـ نيسان باترول نيسمو 

قيادة  بتوفير جتارب  املستمر  إلتزامنا  على  دليل  هما 

مجموعتها  إطار  وضمن  مستهلكينا".  لكل  إستثنائية 

املميزة من السيارات ذات األداء الرياضي واملخصصة 

هي  نيسمو  طرازات  ثالث  نيسان  عرضت  للطريق، 

370Z نيسمو، GT-R نيسمو وباترول نيسمو. ومع 

السيارات  على  يرتكز  كان  طاملا  الذي  املنطقة  تراث 

املميزة بأدائها الرياضي وفي ظل جناح نيسان بتحقيق 

سمعة موثوقة وباألخص علي صعيد رياضة السيارات، 

محققًا  سيتألق  نيسمو  فرع  بأن  ثقة  على  نيسان  فإن 

وتابع  األوسط.    الشرق  منطقة  في  عالية  جناحات 

شرفان قائاًل: “منذ بداياتها في منطقة الشرق األوسط 

خالل  من  مواقعها  تثبيت  على  بجهد  تعمل  ونيسان 

عالمتها القوية واملعروفة بجودتها العالية وأدائها املتقدم 

وإبداعاتها التي تثير احلماس. ومع تاريخنا الطويل في 

عاملي رياضة السيارات والقيادة على الدروب الوعرة، 

نحن على يقني أن عالمة نيسان ستنفرد بقدرتها الفريدة 

على توفير جتارب قيادة إستثنائية من خالل مجموعة 

طرازات نيسمو اجلديدة".

اليفستايل
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دار ِزنيت تفتتح بوتيكها المجّدد في دبي مول في إطار االحتفاالت
 بالذكرى الخمسين بعد المائة على تأسيسها 

باتشي تطرح باتشينو أكوا في سوق اإلمارات 
مجموعة حصرية طورت باالشتراك مع أتالنتس، ذا بالم

دار  إلى  بالنسبة  خاّصة  أهمّية   2015 العام  يّتخذ 

إرثها  ميتّد  التي  ِزنيت  السويسرية  الساعات  صناعة 

هذه  إحياء  أجل  ومن  عاًما.  وخمسني  مائة  مدى  على 

املناسبة، احتفلت ِزنيت بإعادة افتتاح بوتيكها في دبي 

مول  ونّظمت الدار السويسرية بالتعاون مع شريكها في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، مجموعة ريفولي، حفل 

قّص شريط أنيق بحضور مجموعة مختارة من ممثلي 

احلفل  متّيز  كما  الشخصّيات.  وكبار  اإلعالم  وسائل 

التنفيذي،  ِزنيت ومديرها  مبشاركة كّل من رئيس دار 

السّيد ألدو ماغادا، والشريك اإلداري ملجموعة ريفولي، 

السّيد راميش براباكار، وصديق املاركة، طبيب األسنان 

التجميلي املعروف، الدكتور مجد ناجي.          

عينها  اجلمالية  العناصر  افتتاحه  املعاد  البوتيك  يضّم 

والواقع  العالم.  حول  الدار  بوتيكات  بقّية  تزّين  التي 

ليس مجّرد متجر.  املفهوم احملّدد  ذو  البوتيك  أّن هذا 

الزّوار  يجذب  داخلي  بتصميم  يتمّيز  متكامل  عالم  إّنه 

فعالية  باتشي  نظمت  املجموعة،  لهذه  بإطالقها  احتفااًل 

من  املدراء  كبار  بحضور  مول  دبي  باتشي  في  خاصة 

العليا  إنترناشونال  كورزنير  إلدارة  وممثلني  أتالنتيس 

جانب  إلى  الشخصيات  كبار  من  والعمالء  إعالميني  و 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لباتشي  التنفيذي  الرئيس 

السيد أسامة شقير.

كسا  الذي  البحار  عالم  من  مستلهمًا  التصميم  وجاء 

منتجع اخلمس جنوم في جزيرة النخلقة، وبذلك أعادت 

املرموقة في مجال صناعة  املراكز  واحد من  قلب  إلى 

الزّوار  وسيتمّتع  ِزنيت.  دار  السويسرية:  الساعات 

بتجربة فريدة حيث سيستكشفون عالم ِزنيت الذي يعّج 

باالبتكارات والقطع التقليدية من مجموعات املاركة.            

على  بالتعرف  االفتتاح  حفل  في  الضيوف  حظي  كما 

أطلقت  التي   EL PRIMERO SPORT ساعة  

هذا الشهر. تعكس هذه الساعة بكّل وضوح شخصية 

املصنوعة  علبتها  حجم  خالل  من  سّيما  ال  ذكورية، 

والطابع  45 مم،  والبالغ قطرها  الستانلس ستيل  من 

املمّيز  طابعها  يعكس  كما  لوظائفها.  البارز  الرياضي 

شّك  دون  من  منها  ويجعل  الرياضية  الساعات  جوهر 

جزًءا من سلسلة عريقة من املوديالت الكالسيكية. هذه 

الساعة مزّودة مبعايرة El Primero 400 B، وهي 

حركة كرونوغراف تضّم عجلة عمودية ومتتاز بتردد عاٍل 

يبلغ 36,000 ذبذبة في الساعة. وال بّد من اإلشارة إلى 

El Primero Sport اجلديد مستوحى  موديل  أّن 

للعام  العائد  الشهير   El Primero من كرونوغراف 

متوافر  املوديل  هذا  أّن  أخيًرا  بالذكر  اجلدير   .1969

في ثالثة إصدارات كالسيكية أنيقة مختلفة، وهو يؤّمن 

استمرارية إرث الكرونوغرافات الرياضية املمّيزة.    

اليفستايل

الشوكوالته!  إلى  املرح  حس  أكوا  باتشينو  مجموعة 

وتأتي املجموعة لتكمل مجموعة باتشينو من باتشي التي 

العناصر  في  يكمن  االختالف  ولكن  كبيرًا  جناحًا  القت 

البحرية في التصميم الثرية باللون األزرق والشخصيات 

تسع  املجموعة  وتتضمن  املتميز.  التغليف  على  البارزة 
أساسية  شخصيات  سبع  مرحة،  باتشينو  شخصيات 

الصغار  لتبهر  إضافيتان  شخصيتان  إليها  انضمت 

الكلب  ودوجي  الهرة  وكاتي  األرنب  بوني  بحيويتها: 

ودوملي الغزال وإلي الفيل وجيري الظرافة وليوني األسد 

وتيمي النمر وزوي الزيبرا.

النهار  من  حلظة  كل  في  املرح  املجموعة  هذه  تعزز 
والشوكوالته  واالبداع  باأللوان  مليء  عالم  إلى  وتنقلك 

الشهية وااللعاب احلصرية! صنعت الشوكوالته بأفضل 

مصحوبة  زاهية  بألوان  صناديق  في  وحفظت  املكونات 

بأكياس من األلعاب املثيرة ما يحول باتشينو أكوا إلى 

لذة حقيقية للصغار.
علّق رئيس مجلس إدارة باتشي اإلمارات، أسامة شقير 

لروح  يشهدان  والتعاون  اجلديدة  املجموعة  "هذه  قائاًل 

ال  باتشي  أن  ويظهر  باتشي  بها  تتحلى  الذي  االبداع 

جميع  حتاكي  التي  السارة  املفاجآت  تقدمي  عن  تكف 

الفئات العمرية واجلنسيات".

وأضاف رئيس ومدير إدارة أتالنتيس، ذا بالم، سيرج 

زالوف قائاًل "تقدم باتشي سلسة من الشوكوالتة الشهية 

في  وتقدمها  بالم،  ذا  ألتالنتيس،  خصيصًا  واملصممة 

ونرحب  عام 2014  منذ  املنتجع  في  واألجنحة  الغرف 

لشراكتنا  امتدادًا  تأدي  التي  أكوا  باتشينو  بسلسلة 

الناجحة".

Patchi unveils, Patchino Aqua in the UAE
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Christmas Celebration @ Mr. Mrs. Karl Hamer’s Residence,
Managing Director Al Habtoor Motors
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US1 Million prize presentation Shyamjith Vasanthan

Hares Fayad and Salah Tahlak

DDF Finest Surprise draw to win two luxury cars and one motorbike

Shoppers throng the aisles and check-outs counter in Concourse C

Colm McLoughlin and Hares Fayad

Salah Tahlak, Ramesh Cidambi, Colm McLoughlin ,George Horan and 
Sean Staunton with Dubai Duty Free staff

The Dubai Duty Free senior officials at the ceremonial cake cutting in 
Concourse C

Celebratory atmosphere at Dubai Duty Free Shopping Complex

Dubai Duty Free, 32nd Anniversary
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