




مهرجان محمد بن راشد للقدرة يجمع العالم

كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة من أهم فعاليات املوسم، اكتسبت نسخة 

هذا العام زخمًا إضافيًا بعد قرار سمّوه بتحويلها إلى مهرجان كبير متميز للقدرة يستمر 

ثالثة أيام، يتضمن سباقًا دوليًا ملسافة 160 كم، سباقني لإلسطبالت اخلاصة االشتراك 

الفردي ملسافة 100 كم وآخر للسيدات ملسافة 100 كم.

حتويل كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة إلى مهرجان، خلق نقلة 

كبيرة لهذه الرياضة، وشّكل دعمًا ملسيرة سباقات القدرة محليًا وعامليًا، فقد شهدنا جتمعًا 

دوليًا لفرسان من أكثر من 40 دولة يجمعهم عشق الفروسية، تنافسوا على مدى ثالثة أيام 

مبدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

شهر يناير يشكل ذروة موسم الفروسية، حيث تبدأ معظم البطوالت واألحداث املهمة، كرنفال 

يعطي  دائمًا  وهو  العاملية،  اخليول  خيرة  املوسم  هذا  استقطب  العاملي مبيدان  دبي  كأس 

مؤشرًا إلى مستوى األمسية اخلتامية، كأس دبي العاملي، البطولة األغلى في العالم، التي 

تقام هذا العام في اخلامس والعشرين من مارس املقبل.

شهر يناير أيضًا شهد اإلعالن عن تفاصيل النسخة التاسعة ملهرجان سمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة، حيث تقام فعاليات املهرجان على ميادين 

الفروسية في أكثر من 9 بلدان.

األحداث املتالحقة خالل ما مضى من املوسم حملت اإلثارة والتشويق في بقية النشاطات، 

حيث أقيمت فعالية بطولة الشراع الدولية لقفز احلواجز مبنتجع الفرسان في أبوظبي، كذلك 

بطولة صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز احلواجز بالشارقة، وأيضًا شهدت الفترة 

املاضية عددًا من مسابقات جمال اخليل.

بطوالت البولو واصلت انطالقتها القوية، حيث اختتمت قبل أيام بطولة صاحب السمو رئيس 

الدولة بنادي غنتوت، تّوج بها فريق اإلمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم، 

انطلقت بعدها بطولة كأس مكالرين التي تأتي ضمن كأس دبي الذهبية للبولو )بطولة دبي 

املفتوحة( التي يصل عدد الهانديكاب في دورتها الثامنة هذا العام إلى 18 هدفًا وتقام في 

منتجع ونادي احلبتور للبولو.
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بحضور حمدان بن محمد وحمدان بن راشد

فارس العرب يتّوج المزروعي بطاًل لكأس محمد بن راشد للقدرة

قدرة

تّوج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

راشد  بن  محمد  كأس  سباق  في  الفائزين  الله،  رعاه 

صاحب  مهرجان  ختام  في  كم،   160 ملسافة  للقدرة 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العاملي للقدرة 

أقيمت  والذي  العالم،  مستوى  على  نوعه  من  األكبر 

فعالياته في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  الفعاليات  وشهد 

راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، وسمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس الفريق امللكي 

البحرينية،  األوملبية  اللجنة  رئيس  للقدرة  البحريني 

والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس االحتاد 

الدولي للفروسية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي 

من  كبير  وعدد  للفروسية،  اإلمارات  احتاد  رئيس 

املسؤولني، وجمهور غفير من عشاق الفروسية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

رعاه الله، أن اإلمارات أصبحت ميدانًا لرياضة القدرة، 

وأرضًا لصنع أبطالها الذين باتوا قادرين على املنافسة 

مختلف  في  خفاقًا  عاليًا  اإلمارات  علم  ورفع  العاملية، 

احملافل الدولية.

العام،  هذا  للقدرة،  سمّوه  مهرجان  أن  إلى  وأشار 

شكل عنصر جذب لفرسان العالم الذين حرصوا على 

املشاركة في منافسته األكبر عامليًا، وهو ما سيكون له 

عظيم األثر في تبادل اخلبرات بني فرسان اإلمارات من 

ناحية، وبني أبطال العالم من ناحية أخرى.

لرياضة  املتواصل  الدعم  استمرار  على  سمّوه  وشّدد 

وجه  على  القدرة  ورياضة  عام  بشكل  الفروسية 

على  لها  عنوانًا  اإلمارات  أصبحت  والتي  اخلصوص، 

العالم، مبا يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها  مستوى 

محليًا وعامليًا، مؤكدًا أهمية مثل تلك الفعاليات الكبيرة 

التي تسهم بال شك في رفع كفاءة الفرسان وجاهزية 

اخليول للمنافسات العاملية.

وأعرب سمّوه عن سعادته باملستوى الطيب الذي شهدته 

عليه، وحرصهم  للقائمني  وتقديره  املهرجان،  منافسات 

يليق مبكانة دولة اإلمارات  على خروجه بالشكل الذي 

وأبطالها، وأكد سمّوه دعمه الحتاد اإلمارات للفروسية، 

عليه،  ويعتمد  كفء  لالحتاد  اجلديد  املجلس  إن  وقال 

لذلك سلمناه اإلشراف على مدينة دبي الدولية للقدرة، 

وسنكون لهم سندًا.

مشاركة ضخمة في المهرجان
شارك في منافسات مهرجان سمّوه للقدرة، الذي بات 

مستوى  على  القدرة  لرياضة  الكبير  الرياضي  احلدث 

 40 ميثلون  وفارسة،  فارسًا   750 واملنطقة،  الدولة 

بكأس  استهاللها  كان  سباقات  ثالثة  وضم  دولة، 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 

 100 ملسافة  الفردي  واالشتراك  اخلاصة  لإلسطبالت 

كم يوم األربعاء املاضي، وكأس صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات ملسافة 100 

بالسباق  املهرجان  واختتم  املاضي،  اخلميس  يوم  كم 

األكبر كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم للقدرة ملسافة 160 كم، وهو احلدث األبرز الذي 

استعد له جنوم وأبطال اإلمارات والعالم، وأهم املدربني 

واإلسطبالت في الدولة وخارجها.

المزروعي يحقق فوزه األول
في البطولة األكبر

السباق  لقب  املزروعي،  مطر  حميد  الفارس  انتزع 

الرئيس للمهرجان، كأس صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم للقدرة ملسافة 160 كيلومترًا، ومن 

كان  هذا  األكبر  الفوز  أن  الصدف  وغرائب  محاسن 

ولكنه  القدرة،  سباقات  في  الفارس  مسيرة  في  األول 

صهوة  ممتطيًا  للناموس،  وأهاًل  وناضجًا  جديرًا  كان 

اجلواد »رجاس« إلسطبالت )M7(، مسجاًل زمنًا قدره 

كلم/  23.79 بلغ  سرعة  مبعدل  ساعات،   6:43:27

الفارس منصور سعيد  الثاني  املركز  في  ساعة. وحل 

كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مقدمة من

محمد بن راشد حرص على حضور السباق.

وسمّوه مع حمدان بن راشد بحضور سعيد منانة.

محمد بن راشد يتحدث إلى حمدان بن محمد.
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كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مقدمة منقدرة

حمدان بن محمد يتابع الفرسان حتى خط النهاية. 
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كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مقدمة منقدرة

عبارة  عينية  جوائز  الفائزون  ونال  »لوجنني«،  وبرعاية 

أكمل  من  لكل  قّيمة  مالية  وجوائز  سيارات،   10 عن 

السباق بنجاح.

ســـــبـاق األحصنــــة الصغــــيرة
على  لألطفال  طريفًا  سباقًا  املنظمة  اللجنة  أقامت 

وذلك  متر،   1000 ملسافة  )بوني(  الصغيرة  األحصنة 

حرصًا من اللجنة على إضفاء أجواء من املرح العائلي، 

وأقيم السباق متزامنًا مع عملية فحص اخليول للسباق 

الرئيس يوم اجلمعة املاضي. 

وشهد الفعالية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، وحرص على تهنئة األطفال الفائزين، 

كما شهد الفعالية أيضًا سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن  حمدان  الشيخ  وسمو  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل 

املالية، وحرم  وزير  دبي  نائب حاكم  آل مكتوم،  راشد 

صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، سمو األميرة هيا بنت احلسني.

وحضر فعاليات سباق األحصنة الصغيرة أيضًا كٌل من 

سمو الشيخ زايد بن محمد آل مكتوم، وسمو الشيخة 

اجلليلة بنت محمد آل مكتوم، إضافة إلى عدد كبير من 

األطفال وعائالتهم من املواطنني واملقيمني.

 البطل يهدي الفوز إلى فارس العرب
أهدى بطل السباق الفارس حميد مطر راشد املزروعي، 

الفوز باللقب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 

حاكم دبي، رعاه الله. كما تقدم بطل السباق بالشكر 

إلى سمّوه إلتاحته له فرصة املشاركة بخيول إسطبالت  

)M7(. وقال املزروعي إنه سعيد بأن يكون أول فوز له 

في مسيرته بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم.

إسطبل  مدرب  وتوجيهات  بخطة  السباق  بطل  وأشاد 

)M7(، محمد السبوسي، وقال إنه كان لها األثر األكبر 

في حتقيق الفوز بهذا اللقب الغالي، كما أشاد بجميع 

العاملني في اإلسطبل. وأضاف املزروعي أن الفوز بهذا 

اللقب الغالي رفع سقف طموحه، حيث يأمل في مواصلة 

هذا التألق والفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة 

في الوثبة الشهر املقبل.

إسطبالت الكمدة تتألق
في سباق اإلسطبالت الخاصة

تألقت خيول إسطبالت الكمدة خالل سباق اإلسطبالت 

اخلاصة واالشتراك الفردي ملسافة 100 كلم الذي أقيم 

ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم للقدرة، مبشاركة 300 فارس وفارسة 

ميثلون مختلف إسطبالت وأندية الفروسية بالدولة.

األول  املركزين  على  الكمدة  إسطبالت  فرسان  وهيمن 

والثاني، حيث توجت الفارسة ليلى محمد عبيد املرزوقي 

الشحي  صالح  أحمد  زميلها  حل  فيما  السباق،  بلقب 

املري  غامن  عبدالله  الفارس  ومنح  الثاني،  املركز  في 

إسطبالت زعبيل لقب املركز الثالث.

اللواء  الفائزين  بتتويج  وقام  أيضًا  السباق  وشهد 

الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس احتاد الفروسية، 

والدكتور غامن الهاجري، األمني العام لالحتاد، وسعيد 

عيسى  ومحمد  باالحتاد،  القدرة  جلنة  رئيس  الكمدة، 

العضب، املدير العام لنادي دبي للفروسية.

وقطعت الفارسة ليلى املرزوقي، بطلة السباق، املسافة 

آر« من إسطبالت  دبليو  على صهوة اجلواد »مومنتوم 

الكمدة في زمن قدره 3:21:09 ساعات، مبعدل سرعة 

بلغ 29.83 كلم/ساعة.

وقطع الوصيف أحمد صالح الشحي املسافة على صهوة 

 3:22:27 قدره  زمن  في  تايجر«  »جوباني  اجلواد 

 ،)MRM(  الفارسي على صهوة »تسوان« إلسطبالت

الثالث  املركز  في  وحل  ساعات،   6:43:28 مسجاًل 

»إتش  على صهوة  الكتبي  ملهوف  الفارس سالم حمد 

إل بي باسك« إلسطبالت  )M7(، مسجاًل 6:43:28 

ساعات.

نائب رئيــس االتحــاد الـدولـي
يشـارك فـي التتـويـج

التتويج الشيخ خالد بن عبدالله آل  شارك في مراسم 

واللواء  للفروسية،  الدولي  االحتاد  رئيس  نائب  خليفة 

اإلمارات  احتاد  رئيس  الريسي  ناصر  أحمد  الدكتور 

نادي  عام  مدير  العضب  عيسى  ومحمد  للفروسية، 

للفروسية، وخوان كارلوس كابيلي، وباتريك عون  دبي 

ممثاًل لـ»لوجنني«. وأقيم السباق بتنظيم من نادي دبي 

اإلمارات  احتاد  مع  والتنسيق  وبالتعاون  للفروسية، 

للفروسية،  الدولي  االحتاد  إشراف  وحتت  للفروسية، 

وسمّوه يتّوج الفائزين.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد حرصا عل تهنئة الفرسان الفائزين.
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كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مقدمة منقدرة

السباق شهد مشاركة كبيرة.
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كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مقدمة منقدرة

املركز  املري، صاحب  عبدالله  الفارس  وقطع  ساعات، 

زمن  في  »رزام««  اجلواد  على صهوة  املسافة  الثالث، 

قدره 3:23:55 ساعات.

على  احلمادي  جمعة  حسن  الرابع  املركز  في  وجاء 

الركنا  إسطبالت  من  تشالوا«  »جانور  اجلواد  صهوة 

في زمن قدره 3:33:12 ساعات، فيما حل في املركز 

اخلامس صالح علي مبارك الكعبي على صهوة اجلواد 

»هناد« من إسطبالت اخلليج في زمن قدره» 3:33:22 

ساعات.

البطلة: »مومنتم« جواد رائع
قادت  التي  املرزوقي،  ليلى  البطلة  الفارسة  أشادت 

اجلواد »مومنتم دبليو آر« إلسطبالت الكمدة إلى منصة 

واالشتراك  اخلاصة  اإلسطبالت  سباق  في  التتويج 

محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  الكبير  بالدعم  الفردي، 

بن راشد آل مكتوم لرياضة القدرة التي حتفز الفرسان 

واإلسطبالت على تقدمي أفضل ما لديهم.

آر( جواد رائع قدم  وأضافت: »اجلواد )مومنتم دبليو 

أداًء قويًا من املرحلة األولى وحتى نهاية السباق، حيث 

استفاد من الوزن الذي مت تخفيضه إلى 55 كلغم، الذي 

منح فرصًا أكبر للمشاركني«، وتابعت: »أعتقد أن وزني 

باإلضافة  اآلخرين،  الفرسان  مقابل  ساعدني  اخلفيف 

إلى الدعم الكبير من املدرب الكمدة«.

وجدتها  التي  احلثيثة  باملتابعة  املرزوقي  ليلى  وأشادت 

أثناء  يوجهها  كان  الذي  إبراهيم،  منصور  املدرب  من 

وتقليل  الكثيفة  الرمال  تفادي  وهي  السباق،  مجريات 

السرعة خالل املرتفعات لتفادي إصابة اجلواد بالعرج، 

بعض  في  السرعة  وزيادة  باملياه،  التزود  جانب  إلى 

األماكن حسب تضاريس مراحل السباق املختلفة.

وأوضحت »تدربت على هذا اجلواد قبل انطالقة السباق، 

وقد أدى اخليل بشكل جيد كما توقعت، ومتكن من قطع 

مسافة الـ100 كلم بكل جدارة، وهو من اخليول التي 

ميكنها إكمال مسافة 120 كلم، واملستقبل كبير أمامه 

في إسطبالت الكمدة«.

راشد الكمدة يثّمن
جهد الجواد والفارسة

»مومنتم  باجلواد  الكمدة  راشد  واملالك  املدرب  أشاد 

وبتتويجه  اخلاصة  اإلسطبالت  سباق  في  آر«  دبليو 

باملركز األول مع الفارسة ليلى املرزوقي، والذي أشرف 

السباق.  من  تقريبًا  شهر  قبل  منصور  املدرب  عليه 

وكان  جدارته،  أكد  آر(  دبليو  )مومنتم  »اجلواد  وقال: 

جاهزًا، وقدم أداء مميزًا توج به جهوده بالفوز«، مشيدًا 

التعليمات،  جميع  نفذت  التي  املرزوقي  ليلى  بالفارسة 

موضحًا أنها بطلة كبيرة.

محمد  الشيخ  السمو  بدعم صاحب  الكمدة  أشاد  كما 

كل  وبدعم  والرياضيني،  للرياضة  مكتوم  آل  راشد  بن 

السباقات والوجود في امليادين، وهذا ما يدفعنا لبذل 

%200 من اجلهود.

اإلسبانية ناروا تهدي إسطبالت
»M7« لقــب سباق السيدات

حفل سباق السيدات ملسافة 100 كلم الذي أقيم في 

فاحتة فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم للقدرة، بتنافس مثير امتد الى األمتار 

النهائية للسباق الذي شاركت فيه سمو الشيخة فطيم 

بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة مرمي بنت عمر 

القاسمي، والشيخة جنالء بنت سلمان آل خليفة، إلى 

جانب 195 فارسة من داخل وخارج الدولة.

بلقب  ايبانيز  كالفو  ناروا  اإلسبانية  الفارسة  وتوجت 

 »M7« السباق على صهوة الفرس »شغف« إلسطبالت

قاطعة املسافة الكلية في زمن قدره 3:22:13 ساعات، 

ومبعدل سرعة بلغ 34.99 كلم/ساعة.

إليزابيث  البلغارية  الفارسة  الثاني  املركز  في  وحلت 

هاردي على صهوة »دودلي ديك تي« إلسطبالت إعمار، 

التي قطعت املسافة في زمن قدره 3:22:13 ساعات، 

فيما حلت عفراء خليفة السويدي في املركز الثالث، بعد 

أن قطعت املسافة على اجلواد صهوة »مو دي مونتفالك« 

بزمن قدره 3:22:20 ساعات.

البطلة سعيدة بفوزها األول
كالفو  ناروا  اإلسبانية  الفارسة  السباق  بطلة  أعربت 

ايبانيز عن سعادتها بتحقيق الفوز بلقب النسخة األولى 

لسباق السيدات ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

وقالت الفارسة اإلسبانية إن املناسبة كونها حتمل ٍاسم 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي 

يعتبر من أكبر داعمي الفروسية في العالم، لذلك جاءت 

املنافسة قوية ومثيرة ألن الكل كان يتمنى الفوز.

لها في ظل  بالنسبة  يكن صعبًا  لم  السباق  إن  وقالت 

وجود الفرس القوية »شغف« التي أبلت بالء حسنًا خالل 

جميع مراحل السباق وأعطت كل ما طلبناه منها.

 وأشادت بطلة السباق بفريق إسطبل »M7« الذي قدم 

لها املساعدة الكاملة حتى حتقق هذا الفوز الغالي، كما 

أشادت باملدرب محمد السبوسي الذي كان لتوجيهاته 

األثر األكبر في حتقيقها الفوز.

في  قبل  من  شاركت  إنها  اإلسبانية  الفارسة  وقالت 

تصعد  التي  األولى  املرة  هذه  لكن  اإلمارات،  سباقات 

أهم  من  واحد  في  األول  باملركز  كفائزة  املنصة  إلى 

السباقات للسيدات.

حارس فياض مع باتريك عون وكأس البطولة وشعار »لونجين« الشركة الراعية.

تتويج بطلة سباق السيدات.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد مع الفائزة بسباق السيدات.
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تّوج اجلواد »ماثمون« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، وبإشراف مصبح 

األولى من  للجولة  بطاًل  وبقيادة جيم كرولي،  املهيري، 

واملخصص  متر،   1600 ملسافة  للتحدي  مكتوم  كأس 

إجمالي  البالغ  األولى،  للفئة  األصيلة  العربية  للخيول 

في  أقيمت  والتي  دوالر،  ألف   60 املالية  جوائزها 

البالغ  العاملي،  دبي  كأس  لكرنفال  االفتتاحي  السباق 

إجمالي جوائزه املالية مليونًا و40 ألف دوالر.

وملع بريق املدرب علي راشد الرايحي الذي سجل ثنائية 

مستحقة في احلفل، في حني تهاوت األزمان القياسية 

من  األولى  اجلولة  هذه  في  التوالي  على  الثاني  للعام 

كأس مكتوم للتحدي.

املرشحني  من  اللقب  اقتناص  من  »ماثمون«  ومتكن 

بيرن«  بي  »آر  عن  أطوال   8,5 بفارق  متفوقًا  الكبار، 

آل  زايد  بن  خليفة  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  لسمو 

نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، فيما جاء 

ثالثًا »منارك« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وسجل البطل زمنًا قياسيًا جديدًا بلغ 1:45:56 دقيقة، 

كرنفال كأس دبي العالمي

»ماثمون« و»لو برناردين« بطال كأس مكتوم

»ثاقف«  باسم  السابق املسجل  القياسي  الزمن  ناسفًا 

 ،2016  /1  /7 في  وسجله  دقيقة،   1:46:82 وقدره 

وعقب ختام الشوط تسلم سالم السبوسي جائزة الفوز 

من باتريك عون، ممثل شركة لوجنني راعي السباق.

على  الثاني  للعام  برناردين«،  »لو  اجلواد  وانتزع 

للتحدي  مكتوم  كأس  من  األولى  اجلولة  لقب  التوالي، 

ملسافة 1600 متر، املخصص للخيول املهجنة األصيلة، 

والبالغ إجمالي جوائزه املالية 250 ألف دوالر، والذي 

أقيم في الشوط اخلامس.

وجاء فوز »لو برناردين« بفارق طولني عن »لوجن ريفر« 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو 

ولي عهد دبي، فيما جاء في املركز الثالث »ليندو أمور« 

دانييل  بإشراف  مكتوم،  آل  خليفة  بن  محمد  للشيخ 

داريو موتون، وسجل البطل 1:36:67 دقيقة.

لكريستيان  وود«  »جولدن  الفرنسي  اجلواد  وفاجأ 

وقيادة  كولوري،  نيكوالس  وبإشراف  وينجتانس، 

في  منافسيه  سمويو،  كريستوف  الفرنسي  الفارس 

»لوجنني  لقب  على  متر   1900 ملسافة  الثاني  الشوط 

ال جراند كالسيك«، البالغ إجمالي جوائزه املالية 125 

ألف دوالر.

ومتكن اجلواد املنحدر من نسل »جولد اواي« من التفوق 

بفارق رأس عن »كربون ديتنج« لذيستل للخيول، ومتكن 

2:30:70 دقيقة،  بلغ  »جولدن وود« من تسجيل زمن 

بن  حمدان  الشيخ  لسمو  تايجر«  »ريو  ثالثًا  جاء  فيما 

محمد بن راشد آل مكتوم.

للسباقات  اإلمارات  لنقابة  »مصباح«  اجلواد  وأكد 

واتسون،  دوج  وبإشراف  بايرن،  وريبكا  الترفيهية 

وبقيادة سام هتشكوت، جدارته حني تفوق على نفسه 

في الشوط الثالث ملسافة 1900 متر على لقب سباق 

إجمالي  البالغ  الفروسية،  عالم  في  لوجنني«  »شغف 

جوائزه املالية 135 ألف دوالر.

فوز قياسي للجواد »مصباح« 
ومتّكن »مصباح« من كسب اللقب في زمن قياسي جديد 

بلغ 1:56:51 دقيقة، والتفوق بفارق 7,5 أطوال عن 

بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  جراوند«  »هنتنج 

راشد آل مكتوم، فيما جاء ثالثًا »توب كليرانس« لسمو 

الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

يذكر أن الزمن القياسي السابق وقدره 1:56:67 دقيقة 

كان مسجاًل باسم اجلواد »فروستيد« جلودلفني. عقب 

كارلوس  من خوان  اجلائزة  املالك  تسلم  الشوط  ختام 

كابيلي، وباتريك عون، ممثلي »لوجنني«.

»ارتجال« نجم السرعة
متكن اجلواد »ارجتال« لسمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم، وبإشراف علي راشد الرايحي، وبقيادة جيم 

 1000 ملسافة  الرابع  الشوط  بلقب  الفوز  من  كرولي، 

متر »عشبي« على لقب سباق مجموعة لوجنني ماستر 

للسرعة، البالغة قيمته 160 ألف دوالر.

»أواسيس  الفحل  نسل  من  املنحدر  »ارجتال«،  ومتكن 

هابي  »ذي  عن  طول  بفارق1,75  التفوق  من  درمي«، 

برنس« لشار أون مار، فيما جاء ثالثًا »كاسبيان برنس« 

لستيف لوتش، وسجل البطل زمنًا قدره 57:79 ثانية.

بن  محمد  للشيخ  اليتس«  ذي  »اليت  اجلواد  وحقق 

خليفة، وبإشراف مايك دي كوك، فوزًا صعبًا في الشوط 

السادس ملسافة 1800 متر »عشبي« على لقب سباق 

بطولة سنجسبيل ستيكس، البالغ إجمالي جوائزه املالية 

175 ألف دوالر.

الشوط السابع ملسافة 1400 متر »عشبي« على لقب 

إجمالي  البالغ  فيتا،  دولشي  لوجنني  مجموعة  سباق 

جوائزه املالية 135 ألف دوالر.

ومتكن البطل الذي حقق انطالقة انفجارية من الصفوف 

اخللفية من التفوق بفارق 2,5 طول عن »رينيه ماتس« 

الشيخ  لسمو  »غامر«  ثالثًا  جاء  فيما  كوكش،  ملروان 

حمدان بن راشد آل مكتوم، وقطع البطل املسافة في 

1:23:01 دقيقة.

سوميو  كريستوف  الفارس  منح  الذي  البطل  وتفوق 

»شامبيونشيب«  عن  عنق  بفارق  احلفل،  في  الثنائية 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشيخ  لسمو 

بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »إيرينشو«  ثالثًا  جاء  فيما 

 1:48:12 البطل  مكتوم، وسجل  آل  راشد  بن  محمد 

دقيقة.

وبإشراف  جلودلفني،  فاير«  »فالش  اجلواد  وعزف 

في  اخلتام  بيوك، حلن  وليام  وبقيادة  إبيلباي،  شارلي 

الجواد »لوبرناردين« بطل كأس مكتوم للخيول المهجنة.

الجواد »ماثمون« بطل كأس مكتوم للخيول العربية.
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راشد  بن  أحمد  الشيخ  لسمو  »فرجت«  اجلواد  توج 

الشوط  للميل  علي  بطولة جبل  بلقب سباق  آل مكتوم، 

زعبيل«  »سباق  السابع  السباق  حفل  ضمن  الرئيس 

ملضمار جبل علي والذي شهداحتفالية ضخمة نظمتها 

ادارة املضمار مبناسبة مرور 25 عاما على تأسيسه، 

للخيول  كلها  وتألف احلفل من ستة أشواط خصصت 

املهجنة األصيلة، وبلغت القيمة اإلجمالية جلوائزهااملالية 

مليونًا و5 آالف درهم، برعاية اسطبالت سمو الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم.

سلفرتنام  دروبا  بإشراف  املخضرم »فرجت«  ومتكنت 

وقيادة كريس هايس من اعادة خيول اإلسطبل األصفر 

الى الواجهة، بعد ان توج بلقب الشوط الرئيس ملسافة 

1600 متر تكافؤ، مبشاركة 12 خيال.

 وقطع املسافة بزمن قدره )6.211.3( دقيقة، وبفارق 

1.25 طول أمام وصيفه اجلواد »شمال نبراس« لنقابة 

في سباق »زعبيل« بمضمار جبل علي

الجواد »فرجت« يتوج بلقب الشوط الرئيس

اجلواد  ثالثا  حل  فيما  الترفيهية،  للسباقات  اإلمارات 

»آرت ويف« حملمد البوصي الغفلي.

آل  محمد  بن  أحمد  الشيخ  لسمو  وخطف »برابام« 

تصنيف  للخيول  األول املخصص  الشوط  مكتوم، لقب 

وقطع  )تكافؤ(،  مترًا   1950 ملسافة   )89  –  80(

املسافة بزمن قدره 1:58.79 دقيقة، وحل في املركز 

الثاني »ترايد اند ترو« حملمد خليفة البسطي، وجاء في 

املركز الثالث »انساني« لسمو الشيخ حمدان بن راشد 

لسلطان  إيفورت«  »إنتنس  اجلواد  وانتزع  مكتوم.  آل 

قاطعا  متر،   1600 ملسافة  الثاني  الشوط  لقب  علي، 

املركز  في  تاله  دقيقة،   1:38:03 قدره  بزمن  املسافة 

وجاء  الشامسي،  عبدالله  ألحمد  امباير«  »زين  الثاني 

ثالثا »قناص« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

الشوط  أصغر،  لناصر  »راكونتيور«  اجلواد  وكسب 

فوق  وما  سنوات   4 عمر  للمبتدئة  الرابع املخصص 

قدره  بزمن  املسافة  وقطع  متر،   1400 ملسافة 

1:26:05 دقيقة متفوقا بفارق ثالثة ارباع الطول عن 

»كراوديد« لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، فيما 

حل ثالثا »أجواد« لراشد بورسلي.

وفاز اجلواد »حامورابي« لسمو الشيخ سعيد بن محمد 

ملسافة  للخيول  املخصص  اخلامس  بالشوط  مكتوم  آل 

1200 متر تكافؤ وسجل 1:11:53 دقيقة، وجاء في 

في  جاء  فيما  جولد،  لتتش  نوبل«  »سو  الثاني  الركز 

املركز الثالث »كينج كول« خلالد بن دسمال.

راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »مشير«  اجلواد  ونال 

آل مكتوم لقب الشوط السادس واألخير ملسافة 1000 

متر، محققا ثالثية هذا املوسم، وسجل زمنا بلغ 58.19 

ثانية، تاله في املركز الثاني »مروج« لسمو الشيخ احمد 

الثالث »املرجو«  املركز  بن راشد آل مكتوم، وجاء في 

جليامناريا سرليني.

مضمار جبل علي يحتفل بيوبله الفضي

شهد سباق »زعبيل« مهرجان احتفالي مبناسبة اليوبيل 

للفنون  دبي  فرقة  مبشاركة  العائلي  للمضمار  الفضي 

الشعبية وفرقة التنورة املصرية وفرقة دبي درمز وفرقة 

الكرتونية  الشخصيات  وفرقة  الفنية  للعروض  أبها 

بقيادة )أم خماس(، وشهد الفعاليات املهندس شريف 

احللواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد 

آل مكتوم مدير مضمار جبل علي، وميرزا الصايغ مدير 

مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والسفير 

الراعية  املؤسسات  وممثلو  هنسي،  باتريك  اإليرلندي 

ألشواط السباق. وتقدم املهندس شريف احللواني نائب 

مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير 

مضمار جبل علي، بأسمى آيات التهانئ والتبريكات إلى 

سموه مبناسبة ذكرى »اليوبيل الفضي« ومرور 25 سنة 

فيه،  السباقات  وإقامة  العائلي  املضمار  تأسيس  على 

مشيرا إلى ان النجاحات التي حتققت بفضل الرعاية 

الكرمية والدعم الالمحدود لسموه.

كما تقدم احللواني بالتهنئة لسمو الشيخ أحمد بن راشد 

الرئيسي  الشوط  في  اجلواد  فوز  مبناسبة  مكتوم  آل 

ونيل بطولة جبل علي للميل، وقال ان »ُفرجت« الذي قدم 

أداًء رائعا خاصة في األمتار األخيرة.

اليوبيل الفضي  وقال احللواني ان االحتفالية مبناسبة 

للمضمار، هي تعبير عن احلب الكبير للجمهور الكبير 

الذي ظل وفيا لهذا املضمار العريق. 

ميرزا الصايغ وشريف الحلواني أثناء تتويج الفائزين.

الجواد »فرجت« الفائز بسباق جبل علي.

تتويج الفائزين بسباق جبل علي.
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سباق

صهوة  على  هوملبيرج  مالن  السويدية  الفارسة  توجت 

اجلواد »شدان« إلدريس بن حمود البلوشي، وبإشراف 

حمد بن حمود البلوشي، بطلة للجولة األولى من بطولة 

للسيدات  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  لسمو  العالم 

)أفهار( ملسافة 1600 متر، البالغة جائزته املالية 30 

ألف يورو.

على  البلوشي  حمد  بن  سيف  العماني  الفارس  ونال 

ومدربه  ملالكه  نايت«  ستاري  دبليو  »آر  اجلواد  صهوة 

مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية في مسقط

هولمبيرج تتّوج بلقب افتتاح مونديال »أم اإلمارات« للسيدات

من  األولى  اجلولة  لقب  املالكي،  سيف  بن  عبدالله 

)إيفهرا(،  املتدربني  للفرسان  اإلمارات(  )أم  مونديال 

البالغة جائزته املالية 20 ألف يورو.

بالعاصمة  الرملي  الرحبة  مبضمار  السباقان  أقيم 

من  التاسعة  النسخة  مظلة  حتت  مسقط،  العمانية 

نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  مهرجان 

العاملي للخيول العربية األصيلة، وشارك في السباقني 

نخبة  من   22 األصيلة،  العربية  اخليول  صهوات  على 

الفرسان والفارسات من عمان ومختلف دول العالم. 

واجتمع لسباق السيدات، البالغ طوله 1600 متر، 10 

فارسات، وجاء السباق حافاًل باإلثارة والتشويق حتى 

هوملبيرج  السويدية  تخطف  أن  قبل  األخيرة،  األمتار 

هيوز  جودي  البريطانية  الفارسة  وصيفتها  من  اللقب 

حمود  واملدرب  للمالك  السريعة«  إف  »بي  على صهوة 

بن سيف الرقادي.

دقيقة،   1:54:45 في  املسافة  قطع  البطل من  ومتكن 

وحلت في املركز الثالث الفارسة األيرلندية هيلني موني 

على صهوة »ربدان« لعبدالرحمن بن يوسف البلوشي، 

وبإشراف محمد بن عبدالرحمن البلوشي. 

املتأهالت  أولى  هوملبيرج  مالن  الفارسة  وأصبحت 

اخليول  سباقات  عاصمة  أبوظبي  في  البطولة  لنهائي 

العربية في العالم.

)أم  مونديال  سباق  من  األولى  اجلولة  بلقب  وتّوج 

متر،   1600 ملسافة  املتدربني  للفرسان  اإلمارات( 

الفارس العماني سيف البلوشي، بعد أداء احترافي في 

املراحل النهائية تّوج به جهوده بالفوز، قاطعًا املسافة 

في زمن قدره 1:54:77 دقيقة.

كيرسلي  موريشيوس  فارس  الثاني  املركز  في  وجاء 

رامسامي على صهوة »جرير« ملالكه ومدربه سعود بن 

عبدالله البلوشي، فيما جاءت في املركز الثالث الفارسة 

لسالم  »جياش«  صهوة  على  ويسماير  ايستر  األملانية 

بن راشد البلوشي، وبإشراف حمد بن سعيد املالكي.

وعقب ختام الشوط، قام محمد سلطان السويدي، سفير 

الدولة لدى سلطنة عمان، والرا صوايا املدير التنفيذي 

ملهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي 

ألكادمييات  الدولي  االحتاد  رئيس  العربية  للخيول 

سباقات اخليل )ايفهرا(، رئيس جلنة سباقات السيدات 

)افهار(،  الدولي  االحتاد  في  املتدربني  والفرسان 

ومنيرة املرزوقي ممثلة الشركة الوطنية إلنتاج وتسويق 

رئيس  الشيخ  محمد  بن  ومحسن  والدقيق،  األعالف 

بلدية مسقط، والعميد أول عبدالرزاق الشهورزي قائد 

الفائزين،  األبطال  بتتويج  العمانية،  السلطانية  اخليالة 

كما شارك في مراسم التتويج احملامية لولوه العوضي، 

وستيفانو دانيري ممثل الشركة الوطنية إلنتاج وتسويق 

األعالف والدقيق. 

»ميسور« بطل الديربي العماني 

وتزامن مع اجلولة األولى من البطولة العاملية ملونديال 

)أم اإلمارات( للسيدات والفرسان املتدربني مع سباق 

من  ويعد  األصيلة،  العربية  للخيول  العماني  الديربي 

وخصص  عمان،  سلطنة  في  السباقات  وأغنى  أشهر 

الشوط ملسافة 2000 متر للخيول في سن أربع سنوات 

فقط، وتألف حفل السباق من 8 أشواط.

السلطانية  للخيالة  »ميسور«  اجلواد  بالديربي  وفاز 

وبقيادة  البادي،  بطي  بن  سعيد  بإشراف  العمانية، 

الفارس أنس بن سالم السيابي، وحضر السباق وتّوج 

احلفل،  راعي  العماني،  الديربي  سباق  في  الفائزين 

محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط.

سيف البلوشي فأيزا بمونديال الفرسان المتدربين

السويدية بطلة السيدات
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جددت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

سباقات  في  تألقها  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان 

خامس  في  ثنائية  بتحقيق  األصيلة  العربية  اخليول 

والرماية  للفروسية  العني  نادي  مضمار  سباقات 

واجلولف الذي تألف من 7 أشواط، واكتسحت خيول 

صاحب السمو رئيس الدولة الشوط الثالث بالكامل فيما 

ثالثة  الفوز في  العلوي من حتقيق  املدرب هالل  متكن 

أشوط ليكون جنم ليلة السباق بال منازع، وشهدت الليلة 

أيضا تألق الفارس تاغ أوشيه الفائز بثنائية والفارس 

جورج بيكل بثنائية أيضا.

حسم اجلواد »بلد الريف« الصراع العنيف في اجلولة 

ملسافة  العني  ماراثون  سباقات  سلسلة  من  الثانية 

األصيلة  العربية  للخيول  املخصص  كافؤ،  متر   3200

حيث  درهم  ألف   100 املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ 

ثالثية للمدرب هالل العلوي

خيول رئيس الدولة تكتسح الشوط الثالث في سباق العين

الريف«  »بلد  ليسجل  خبرته  الفائز  اجلواد  استغل 

اململوك إلسطبالت العجبان بإشراف عبدالله احلمادي 

 3:53:44 قدره  زمن  في  الفوز  هارا  فرناندو  وقيادة 

دقيقة بفارق ثالثة أطوال عن املتألق أيضا »شيك داون« 

لصاحب السمو رئيس الدولة باشراف ايريك ليمارتنيل 

لسمو  »أسالن«  جاء  فيما  اوشيه  تاغ  الفارس  وقيادة 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان واشراف هالل العلوي 

وقيادة ريتشارد مولن في املركز الثالث.

»أمير السرايا« يعود االنتصارات

بعد قرابة العام متكن اجلواد »أمير السرايا« من العودة 

الوثبة  مزرعة  بكأس  الفوز  حقق  حيث  لالنتصارات 

في  وذلك  اخلاصة  اإلسطبالت  خيول  ملالك  املخصص 

الشوط األول من السباق اخلامس ملضمار العني على 

العربية  للخيول  املخصص  تكافؤ  متر   1400 مسافة 

األصيلة، والبالغ أجمالي جوائزه املالية 70 ألف درهم 

برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

العاملي للخيول العربية األصيلة، وتصدر »أمير السرايا« 

خلالد عبدالرحمن املهيري بإشراف هالل العلوي وقيادة 

 01:39:19 قدره  بزمن  السباق  أوشيه  تاج  الفارس 

الثاني  املركز  صاحب  عن  الطول  أرباع  ثالثة  بفارق 

»ناعم« لعلي عبدالعزيز العويس بإشراف هالل العلوي 

وقيادة باتريك كوسجراف، وجاء في املركز الثالث »ايه 

جوران  وقيادة  واشرافه  النيادي  خلليفة  مولع«  اف 

ميسيتوفيك.

»آوت  اجلواد  يحقق  محاوالت  أربع  بعد  األولى  للمرة 

رانك« الفوز في دولة االمارات العربية  بعد آن متكن 

 0,75 بفارق  ملصلحته  الثاني  الشوط  لقب  حسم  من 

طول،  ليتوج بكأس سباق كأس برنامج دارلي للتدريب 

املخصص للخيول املهجنة األصيلة ملسافة 1000 متر 

مالية  جوائز  على  تنافست  خيال   15 تكافؤ،مبشاركة 

لفتحي  رانك«  »آوت  وسجل  درهم،   ألف   75 بلغت 

السيد اقزمية، بإشراف مصبح املهيري، وبقيادة باتريك 

فيما جاء  ثانية   59:72 قدره  بزمن  الفوز  كوسجريف 

ثانيا »جتهيز« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

ٌوشراف مصبح املهيري وقيادة الفارس دين أويل وفي 

حتت  بورسلي  لنقابة  توينتي«  »اكسبو  الثالث  املركز 

اشراف راشد بورسلي وقيادة الفارس زافير زياني.

الشوط  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  خيول  اكتسحت 

الثالث بالكامل حيث حققت املراكز الثالثة األولى وجاء 

املهر »إفراج« أوال بفارق كبير عن منافسيه على مسافة 

باشراف  مسيرته  في  له  فوز  أول  ليكتب  متر   2000

بفارق  اوشيه  تاغ  الفارس  وقيادة  ليمارتنيل  ايريك 

ثمانية اطوال وربع الطول عن أقرب منافسيه »تشكيل« 

بقيادة نيكوالس بارزالونا فيما حل ثالثا »مبارك« بقيادة 

أيضا  ثالثية  ليمارتنيل  املدرب  ليحقق  افرانش  جيرالد 

في الشوط.

»أكبر دي برليز« يسجل فوزه األول

العلوي  هالل  مدربه  برليز«  دي  »أكبر  اجلواد  منح 

الفوز  من  متكن  أن  بعد  السباق  في  الثاني  الفوز 

األصيلة  العربية  للخيول  املخصص  الرابع  بالشوط 

جوائزه  إجمالي  البالغ  متر   2000 ملسافة  »تكافؤ« 

املالية 75 ألف درهم، وسجل »أكبر دي برليز« لفيصل 

الرحماني وبقيادة الفارس جورج بيكل من تسجيل زمن 

2:23:09 دقيقة بفارق أنف عن صاحب املركز الثاني 

»ايه اف محشوم« خلالد خليفة النابودة باشراف علي 

الرايحي وقيادة إسماعيل كايونكو فيما جاء في املركز 

الثالث »الوقاد« لعلي عبدالعزيز العويس باشراف هالل 

العلوي وقيادة الفارس دانيل تودهوب.

للتألق حيث  الدولة  رئيس  السمو  عادت خيول صاحب 

حققت املهرة »بينونة« بإشراف ايريك ليمارتنيل وبقيادة 

ملسافة  اخلامس  الشوط  في  الفوز  افرانش  جيرالد 

ألف   70 املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ  متر   1600

درهم، وسجلت »بينونة« 1:53:27 دقيقة. بفارق طولني 

وربع عن »شاه جهان دو رودمي« لعلي إبراهيم بوهندي 

جيسوس  الفارس  وقيادة  العلوي  هالل  واشراف 

روزاليس فيما جاء  في املركز الثالث »أسياد« لصاحب 

وقيادة  ليمارتنيل  أريك  واشراف  الدولة  رئيس  السمو 

الفارس تاغ اوشيه.

»آر بي جولياث« يكمل ثالثية العلوي
منح اجلواد »آر بي جولياث« الفوز الثالث للمدرب هالل 

العلوي بعد أداء قوي في الشوط السادس املخصص 

تكافؤ،  متر   1600 ملسافة  األصيلة  العربية  للخيول 

درهم وسجل  ألف   85 املالية  إجمالي جوائزه  والبالغ 

الفارس  وقيادة  عبدالله  لعبدالغني  جولياث«   بي  »آر 

اطوال  ثالثة  بفارق  دقيقة   1:50:89 بيكل  جورج 

لسمو  »أشراف«  الثاني  املركز  صاحب  عن  ونصف 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقيادة الفارس دين 

أونيل فيما حل ثالثا »السالم« لسمو الشيخ حمدان بن 

الرايحي  آل مكتوم أيضا، باشراف علي راشد  راشد 

وقيادة الفارس جيم كراولي.

سباق

افراج من خيول رٔييس الدولة التي حققت ثنأيية

امير السرايا بطل مزرعة الوثبة
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النعيمي  راشد  بن  الشيخ حميد  السمو  شهد صاحب 

سمو  بحضور  عجمان،  حاكم  األعلى  املجلس  عضو 

الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ختام 

النسخة 15 لبطولة عجمان جلمال اخليل العربي التي 

ملختلف  كبيرة  مبشاركة  أيام  ثالثة  مدى  على  أقيمت 

املرابط بالدولة.

ممثل  النعيمي  حميد  بن  أحمد  الشيخ  اخلتام  وحضر 

صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون اإلدارية واملالية، 

دائرة  رئيس  النعيمي  حميد  بن  العزيز  عبد  والشيخ 

التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد رئيس دائرة 

النعيمي،  عمار  بن  حميد  والشيخ  والتخطيط،  البلدية 

والشيخ راشد بن عمار النعيمي، والشيخ زايد بن حمد 

آل نهيان نائب رئيس جمعية اإلمارات للخيول العربية، 

والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة املالية 

املركزية، والدكتور غامن الهاجري األمني العام الحتاد 

الفروسية، وعدد من املسؤولني.

 مهرات مربط دبي يتوشحن بالذهب

العربية ذهبية  للخيول  انتزعت »دي مميزة« ملربط دبي 

بطولة املهرات بعمر سنة، فيما حصلت »جنود الزبير« 

ختام النسخة 15 لبطولة عجمان لجمال الخيل

ثنائية ذهبية لخيول مربط دبي وخيول عبد الله آل ثاني

للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني على الفضية ونالت 

سعود  بن  محمد  للشيخ  البداير«  »فجر  البرونزية 

القاسمي.

وانتزعت ذهبية املهرات »دي ماسة« ملربط دبي للخيول 

العربية فيما حصلت »نهاوند الزبير« للشيخ محمد بن 

عبد الله آل ثاني على الفضية وفازت »دي حنايا« ألحمد 

سعيد محمد صياح الهاملي بالبرونزية.

وحقق ذهبية البطولة لألفراس »كالسيكال ديفوشني أم 

حصل  فيما  ثاني  آل  محمد  بن  الله  عبد  للشيخ  أي« 

على الفضية »دي نوال« ملربط دبي للخيول العربية ونال 

البرونزية »األريام اليابا« إلسطبالت األريام العربية.

غيث الزبير« أجمل األمهار

و«دي شالل« الجواد الرائد

 في بطولة األمهار عمر سنة فاز بالذهبية »هاتش آل 

الغندور« ملربط هنايا فيما حصل على الفضية »شهوان 

ونال  الهاجري،  عبيد  محمد  غامن  للدكتور  الهواجر« 

البرونزية »دي شالل« ملربط دبي للخيول العربية.

وانتزع ذهبية األمهار »غيث الزبير« للشيخ محمد بن عبد 

الله آل ثاني فيما نال »اس كيو الناتو« ملربط الصقران 

للخيول العربية الفضية وفاز »مبخوت الهواجر« لراشد 

غامن محمد عبيد الهاجري بالبرونزية.

ضحى  علي  الشريفي  لسعود  »ريبال«  الفحل  وانتزع 

خليفه الكعبي ذهبية بطولة الفحول، فيما فاز بالفضية 

ونال  البستان،  السطبالت  رائد«  اس  بي   « الفحل 

األريام  السطبالت  بارع«  »االريام  الفحل  البرونزية 

العربية.

اإلمارات  في  الرائدة  املزرعة  جائزة  على  وحصلت 

على  حصل  فيما  العربية،  للخيول  دبي  مربط  مزرعة 

دبي  ملربط  شالل«  »دي  الرائد  اإلمارات  جواد  جائزة 

للخيول العربية، وفاز بجائزة اجلواد الفائز بأكبر عدد 

من النقاط واململوك ملواطن اجلواد »اف اس فينزويال« 

كما مت تكرمي أصغر عارض إماراتي في البطولة عبد 

الرحمن حميد أحمد العفريت الكويتي.

عمار النعيمي: النسخة الـ 15 األكثر

تطورًا وإبداعًا

عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  وجه 

بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إلى  الشكر  عجمان 

زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب 

نائب رئيس  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى 

أصحاب السمو أعضاء املجلس األعلى حكام اإلمارات 

على اهتمامهم ودعمهم لرياضة الفروسية.

بن  الشيخ حميد  السمو  اهتمام صاحب  وقال سموه: 

عجمان  حاكم  األعلى  املجلس  عضو  النعيمي  راشد 

بطولة عجمان جلمال اخليل  الكبير في جناح  األثر  له 

باهتمام  حظيت  والتي  عامًا،   15 مدى  على  العربي 

خاص من سموه حيث كان لرؤيته وأفكاره تأثير كبير 

فيما حققته البطولة من مكتسبات وجناحات على كافة 

األصعدة احمللية والعاملية.

كانت  عشرة  اخلامسة  النسخة  أن  إلى  سموه  وأشار 

األكثر تطورًا وإبداعًا مما عزز من مكانة هذا احلدث 

باإلمارات،  تقام  التي  الرياضية  الفعاليات  أبرز  ضمن 

مما يجعلها ملتقى سنويا جامعًا حملبي هذه الرياضة. 

في  متكنا  أن  محظوظني  أنفسنا  نعتبر  سموه:  وقال 

التي  األصيلة،  العربية  اخليل  إبراز جمال  من  عجمان 

تعتبر  التي  القوام،  الشكل ورشاقة  الله بجمال  حباها 

بجزيل  سموه  وتقدم  العربي.  تراثنا  من  أصياًل  جزءًا 

الشكر والتقدير للشركات واملؤسسات والهيئات الراعية 

بالدولة  الفروسية  وأندية  بعجمان  احمللية  والدوائر 

واللجنة املنظمة على جهودها املبذولة وجميع من أسهم 

في إجناح هذا احلدث.

عصام عبد الله يشيد

بحضور حميد النعيمي

للخيول  اإلمارات  جمعية  مدير  الله  عبد   أشاد عصام 

ان حضور  وقال  ببطولة عجمان جلمال اخليل  العربية 

صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو 

املجلس األعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن 

السمو  وأصحاب  عجمان،  عهد  ولي  النعيمي  حميد 

الفروسية  حتتلها  التي  الكبيرة  املكانة  يؤكد  الشيوخ، 

عامة وعروض جمال اخليل بصفة خاصة.

وقال عصام عبد الله أن جمعية اإلمارات للخيول العربية 

تنفيذا  الدولة  في  اجلمال  عروض  لكل  داعمة  ستظل 

لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما أشاد عصام عبد الله بحضور الشيخ زايد بن حمد 

متابعا  ظل  انه  وقال  اجلمعية،  رئيس  نائب  نهيان  آل 

ومشرفا على كل تفاصيل عمل جمعية اإلمارات للخيول 

بطولة  من  عشر  اخلامسة  النسخة  ان  وقال  العربي. 

النواحي  كل  من  ناجحة  جاءت  اخليل  جلمال  عجمان 

ورسخت مكانة اإلنتاج احمللي حيث تأهلت اعداد كبيرة 

من اخليول لالنطالقة واملشاركة في بطوالت أرفع.

نظمته  الذي  اجلمال  خيول  مزاد  بنجاح  أشاد  كما 

الهدف  ان  وقال  البطولة  هامش  على  وأقيم  اجلمعية 

دماء سالالتها  لتجديد  املرابط  لكل  الفرص  توفير  منه 

له  تسعى  الذي  الهدف  احمللي  اإلنتاج  مكانة  وترسيخ 

اجلمعية.

نجاح كبير لمزاد عجمان لخيول الجمال

 حقق مزاد عجمان للخيول العربية األصيلة الذي أقيم 

على هامش بطولة عجمان جلمال اخليل، جناحا كبيرا 

ومت بيع 39 من اخليول املعروضة. ووصلت قيمة اخليول 

اإلمارات  جمعية  عليه  اشرفت  الذي  املزاد  في  املباعة 

عدد  وبلغ  درهم،  ونصف  مليون  نحو  العربية،  للخيول 

اخليول املشاركة 73 خيال من خيول عروض اجلمال.

للخيول  اإلمارات  جمعية  جهود  ضمن  املزاد  ويأتي 

وتشجيعهم  واملربني  للمالك  السبل  كل  بتوفير  العربية 

لهم  كبيرة  فرصة  املزاد  يوفر  حيث  مرابطهم  لتطوير 

فيها،  السالالت  وجتديد  وإسطبالتهم  مرابطهم  لدعم 

وهو الثالث الذي تنظمه اجلمعية هذا املوسم.

التي مت  قيمة اخليول  املزاد محمد احلربي  وقال مدير 

بيعها جتاوزت مليون ونصف درهم، وبلغت قيمة أغلى 

اخليول  جميع  أن  مضيفا  درهم،  ألف   200 حصان 

املعروضة مسجلة لدى جمعية اإلمارات للخيول العربية.

اخليول  من  نخبة  ضمت  املزاد  قائمة  ان   وأضاف 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  املنتجة  العربية 

اخليول  ومربي  املالك  من  كبير  عدد  مشاركة  وشهد 

من  املنطقة،  ودول  الدولة  مناطق  مختلف  من  العربية 

املشاركني في البطولة. وأضاف ان أسعار املزاد كانت 

من  كبيرة  اعداد  اقتناء  على  املرابط  مناسبة وشجعت 

منصور  الشيخ  لسمو  بالشكر  احلربي  وتقدم  اخليول. 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 

كما  للجمعية،  املتواصل  دعمه  على  الرئاسة،  شؤون 

أشاد باإلشراف املباشر واملتابعة من قبل الشيخ زايد 

بن حمد آل نهيان نائب رئيس اجلمعية. 

التوحيدي: نتائج طيبة لربط دبي

مدير  العام  املشرف  التوحيدي  محمد  املهندس  أعرب 

البالغة  سعادته  عن  العربية  للخيول  دبي  مربط  عام 

التي ترتبت عن مشاركة مربط دبي في بطولة  للنتائج 

نال جائزة أفضل  العربي، حيث  عجمان جلمال اخليل 

مزرعة وذهبيتي املهرات واملهرات بعمر السنة، وفضية 

األفراس. وقال التوحيدي:« حققت خيولنا نتائج جيدة 

في منافسة قوية جمعات أقوى املرابط وأفضل اخليول 

في اإلمارات، وفي بطولة جرت العالدة أن تكون منصة 

النطالق أبطال عامليني أسوة بباقي بطوالت اإلمارات. 

النتائج  أفضل  يحقق  الذي  إلنتاجنا  مطمئنون  ونحن 

والعاملية، وسعداء بظهور أسماء جيدة متميزة  احمللية 

من إنتاجنا تعزز رصيد املربط من اإلنتاج احمللي ذي 

للمهرة »دي  بالنسبة  العالي جدا، كما احلال  املستوى 

مميزة« واملهرة »دي ماسة«، وهما من أبناء الفحل »اف 

أفضل  جائزة  أن  التوحيدي  وأضاف  رشيم«.  إل  ايه 

العاملية  واجلوائز  األلقاب  إلى  يضاف  اعتراف  مزرعة 

األخيرة  السنوات  خالل  املربط  عليها  حصل  التي 

وخاصة في املوسمني املاضيني وصوال إلى بطولتي )كل 

األمم( و)بطولة العالم(.

جمال الخيل

عمار النعيم يسلم محمد التوحيدي جأيزة فوز خيول مربط دبي.

حميد النعيمي اثناء البطولة.
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الوطنية جلمال اخليول  حفلت فعاليات بطولة اإلمارات 

العربية األصيلة، مبنافسات مثيرة في مختلف فئاتها، 

التي  البطولة  خالل  جديدة  ومرابط  خيول  وبرزت 

استمرت على مدى خمسة أيام مبشاركة غير مسبوقة 

من اخليول بلغت 618 رأسًا. وأقيمت مبوازاة البطولة 

الوطنية بطولة أخرى خصصت للمرابط احمللية حققت 

خاللها خيول علي غامن بن هميلة املزروعي ثنائية ذهبية 

عبر كل من »زرا بي إتش إم« بطلة املهرات، و»ياس بي 

إتش إم« بطل األمهار.

للفروسية،  أبوظبي  بنادي  فعالياتها  جرت  البطولة 

ونظمتها جمعية اإلمارات للخيول العربية، برعاية سمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

من  مباشر  وبإشراف  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء 

جمعية  رئيس  نائب  نهيان،  آل  حمد  بن  زايد  الشيخ 

اإلمارات للخيول العربية.

على  وحصلت  األضواء  عجمان  مربط  خيول  وخطفت 

بطولة اإلمارات الوطنية لجمال الخيل

مربط عجمان يكتسح البطولة برباعية ذهبية

»ع  من  كل  عبر  الوطنية  البطولة  في  ذهبية  ألقاب   4

ج نواري« بطلة املهرات بعمر السنة، و»فيليسيا آر إل 

سي« بطلة األفراس، و»ع ج جبران« بطل األمهار، و»ع 

ج مرزان« بطل الفحول. كما نال مربط عجمان جائزتي 

التكرمي اخلاص بالبطولة لكأس الشيخ زايد بن سلطان، 

وكأس اإلمارات.

»سوبر هاتريك« لخيول عجمان 

كسبت »ع ج نواري« ملربط عجمان ذهبية املهرات بعمر 

السنة، تاركة املركز الثاني واللقب الفضي إلى »عاجلة 

وذهبت  ثاني،  آل  محمد  بن  عبدالله  للشيخ  الزبير« 

بن سعود  للشيخ محمد  البداير«  »مروة  إلى  البرونزية 

القاسمي.

وتصدرت »سهيلة الزبير« للشيخ عبدالله بن محمد آل 

ثانية  الذهبي، وحلت  اللقب  ونالت  املهرات  ثاني بطولة 

ونالت الفضية »غالية الهواجر« للدكتور غامن الهاجري، 

الفضي »رشا  واللقب  الثالث  املركز  فيما حصلت على 

البداير« للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

وتوشحت بذهبية األفراس »فيليسيا آر إل سي« ملربط 

عجمان، ونالت البطولة الفضية »بي إيه ليفيا« لعلي غامن 

البرونزية  ونالت  ثالثة  حلت  فيما  املزروعي،  هميلة  بن 

»اجما« ملربط مندرة.

وحصد »هاتش ال الغندور« ملربط هنايا اللقب الذهبي 

لألمهار بعمر سنة، ونال الوصافة واللقب الفضي »دي 

ونال  الثالث  املركز  في  جاء  فيما  دبي،  ملربط  شالل« 

البرونزية »شهوان الهواجر« للدكتور غامن الهاجري.

الذهبية  البطولة  عجمان،  ملربط  جبران«  ج  »ع  وأحرز 

لألمهار، تاله في املركز الثاني »عمير الهواجر« للدكتور 

ونال  ثالثًا  وحل  الفضي،  اللقب  ونال  الهاجري  غامن 

البرونزية »إم دي إس السولعي« لقصي عبيدالله.

ملربط عجمان،  الذهبية  الرباعية  مرزان«  »ع ج  وأكمل 

ونال  الفحول،  بطولة  في  الذهبي  باللقب  تّوج  حني 

الفضية »األريام بارع« ملربط األريام، وحل في املركز 

املشهر« حملمد  إي  »إس  البرونزي  اللقب  ونال  الثالث 

سيف ملشروب احلبسي.

ثنائية لعلي غانم بن هميلة في المحلية

املزروعي  هميلة  غامن  لعلي  إم«  إتش  بي  »زرا  توجت 

بذهبية بطولة املهرات بعمر سنة، وحصلت على البطولة 

الفضية »بي إيه أمنية« ملربط بنات الريح، فيما جاءت 

ثالثة ونالت البرونزية »سارا بي إتش إم«، وهي أيضًا 

لعلي غامن هميلة.

وجاءت  املهرات،  ذهبية  البستان«  »راوية  وحصدت 

في املركز الثاني ونالت البطولة الفضية املهرة »سحر 

اللقب  ونالت  الطياري،  راشد  علي  ألحمد  اجلمال« 

البرونزي »روح االحتاد« إلبراهيم جاسم النويس.

اللقب  الصقران  ملربط  دي«  روز  فير  »ماي  وانتزعت 

اللقب  ونالت  ثانية  وحلت  األفراس،  لبطولة  الذهبي 

إلى  البرونزية  ذهبت  فيما  الهواجر«،  »شهد  الفضي 

»إليفرا« ملربط الياه.

واعتلى »ياس بي إتش إم« لعلي غامن هميلة املزروعي 

في  وجاء  السنة،  بعمر  األمهار  بطولة  في  الصدارة 

املركز الثاني ونال اللقب الفضي »كي إيه بادي« خلالد 

غامن العميري، فيما نال »جي إيه مهلب اجلزيرة« ملربط 

اجلزيرة، البرونزية.

وأحرز »معجب عذبة« حملمد أحمد عبداللطيف آل علي، 

الفضية  ونال  الثاني  املركز  في  تاله  األمهار،  ذهبية 

»حزور الهيثم« لعلي سالم الكعبي، فيما ذهبت البرونزية 

إلى »نبراس غرناطة« خلليفة جمال البلوشي.

ذهبية  اجلزيرة  ملربط  جوستيان«  دي  بي  »إي  وحصد 

ملربط  احلارث«  »دي  الفضية  ونال  الفحول،  بطولة 

الطيار، وجاء في املركز الثالث »باهي الهواجر« ملربط 

الغدير للخيول العربية.

زايد بن حمد: نجاح البطولة

بفضل دعم منصور بن زايد

أكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية 

الكبير ملنافسات  النجاح  العربية، أن  للخيول  اإلمارات 

الالمحدود  الدعم  بفضل  جاء  اخليل  جمال  عروض 

والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

باالهتمام واحلفاظ على اخليول العربية األصيلة.

وأبدى الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رضاه عن بطولة 

اإلمارات الوطنية جلمال اخليل، وقال إن الزيادة الكبيرة 

املالك  لرغبات  ترجمة  املشاركة هي  اخليول  أعداد  في 

العدد في املوسم  يزيد  يتوقع أن  أنه  واملربني، مضيفًا 

املقبل مع زيادة أعداد املالك واملربني.

وقال الشيخ زايد بن حمد آل نهيان إن اجلمعية تستمع 

للمالك واملربني وتسعى لدعمهم وتوفير كل متطلباتهم، 

تشجيعًا لهم على تطوير قدراتهم لتحسني اإلنتاج احمللي 

للحفاظ على هوية اخليول العربية وسالالتها األصيلة.

وأضاف أن اجلمعية في هذا الصدد اآلن تقوم بتطوير 

تطبيق ذكي ملساعدة املالك بتوفير قاعدة بيانات تشمل 

والبيع  التطعيم،  عملية  من  باخليول  يتعلق  ما  كل 

الشيخ  وأشاد  ويسر.  بسهولة  امللكية  ونقل  والشراء، 

زايد بن حمد آل نهيان، في ختام حديثه، بجهود إدارة 

عمله،  وفريق  عبدالله  عصام  بقيادة  اإلمارات،  جمعية 

البطولة  هذه  حققته  الذي  الكبير  النجاح  أن  مضيفًا 

والبطوالت التي سبقتها يرجع إلى جهودهم الكبيرة.

جمال الخيل

زايد بن حمد مع السفير الياباني
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عصام عبدالله: أكبر تجّمع للخيول

العربية في العالم

قال عصام عبدالله مدير جمعية اإلمارات للخيول العربية 

أن  مضيفًا  املقاييس،  بكل  ناجحة  جاءت  البطولة  إن 

جتمع أكثر من 600 رأس من اخليول العربية األصيلة 

في منافسة واحدة، عبر بطولة اإلمارات الوطنية، يعتبر 

األول من نوعه في العالم.

وأضاف عصام عبدالله أن هذا النجاح والعمل الضخم 

املستمرة  والتوجيهات  الكبير  الدعم  لوال  يتم  كان  ما 

نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  من 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وباملتابعة 

نهيان،  آل  بن حمد  زايد  الشيخ  من  الكبير  واالهتمام 

نائب رئيس اجلمعية.

وقال إن جمعية اإلمارات تسعى خلدمة اخليول العربية 

أن  إلى  مشيرًا  ومنافساتها،  أنشطتها  مختلف  في 

النوع  ناحية  من  تطورًا  شهدت  اخليل  جمال  عروض 

وأصبح  كثيرًا  تطور  احمللي  إنتاجنا  أن  كما  والعدد، 

األول حاليًا على الساحة من خالل النتائج الباهرة التي 

حتققت على مستوى العالم.

احمللي  اإلنتاج  أمر  تولي  اجلمعية  خطط  أن  وتابع 

القيمة،  واجلوائز  املنافسات  توفير  عبر  كبيرًا  اهتمامًا 

كما أن اجلمعية وضعت نظامًا يتيح الفرصة ألكبر عدد 

من املالك لنيل اجلوائز في هذه املنافسات.

الحربي: الكل رابح

توجه محمد احلربي عضو اللجنة العليا املنظمة ومدير 

البطولة، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

الكبير  النجاح  هذا  أثمرت  التي  وتوجيهاته  دعمه  على 

للبطولة، كما أثنى احلربي أيضًا على االهتمام واملتابعة 

احلثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس 

جمعية اإلمارات للخيول العربية، وحرصه على حضور 

الفعاليات، األمر الذي وجد اإلشادة من املالك واملربني.

وأشاد محمد احلربي بنجاح البطولة التي تعتبر األكبر 

قامت  العمل  فرق  جميع  إن  وقال  املشاركة،  من حيث 

الكم  من  الرغم  على  ممتازة،  بصورة  واجبها  بأداء 

الهائل من املشاركة، ما كان له األثر األكبر في تذليل 

كل الصعاب للمالك واملربني.

بالبطوالت  للفائزين  بالتهنئة  حديثه  ختام  في  وتقدم 

الذهبية، مشيرًا إلى أن نظام جمعية اإلمارات في توزيع 

اجلوائز يتيح الفرصة للجميع للفوز، ما يعني أن اجلميع 

فائز في هذه البطولة.

من المنافسات محمد الحربي عصام عبدالله

زايد بن حمد يتّوج مربط عجمان.
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ختام رائع لبطولة الفجيرة لجمال الخيل

تألق خيول الهاجري.. ومربط عجمان يظفر بجائزة كأس زايد 

َحَفَل ختام بطولة الفجيرة الدولية مبنافسات مثيرة في 

وخيول  عجمان  مربط  ونال  الست،  الذهبية  البطوالت 

بطوالت  عبر  ذهبية  ثنائية  الهاجري  غامن  الدكتور 

سنة  عمر  واألمهار  واألفراس  سنة  عمر  املهرات 

للشيخ  البداير  مربط  نال  فيما  »جونيور«،  واألمهار 

»جونيور«،  املهرات  لقب  القاسمي  سعود  بن  محمد 

مربط  ونال  الفحول.  لقب  على  املهذب  مربط  وحصل 

عجمان، باإلضافة إلى ذهبية األفراس واألمهار، جائزة 

كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، برعاية مهرجان 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول 

بلقب  الفائز  نال »مربط املهذب«  العربية األصيلة، كما 

الفحول، جائزة أفضل مواطن يحصل على بطولة ذهبية، 

وهي عبارة عن مهرة من اإلنتاج املتميز مقدمة من مربط 

دبي للخيول العربية.

وكانت البطولة انطلقت برعاية كرمية من سمو الشيخ 

محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبتوجيهات 

رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإشراف مباشر 

نائب  نهيان،  آل  حمدان  بن  حمد  بن  زايد  الشيخ  من 

رئيس جمعية اإلمارات للخيول العربية التي تشرف على 

تنظيم البطولة.

النواحي  جميع  من  كبيرًا  جناحًا  البطولة  وحققت 

التي  القياسية  املشاركة  حيث  من  والفنية،  التنظيمية 

جتاوزت الـ400 خيل، كما شهدت حضورًا جماهيريًا 

وحصدت  عائلية.  أجواء  في  بالبطولة  استمتع  كبيرًا 

املهرة »مروة البداير« للشيخ محمد بن سعود القاسمي، 

ذهبية املهرات عمر سنة، تلتها في املركز الثاني ونالت 

البطولة الفضية »ع ج هدبا« ملربط عجمان، وحلت ثالثًة 

ونالت البرونزية »كرمية العالية« ملربط العالية.

املهرات،  ذهبية  عجمان  ملربط  همس«  ج  »ع  ونالت 

وجاءت في املركز الثاني وحصلت على الفضية »نسمة 

القاسمي، فيما حلت  البداير« للشيخ محمد بن سعود 

ثالثة ونالت البرونزية »تشيليسون سيلك« ملربط الرحبة. 

وتوشحت »ع ج سيدة« ملربط عجمان بذهب األفراس، 

تلتها أفراس املالك علي غامن هميلة املزروعي »إس إف 

بيترا« التي نالت اللقب الفضي، ورفيقتها »أو أف دبليو 

كاليستا« التي حصلت على اللقب البرونزي.

وحصد »مرزوق الهواجر« حلميد غامن الهاجري ذهبية 

جرناس«  »دي  الفضية  نال  فيما  سنة،  عمر  األمهار 

ملربط دبي، وحصل على البطولة البرونزية »ملاح العالية« 

الثانية  الذهبية  الهواجر«  »زاهي  ومنح  العالية.  ملربط 

والبطولة  األول  املركز  نال  عندما  الهاجري  خليول 

الثاني ونال الفضية  الذهبية لألمهار، وجاء في املركز 

»إس جي سعد« ملربط النخيل، فيما حل ثالثًا وحصل 

للشيخ محمد بن سعود  البداير«  »بديع  البرونزية  على 

القاسمي.

اللقب  املهذب،  ملربط  دامور«  »اليوس  الفحل  وانتزع 

البطولة  ونال  الثاني  املركز  في  تاله  للفحول،  الذهبي 

الفضية »باهي الهواجر« ملربط الغدير للخيول العربية، 

وحل ثالثًا ونال اللقب البرونزي »بركان البداير« ألحمد 

علي شليك الشميلي. 

تكريم البطولة

في ختام فعاليات البطولة قام سالم الزحمي مدير مكتب 

ولي عهد الفجيرة املشرف العام على البطولة، وعصام 

رئيس  العربية  للخيول  اإلمارات  جمعية  رئيس  عبدالله 

الفنية  واللجان  واحلكام  الرعاة  بتكرمي  العليا،  اللجنة 

العاملة، باإلضافة إلى ممثلي املؤسسات اإلعالمية.

  عصام عبدالله يشيد بدعم محمد بن حمد

للخيول  اإلمارات  جمعية  مدير  عبدالله  عصام  توجه 

بالشكر  للبطولة،  املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  العربية 

لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، 

اجلهات  بكل  مشيدًا  البطولة،  ودعمه  رعايته  على 

مساهمتها  على  الفجيرة  بإمارة  والشعبية  الرسمية 

وجهودها في جناح وإخراج البطولة بهذا الشكل املميز، 

الفعاليات  نقل  في  جهوده  على  وسائله  بكل  واإلعالم 

بكل تفاصيلها. وقال إن البطولة جاءت ناجحة من كل 

النواحي، حيث حرصت جمعية اإلمارات على االهتمام 

بكل سالالت اخليول العربية إلعطاء خاصية جمال هذه 

اخليول املكانة التي تستحقها، لذلك مت إدراج البطولة 

حتت راية اجلمعية ولوائحها وهيئة التحكيم واملنظمني 

واللجان االنضباطية.

 الكعبي: النجاح يضعنا في تحدٍّ جديد

توجه علي مصبح الكعبي، املدير العام للبطولة، بالشكر 

ولي  الشرقي،  حمد  بن  محمد  الشيخ  لسمو  والتقدير 

عهد الفجيرة، وقال إن النجاح الكبير الذي حققته هذه 

لسمّوه،  والالمحدود  الكبير  الدعم  إلى  يعود  البطولة 

وتسخير كل اإلمكانات خلروج هذه البطولة بأفضل حلة.

التي  الراعية  الشركات  لكل  بالشكر  الكعبي  تقدم  كما 

كان لها دور كبير في جناح البطولة، معربًا عن أمله في 

مواصلة الشراكة والتعاون في املوسم املقبل، كما أشاد 

بجهود جمعية اإلمارات للخيول العربية.

البطولة  حتققه  ظلت  الذي  النجاح  إن  الكعبي  وقال 

القادمة  البطوالت  لتقدمي األفضل في  يضعنا في حتدٍّ 

بإذن الله، مشيدًا باملشاركة الكبيرة من مختلف املرابط 

في الدولة، وكذلك باحلضور اجلماهيري الكبير.

في  التوفيق  حالفهم  الذين  لكل  بالتهنئة  الكعبي  وتقدم 

جمعية  وضعته  الذي  النظام  إن  وقال  البطولة،  هذه 

يتم  حيث  الفوز،  لتحقيق  واسعة  فرصًا  كفل  اإلمارات 

توزيع جوائز لغاية املركز العاشر.

التوحيدي: عربون مبادرات مقبلة 

مدير  العام  املشرف  التوحيدي،  املهندس محمد  أعرب 

عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته مبا وصفه 

عرس جمال اخليل العربية في الفجيرة بنسخته الثانية 

كل  من  روعتها  استمدت  بطولة  جناح  جددت  التي 

وأثنى  الدولة.  في  ومؤسساته  اخليل  مجتمع  مكونات 

من  األطراف  كل  بذلتها  التي  اجلهود  على  التوحيدي 

ووسائل  ومساعدين  ومدربني  ومالك  ورعاة  منظمني 

اإلعالم واجلمهور العائلي.

وقال التوحيدي: »مربط دبي كان له – إضافة إلى رعاية 

البطولة ضمن االهتمام باخليل العربية واالحتفال بها – 

هدية عبارة عن مهرة من أجمل إنتاج اخليل العربية في 

تطوير  في  وجهودهم  للمالك  تكرميًا  وذلك  دبي،  مربط 
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اخليل العربية واالهتمام بها«.

أكثر  »نحن سعداء  بقوله:  تصريحه  التوحيدي  واختتم 

بحصول مربط مهذب على الهدية األصيلة، وهو مربط 

تواجد في البطوالت منذ عامني فقط، وهذا األمر انسجم 

مع أهدافنا من املبادرة التي نعتبرها امتدادًا ملبادرات 

سابقة وعربونًا ملبادرات الحقة تنبثق من رؤية صاحب 

وتوجيهات  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

اجلدد  املالك  قلوب  على  السعادة  بإدخال  سمّوه 

األسمى  الهدف  في حتقيق  يسهمون  واملجتهدين ممن 

بجعل اخليل العربية في املكانة التي تستحقها«.

الحربي: بطولة ناجحة من كل النواحي

إن  احلربي،  أحمد  محمد  للبطولة،  العام  املنسق  قال 

بطولة الفجيرة جاءت ناجحة من جميع النواحي الفنية 

والتنظيمية واإلقبال الكبير من املالك، مضيفًا أن هذا 

النجاح جاء بفضل الدعم الكبير والالمحدود من سمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

اإلمارات  جمعية  رئيس  الرئاسة  شؤون  وزير  الوزراء 

للخيول العربية، واإلشراف واملتابعة من الشيخ زايد بن 

حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس اجلمعية.

 وأضاف احلربي أن التوقيت الذي أقيمت فيه البطولة 

العطلة  وبدء  املعتدل  املناخ  حيث  من  مناسبًا  كان 

قبلة  البطولة  من  جعل  ذلك  أن  إلى  مشيرًا  املدرسية، 

للعائالت التي حضرت بكثافة.

للمرة  البطولة  فيه  تقام  الذي  املكان  إن  احلربي  وقال 

الثانية بالقرب من قلعة الفجيرة التاريخية أضاف بعدًا 

جماليًا للبطولة، حيث ميتزج التاريخ والتراث واألصالة 

التي متثلها اخليول العربية.

عصام عبدالله ومحمد الحربي وسالم الزحمي.
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الكبرى،  لوجنني  الشراع  جائزة  فعاليات  وقع  على 

وجوائزها املالية التي بلغت )62( ألف يورو جاء ختام 

الشيخة  برعاية  للفروسية  الدولي  الشراع  مهرجان 

فاطمة بنت هزاع آل نهيان، ومنافسة اجلائزة الكبرى 

في بطولة قفز احلواجز من فئة األربع جنوم مبواصفات 

اجلولتني وتراوح إرتفاع حواجزها بني )150 ـ 160( 

وفارسة،  فارسا   32 األولى  اجلولة  في  شارك  سم، 

واجلولة الثانية شارك فيها 13 فارسا وفارسة بعد أن 

البحريني  الفارس  أخطاء،  بدون  األولى  أكملوا اجلولة 

خالد هالل اخلاطري باجلواد »أوول بي دي اف« كان 

املشارك الثالث في اجلولة الثانية وجنح أوال في إكمالها 

بدون خطأ محافظا على رصيده النظيف واخلالي من 

نقاط اجلزاء في اجلولتني ونال الصدارة املؤقتة قبل أن 

يستقر في املركز الثالث وينال الكأس البرونزية وجائزته 

في نهاية املطاف، اخلاطري أنهى اجلولة الثانية في زمن 

مهرجان الشراع الدولي للفروسية

الفرنسية أدلين هيكارت تحلق بجائزة لونجين الكبرى

بلغ )56.96( ثانية، وجاءت مشاركة الفارس السعودي 

صغير السن كبير اخلبرات، الفارس خالد عبد الرحمن 

املبطي املشارك رقم 10 بالفرس »زايبرن 4« والقادم 

إلى اجلولة الثانية برصيد خال من نقاط اجلزاء وجنح 

في احملافظة عليه كما هو، لينتزع الصدارة املؤقتة بعد 

أن أنهى اجلولة الثانية في زمن بلغ )54.31( ثانية، ثم 

الفضية  الكأس  ونال جائزته  الثاني  املركز  في  إستقر 

بعد مشاركة الفارسة الفرنسية إدلني هيكارت من بعده 

مباشرة باجلواد »باشا دو غاي« وتفوقها بأدائها الرائع 

الشراع  بجائزة  والفوز  الصدارة  إنتزاع  والسريع في 

اجلولة  إكمال  بعد  الذهبية  الكأس  الكبرى  لوجنني 

الثانية بدون خطأ في الزمن األفضل )52.60( ثانية، 

أفضل  هيكارت  أدلني  الفرنسية  الفارسة  تكون  وبذلك 

من حقق نتائج وجوائز من بني املشاركني واملشاركات 

بقية  أصحاب  تتويج  توالى  بعدهم  ومن  السواء،  على 

في  يحمل  وجميعهم  السادس  حتى  املتقدمة  املراكز 

الثانية، فقد  رصيده 4 نقاط جزاء إرتكبها في اجلولة 

نال جائزة املركز الرابع الفارس عبد الله املري بالفرس 

»سما دبي«، وجائزة املركز اخلامس ذهبت إلى الفارس 

بوساج«،  لو  »بور  باجلواد  اسكوبار  لويس  األسباني 

وتّوج بجائزة املركز السادس الفارس الشيخ ماجد بن 

عبد الله القاسمي على صهوة اجلواد »سيلشون«.

نجاح وتتويج

وجرى تتويج الفائزين بجائزة الشراع لوجنني الكبرى 

إحتفاءا  الفرح  مبظاهر  ومفعمة  رائعة،  أجواء  في 

بطوالت  من  احتوى  وما  املهرجان  فعاليات  بنجاح 

راقية  بصورة  إخراجه  في  املنظمة  اللجنة  جنحت 

األربع  فئة  من  الدولية  احلواجز  قفز  لبطوالت  أعادت 

جنوم حيويتها ورشاقتها، وجنحت مرة أخرى بتواجد 

الكثير من الشخصيات الرسمية املهمة ومشاركتها في 

تتويج الفائزين وتبادل الهدايا التذكارية تخليدا ملناسبة 

احلدث، وحضر مراسم التتويج مشاركا فيه إجنمار دي 

الشيخ  ونائبه  للفروسية،  الدولي  االحتاد  رئيس  فوس 

خالد بن عبد الله آل خليفة، واللواء الدكتور أحمد ناصر 

والدكتور  للفروسية،  االمارات  احتاد  رئيس  الريسي 

غامن الهاجري األمني العام الحتاد الفروسية، وعارف 

العواني األمني العام ملجلس أبوظبي الرياضي، وناعمة 

بنت  فاطمة  أكادميية  إدارة  مجلس  عضو  املنصوري 

مبارك للرياضة النسائية، ومرمي حارب املهيري عضو 

وباتريك  باالحتاد،  القفز  جلنة  رئيس  الفروسية  احتاد 

العويس  وعمران  األوسط،  بالشرق  لوجنني  مدير  عون 

رئيس البطولة، وأحمد احلمادي مدير منتجع الفرسان 

الرياضي الدولي وغيرهم كثر. 

سالم السويدي بطل جائزة الشراع الكبرى املصّغرة

حقق الفارس سالم خميس السويدي أقوى إنتصاراته 

»فيلني اس«  الفرس  قفز احلواجز بصحبة  رياضة  في 

الكبرى  الشراع  جائزة  منافسة  معها  تصدر  التي 

اجلولة  مبواصفات  جنوم  األربع  فئة  من  املصغرة 

ارتفاعها  بلغ  حواجز  على  للتمايز  جولة  مع  الواحدة 

في  شارك  يورو،  ألف   )16( وجوائزها  سم،   )125(

الرئيسة  اجلولة  وأكمل  وفارسة،  فارسا   52 الشوط 

بدون خطأ 24 فارسا بينما أكمل جولة التمايز نظيفة 

التتويج  منصة  على  تقدمهم  فرسان،   10 خطأ  بدون 

الفرس  صهوة  على  السويدي  خميس  سالم  الفارس 

األفضل  الزمن  في  التمايز  أكمل  أن  بعد  اس«  »فيلني 

نالتها  الثاني  املركز  جائزة  ثانية،   )34.02( وبلغ 

الفارسة نادية عبد العزيز ترمي باجلواد »كالوو« وأنهت 

ثانية،   )34.79( بلغ  منافس  زمن  في  التمايز  جولة 

وبزمن التمايز )35.53( ثانية أحرز الفارس السوري 

هشام غريب جائزة املركز الثالث باجلواد »فجر الشام«.

بن  زايد  تحرز كأس  أدلين هيكارت  الفرنسية 

هزاع

أحرزت الفارسة الفرنسية أدلني هيكارت كأس منافسة 

الشيخ زايد بن هزاع آل نهيان، وجاء شوطها مبواصفات 

اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز وصمم مساره بحواجز 

فارسا   40 فيه  وشارك  سم،   )145( إرتفاعها  بلغ 

وفارسة، وفيه إستعصت اجلولة الرئيسة على املشاركني 

ولم يوفق في فك طالسم الشوط واإلجابة الكاملة على 

التمايز  جولة  إلى  إنتقلوا  فرسان  ثالثة  سوى  أسئلته 

ليتجدد التنافس بينهم وحسم ترتيب مراكز الصدارة، 

أدلني  الفرنسية  الفارسة  صدارته  حسمت  والتمايز 

التمايز  وأنهت  دورفال«  »كويسشن  بالفرس  هيكارت 

بدون خطأ في زمن بلغ )37.33( ثانية، جائزة املركز 

الثاني نالها الفارس األسباني لويس جيسوس سكوبار 

باجلواد »كوجنورر« وانهى التمايز في زمن )37.14( 

4 نقاط جزاء، وبذات الرصيد من نقاط  ثانية برصيد 

اجلزاء تّوج الفارس مفتاح الظاهري بالفرس »اليمامة« 

في  التمايز  جولة  أكمل  أن  بعد  الثالث  املركز  بجائزة 

زمن بلغ )39.44( ثانية. شهد منافسات الشوط وقام 

بتتويج الفائزين عمران العويس رئيس البطولة، وعارف 

العواني األمني العام ملجلس أبوظبي الرياضي وعيسى 

العويس. جدير بالذكر أن سمو الشيخ زايد بن هزاع آل 

نهيان من الداعمني األوائل إلسطبالت الشراع، وممن 

شهدوا املراحل األولى لتأسيسها، ويحرص سموه على 

حضور ومتابعة أداء فرسان اإلمارات لقفز احلواجز من 

فئة الناشئني، وتشجيعهم على تقدمي األداء األفضل في 

ميادين املنافسات والبطوالت الدولية.

من منافسات البطولة

عرض سالم خميس
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أخبار

“لونجين” تجّدد اتفاق رعايتها مع “ميدان”

تغيير اسم “شيما كالسيك” إلى “لونجين دبي شيما كالسيك”

جددت “لوجنني” اتفاقية رعايتها مع مجموعة ميدان، 

السويسرية  الساعات  عمالق  مّدد مبوجبها  في خطوة 

حتى  “ميدان”  مع  احملورية  شراكته  اتفاقية  الراقية 

الستة  سباق  تسمية  تغيير  االتفاقية  وشملت   ،2021

ماليني دوالر )دبي شيما كالسيك( ليصبح )لوجنني دبي 

شيما كالسيك(.

اللجنة  عقدته  الذي  الصحافي  املؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

دبي  مبدينة  للقدرة  راشد  بن  محمد  لكأس  املنظمة 

محمد  من  كل  بحضور  السلم،  بسيح  للقدرة  الدولية 

عيسي العضب املدير العام لنادي دبي للفروسية، ود. 

الفروسية، وخوان  العام الحتاد  األمني  الهاجري  غامن 

الدولى  التسويق  ومسؤول  رئيس  كابيلي  كارلوس 

لـ»لوجنني«،  اإلقليمي  املدير  عون  وباتريك  لـ»لوجنني«، 

ياب  املؤمتر،  خالل  للفروسية،  الدولي  االحتاد  ومثِّل 

من  كاريللو  سيبريان  وفرناندو  ماليزيا  من  سون  مو 

العام  لقب سباق »دبي شيما كالسيك«  أسبانيا، ونال 

فاريان،  روجر  بإشراف  »بوستبوند«،  اجلواد   2016

سيقام ضمن باقة سباقات يوم كأس دبي العاملي، يوم 

السبت املوافق 25 مارس 2017، على مسافة 2400 

متر، على املضمار العشبي مليدان. علمًا أن »لوجنني«، 

الشيما  بسباق  مرتبطة  مليدان، ظلت  الرسمي  امليقاتي 

على  منزلة  العشبية  السباقات  أرفع  أحد   – كالسيك 

نطاق العالم – منذ عام 2011.

كارلوس: نقّدر عاليًا ثقة »ميدان«

تعليقًا على توقيع االتفاقية بني »ميدان« و»لوجنني«، قال 

ورئيس  »لوجنني«  رئيس  نائب  كابيلي،  كارلوس  خوان 

التي  الثقة  عاليًا  »نقّدر  الشركة:  في  الدولي  التسويق 

أوالنا إياها شريكنا ميدان، ونتشرف بتمديد التزامنا 

مليدان كميقاتي رسمي ألحداث الفروسية التي ينظمها. 

وفي إطار هذه الشراكة، نرتبط بأحداث استثنائية، مثل 

كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

للقدرة )مقدمة من لوجنني(، وكرنفال كأس دبي العاملي، 

وكأس دبي العاملي، وبطولة دبي الدولية لقفز احلواجز، 

محليًا  استثنائية  أضواء  تسلط  املنافسات  هذه  وكل 

وعامليًا على ماركتنا ومنتجاتنا«.

الطاير: »لونجين« مصدر فخر لـ»ميدان« 

مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  الطاير،  سعيد  وأبدى 

»لوجنني«  بني  الدائمة  بالشراكة  ترحيبه  ميدان، 

و»ميدان«، وقال: »تعد العالقة مع لوجنني مصدر فخر 

التي مت جتديدها،  االتفاقية  ملجموعة ميدان، وتتضمن 

ملدة  ولوجنني  ميدان  بني  التعاون  آفاق  توسيع  أخيرًا، 

عشر سنوات«. وأضاف: »بصفتنا مقرًا لعشرين حفاًل 

للسباقات رفيعة املستوى في املوسم، ومستضيفًا لكأس 

تشغلها  التي  املهمة  املكانة  جيدًا  نتفهم  العاملي،  دبي 

سباقات اخليل في ثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة«. 

وختم بالقول: »نحن سعداء للعمل مع )لوجنني(، وهي 

ماركة تشاطرنا شغفًا مماثاًل بالرياضة التي نعشقها«.

العضب والهاجري وكابيلي وباتريك عون خالل المؤتمر الصحافي.

كابيلي وباتريك عون يتّوجان أحد الفائزين بميدان.
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بولو

تفتتح بكأس مكالرين

بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2017 تكتسب زخمًا اضافيا

دبي  )بطولة  للبولو  الذهبية  دبي  كأس  بطولة  م  ُتنظَّ

 18 إلى  الهانديكاب  عدد  فيها  يصل  التي  املفتوحة( 

هدفًا، في دورتها الثامنة هذا العام، حتت رعاية صاحب 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  مكتوم  الشيخ  السمو 

من  األكبر  العدد  ذات  البطولة  وهي  دبي.  حاكم  نائب 

بطولة  وتنقسم  األوسط.  الشرق  في  حاليًا  الهانديكاب 

دبي املفتوحة إلى بطولَتني: األولى بطولة كأس مكالرين 

التي متتد من يوم اجلمعة 20 يناير حتى يوم اجلمعة 

باير  يوليوس  كأس  بطولة  والثانية   .2017 فبراير   3

الذهبية التي متتد من يوم اجلمعة 18 فبراير حتى يوم 

اجلمعة 10 مارس 2017.

الرابعة  املرتبة  للبولو  الذهبية  دبي  كأس  بطولة  حتتل 

املتحدة،  والواليات  األرجنتني،  بطوالت  بعد  عامليًا 

 ،2009 املتحدة. أّسسها محمد احلبتور عام  واململكة 

وُتعتَبر بطولة البولو األولى في املنطقة، حيث تستقطب 

كبار الشخصيات، ووجوهًا اجتماعية، وكبار املسؤولني 

التعاون  مجلس  دول  أنحاء  مختلف  من  الشركات  في 

مع  بالتزامن  وتوّسعت  البطولة  منت  وقد  اخلليجي. 

البطولة   2012 العام  منذ  وأصبحت  دبي،  مدينة  منو 

الوحيدة في اإلمارات احلائزة على ترخيص واملعتَرف 

م البطولة حتت راية  ُتنظَّ البولو العاملي.  بها من دوري 

الذهبية  الكأس  وتخضع  للبولو،  هورلينغهام  جمعية 

للقواعد والقوانني التي تفرضها اجلمعية، كما أن تأمني 

احلّكام يتم بإشراف دولي مشّدد من اجلمعية.

محمد الحبتور: البطولة تكتسب زخمًا اضافيا

فريق  وقائد  البطولة  مؤسس  احلبتور،  محمد  قال  قد 

كأس  في  فرق  ثمانية  تشارك  العام،  »هذا  احلبتور: 

مكالرين وعشرة فرق في كأس يوليوس باير الذهبية، ما 

ُيقّدم إثباتًا إضافيًا على أن البطولة تكتسب زخمًا. لقد 

اإلمارات على  املفتوحة في وضع  بطولة دبي  ساهمت 

البطولة  تتحّسن  عام،  كل  وفي  العاملية.  البولو  خارطة 

البولو  العبي  نخبة  من  بعضًا  وتستقطب  فأكثر،  أكثر 

في العالم«.

سوف تضم الفرق املشاركة بعضًا من الالعبني األعلى 

تصنيفًا في دوري البولو العاملي، منهم بابلو ماك دونو، 

النجم العاملي مع عدد هانديكاب يصل إلى 10 أهداف، 

ج ثالث مرات »بطل التاج الثالثي مع ال دولفينا«؛  واملتوَّ

ونيكوالس بييرس، الذي تقّدم تصنيفه مؤخرًا إلى 10 

أهداف بعد أدائه املذهل في بطولة األرجنتني املفتوحة؛ 

ولوكاس مونتفيردي )هانديكاب: 9 أهداف(؛ وألفريدو 

وغييرمو  أهداف(؛   9 )هانديكاب:  بارابوتشي  كابيال 

مارتينز  وإزكييل  أهداف(؛   8 )هانديكاب:  تيريرا 

فيراريو )هانديكاب: 8 أهداف( وسواهم من الالعبني 

الذين قِدموا مباشرة من بطولة األرجنتني املفتوحة.

8 فرق في كأس مكالرين 2017

 18  ( هانديكاب   ،2017 مكالرين  كأس  في  جُترى 

الند  دبي  في  بولو  احلبتور  ونادي  منتجع  في  هدفًا(، 

بقيادة  مهرا  فريق  هي  دولية  فرق  ثمانية  مبشاركة 

راشد احلبتور، و بن دري بقيادة سعيد بن دري، و 

بقيادة  واإلمارات   احلبتور،  محمد  بقيادة  احلبتور 

سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و 

زيدان بقيادة عمر زيدان، لذئاب احلبتور بقيادة حبتور 

احلبتور، وغنتوت  بقيادة  سمو الشيخ فالح بن زايد آل 

نهيان، وفريق ديزرت بالم بقيادة طارق البواردي.

نجاح كبير للدورة الماضية

الذهبية  دبي  كأس  بطولة  من  األخيرة  الدورة  حّققت 

إلى  البطولة  ترتقي  عام  كل  ففي  مدّويًا.  للبولو جناحًا 

مستويات جديدة. عام 2012، حصلت بطولة كأس دبي 

الذهبية للبولو على االعتراف من دوري البولو العاملي، 

وفي يناير 2014، أعلنت جلنة دوري البولو العاملي أن 

كأس دبي الذهبية احتلت املرتبة األولى في عدد النقاط 

 50 على  الفائزين  التحّدي، مع حصول  كأس  فئة  في 

نقطة. وتسلّمت البطولة شهادة بهذا اخلصوص. وعام 

2015، رفع دوري البولو العاملي البطولة من فئة »كأس 

التحدي« إلى فئة »كأس دوري البولو العاملي« املرموقة، 

البطولة  الفائزين حصلوا على 60 نقطة.  ما يعني أن 

في   - هدفًا   18  – الهانديكاب  عدد  في  األولى  هي 

الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا، ما يجعلها من أفضل 

بطوالت البولو في العالم.

الشركات والمؤسسات الراعية للبطولة

تعتبر شركة احلبتور للسيارات الوكيل الرسمي لسيارات 

مكالرين في اإلمارات اجلهة الراعية األساسية للكأس 

الفضية في بطولة كأس دبي الذهبية لعام 2017، اما 

طيران اإلمارات، فهي الراعي الرسمي للبطولة، 

وداميوندليس،  هيلدون  مياه  أيضا  احلدث  ترعى  كما 

و  ،OK! Middle East مجلة  اإلعالمي  والراعي 

احلكومي  الدعم  اما  البادية،  ومجلة   ،PoloLine

للبطولة فيمثله مجلس دبي الرياضي.
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مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية

108 سباقات و 7 مهرجانات قدرة في نسخة 2017

الشيخ  لسمو  العاملي  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  أعلنت 

منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية عن روزنامة 

سباقات النسخة التاسعة للمهرجان لعام 2017، والتي 

 90 في  تقام  سباقات   108 إلى  سباقاتها  عدد  زاد 

دولة من جميع قارات العالم حتت شعار )عالم واحد 6 

لتوجيهات  تنفيذًا  يقام  الذي  العاصمة(  أبوظبي  قارات 

رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

الشيخة  وسمو  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس 

فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات(.

وسيكون مسك ختام تلك النسخة )جوهرة( تاج الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الذي سيقام 

احتفالية  للفروسية ضمن  أبوظبي  نادي  مضمار  على 

العالم  بطولة  تشمل  التي  التاسعة،  للنسخة  اخلتام 

)أفهار(،  للسيدات  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  لسمو 

وكأس زايد، وكأس مزرعة الوثبة ستد، واملؤمتر العاملي 

لسباقات اخليول العربية، وجوائز دارلي أوارد التقديرية 

للفرسان  العالم  وبطولة  بهوليوود،  اإلمارات(  )أم 

املتدربني، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان )املفتوح(، وكأس سمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك للقدرة للسيدات.

تفاصيل النسخة التاسعة للمهرجان، أعلنت عنها الرا 

االحتاد  رئيسة  للمهرجان  التنفيذي  املدير  صوايا، 

السباقات  رئيسة  اخليل  سباقات  ألكادمييات  الدولي 

النسائية باالحتاد الدولي لسباقات اخليل العربية، خالل 

بفندق  أنانترا  قاعة  في  عقد  الذي  الصحافي  املؤمتر 

عدنان  بحضور  أبوظبي،  بالعاصمة  الشرقي  القرم 

مدير  الفروسية  احتاد  إدارة  مجلس  عضو  سلطان 

الريسي  عبدالله  والدكتور  للفروسية،  أبوظبي  نادي 

مدير األرشيف الوطني، وأحمد القبيسي ممثل مجلس 

أبوظبي الرياضي، ومبارك النعيمي ممثل هيئة أبوظبي 

للسياحة والثقافة، وأحمد املرزوقي ممثل دائرة القضاء، 

وسالمة القبيسي ممثلة االحتاد النسائي العام، ومنيرة 

املرزوقي ممثلة الشركة الوطنية إلنتاج وتسويق األعالف 

وخالد  اإلمارات«،  »طيران  ممثل  حلد  وندمي  والدقيق، 

وفيصل  واملالك،  املربني  عن  ممثاًل  النابودة  خليفة 

الرحماني ممثل نادي العني للفروسية، وبات باكلي من 

نادي أبوظبي للفروسية. 

وفي بداية املؤمتر توجهت الرا صوايا بالشكر والعرفان 

لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات( على دعمهما الالمحدود 

للمهرجان، ما أسفر عن النجاح الذي حتقق في النسخ 

الدعم  ذلك  استمرار  أن  مؤكدة  للمهرجان،  السابقة 

سيسهم في مواصلة النجاح في النسخة التاسعة.

حضروا  الذين  واملدربني  واملالك  باملربني  رحبت  كما 

املؤمتر، مشيرة إلى أنه بتوجيهات سمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان سيتم السماح للفائزين الثالثة األوائل 

خيول  من  خيولهم  بتلقيح  الوثبة  كأس  سباقات  في 

وواصلت  اخليول،  تلك  تصنيف  وفق  ستاليونز(  )وثبة 

صوايا معلنة أن النسخة التاسعة ستشهد انضمام دول 

جديدة ومدن جديدة، ومنها اجلزائر، حيث سيقام هناك 

سباقان لكأس مزرعة الوثبة ستد ومونديال أم اإلمارات 

للفرسان املتدربني، وذلك بهدف دعم اجلزائر.

108 سباقات حول العالم

 108 العام  هذا  لدينا  يكون  أن  »نفتخر  وأضافت 

سباقات و9 مهرجانات قدرة و14 سباقًا لكأس زايد، 

واالنطالقة ستكون في البحيرة املتجمدة بسانت مورتيز 

في سويسرا في 12 فبراير اجلاري، وتبلغ قيمة اجلائزة 

سيقام مبضمار  السباقات  وأبرز  يورو،  ألف   35 فيه 

سانداون بإجنلترا، وتبلغ جائزته 70 ألف استرليني، 

كما تقام سباقات أخرى في كل من تكساس، وتولوز 

فرانسيسكو  وسان  وهولندا  والسويد  وروما  واملغرب 

وبلجيكا وبولندا ومارموث بأميركا، وتولوز بفرنسا مرة 

ثانية«.

الشيخة  لسمو  العالم  بطولة  »تتضمن  صوايا:  وقالت 

فاطمة بنت مبارك للسيدات )أفهار( 15 سباقًا، حيث 

تبلغ قيمة اجلائزة فيه 30 ألف يورو«.

لكأس  44 سباقًا  إقامة  يتضمن  »املهرجان  وأضافت: 

جميع  في  السباقات  تلك  وتقام  ستد،  الوثبة  مزرعة 

القارات، وستكون البداية في اجلزائر 14 مايو املقبل، 

مراكش  وتشهد  املقبل،  أكتوبر  تكساس  في  والنهاية 

خالل  السباق  خليول  العاملي  املؤمتر  تنظيم  باملغرب 

الفترة من 7-1 مايو املقبل«.

الريسي: زيادة عدد السباقات ترجمة للنجاح

أكد الدكتور عبدالله الريسي، مدير األرشيف الوطني، 

للنجاح  ترجمة  يعد  املهرجان  سباقات  عدد  زيادة  أن 

الذي حققه املهرجان الذي فاقت شهرته أرجاء العالم، 

وبالتالي فإن رعايته انطالقًا من احلرص من األرشيف 

والتراثية  عمومًا  الرياضية  األنشطة  دعم  على  الوطني 

خصوصًا، للحفاظ على الهوية الوطنية.

وأكد أن مبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد بتنظيم 

هذا املهرجان العاملي للخيول العربية لعبت دورًا حيويًا 

في عودة االهتمام باخليل العربي في جميع دول العالم، 

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  دعم  أن  أكد  كما 

للرياضة النسائية كان له الدور اإليجابي في نشر ثقافة 

الرياضة النسائية في مجتمعنا.

املهرجان  حققه  الذي  بالنجاح  النعيمي  مبارك  وأشاد 

من خالل زيادة سباقاته وانتشاره في العالم، ما يسهم 

بدور إيجابي في الترويج للعاصمة أبوظبي، وأكد حرص 

في  االستمرارية  على  والثقافة  للسياحة  أبوظبي  هيئة 

دعم املهرجان ملا له من دور إيجابي في تعريف العالم 

بتراث الدولة وثقافتها، وحرص على توجيه الشكر لسمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك، على دعمهما للمهرجان.

القبيسي: أبوظبي عاصمة للخيول العربية

أشاد أحمد القبيسي، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  يقدمه  الذي  بالدعم 

نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات(، 

لسمو  العاملي  واملهرجان  عمومًا،  الفروسية  لرياضة 

جناحه  عليه  ترتب  الذي  خصوصًا،  منصور  الشيخ 

وتطور سباقاته وانتشارها في العالم، وزيادتها من عام 

للخيول  عاصمة  صارت  أبوظبي  أن  مؤكدًا  عام،  إلى 

العام تؤكد  العربية. وأضاف أن زيادة السباقات هذا 

السمعة العاملية التي اكتسبها املهرجان. واختتم معربًا 

عن أمله في أن تواصل النسخة التاسعة جناحها وتألقها 

العاملي، كما توجه بالشكر لرعاة املهرجان ومديرته.

منيرة المرزوقي: الفروسية

جزء من ثقافة وتراث الدولة

إلنتاج  الوطنية  الشركة  ممثلة  املرزوقي،  منيرة  أكدت 

اإلعالن عن روزنامة النسخة التاسعة لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية األصيلة.
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مهرجان  مع  الشراكة  أن  والدقيق،  األعالف  وتسويق 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول 

العربية ميثل مصدر فخر وإعزاز للشركة، خصوصًا أن 

تلك الشراكة تسهم في نشر الثقافة التراثية من خالل 

سباقات اخليول العربية التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من 

ثقافة وتراث الدولة، والتمسك بذلك اإلرث مهمة وطنية 

يجب على اجلميع اإلسهام في حتقيقها.

وأكدت أن املهرجان يلعب دورًا حيويًا في حتقيق ذلك، 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  بالشكر  وتوجهت 

نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات(، رئيسة 

االحتاد النسائي العام، الرئيسة األعلى ملؤسسة التنمية 

األسرية، رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة، على 

ما يقدمه سمّوهما من دعم للرياضة.

أخبار
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مشية اخليل توصف بأنها الطريقة اخلاصة في السير 

وتناغمها  بتميزها  وتوصف  مكتسبة  أو  طبيعية  إما 

الوليد  لقدمي  تنبؤي  ومنوذج   . والساق  القدم  حلركة 

وبإيقاع مدروس .

 – املشي  هي  مالحظتها  ميكن  التي  املشي   أنواع 

اخلبب – اجلري – العدو .

 امليكانيكيا احليوية هي دراسة هذه احلركة وكيف تتم 

, باستخدام مبادئ ميكانيكية ومرتبطة بتمارين جسدية 
.ألن املشي غير السوي يسيئ لشكل احلصان وأيضا 

يكون مؤشر للنالي :

– تكيف ضعيف
III تناسب مسماري منط –

– عدم توازن للفارس
التي  اليافعة  اخليول  وخاصة  للحصان  قليل  توازن   –

يجب عليها تعلم حمل وزن الفارس

– تنعيل خاطئ
– ألم بسبب العرج

اخليل  براعة  مبقاييس  أيضا  يزودنا  املشي   ومراقبة 

أستعمالها  أيضا  , وميكن  أخرى  بخيول  مقارنته  عند 

الميكانيكيا الحيوية للخيل

اجلسم  من  مختلفة  أجزاء  على  التمارين  تأثير  لقياس 

وآثار التنعيل على الشكل وهناك تقنيات عديدة لدراسة 

امليكانيكية األحيائية للخيل :

تستعمل  اخلطوة  ومراقبة  السير  السير  على   املشي 

يشكل  الذي  التمرين  في  واألقتصاد  احلركة  ملراقبة 

ويعبر  احلركة  في  الفعالية   , العرج  في  مهما  عامال 

اجلسم  وزن  على  بالكيلومتراج  mlo2 حتتسب  عنها 

كفاءة   .  ml/o2/kg/m األنتقال  مبقدار  مضروبا 

املشية عامل مهم في تقدير اقتصادية التمرين , وحتليل 

املشية يقوم على دراسة إيقاع املشية ,اتساع اخلطوة , 

وتوضع احلافر في مناطق مختلفة , ويعتقد بأن الفعالية 

غير  احلركة  تكون  التحمل حيث  خيول  في  أكثر  مهمة 

متكافئة مولدة حرارة وتزيد من خطر التجفاف والترفع 

فيها  تلتف  التي  كتلك  املتكافئة  غير  احلركة  احلروري 

غير  الرأس  حركات  أو  خطوة  كل  مع  عاليا  األقدام 

الضرورية كأندفاعه باجتاه راكبه والتي تضيع طاقته.

 عندما يبدأ اخليل التدرب تتداخل عدة أجهزة جسدية 

بالتدريب فبرنامج التدريب اجليد سيعطي الشكل اجليد 

التدريبية  العملية  مع  والتطور  للتكيف  الجهزته  واملهيأ 

وتقلص إمكانية األذية وتشجع على تقوية اجلهاز الداعم 

للجسم

واخليل الضعيفة البنية تكون أكثر عرضة للعرج وتشوه 

في بنيتها عند مقارنتها باخليل الصحيحة والكيميائية 

األحيائية تساعدنا على دراسة تأثير الصدمة والتمارين 

العوامل  جميع  عمل  طريقة  وفهم  احلصان  على جسم 

األمناط  في  كما  األمثل  احلصان  لتشكيل  مجتمعة 

املستعملة كالتضاريس –واألنعال املستخدمة للحصان  

أو االنسمار. والطريقة التي حتمل فيها اخليل نفسها 

التي  فاخليل  االيقاع.  على  مطول  صدمة  تأثير  لها 

مرتفع  وبرأس  مفرغ  وظهرها   , بتعرج  نفسها  حتمل 

مواجهة  مسببة  الفقري  العمود  بأنخفاض  ستتسبب 

الفقرات القطنية للفقرات الصدرية فتقترب بشكل كبير 

من بعضها ممايسبب ضررا للغضاريف املوجودة بني 

يتزايد وزن  الشوكي وخاصة عندما  والنخاع  الفقرات 

الفارس مسببا أنخفاض للمحفظة الغضروفية , فاخليول 

حتمل أوزانا بشكل أفضل عندما يكون عمودها الفقري 

مستقيما , تاركة فراغا بني الفقرات , ويجب أن متتطى 

وتتدرب للتحرك بهذه الطريقة وبهذا تبقى سليمة.
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ملعرفة  اختبار  هو  والتحمل  القدرة  ركوب  مزاولة  إن 

ال  النوع من  سرعة ومدى استعداد اجلواد على هذا 

خط  خالل  اجلواد  قيادة  على  الفارس  وقدرة  سباق 

مختلفة  أرا ضى  خالل  اجلواد  أداء  أن  حيث  السير. 

قيادة  على  الفارس  قدرة  على  إعالن  هى  التضاريس 

اجلواد وكذلك قوة أ خالقيات اجلواد نفسه. وهى من 

الرياضات التى حتتاج إلى عدد من األطباء البيط ريني 

للتحكيم. واإلصابات التى ميكن أن تواجه خيول سباق 

التحمل

االعراض الجانبيه:
1 - اجلفاف: قد يحدث للجواد جفاف نتيجة فقد كمية 

إصابات خيول سباق القدرة والتحمل

بشد  حسابها  يتم  اجلفاف  ودرجات  العرق  من  كبيرة 

للحالة  رجوعه  مدة  وحساب  الكتف  جانبى  من  اجللد 

الطبيعية بالثوانى وحتسب كل ثانية بدرجة جفاف.

2 - العرج: وهو عدم قدرة اجلواد على املشى الطبيعى 
أو  احلوافر  إصابات  أو  األوتار  التهاب  نتيجة  ويكون 

تعب بالعضالت.

حاد  هبوط  إلى  اإلجهاد  يؤدى  حيث  اإلجهاد:   -  3
بالدورة الدموية مما يؤدى إلى نفوق اجلواد.

وتعب  واجلفاف  اإلجهاد  نتيجة  ويأتى  الهياج:   -  4
اجلواد وهى حالة عصبية تصيب اجلواد مما يؤ دى إلى 

نفوقه بالصدمة العصبية الثانوية.

والسجحات  اجلروح  وهى  واإلصابات:  اجلروح   -  5
التى تصي ب اجلواد خصوصًا مبنطقة السرج.

6 - ارتفاع ضغط الدم: الذى يؤدى إذا زاد عن املعدل 
إلى نفوق اجلواد )64 نبضة/دقيقة( نتيجة نزيف باملخ 

وما إلى ذلك.

وكل هذه اإلصابات السابقة البد من استبعاد اجلواد 

وقد تؤدى هذه اإلصابات إلى نفوق اجلواد إذا لم يعالج 

التحمل  سباق  لطبيب  البد  التى  الصحيحة  بالطريقة 

بد  وللوقاية من هذه اإلصابات ال  لها,  الالزمة  اخلبرة 

أن يتبع برنامج طبى وتدريبى.
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تغّلب على »ديزرت بالم« في النهائي

فريق اإلمارات يتّوج بكأس رئيس الدولة للبولو

تّوج فريق اإلمارات بكأس صاحب السمو رئيس الدولة 

للبولو في نسختها 

في   9-4 بالم  ديزرت  فريق  على  فوزه  بعد  الـ17، 

زايد  استاد  في  بينهما،  أقيمت  التي  النهائية  املباراة 

بنادي غنتوت لسباق اخليل والبولو الذي ينظم البطولة 

رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  سمو  برعاية 

وبدعم من مجلس  بالدولة،  امللوك  لعبة  وراعي  النادي، 

أبوظبي الرياضي، وعدد من الشركات املساهمة.

وحصل فريق ديزرت بالم على الوصافة، فيما نال فريق 

أبوظبي املركز الثالث، بعد فوزه على فريق غنتوت ياس 

شهد  النهائي.  سبقت  التي  املباراة  في   8-7 بنتيجة 

املهرجان اخلتامي واملباراة النهائية سمو الشيخ فالح 

بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن 

راشد آل مكتوم، قائدة فريق اإلمارات، والتي لم تشارك 

في النهائي بسبب اإلصابة، والشيخ سلطان بن فالح 

بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان 

آل نهيان، والشيخ محمد بن سهيل آل مكتوم، والشيخ 

زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ سعيد بن 

حوفان  بن  وسعيد  العامري،  حم  بن  سالم  بن  محمد 

نائب رئيس نادي غنتوت، وأحمد النعيمي مدير النادي، 

وعدد كبير من الشخصيات.

ختام مثير

في  اآلهات  وخطفت  مثيرة  النهائية  املباراة  جاءت 

فريق  كبير، سيطر  املدرجات وسط حضور جماهيري 

التقدم  في  وجنح  اللعب،  مجريات  على  اإلمارات 

سنتياجو  ويرد  ولوكاس،  ماتياس  طريق  عن  بهدفني 

 ،2-1 األول  الشوط  لينتهي  بالم،  ديزرت  فريق  بهدف 

بعدما  الثاني،  الشوط  في   3-2 إلى  النتيجة  وتغيرت 

فيما  لوكاس،  لإلمارات  أحرز  هدفًا،  فريق  كل  سجل 

أحرز لفريق ديزرت بالم تارانكو، وتفوق اإلمارات من 

جديد في الشوط الثالث، وسجل هدفني عن طريق جاك 

طريق  عن  واحد  بهدف  بالم  ديزرت  ويرد  ولوكاس، 

اإلمارات  واقترب   .5-3 إلى  النتيجة  وتصل  تارانكو، 

بعدما سجل هدفني عن  الرابع،  الشوط  اللقب في  من 

بالم  ديزرت  رد  جاء  وكالعادة  ولوكاس،  جاك  طريق 

النتيجة  ووصلت  واحدًا،  هدفًا  سجل  بعدما  ضعيفًا، 

إلى 4-7، واستمر تألق اإلمارات في الشوط اخلامس 

واألخير، وسجل هدفني عن طريق حبتور احلبتور، الذي 

بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  من  بداًل  املباراة  في  شارك 

النتيجة إلى  ليرفع  محمد بن راشد آل مكتوم، وجاك، 

4-9، لتنتهي املواجهة بالنتيجة نفسها، ويفوز اإلمارات 

باملباراة وكأس البطولة الغالية.

أبوظبي ينال الميداليات البرونزية

في مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع بني أبوظبي 

وغنتوت ياس، التي جاءت قوية وشهدت 15 هدفًا، تقدم 

مقابل،  دون  أهداف  بثالثة  األول  الشوط  في  أبوظبي 

عن طريق بيتالوجا الذي أحرز هدفني وألفريدو، وجاءت 

عودة فريق غنتوت ياس في الشوط الثاني بعدما سجل 

املهمة  وصّعب  السيناريو  كرر  أبوظبي  أن  هدفني، إال 

على أصحاب األرض، وسجل 3 أهداف، ورفع النتيجة 

إلى 2-6، بعدما سجل بيتالوجا هدفني وألفريدو هدفًا. 

حاول فريق غنتوت ياس العودة وسجل هدفًا عن طريق 

نيكوالس الذي سجل معظم أهداف فريقه في املباراة، 

أن  ورغم  الفريق،  قائد  املري  علي  يسجل  بعده  ومن 

في  ظل  أنه  إال  الثالث  الشوط  في  يسجل  لم  أبوظبي 

نيكوالس  ويعود   ،6-3 الشوط  نهاية  مع  الصدارة 

رد  ألفريدو  أن  إال   ،6-5 هدف  إلى  النتيجة  لتقليص 

إلى  الفارق  ويعيد  الرابع،  الشوط  في  مماثل  بهدف 

أحرز  واألخير،  اخلامس  الشوط  وفي   .7-5 هدفني 

غنتوت هدفني عن طريق نيكوالس ورفع رصيده إلى 6 

أهداف، إال أن هدف ألفريدو منح فريق أبوظبي الفوز 

7-8، ليحصل أبوظبي على امليداليات البرونزية.

فالح بن زايد: البطولة ناجحة بكل 

المقاييس

هنأ سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان، فريق اإلمارات 

البطل واحلاصل على أغلى الكؤوس، وفريق ديزرت بالم 

التي  الفرق  كبيرة، وجميع  مباراة  قدم  الذي  الوصيف 

شاركت في البطولة، كما وّجه سمّوه الشكر إلى جميع 

أغلى  إجناح  في  أسهمت  التي  واملؤسسات  اجلهات 

الكؤوس. وأعرب سموه عن سعادته وارتياحه للمشاركة 

احتضنها  التي  الكؤوس  أغلى  في  واملميزة  الكبيرة 

النادي على مدار أسبوعني، وشهدت منافسة قوية بني 

جميع الفرق املشاركة، وظهرت مستويات جيدة لالعبني 

الالعبني  بجانب  السعودية،  من  واألشقاء  املواطنني 

وقال  للبطولة.  الفني  املستوى  رفع  ما  وهو  احملترفني، 

هذا  ومشاركة  املقاييس،  بكل  ناجحة  »البطولة  سموه: 

لهما مردود  الالعبني، كان  الفرق، ومستوى  العدد من 

جيد في إخراج البطولة بشكل عام بالصورة املشرفة«.

ميثاء بنت محمد تهدي الكأس إلى

رئيس الدولة ونائبه

آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  أهدت 

بالكأس  الفوز  إجناز  اإلمارات،  فريق  قائدة  مكتوم، 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  إلى صاحب  الغالية 

نهيان رئيس الدولة، وإلى الوالد الفارس صاحب السمو 

الدولة  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  سمو  إلى  الشكر  ووجهت 

الكبير  الدعم  قدم  الذي  غنتوت،  نادي  رئيس  نهيان، 

على  تطويرها  أجل  من  للعبة  الكثير  ويقدم  للبطولة، 

فريقها  العبي  إلى  الشكر  وجهت  كما  الدولة،  مستوى 

عدد  حيث  من  وقياسية  استثنائية  بطولة  لعبوا  الذين 

مرات الفوز املتتالي، فلم يخسر الفريق في البطولة أية 

مباراة، وهو ما يعد مكسبًا كبيرًا في املرحلة املقبلة.

على  الفريق  يحفز  الكؤوس  بأغلى  »الفوز  وأضافت: 

املسؤولية  الالعبني  وُيحّمل  البحث عن بطوالت جديدة، 

الفريق  في احلفاظ على املستوى نفسه، خصوصًا أن 

سيشارك في سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو مبنتجع 

احلبتور، ونحتاج للحفاظ على املستوى نفسه من أجل 

سمو  وأكدت  التتويج«.  منصات  إلى  مجددًا  الوصول 

الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن تطوير 

بالفائدة، ويسهم في  اإلمارات  أبناء  على  يعود  اللعبة، 

نشر اللعبة وإقبال الشباب على ممارستها، ويأتي ذلك 

في ظل املنشآت الرياضية، وفي مقدمتها نادي غنتوت 

الكبير  االهتمام  يعكس  والذي  العاملية،  املواصفات  ذو 

الذي توليه قيادتنا الرشيدة لهذه الرياضة.

ميثاء بنت محمد وحبتور الحبتور أثناء التتويج مع فريق اإلمارات.
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كأس ماكالرين للبولو

الحبتور يتفوق على الذئاب في افتتاح البطولة

الذئاب 7-9 في  الفوز على فريق  حقق فريق احلبتور 

افتتاح كأس ماكالرين للبولو ضمن سلسلة كأس دبي 

احلبتور  ونادي  مبنتجع  أقيمت  التي  للبولو،  الذهبية 

بن  مكتوم  الشيخ  سمو  رعاية  والبولو حتت  للفروسية 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

من  كبير  عدد  وحضرها  قوية  االفتتاح  مباراة  جاءت 

أن  خاصة  مفاجآت،  أي  احلبتور  ورفض  اجلماهير، 

من  بالعديد  الفوز  لهم  وسبق  باخلبرة  يتمتعون  العبيه 

أنها  على  املواجهة  مع  احلبتور  تعامل  كما  البطوالت، 

من  وبالرغم  الذهبي  للمربع  للتأهل  املشوار  نصف 

الشوط  في  بالتقدم  الذئاب  فريق  خطفها  التي  البداية 

األول 1-2، فإن احلبتور عاد في الشوط الثاني وجنح 

الدقائق  في  بهدف  وتقدم   ،2-2 التعادل  حتقيق  في 

إثارة  املباراة  وتزداد   .3-2 الشوط  وينهي  األخيرة 

بهدف التعادل الذي سجله الذئاب 3-3، ويرد احلبتور 

الذئاب  أن حماس العبي  إال   ،4-3 بالتقدم من جديد 

دفعهم إلى التعادل من جديد 4-4، هو آخر تعادل لهم 

في املباراة، وينهي احلبتور الشوط الثالث متقدمًا 5-4. 

الذي  احلبتور  لفريق  الرابع  الشوط  اخلبرة  وحتسم 

في  ويبرز  للذئاب  واحد  مقابل هدف  أهداف   3 سجل 

صفوف احلبتور احملترف نيكو الذي سجل 3 أهداف 

متتالية، وينتهي الشوط بتقدم احلبتور 8-5.

بخطورة  الذئاب  شعر  واألخير  اخلامس  الشوط  وفي 

فريق  باغتهم  ولكن  أوراقهم  ترتيب  وأعادوا  املوقف 

احلبتور بهدف تاسع وأخير لنجم الفريق كريسيو ليصل 

الفارق إلى أربعه أهداف، مما صعب من مهمة الذئاب 

الفارق،  تقليص  الذي ضغط العبوه بكل قوة من أجل 

كوتينيو  النجم  طرق  عن  هدفني  تسجيل  في  وجنحوا 

وزميله فرناندو وتصل النتيجة إلى 7-9، إال أن الوقت 

املواجهة  لتنتهي  النتيجة  في  جديد  لتعديل  يسعف  لم 

بفوز احلبتور 9-7.

املنظمة  اللجنة  رئيس  احلبتور  محمد  أعرب  جانبه  من 

لسلسلة كأس دبي الذهبية عن سعادته بالبداية القوية 

والناجحة لبطولة كأس ماكالرين الفضي للبولو باكورة 

نشاط السلسلة الذهبية هذا املوسم، مؤكدًا أن املباريات 

املقبلة للبطولة ستكون قوية خاصة بعد حصول اخليول 

والفرسان على راحة عقب انتهاء كأس صاحب السمو 

رئيس الدولة. وأرجع حبتور احلبتور قائد فريق الذئاب 

وقال:  احلبتور  فريق  خيول  قوة  إلى  فريقه  خسارة 

»املباراة كانت شبه متكافئة إال أن خيولنا لم تسعفنا، 

أكبر  تنافس  خيول  لشراء  املقبل  العام  في  ونسعى 

الفرق، وبشكل عام مباراة االفتتاح جاءت قوية ومثيرة 

وراضون عن أداء الفرق رغم خسارتنا، إال أن الفريق 

لم يفقد األمل، ولديه حظوظ في التأهل«.

اإلمارات يكسب ديزرت بالم 

رئيس  السمو  بطل كأس صاحب  اإلمارات  فريق  كرر 

الدولة للبولو، الفوز على ديزرت بالم 6-11، في ثاني 

مباريات البطولة، فيما جنح فريق بن دري في حتقيق 

محمد الحبتور خالل إحدى المنافسات.
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الفوز على زيدان السعودي 12-6.

وديزرت  اإلمارات  بني  القمة  مباراة  تفاصيل  عن  أما 

بالم والتي أجلتها اللجنة املنظمة ملدة يوم بعدما صعد 

الفريقان إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 

بغنتوت، فقد شارك علي املري بداًل من سمو الشيخة 

صفوف  في  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء 

ويرد  بالم،  ديزرت  ملصلحة  البداية  وكان  اإلمارات، 

اإلمارات بكل قوة وبتسجيل 3 أهداف، وانتهى الشوط 

األول بتقدم اإلمارات 3-1.

حيث جنح  أهداف،   3 تسجيل  الثاني  الشوط  ويشهد 

واخلامس  الرابع  الهدفني  تسجيل  في  اإلمارات  فريق 

عن طريق ماتياس، ويرد ديزرت بالهدف الثاني، وينتهي 

الثالث  الشوط  وفي   ،5-2 اإلمارات  بتقدم  الشوط 

يسجل كل منهما هدفني لتصبح النتيجة 4-7، ويسيطر 

هدفني  ويسجل  الرابع،  الشوط  على  اإلمارات  فريق 

ولم  ديزرت،  يرد  أن  دون   ،9-4 إلى  النتيجة  ويرفع 

يتغير الشوط اخلامس، حيث واصل اإلمارات التحليق 

باملباراة بعدما سجل هدفني، وكان رد ديزرت ضعيفًا 

لتنتهي  للتعديل  الوقت  يسعفه  ولم  هدفني،  بتسجيل 

املباراة 6-11 لإلمارات التي ضرب ديزرت مرتني في 

48 ساعة.

وفي املباراة الثانية خالل اليوم الثاني، جنح فريق بن 

بعدما  السعودي  زيدان  حساب  على  العودة  في  دري 

الدولة،  السمو رئيس  أخفق كالهما في كأس صاحب 

وخرجا من الدور األول، ويبدو أن بن دري تعلم الدرس، 

الشوط  في   2-1 تقدم  بعدما  مبكرًا  املباراة  وخطف 

إلى  النتيجة  ورفع  املباراة  في  تفوقه  وواصل  األول، 

ورفاقه  زيدان  عمرو  وظهر  الثاني،  الشوط  في   5-2

العودة،  محاوالت  ورغم  املتوقع،  من  أقل  مستوى  في 

بهدفني  اآلخر  هو  رد  دري  بن  فإن  هدفني،  وتسجيل 

ورفع النتيجة إلى 4-7، وحسم بن دري النتيجة مبكرًا 

أهداف   5 مقابل   9 إلى  األهداف  نسبة  رفع  بعدما 

اخلامس  الشوط  يأت  ولم  الرابع،  الشوط  في  ملنافسه 

بجديد سوى زيادة األهداف عن طريق بن دري الذي 

سجل 3 أهداف متتالية، ورد زيدان بهدف واحد لتنتهي 

علي  أعرب  جانبه،  من   .12-6 دري  بن  بفوز  املباراة 

الكبير  بالفوز  اإلمارات عن سعادته  فريق  املري العب 

لفريقه في بداية مشواره بالبطولة، موجهًا الشكر إلى 

سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم التي 

منحته الفرصة للمشاركة مع الفريق، وقال »فريقنا كان 

منسجمًا، وأدى مباراة كبيرة وتسيد املباراة بعد الهدف 

االفتتاحي لفريق ديزرت بالم، وكأس ماكالرين الفضي 

العامليني  النجوم  بالعديد من  تزخر  التي  البطوالت  من 

بسبب التصنيف العالي لالعبني«.

Photos credit: Gonzalo Etcheverry /DPGC 2017
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بولو

بعد تغلبه على »الحبتور« في النهائي

فريق »بن دري« يفوز بكأس تشرشل للبولو

تّوج فريق بن دري بلقب كأس ونستون تشرشل اخليري 

للبولو، بعد فوزه في املباراة النهائية على فريق احلبتور 

7 /  5 في املباراة التي أقيمت، للمرة األولى، باإلمارات 

على مالعب منتجع ونادي احلبتور للبولو والفروسية.

جمعت املباراة النهائية بني فريقني من أقوى فرق البطولة، 

هما بن دري واحلبتور، وشهدت منافسة قوية وشرسة 

بني الفريقني، حيث حرصا على اللعب بحذر شديد في 

دري  بن  بتقدم  األول  الشوط  ينتهي  أن  قبل  البداية، 

بهدف واحد مقابل ال شيء أحرزه جنم املباراة راؤول. 

ومع بداية الشوط الثاني عزز بن دري فوزه بهدف ثاٍن 

الثاني بتقدمه بفارق  وتبعه بهدف ثالث، منهيًا الشوط 

هدفني، ويشهد الشوط الثالث حتركًا إيجابيًا للفريقني 

رابعًا  هدفًا  دري  بن  ليضيف  مفتوحًا،  اللعب  ليصبح 

إلى  الفارق  ليعود  ويرد عليه احلبتور بهدفني متتاليني، 

املهاجم  ينجح  الشوط  نهاية  وقبل  بينهما،  واحد  هدف 

يضاعف  جميل  هدف  إحراز  في  جريجوريو  احملترف 

به النتيجة، لينتهي الشوط بتقدم بن دري بستة أهداف 

مقابل ثالثة أهداف للحبتور.

ومن  سريعًا،  جاء  فقد  واحلاسم  الرابع  الشوط  أما 

ضربة جزائية يضيق احلبتور الفارق إلى هدفني، إال أن 

بن دري يكّشر عن أنيابه ويحرز هدفه السابع واألخير، 

احلبتور  يحرز  املباراة  عمر  من  األخيرة  الثواني  وفي 

هدفه اخلامس، ليفوز بن دري بالكأس وهدايا »أنفاسك 

دخون« التي عطرت أجواء البطولة.

كأس الترضية

قد  املباراة،  سبقت  التي  »الترضية«،  مباراة  وكانت 

جمعت بني فريقي الكويت ومهرة، ولم تكن أقل مستوى 

جميلة،  فنية  حملات  تخللتها  بل  اخلتام،  مباراة  من 

خصوصًا من النجم رجا، وبرغم تقدم فريق مهرة في 

الشوط األول بهدفني مقابل هدف واحد للكويت، إال أن 

الكويت أدرك التعادل في الدقيقة األخيرة من الشوط.

ومع أول هجمة يتقدم مهرة ثانية بهدفه الثالث، ثم يدرك 

الكويت التعادل، وفي الشوط احلاسم واألخير يضغط 

الكويت ويسفر هذا الضغط عن هدفني متتاليني  فريق 

ليرفع رصيده من األهداف إلى خمسة، فيما لم يسعف 

الوقت فريق مهرة سوى في تسجيل هدفه الرابع، ليفوز 

الكويت بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف ملهرة.

من جانبه، حرص رجل األعمال محمد احلبتور على تهنئة 

فريق بن دري لفوزه باملباراة النهائية وبكأس البطولة، 

مؤكدًا أن جناح احلدث هو جناح لبولو اإلمارات، متمنيًا 

وهانديكاب  أوسع  مشاركة  الثانية  النسخة  تشهد  أن 

أعلى. وأعرب رجا أبوجيبني، أحد جنوم فريق الكويت، 

وجه  كما  الكويت،  فريق  ضمن  ملشاركته  سعادته  عن 

أتاح  الذي  اخلرافي  األعمال حسني  رجل  إلى  الشكر 

له فرصة املشاركة، منوهًا إلى أن البطولة كانت ناجحة 

بكل املقاييس واملالعب رائعة.

فريق بن دري بطل كأس »تشرشل«.
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منتجع الحبتور احتضن المباراة

فريق اإلمارات يفوز بكأس »تشيستر تنس« للبولو

شهد منتجع ونادي احلبتور للتنس يومًا كرنفاليًا جمع 

البريطانية املقيمة في اإلمارات مع أصدقائهم  اجلالية 

اإلمارات،  فريق  فاز  بالدولة، حيث  واملقيمني  املواطنني 

الذي  تنس«  »تشيستر  بكأس  احلبتور،  محمد  بقيادة 

جاءت  دبي.  في  ليستقر  األولى  للمرة  بريطانيا  يغادر 

أشواط  أربعة  من  أقيمت  ومثيرة  حماسية  املباراة 

وبهانديكاب 14 جول »هاي جول«، وتخللتها حملات فنية 

مارتينز  أزيكيول  املباراة  قطبي  من  خصوصَا  رائعة، 

به  افتتح  الذي  األول  للهدف  كان  كما  برودي،  وتوم 

حماس  وألهب  خاصة  نكهة  املباراة  احلبتور  محمد 

هدفه  يضيف  ما  سرعان  ثم  اإلمارات،  ليتقدم  فريقه، 

ال  مقابل  بهدفني  بتقدمه  األول  الشوط  منهيًا  الثاني، 

شيء إلجنلترا.

إجنلترا  لفريق  الفتًا  حتركًا  الثاني  الشوط  وشهد 

ليحتسب احلكم ضربة جزائية لصالح إجنلترا ينجح ويل 

إميرسون في إحراز هدف فريقه األول، وقبل أن ينتهي 

مهاراته  فاريريو  استعرض  رائعة  هجمة  ومن  الشوط 

الشوط  لينتهي  املباراة،  أهداف  أجمل  ليحرز  الفائقة 

الثاني بتقدم فريق حبتور اإلمارات بثالثة أهداف مقابل 

هدف إلجنلترا.

ويبدأ الشوط الثالث بهدف ثاٍن إلجنلترا يحرزه تشارلي 

ليضيق الفارق مرة أخرى، ويرد عليه اإلمارات بهدف 

كل  ثم يضيف  مارتيز،  أزيكول  النجم  رابع عن طريق 

بخمسة  اإلمارات  بتقدم  الشوط  لينتهي  هدفًا  فريق 

أهداف مقابل ثالثة إلجنلترا.

حسم المباراة

في  النتيجة  تضاعفت  فقد  واألخير  الرابع  الشوط  أما 

خوستو  جنح  جزائية  ضربة  احتساب  بعد  البداية، 

ومع  لإلمارات،  السادس  الهدف  إحراز  من  كوتينيو 

اقتراب نهاية املباراة يدرك فريق إجنلترا الهدف الرابع 

واألخير له، وفي الثواني األخيرة يضيف اإلمارات هدفه 

تنس  تشيستر  بكأس  بالفوز  أحقيته  معلنا  السابع، 

للبولو.

وعقب املباراة قام صالح موسى، رئيس مجلس إدارة 

شركة تشيستر تنس، بتوزيع اجلوائز وتكرمي الفريقني، 

وتسليم الكأس لفريق حبتور اإلمارات.

فريق اإلمارات الفائز بكأس »تشيستري تنس«.

Proudly under the patronage of His Highness Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,
Deputy Ruler of Dubai and Minister of Finance
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كأس اليوم الوطني للبولو

فريق غنتوت يتّوج باللقب وسط أجواء احتفالية

تّوج فريق غنتوت للبولو بكأس اليوم الوطني الـ 45، في 

ختام الكرنفال الرائع، الذي نظمه نادي غنتوت لسباق 

اخليل والبولو، مبالعبه في غنتوت، برعاية سمو الشيخ 

فالح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبحضور الشيخ 

نهيان،  آل  شخبوط  بن  سلطان  بن  خليفة  بن  محمد 

كرنفالية  احتفالية  أجواء  وسط  اخلتام،  حفل  راعي 

مواطنني  من  املشاركة  مشاعر  فيها  اختلطت  رائعة، 

في  أسهمت  التي  املناسبة،  بهذه  ابتهاجًا  ومقيمني، 

سعيد  بحضور  وذلك  عدة،  جهات  ورعايتها  إعدادها 

بن حوفان املنصوري نائب رئيس نادي غنتوت لسباق 

النادي،  عام  مدير  النعيمي  وأحمد  والبولو،  اخليل 

الفنانني  من  وعدد  الطارش،  رزيقة  اإلماراتية  والفنانة 

رجال  من  وبعض  والرعاة،  واملسؤولني  اإلماراتيني 

السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى الدولة.

وفي ختام االحــــتفال الذي انطــلق بالسالم الوطـــني 

التراثية  العــــروض  ثم  ومن  اإلمــارات،  لدولة 

قام  االستعراضية،  باملباراة  واختتم  والفلــكلورية، 

آل  شخبوط  بن  سلطان  بن  خليفة  بن  محمد  الشيخ 

وأحمد  املنصوري،  حوفان  بن  ســعيد  برفـــقة  نهيان، 

وتــقدمي  الفريقـــني،  بتكرمي  النادي،  مدير  النعيمي 

الزهور وتبادل الـــهدايا والشهادات التذكارية، وشمل 

والفنان  الطارش  رزيقة  اإلماراتية  الفنانة  التكرمي 

الكوميدي عبدالله بوهاجوس، واملمثل خلف األحبابي، 

والفنانة لولوة املال، تقديرًا لرسالتهم السامية.

واعتبر الشيخ محمد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط 

على  العزيزة  املناسبة  هذه  في  فائزًا  الكل  نهيان،  آل 

قلوبنا جميعًا، والتي جسدت اللحمة بني اجلميع مبختلف 

بتوفير  خصوصًا  األعمار،  وبكل  وجنسياتهم  فئاتهم 

الفعاليات التراثية والقومية التي أسعدت اجلميع بهذه 

التظاهرات  تتواصل هذه  أن  الوطنية، متمنيًا  املناسبة 

اجلماهيرية. وأوضح سعيد بن حوفان املنصوري، نائب 

اليوم  أن  والبولو،  اخليل  لسباق  غنتوت  نادي  رئيس 

الوطني لدولة اإلمارات يظل فخرًا وعزًا لدولتنا الفتية، 

إال  لها، وما هذه االحتفالية  باالنتماء  املرء  يفخر  التي 

جزء بسيط مما يجب علينا تقدميه للدولة، التي منحتنا 

يكون ذلك  فلن  نوفيها حقها  أن  الكثير، ومهما حاولنا 

باستطاعتنا، ألن ما قدمته ال ميكن حصره مهما حاولنا.

لسباق  غنتوت  نادي  عام  مدير  النعيمي،  أحمد  وأكد 

آل  زايد  بـــن  فالح  الشيخ  سمو  أن  والبولو،  اخليل 

سبل  كل  توفير  على  حرص  النادي،  رئيس  نهيان، 

على  التي حرصنا  الكبيرة،  االحــــتفالية  لهذه  النجاح 

إخراجها بالصــورة املثلى، والتي تتوافق مع مكانتهـــا 

باحــتفاالت الدولة بعيدها الـ 45.

التراثية  الفقرات  من  العديد  غــــنتوت  نادي  وشهد 

فرق  مبشاركة  املناسبة،  بهذه  ابتهاجًا  والكرنفالية، 

على  والسعادة  البهجة  أدخلت  التي  الشعبية،  الفنون 

قلوب اجلميع من املواطنني واملقيمني.

فريق غنتوت أثناء التتويج.
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Behavior Analysis, Speech Therapy, 

Occupational Therapy, parent training, 

and ongoing case supervision and 

consultation services. 

Some words of advice for our readers 
who are facing these challenges?
Early identification and early intervention 

are key factors in ensuring the best 

progress and outcomes for a child who 

has developmental delays, speech delays, 

and/or Autism Spectrum Disorder. It is 

fundamental that the child be evaluated 

by a team of qualified professionals, and 

Children diagnosed with Autism 

Spectrum Disorder (ASD) require 

specialized care and attention. Stepping 

Stones is an international organization 

dedicated to providing evidence-

based treatment methods that address 

behavioral, social, speech-language, 

educational and occupational areas of 

needs for such individuals diagnosed 

with ASD and related disorders. Such 

treatments methods begin with a 

ASD, emphasizing the need to help such 

individuals acquire age-appropriate 

developmental milestones that are 

achievable and sustainable. 

Al Badia  spoke to Stepping Stones 

clinical management about ASD, specific 

objectives, and the availability of required 

care and services within the UAE. 

Could you please introduce us to 
Stepping Stones?  
Stepping Stones Center is a treatment 

center, dedicated to improving the lives 

of those affected by Autism Spectrum 

Disorders (ASD) and other learning and 

development disorders. This is done 

through assessment and evaluation 

along with applying evidence-based 

treatment methods for each individual 

that is individualized in orer to meet 

their developmental areas of needs. 

Early diagnosis and early intervention 

is key. We offer early screening for 

Autism Spectrum Disorder, complete 

developmental and psychological 

assessments, vocational and school 

inclusion programs, school and academic 

support, as well as therapy interventions 

based upon principles of Applied 

Behavior Analysis, Speech and Language 

Therapy and Occupational Therapy. 

What is the main area of focus when 
providing care and education for 
individuals with such disorders?
ASD is a developmental disorder 

which becomes evident within the 

first 3 years of life. It affects the brain’s 

normal development of social and 

communication skills, which affects a 

child’s ability to interact, communicate, 

relate, play, imagine, and learn. In some 

children, self-stimulatory and repetitive 

What is the role of the caregiver and 
the therapist in such therapies? How 
important is the involvement of the 
family of the patient?
Parents and caregivers have a 

fundamental role within their child’s 

therapy program and continued 

progress. It is crucial that parents be part 

of the full assessment and goal setting 

process so that they can see their own 

family needs and goals, as it relates to 

their child’s development, worked on 

and achieved by the therapy team. It 

service have been increasing in recent 

years, and children and their families 

are being given earlier access to these 

fundamental services.  There are many 

centers presently in the UAE who offer 

early intervention services; however, 

there is still a great need for more within 

the GCC due to the increasing numbers 

of individuals affected by this disorder. 

Furthermore, support services for 

students who are of secondary school 

age, as well as young adults, are still in 

early stages of development within the 

UAE, with few centers providing such 

services.  

5: Are your efforts aiming to offer a 
normal life to your patients with the 
help of these therapies?  
Our aim is to maximize each child’s 

potential and individual abilities, while 

providing the support each child needs 

in order to acquire new skills. Each child 

has a different or unique set of skills and 

difficulties which will affect his or her 

development in different ways. Our focus 

is on establishing realistic, achievable and 

measurable outcomes so that the child 

can reach his or her potential, whether 

it be within academic skills, social 

interactions, and/or community living. 

Do you think that there is a need for 
more clinics and institutions in the 
Middle East to provide such services 
and expertise to the people?
There is still a substantial need in the 

GCC region for expansion of centers and 

provision of such services whereby such 

centers can provide early diagnosis and 

early intervention services, as well as 

supportive services for young adults and 

older adults. 

Do you have expansion plans in the 
region? 
We have established a few franchises 

within the Middle East: one in Kuwait and 

another in the Eastern Province of the 

Kingdom of Saudi Arabia (in Al Khobar). 

These centers provide assessment and 

diagnostic testing, as well as Applied 

interview

Fostering the Future 
 Stepping Stones for Developmental Disorders

Main Types of ASD 
Asperger’s Syndrome

Pervasive Developmental 
Disorder, Not Otherwise 

Specified (PDD-NOS)
Autistic Disorder
Rett Syndrome 

Childhood Disintegrative 
Disorder.

Notable Personalities on 
the Autism Spectrum 

World’s most prolific inventor 

with 1093 patents… From the 

incandescent light bulb and 

phonograph to the first movie 

camera, to name a few of his 

inventions… dubbed, ‘The Wizard 

of Menlo Park’, the inventor 

who changed the way the world 

lived…

Thomas Alva Edison- Hyperactive 

and easily distracted, he lasted 

for 12 weeks in a public school, 

was also suspected to possibly 

have ASD. (Inspiring stories of 

people with Autism Spectrum 

Disorder, 2016)

Notable Personalities on 
the Autism Spectrum 

History’s greatest physicist with 
an incredibly high IQ, received 
the Nobel Prize for his theory 
on the Photoelectric effect. 

His name is synonymous with 
genius… 

Albert Einstein-Expelled from 
school when he questioned 

conventional wisdom & 
challenged those in authority, 

was suspected to possibly have 
ASD. (Inspiring stories of people 
with Autism Spectrum Disorder, 

2016)

Veronica Lucy Micalizio
Program Director and Counselor

Autism Spectrum Disorders 
The common symptoms of ASD 
include but are not limited to: 
difficulties in social interaction

difficulties in verbal & nonverbal 
communication

repetitive behaviors, interests & 
activities

sensitivity to changes in the 
environment

Intense focus on certain objects 
or activities, etc.

full comprehensive assessment and 

evaluation for the individual.

Following a three step process from 

consultation to diagnosis, and finally 

treatment, Stepping Stones works to 

overcome the limitation imposed by 

behaviors are observed, as well. Since 

delayed language and impairments 

in social communication as well as 

behavioral problems are key features in 

ASD and are often interconnected, it is 

fundamental that early intervention focus 

on reducing problem behaviors, and 

increasing verbal expression and social 

communication. 

is also important for parents and other 

family members to work collaboratively 

on the child’s goals by carrying over key 

components of therapy within the home. 

For example, behavioral techniques, 

specific speech development strategies, 

or physical activities, which require 

consistent practice, even outside of the 

child’s individual therapy sessions should 

be practiced at home. 

Do you think that times have changed 
and we are more aware of the 
developmental disorders? 
1 in 68 children (1 in 42 boys) are now 

diagnosed with ASD. Fortunately, 

awareness and availability of supportive 

that the child receive a therapy plan 

which addresses his or her needs in all 

areas of development, to include safety 

and independence skills, communication 

and social skills, and pre-learning and 

school readiness skills. Concerned 

parents can access support and services 

by booking an initial consultation with a 

qualified and specialized center and then 

identifying along with the clinical team, 

what is the best step to take for their 

child’s development. 
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اليفستايل

مايك هورن وأوفيتشيني بانيراي معًا
في رحلة “القطب إلى القطب” اإلستكشافية الجديدة

من  بانيراي  أوفيتشيني  شركة  تخطه  جديد  فصل 

التي جتمعها باملستكشف السويسري-  التعاون  قصة 

اجلنوب أفريقي، مايك هورن: العالمة التجارية البارزة 

لصناعة الساعات الرياضية العالية اجلودة سوف تكون 

 )Pole2Pole( »شريكًا في رحلة »القطب إلى القطب

اإلستكشافية. ميتد هذا املشروع على مدى عامني، وهو 

اليابسة والبحار  العالم عبر  يقضي باإلبحار من حول 

إنطالق  عشية  اإلعالن  هذا  يأتي  بالقطبني.  ومرورًا 

بإجتاه  أفريقيا،  جنوب  تاون،  كايب  مدينة  من  مايك 

اخلطوة  هذه  تؤكد  فيه،  شك  ال  مما  اجلنوبي.  القطب 

على الشراكة الطويلة االمد التي جتمع بني مايك هورن 

وأوفيتشيني بانيراي، مع اإلشارة إلى أن هذه االخيرة 

التي يقوم  الرائعة  العديد من املشاريع  تشارك برعاية 

بها املستكشف الشهير: مشروع ’اركتوس‘ )-2002 

القطب  إلى  الشتائية  اإلستكشافية  الرحلة   ،)2004
الشمالي )2006( و’باجنيا‘ )-2008 2012(.

ُيذكر بأن مايك جاب أقطاب العالم كافة على منت اليخت 

فاشرون كونستانتن تستعرض تراثها العريق
خالل معرض الجواهر العربية 2016 في البحرين

Métiers d’Art Gyr ساعة

تتابع دار فاشرون كونستانتني تواصلها مع هواة جمع 

الساعات الراقية وعّشاق هذا املجال عبر إثراء مجموعة

 Métiers d‘Art Métiers d‘Art Métiers
d‘Art Métiers d‘Art Métiers d‘Art Mé-

tiers d‘Art بتحفة تشيد من خاللها باإلرث الثقافي 
يظهر  الذي  احملدود  اإلصدار  فهذا  األوسط.  للشرق 

ُيفتخر  للمنطقة  رمز  وهو   ، يدويا  منّفذ  صقر  رسم 

يحتفي  بينما  اخلليج  ملنطقة  العظيم  اإلرث  يكّرم  به، 

بوتيكات  في  فقط  متوّفرا  وسيكون  الالمع.  مبستقبلها 

مجلس  دول  أنحاء  في  املنتشرة  كونستانتني  فاشرون 

التعاون اخلليجي. ُصنع من هذا النموذج املبتكر، الذي 

يحمل دمغة جنيف املرموقة، 10 قطع فقط، وهو يزاوج 

بني التمّيز التقني ملعايرة G4 2460 وجمال احلرف 

ثقافات  ملتقى  عند  التقليدية  الفنون  تتداخل  الفنية. 

مختلفة. إلبراز هذه املهارة احلرفية االستثنائية، ابتكر 

متنّوعة،  فنية  حرف  بني  ما  اجلمع  عبر  النموذج  هذا 

تتجّذر في صناعة الساعات السويسرية كما في ثقافة 

منطقة الشرق األوسط.

دار أي دبليو سي شافهاوزن
تقيم جلسة نقاشية مع نيكو روزبرغ

استضافت دار أي دبليو سي شافهاوزن أمسية خاصة 

مع سفير الدار السويسرية وسائق الفورموال 1 لصالح 

روزبرغ  نيكو  بتروناس"  جي  ام  اي  "مرسيدس  فريق 

املتواجد حاليا في املدينة للمشاركة في السباق النهائي 

بني  حصريا  حديثا  االمسية  هذه  تخلّل  املوسم.  لهذا 

اجلي  وسائق  السويسرية  الدار  سفير  روزبرغ  نيكو 

»امبوريو أرماني« تدخل عالم الساعات الذكية 
و تطلق الساعة الذكية الهجينة

»امبوريو  املعاصرة  الشبابية  التجارية  العالمة  دخلت 

الساعات  عالم   Emporio Armani أرماني« 

الذكّية  الهجينة من خالل مجموعة جديدة حتمل اسم 

 .Emporio Armani Connected

في املناسبة، علّق جورجيو أرماني: »تؤّثر التكنولوجيا 

فلكل  اليومية.  حياتنا  على  حاسمة  بصورة  اليوم 

تقدمي  يسّرني  حياتنا.  شأنه حتسني  تطبيق«من  شيء 

»امبوريو  دخول  جتّسد  التي  الذكية،  الساعة  هذه 

األكسسوارات  عالم  اإلبتكار-  في  -السباقة  أرماني« 

األسلوب  بني  املجموعة  هذه  تدمج  التكنولوجية. 

الراقي، املكّونات التكنولوجية احلديثة، الفورية وسهولة 

اإلستخدام.«

 Emporio من  الذكية  الساعات  مجموعة  جتمع 

الراقي  التصميم  بني    Armani Connected

القابلة  التكنولوجيا  ومزايا  العالمة  هذه  لدى  املعروف 

بالهواتف  اإلتصال  على  قدرتها  خالل  ومن  لإلرتداء. 

الساعات  مجموعة  توّفر  البلوتوث،  عبر  الذكية 

ملستخدميها امليزات التالية:

• الكمال أو الدقة في حفظ الوقت: ضمان الدّقة املطلقة، 

تغيير املناطق الزمنية والتاريخ تلقائيًا أثناء السفر.

• املنطقة الزمنية الثانية: تغيير الساعة بدّقة وسهولة.

• إشعارات هادئة: اإلعالن الهادئ عن تلقي املكاملات، 

الرسائل وغيرها من اإلشعارات الهامة.

• تتّبع النشاط: تتّبع ومراقبة األنشطة اليومية تلقائيًا.

بطاريات  بفضل  مستمًرا  شحنًا  الشاحن:  غياب   •

الكوارتز.

• التحّكم باملوسيقى: سهولة الوصول الى قائمة األغاني 

في الهاتف، التشغيل، اإليقاف، التخّطي أو العودة.

• تتّبع النوم: إعطاء معلومات عن دورة النوم.

• املنّبه: تقدمي اشعارات مقّررة. 

• الكاميرا: التحّكم في كاميرا الهاتف من أجل التقاط 

الصور عن بعد.

• إيجاد جهازك املفقود: حتديد مكانه بسرعة.

’باجنيا‘، وذلك خالل الرحلة اإلستكشافية التي حتمل 
الرحالت  جميع  متنه خالل  على  ُيبحر  أن  على  إسمه، 

على  إستكشافية  رحالت  سيتخللها  والتي  البحرية 

اليابسة تشمل أحد أبرز املواقع النائية وغير املستغلة 

على االرض.

ذروة  اإلستكشافية  القطب«  إلى  »القطب  رحلة  تشّكل 

وفلسفة  قيم  سابقاتها  من  أكثر  التي جتسد  الرحالت 

وأنها متّثل كل ما إكتسبه على  مايك هورن، ال سيما 

مع  بتناغم  العيش  حول  متمحورة  خبرة  من  عقود  مر 

كوكبنا. وبالفعل، يتمتع مايك بسجل إستكشافي ال مثيل 

له مبا ساعده على تطوير فلسفة قائمة على ثالثة أركان 

أساسية: املغامرة، البيئة واملشاركة. يهدف مايك إللهام 

بعيدًا  الشخصية  مبغامراتهم  التمتع  بغية  األشخاص 

القوانني  وفهم  كما  جديد،  هو  ما  كل  من  اخلوف  عن 

نشر  إلى  باإلضافة  نعيش،  حيث  الكوكب  حتكم  التي 

الوعي لضرورة حماية هذه البيئة املذهلة من اإلخطار 

التي تهدد الطبيعة والتي باتت اآلن خطرة جدًا ومخيفة. 

تي صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن تركي 

فرصة  احلاضرين  الشخصيات  لكبار  فُأتيح  الفيصل. 

التعّرف أكثر على حياة روزبرغ املهنية.

تعاون ناجح وثابت

الشريكة  شافهازن  سي  دبليو  أي  ودار   2013 منذ 

جي  ام  اي  مرسيدس   1 "الفورموال  لفريق  الرسمية 

بتروناس". ترتكز هذه الشراكة على اإلهتمام املشترك

حدود  استكشاف  في  والرغبة  الدقيقة  بالهندسة 

 ،2013 عام  وفي  املتطّورة.  والتكنولوجيا  امليكانيكا 

أصبح نيكو روزبرغ سفير دار أي دبليو سي. وقد نتج 

Ingenieur Chrono- ساعة التعاون  هذا   عن 

املقتصرة   graph Edition ”Nico Rosberg
الرياضي  مبظهرها  الساعة  تتميز  قطعة.   250 على 

احلماية  تاج  التيتانيوم،  علبة  الفضي،  امليناء  بفضل 

زركونيوم.  ال  أكسيد  من  املصنوعة  العقارب  ورؤوس 

أما اللون االصفر لعقرب الثواني وعقارب العداد عند 

موقع الساعة 12 فيدّل على اخلوذة الصفراء التي كانت 

رمز روزبرغ ملدة 7 سنوات.
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فانكويش إس تنقل سيارة سوبر جي تي
الفائقة من أستون مارتن إلى المستوى التالي

دار العطور »بارفان دو مارلي« ُتطلق
عطرها Layton الجديد المستوحى من القرن الثامن عشر

زيادة قوة محرك سحب هواء طبيعي  6.0 ليتر 

.600PS إلى V12

تعديل إعدادات التعليق لتقديم قدر أكبر من 

االتزان والدقة

ُيظهر الهيكل الخارجي فاصل وناشر مصنوعين 

من ألياف الكربون، باإلضافة إلى فتحات عادم 

رباعي جديد ملفتة للنظر

على  بالعمل  جهودها  مارتن  أستون  كّثفت  جايدون: 

سيارتها الفائقة سوبر جي تي إلنشاء سيارة فانكويش 

إس اجلديدة، حيث يحدد أسلوب ميتاز بخطوط، أكثر 

هذا  الرياضي  الشكل  وزيادة  أكبر  فاعلية  وضوحًا، 

التطور األخير في خط النموذج الالمع، الذي ظهر من 

أستون مارتن األسطورية في نيوبورت بانيل وعمل بكل 

فخر كرائد للقيم الرياضية واألسلوبية للماركة منذ عام 

.2001
في هذا الصدد، أبدى تطور اجليل الثاني من فانكويش 

الهيكل  باحملرك،  فائقًا  اهتمامًا   ،S مواصفات  إلى 

إثارة  لتقدمي  مصممة  آلة  إلنشاء  الهوائية  والديناميكا 

  Layton عطرها  مارلي«  دو  »بارفان  دار  أطلقت 

اجلديد ذي العبير الشرقي وذلك خالل حفل مستوحى 

من القرن الثامن عشر في دبي. كجزء من إطالق هذا 

العطر في املدينة، أقامت دار »بارفان دو مارلي« غداء 

تباهى  الذي  بيتش«  نيكي   - الوجن  »ساتني  في  أنيقًا 

 Table Royale Louis املسّماة  طعامه  بقائمة 

XV. وبالتالي، جّسد هذا احلدث التناقض املثالي ما 

تخلّل  الكالسيكي.  العّطار  وإلهام  احلديثة  الروائح  بني 

قّدمها  التي   passe-piedsالـ رقصة  احلدث  هذا 

راقصون محترفون باإلشتراك مع الضيوف. وتواصل 

عطور »بارفان دو مارلي«، من خالل ابداعاتها مبا فيها 

العطور  من  املستوحاة  بجذورها  االشادة   ،Layton

الفرنسية التابعة للقرن الثامن عشر مع احلفاظ دائمًا 

على جوهر العالم احلديث. 

الترف  بني  تزاوج  ومعّطرة  شاعرية  تركيبة  القصة؟ 

والنبل في ظل األجواء االحتفالية املتناغمة التي تخّيم 

اليفستايل

قدمت الفطيم للسيارات، الرائدة في قطاع وسائل النقل 

ولكزس  تويوتا  لسيارات  احلصري  واملوزع  املستدام 

تويوتا  مع  بالتعاون  املتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة 

لتنفيذ دراسة جديدة في  اقتراحًا  موتور كوربوريشن، 

تقييم  إلى  والتي تهدف  النقل املستدام   مجال وسائل 

بدولة  الهيدروجني  طاقة  على  يعتمد  مجتمع  تأسيس 

اإلمارات. وفي سياق هذه الدراسة، سيتم اعتماد خطة 

جتريبية الختبار تقنية خاليا الوقود خالية االنبعاثات من 

أحد حلول الطاقة النظيفة لدولة اإلمارات، حيث تتولى 

الشركة حاليًا إنشاء أول محطتني لوقود الهيدروجني في 

دبي وذلك في إطار دعم البرنامج التجريبي. 

الدورة  في  االتفاقية  هذه  توقيع  عن  اإلعالن  جاء  وقد 

والذي  املستقبل،  ملركبات  الدولي  املؤمتر  من  الثانية 

أكد فيه لني هانت، رئيس قسم السيارات في مجموعة 

الفطيم: » يعتبر توقيع االتفاقية خطوة مهمة في مسيرتنا 

في املساهمة نحو التطوير احملتمل ملجتمع الهيدروجني، 

املركبات واملرافق مبا في ذلك  تزويد  إلى  الذي يهدف 

من  اخلالية  الهيدروجني  بتقنية  واملعيشة  العمل  أماكن 

اإلمارات،  لدولة  بالنسبة  أهمية  واألكثر  االنبعاثات. 

للوقود  الهيدروجني كمصدر رئيسي  أن استخدام غاز 

االستدامة  أهداف  حتقيق  عملية  كبير  وبشكل  يسرع 

التي وضعتها احلكومة اإلماراتية، إلى جانب مساعدة 

ملحوظة  الكربونية بصورة  البصمة  على خفض  الدولة 

خالل العقود املقبلة«.

أكثر تركيزًا وأداء أكثر تألقًا.

طبيعي   هواء  سحب  محرك  كان  لهذا  مركزي  وبشكل 

6.0 ليتر V12، والذي ينتج حاليا ما يصل إلى 600 
حصان  

)ابتداًء من 573PS( ويتمتع باستجابة ُمخّنق ممتازة، 

وتسمح  احلر.  الهواء  لسحب  املُعّدل  النظام  بفضل 

أكبر  حجم  بتدّفق  احلجم  كبيرة  الهواء  دخول  فتحات 

من الهواء إلى احملرك عند الدورات العالية، مّما يتيح 

إلى  وصواًل  أقوى  وشعورًا  فيها،  هوادة  ال  طاقة  نقل 

اخلط األحمر.

على قصر فيرساي.

التركيبة؟ تفوح املقدمة بشذا البرغموت الذي يستحضر 

إلى أذهاننا الشغف املتوقد بينما تقّدم نفحات اخلزامى 

وإبرة الراعي معًا مزيجًا عطريًا منعشًا يفيض بلمسة 

من األناقة والرجولة الفذة في آن. تتعزز حّدة الرائحة 

للفلفل  الطبيعية  واألناقة  اآلسر  العنبر  أريج  من خالل 

الوردي. كما يصبح طابع هذه الرائحة املتميز واآلخاذ 

بفضل  قوًة  أكثر  املترفة  واألخشاب  الفانيليا  شذا  مع 

القهوة  رائحة  من  وجذابة  رائعة  ملسة  بديعة:  نفحة 

بالكراميل.

)دار  مراتي-كاشاني  حامد  يقول  السياق،  هذا  وفي 

الروائح  من  شالالت  »أتخيل  للعطور(:  فيرمينيش 

يستعد  بينما  امللكية  النوافير  من  تنفجر  العطرية 

املآثر  األنظار خالل  للتألق وخطف  املتأنقون  الفرسان 

الفروسية التي اشتهرت بها تلك احلقبة.

أوليس ناردين
بإصدارات كرونوميتر األنيقة 

كرونومترات  بإنتاجها  ناردين  أوليس  دار  ُتعرف 

في  الدولية  البحرية  املالحة  جتارة  تطّور  منذ  بحرّية 

أواخر القرن التاسع عشر، ما عّزز  من فاعلية السفن 

مؤّخرا  ناردين  أوليس  وقد أضافت  الثمينة.  وحمولتها 

Marine Chro- كرونوميتر مارين  مجموعة   إلى 

الدار  تاريخ  يجّسدان  جديدين  منوذجني   nometer
عن  فضال  عامًا،   170 مدى  على  املمتّد  السويسرية 

براعتها وابتكاراتها املتواصلة.

 118 ناردين  أوليس  بكاليبر  املجموعة  مناذج  تتمّتع 

والـ  السليكون  مادتي  وبفضل  الدار.  داخل  املصّنع 

في  الدار  استخدمتهما  الللتني   DIAMonSIL
جتّسد   ،2011 لعام  التابع   UN-118 كاليبر 

الساعات  في  املطلقة  الدّقة  نحو  كبيرة  خطوة  احلركة 

امليكانيكية. كما جتمع هذه النماذج بني  تطّور ميزان 

DIAMon- الـ التكنولوجي من خالل مادة   الساعة 

Sil  ومذبذب أوليس ناردين اخلاص والنابض الشعري 
احلائز براءة اختراع.

متطّورًا  كنزًا  اليدوية  التعبئة  ذو  الساعة  كاليبر  ُيعّد 

الصغيرة  والثواني  الدقائق  الساعات،  يعرض  حيث 

Ma-  التي تعمل بفعل احملّرك. وكما مناذج مجموعة

ميناء  تصميم  استوحي   ،rine Chronometer
تضّم  األولية.  ناردين  أوليس  كرونومترات  من  الساعة 

الساعة  عند  الطاقة  احتياطي  مؤشر  األخيرة  هذه 

جانب  إلى   6 الساعة  عند  الصغيرة  والثواني   12
أناقة الساعة من خالل األرقام  التاريخ. وتزداد  نافذة 

الرومانية املتمّيزة، العقارب بشكلها الكتدرائي، القرص 

املخّدد والعلبة الفوالذية. وجتمع الساعة ما بني األناقة 

والعملية كما تتمّيز بعقرب بسيط مغّطى باملطاط الذي 

يسّهل عملية التعبئة. 

)45 مللم( عن جماليات  النموذجان اجلديدان  يكشف 

استثنائية اذ يتمّتعان مبيناء مصقول فريد. األول بلون 

على  داللة  في  وحمراء  بيضاء  مؤشرات  مع  األزرق 

فبلون  الثاني  أما  معًا.  آن  في  والعصرية  الكالسيكية 

في  أنيقة  زرقاء  ومؤشرات  عقارب  مع  الالمع  األبيض 

إشارة إلى البحار. 

عمق  إلى  تصل  للماء  مبقاومة  الساعة  تتمّتع  أخيرًا، 

200 مترًا وهي تعمل بشكل مستّقل ملدة 60 ساعة. أما 
التاريخ فُيعّدل من خالل مصّحح أمامي وخلفي اجتاز 

 COSC شهادة  على  للحصول  الدقيقة  االختبارات 

وشهادة أوليس ناردين املتعلٌّقة باألداء. 

الفطيم للسيارات تكشف عن
الخطوة المقبلة من ريادتها البيئية في اإلمارات 

معايرة  مراجعة  املتزايد، متت  التركيز  هذا  على  وبناء 

Touchtron- )جهاز نقل احلركة توتشترونيك الثالث 

تروس  أذرع  لتقدمي سرعات  8 سرعات  ذي   )ic III
أكبر ومزيد من الدقة عند السرعات املنخفضة لتحقيق 

إحساس أكبر بالدقة و الفورية.

املخّمدات  التعليق،  نظام  ضبط  ُأعيد  أيضًا،  وباملثل، 

املانع  القضيب  دافعات  النابض،  معدالت  الداخلية، 

أكثر  في  أدق  حافة  إس  فانكويش  إلعطاء  للدحرجة 

أوضاع التعليق الرياضية، دون املساس بقدرتها على 

تقدمي نوعية قيادة مرنة عند احلاجة.

تويوتا وذلك عبر عدد من مركبات تويوتا ميراي العاملة 

قابلية  من  التحقق  بهدف  الهيدروجني  وقود  بخاليا 

السيارة لالستخدام العملي وإثبات جناحها في الدولة. 

آخر  رئيسي  حدث  عن  للسيارات  الفطيم  أعلنت  كما 

بتوقيع شراكة مع »إيرليكيد«، إحدى الشركات املرموقة 

والرائدة املزّودة حملطات وقود الهيدروجني في العالم، 

موتور  وتويوتا  للسيارات  للفطيم  الدعم  ستقدم  التي 

كوربوريشن في عملية تقييم غاز الهيدروجني باعتباره 
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 مبيعات سوق دبي الحرة السنوية
تتجاوز 6.6 مليار درهم في 2016 

 استهلت سوق دبي احلرة عامها اجلديد باإلعالن عن 

درهم  مليار   6.673 سجلت  التي  السنوية  مبيعاتها 

)1.85 مليار دوالر( في عام 2016.

وأعرب كولم ماكلوكلني النائب التنفيذي لرئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي احلرة عن سعادته 

باألرقام التي حققتها مبيعات 2016، ووجه الشكر إلى 

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي 

للطيران املدني  رئيس مجلس إدارة سوق دبي احلرة، 

على دعمه املتواصل للسوق، وأضاف:  » أضم صوتي 

إلى سموه في توجيه الشكر إلى طاقم عمل سوق دبي 

الذين  عمالئنا  وكذلك  املوردين،  وإلى  الرائع،  احلرة 

يساهمون بقوة في منو السوق وجناحها«. 

 2016 فبراير   24 في  احلرة  دبي  سوق  وافتتحت 

منافذها في الصالة D التي تعد األحدث في مطار دبي 

الدولي، وأضافت بذلك  7,000 م2 إلى إجمالي مساحة 

السوق احلرة في مطارات دبي لتصبح 36,000 م2.  

مبيعًا  األكثر  السلع  قائمة  تصدرها  العطور  وواصلت 

درهم  مليار   1.104 السنوية  مبيعاتها  سجلت  حيث 

)306.85 مليون دوالر(، أي ما يعادل %16.55 من 

إجمالي املبيعات السنوية، فيما حلت مبيعات السجائر 

والتبغ في املركز الثاني محققة 578.53 مليون درهم 

التجميل في  مليون دوالر(، ومستحضرات   160.70(

مليون   535.65 إلى  وصلت  مببيعات  الثالث  املركز 

درهم )148.80مليون دوالر( والسكاكر واحللويات في 

املرتبة الرابعة 517.48 مليون درهم )143.75 مليون 

التي  »املغادرون«  صاالت  مبيعات  وسجلت  دوالر(. 

 5.782 السنوية  املبيعات  إجمالي  من   86% تشكل 

في  السوق  ونفذت  دوالر(.  مليار   1.60( درهم  مليار 

مليون    27,119 الدوليني  مكتوم  وآل  دبي  مطاري 

بيع  معاملة   74,097 2016، مبعدل  في  بيع  معاملة 

يومية، وقاد األداء العالي املستوى للسوق إلى حصولها 

على 28 جائزة العام املاضي.

ملوسم  احلرة  السوق  خطط  أن  إلى  ماكلوكلني  وأشار 

 )C( 2017  تشمل حتسني عروض التجزئة في الصالة
املسافرين  مبنى صالة  في  وكذلك  الدولي  دبي  مبطار 

مبطار آل مكتوم الدولي، وتابع قائاًل: »افتتحنا مؤخرًا 

منافذ سوق دبي احلرة في األماكن التي تربط  الصالة 

على جتديد  العام  وسنعمل خالل   ،)B( بالصالة   )C(

»املغادرون«  صاالت  باقي  في  التجزئة  ملنافذ  شامل 

إضافة إلى الصالة )C(. ونتطلع لتطوير أعمال سوق 

القرية  افتتحنا  وقد  الترفيه،  قطاع  في  احلرة  دبي 

اآليرلندية الثانية في دبي باركس ومجمع املنتجعات في 

كريك  جميرا  فندق  يواصل  في حني   ،2016 ديسمبر 

جديدة  منافذ  العام  هذا  لنا  ويقدم  اجليد  أدائه  سايد 

للمأكوالت واملشروبات. 

وتستمر سوق دبي احلرة خالل الفترة القادمة في تنفيذ 

أجندتها احلافلة باألحداث واحلمالت الترويجية، وتشمل 

بطوالت سوق دبي احلرة للتنس التي يحتضنها ستاد 

سوق دبي احلرة للتنس خالل الفترة من 19 فبراير- 4 

مارس. 

تعكس الهوية فلسفة البنك في تقديم 

خدمات مصرفية رقمية تتمحور حول 

احتياجات العمالء

سيشارك العمالء في تأسيس البنك 

الرقمي األول في دولة اإلمارات من خالل 

برنامج “العميل المؤسس”

اإلمارات  في  رقمي  بنك  أول   ،CBD Now كشف 

العربية املتحدة يستهدف عمالء جيل األلفية من الشباب 

والعمالء الذين يعتمدون األدوات الرقمية في تعامالتهم 

املصرفية، عن هويته اجلديدة وذلك خالل مؤمتر صحفي 

ُأقيم في املقر الرئيسي للبنك يوم االثنني. 

سوف يفتح البنك اجلديد الذي أطلقه بنك دبي التجاري 

في الشهر الفائت بالتزامن مع أسبوع االبتكار أبوابه 

حيث   ،2017 عام  بداية  مع  العمالء  أمام  الرقمية 

سيساهم في تعزيز مكانة بنك دبي التجاري كبنك رائد 

في تقدمي اخلدمات املصرفية الرقمية في اإلمارات.

في هذا الصدد، قال موراي سيمز مدير عام اخلدمات 

املصرفية الشخصية في بنك دبي التجاري: “نعتبر أن 

رضاء العمالء أساس جميع املبادرات التي نقوم بها. 

في  ويرغبون  كبيرة  بسرعة  عمالئنا  احتياجات  تتغير 

القيام باملعامالت املصرفية بأفضل طريقة ممكنة. لذا، 

نحاول إدخال اخلدمات املصرفية بسالسة في حياتهم 

حيث  شخصية.  وأكثر  وأسهل  أبسط  لتصبح  اليومية 

اخلدمات  من  لعالٍم  منصة   CBD NOW سيشكل 

املالية املتخصصة”. 

اخلدمات  عام  مدير  ليروني،  والتر  أضاف  بدوره 

املصرفية الرقمية والتحّول: “يرمز CBD NOW إلى 

عصر جديد من االبتكارات، حيث سُيعيد صياغة عالقة 

التجارية   CBD NOW هوية  البنوك.  مع  العمالء 

الذين  األشخاص  جلذب  ُصممت  ومختلفة،  فريدة 

يعتمدون على اخلدمات واملنصات الرقمية وحتديدًا جيل 

والشغف،   االبتكار  إلى  اجلديدة  الهوية  ترمز  األلفية. 

خدمات  تقدمي  على  تتركز  التي  فلسفتنا  تعكس  كما 

مصرفية رقمية بالكامل تلبي احتياجات العمالء”. 

مع  اجلديدة  الهوية  تتماشى   “ قائاًل:  ليروني  وتابع 

وآمنة  وبسيط  ذكية  رقمية  جتربة  تقدمي  في  التزامنا 

املنتجات  من  مجموعة  سنقدم  عميل.  بكل  خاصة 

وحسابات  اجلارية  احلسابات  تتضمن  املتخصصة، 

الرقمي  البنك  يقدم  االئتمان. سوف  وبطاقات  االدخار 

اجلديد منتجات متخصصة وخاصة بكل عميل، ومزايا 

قيمة تساعد العمالء في التحكم بأمورهم املالية بشكل 

أفضل وليستمتعوا بأوقاتهم”.

قال  املؤسس”  “العميل  مبادرة  على  تعليقه  وفي 

املصرفية  اخلدمات  مدير  مكاليدس،  ستيليوس 

برنامج  بدء  عن  اإلعالن  اليوم  الرقمية: “يسعدنا 

“العميل املؤسس” والذي يشمل العمالء األوائل الذين 

أحالمهم. بنك  بناء  في  للمشاركة  الفرصة  لهم  ستتاح 

نحن نبني بنكًا مختلفًا عن باقي البنوك، نريد أن يساهم 

العمالء في بناءه وتطويره. وسيتسنى لهم التمتع بعالٍم 

من املزايا واجلوائز التي تتناسب مع أسلوب حياتهم. 

على  التعّرف  املؤسس”  “العميل  برنامج  لنا  سُيتيح 

من  املزيد  لتحقيق  سعيًا  املتغيرة  عمالئنا  احتياجات 

االستقرار والسعادة فيما يتعلق بأمورهم املالية. ميكن 

عبر  املؤسس”  “العميل  برنامج  في  التسجيل  للعمالء 

.”CBDNOW.ae املوقع اإللكتروني

في  فقال  والعمليات،  النظم  مدير  فكري،  عاصم  أما 

تعليق له على املبادرة: “تعتبر التقنيات الرقمية احملرك 

بشكل  العمالء  على  تركز  التي  خلططنا  األساسي 

أحدث  واستخدام  باالبتكار  ملتزم  كبنك  أساسي. 

في  رقمي  بنك  أول  باطالق  فخورون  فإننا  التقنيات، 

باستخدام   CBD NOW صممنا  لقد  اإلمارات. 

أفضل وأحدث التقنيات لنضمن للعمالء حصولهم على 

أحدث  استخدمنا  لقد  وآمنة.  سهلة  مصرفية  جتربة 

بنك  نقدم  لكي  الرقمية  التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما 

املستقبل، اليوم”. 

 بنك دبي التجاري يطلق
CBD NOW البنك الرقمي
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السوق الحرة دبي
2016 نظرة الى عام مضى

مع اطاللة األيام األخيرة في عام 2016، بوسع السوق 

احلرة – دبي أن تنظر الى عام آخر انتهى بنجاح في 

األعمال التي ازدحم بها، والذي حدثت خالله تطورات 

هامة في العمليات . عند االطالع على النقاط البارزة 

في ذلك العام جند ما يلي: 

يناير 
دعمت السوق احلرة بدبي انطالقة مهرجان دبي للتسوق 

للسنة  استراتيجي  الواحد وعشرون كشريك  عامه  في 

الثانية عشر على التوالي.

مبثل هذا اللقب للمرة األولى. 

مارس
فاز فريق الكورس للسوق احلرة – دبي »طيور العندليب 

من السوق احلرة – دبي« بجائزة أفضل جوقة منشدين« 

األوسط عام  بالشرق  املوسيقية  في مهرجان اجلوقات 

. 2016
من  السابعة  النسخة  دبي   – احلرة  السوق  دعمت 

مهرجان طيران االمارات العاملي للمواد املطبوعة والذي 

حضره ُكّتاب ومؤلفون يتمتعون بشهرة عاملية. 

أبريل
افتتح سمو/ الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم، رئيس 

سلطة دبي للطيران املدني ورئيس مجلس ادارة السوق 

للمحالت  املخصصة  املساحة  رسميا  دبي-  احلرة 

التجارية وهي 7000 متر مربع في ملتقي طرق “د” 

باملطار. 

فازت السوق احلرة – دبي باثنني من اجلوائز الكبرى 

مستوى  على  التجارية  للمحالت  حرة  سوق  »أفضل   :

للمحالت  حرة  سوق  أفضل  و«  العام«  لهذا  العالم 

العالم  على مستوى  العام  لهذا  املطارات  في  التجارية 

للسفر  العاملية   DFNI جوائز  مسابقة  خالل  وذلك   «

املتميز، والتي انعقدت في لندن. 

السوق  حازت  التوالي،  على  عشر  اخلامس  للعام 

للتسوق  »أفضل سوق حرة  – دبي على جائزة  احلرة 

التي  بني مطارات الشرق األوسط« وذلك في املسابقة 

تقيمها بيزنيز ترافلر الشرق األوسط. 

مايو 
حر  سوق  »أفضل  بجائزة  دبي  احلرة-  السوق  فازت 

بني مطارات الشرق األوسط “للمرة السادسة عشر في 

التي  الهادي  احمليط  آسيا/   DFNI جوائز  مسابقة 

انعقدت في سنغافورة. 

والتي  االيرلندية  دبي  احلرة-  السوق  بطولة  تنظيم  مت 

استضافتها مؤسسة روري في )كي كالب(، كو. كيلدير 

بايرلندا وفاز فيها روري ماكلروي . 

يونيو 
لكأس  املفتوحة  البطولة  دبي   – احلرة  السوق  نظمت 

الرئيس وذلك على شرف مناسبة تقاعد الرئيس السابق 

العمل  في  عاما   33 مدة  قضاء  بعد  هوران  جورج 

املتفاني . 

ملباريات  التاسعة  البطولة  انعقدت  يونيو   25 يوم  في 

الديربي األيرلندي املفتوحة التي تقيمها السوق احلرة 

– دبي في مضمار سباق كوراج للخيول بأيرلندا والتي 
فاز فيها احلصان هرزاند الذي ميلكه سمو/ أغا خان 

ويدربه درموت ويلد. 

افتتحت السوق احلرة – دبي متجرين آلبل في املبنى 

)3( مبطار دبي الدولي . 

يوليو
ألفضل  البرج  جوائز  مسابقة  افتتاح  حفل  خالل 

دي  واشنطن  في  انعقدت  والتي  أول  تنفيذي  مسؤول 

سي، حصلت السوق احلرة – دبي على جائزة »أفضل 

سيدامبي  راميش  استلمها  والتي   « عاملية  خدمات 

املسؤول العملياتي األول . 

أغسطس 
عادت السوق احلرة – دبي الى مضمار سباق أسكوت 

للخيول للبطولة التي تنظمها حول كأس شرجار ألفضل 

جوكيات في العالم، والذي فاز به فريق »ذا ريست أوف 

ذا ورلد« . 

هما  مميزتني  جائزتني  دبي   – احلرة  السوق  انتزعت 

لهذا العام«. 

الدولية  فعاليات بطولتها  – دبي  السوق احلرة  أطلقت 

حيث  املتحدة،  باململكة  نيوباري  في  اخليول  لسباق 

احملترفتان  العاملي  التنس  احتاد  العبتا  اليها  انضمت 

آنا ايفانوفيك وكارولني  وسفيرتا السوق احلرة- دبي، 

وزنياكي . 

للعام الثاني على التوالي حازت السوق احلرة – دبي 

العام« في فئة  لهذا  على جائزة »أفضل عالمة جتارية 

وذلك  املطارات  في  احلرة  باألسواق  التجارية  احملالت 

خالل املسابقة املتميزة جلوائز أفضل العالمات التجارية 

في العالم والتي انعقدت في لندن. 

اكتوبر 
االدارة  رئيس مجلس  نائب  ماكلولني  كولم  تنصيب  مت 

»سيد  أنه  على  األول  التنفيذي  واملسؤول  التنفيذي 

الكويك« ملساهمته البارزة في صناعة املشروبات وذلك 

في  )كاسل(  بلير  قلعة  في  أقيم  الذي  االحتفال  خالل 

سكوتلندا . 

فندق  في  انعقد  الذي  لالستدامة  الدولي  املؤمتر  خالل 

االجراءات  و”أفضل   ”CSR ممارسات  »أفضل 

ألفضل  األسيوية  املسابقة  خالل  وذلك   “ املجتمعية 

ممارسات CSR والتميز في االستدامة والتي انعقدت 

في سنغافورة. 

سبتمبر
االدارة  مجلس  رئيس  نائب  ماكلولني،  كولم  حاز 

»أفضل  لقب  على  األول  التنفيذي  واملسؤول  التنفيذي 

مسؤول تنفيذي أول للمحالت التجارية في العالم لهذا 

العام” وذلك خالل مسابقة أفضل املسؤولني التنفيذيني 

بالشرق األوسط. 

التجارية باخلليج، فازت  خالل مسابقة جوائز األعمال 

محالت  شركة  »أفضل  بجائزة  دبي   – احلرة  السوق 

نائب  ماكلولني  كولم  حاز  بينما  العام«،  لهذا  جتارية 

التنفيذي  واملسؤول  التنفيذي  االدارة  مجلس  رئيس 

األول على لقب »أفضل قائد ألعمال احملالت التجارية 

فبراير
مرة أخرى دعمت السوق احلرة بدبي بطولة أوميجا دبي 

ديزرت كالسيك والتي فاز بها داني ويليت. 

ببطولة  وورينكا  وستان  ايراني  سارة  من  كل  فازت 

منهما  كل  فوز  جاء  وقد  دبي   – احلرة  للسوق  التنس 
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على  دبي   – احلرة  السوق  حصلت  بدبي،  »العنوان« 

والسالمة  والصحة  البيئة  ادارة  في  “التميز  جائزة 

نائب  ماكلولم  كولم  حاز  بينما   ،« لالستدامة  القابلة 

التنفيذي  واملسؤول  التنفيذي  االدارة  مجلس  رئيس 

األول على لقب »واحد من أفضل 100 قائد عاملي في 

مجال االستدامة )مسؤول تنفيذي أول(. 

دبي  »أسبوع  في  دبي   – احلرة  السوق  شاركت 

بالصني » ، في شنغهاي وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم 

مع CTRIP، وهم وكالة السفر األولى الصينية على 

دبي   – احلرة  للسوق  الشريك  بي  ويونيون  االنترنت 

لفترة طويلة من الزمن. 

نوفمبر 
كانت السوق احلرة- دبي أحد الرعاة املقدمني جلوائز 

 )DAFF( دبلن  في  العربية  لألفالم  الثالث  املهرجان 

والذي انعقد في آيرلندا. 

كانت السوق احلرة – دبي هي الراعي الرسمي للبطولة 

الدولية لسباق عالم دبي والتي مت تنظيمها في جميرا 

جولف ستيتس . 

مؤمتر  دبي   – احلرة  السوق  دعمت  أخرى  مرة 

MEADFA الذي انعقد ملدة يومني واستضافت كافة 
اليوم  في  أقيم  عشاء  حفل  على  والضيوف  املشاركني 

األول . 

بطولتها  فعاليات  دبي   – احلرة  السوق  استضافت 

الرابعة وعشرون الدولية للغولف بوجود أكثر من 100 

ممثل من األسواق احلرة احملليني والعامليني . 

ديسمبر 
دعمت السوق احلرة – دبي بطولة طيران االمارات دبي 

للرجبي 7 بصفتها راعي في الفئة الفضية. 

دعمت السوق احلرة – دبي مهرجان دبي الدولي الثالث 

في  أقيم  والذي  رئيسي  راعي  بصفتها  لألفالم  عشر 

مدينة جميرا. 

حصلت السوق احلرة – دبي على جائزتني كأفضل قادة 

لألعمال التجارية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

ألعمال  قائد  أفضل  و«  العمالء«  »ابهاج  جائزة  وهي 

احملالت التجارية– كولم ماكلولني« في حفل عشاء أقيم 

في برج العرب. 

مت تقليد السوق احلرة – دبي كاحدى اجلهات املوجودة 

للمسافر  بالنسبة  بالواليات املتحدة  في قاعة املشاهير 

في  أسواق حرة  »أفضل  بجائزة  لفوزها  وذلك  العاملي 

العالم« للسنة العاشرة على التوالي ، في املناسبة التي 

أقيمت لذلك في لوس أجنليس . 

الثالث  عيدها  مبناسبة  دبي   – احلرة  السوق  احتفت 

والثالثون بتقدمي خصم بنسبة %25 على سلسلة واسعة 

وقد  ديسمبر(.   18-20( أيام  ثالثة  ملدة  البضائع  من 

فاقت املبيعات خالل هذه األيام الثالثة مبلغ 161,917 

مليون درهم )44,33 مليون دوالر أمريكي(. 

تقدمها مجلة »فوربس الشرق األوسط« سمير شرفان يفوز بجائزة
»العالمية تالقي المحلية« للعام الثالث على التوالي

مبيعات »نيسان« في البلدان الخليجية 

ارتفعت بنسبة %50 وازدادت مبيعات 

سيارات “باترول” تحديدًا بنسبة %216 منذ 

تولى شرفان دفة عمليات “نيسان الشرق 

األوسط” عام 2012
“نيسان  لشركة  التنفيذي  املدير  شرفان،  سمير  فاز 

الشرق األوسط”، بجائزة »العاملية تالقي احمللية« التي 

تقدمها مجلة »فوربس الشرق األوسط«. ويعتبر شرفان 

حضوره  على  يحافظ  السيارات  قطاع  في  مدير  أول 

التوالي، وذلك  الثالث على  للعام  ضمن تصنيف املجلة 

تقديرًا إلجنازاته املميزة في املنطقة. 

فندق  في  أقيم  الذي  اجلوائز  توزيع  حفل  وخالل 

“والدورف أستوريا” في نخلة جميرا بدبي، حّل شرفان 
مسؤول   100 أفضل  قائمة  ضمن   29 املركز  في 

خالل  املتميزة  إلجنازاتهم  تقديرًا  تكرميهم  مت  تنفيذي 

توليهم إدارة املكاتب اإلقليمية لشركات عاملية في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

على  احلصول  “يشرفني  املناسبة:  بهذه  شرفان  وقال 

هذه اجلائزة املرموقة التي تعكس حجم اجلهود الكبيرة 

على  دلت  إن  وهي  ووكالؤها.  ’نيسان‘  تبذلها  التي 

شيء، فإمنا تدل على مضي الشركة قدمًا في االجتاه 

السيارات  شركات  أسرع  من  واحدًة  لتغدو  الصحيح 

منوًا في املنطقة«. 

ومنذ أن تولى شرفان إدارتها في عام 2012، جنحت 

“نيسان الشرق األوسط” في تعزيز منو أعمالها بنسبة 
%45 من حيث احلصة السوقية عبر مختلف األسواق 
مبيعات  زيادة  في  إجنازاتها  أبرز  ومتثلت  اخلليجية. 

شرفان  لعب  كما   .216% بنسبة  »باترول«  طرازات 

دورًا محوريًا في االرتقاء بأداء »نيسان« في املنطقة من 

العمالء،  رضا  ومستوى  عملياتها،  ونوعية  حجم  حيث 

عالمتها  قّوة  في  واالستثمار  اخلدمات،  في  والتميز 

التجارية.

العربية  اململكة  »نيسان« في  إحياء  إعادة  وتلعب خطة 

باملنطقة،  الشركة  جناح  في  رئيسيًا  دورًا  السعودية 

ترسيخ  على   2013 نوفمبر  شهر  خالل  ركزت  حيث 

تأسيس  عبر  السعودية  السوق  في  املباشر  حضورها 

مع  التعاقد  جانب  إلى  السعودية”،  »نيسان  شركة 

لها  استراتيجي  كشريك  للسيارات«  »العيسى  وكالة 

في اململكة. كما أعلنت الشركة في مارس 2016 عن 

في  لها  ثاٍن  استراتيجي  كشريك  »بترومني«  اختيار 

اململكة.

اخلليج  منطقة  في  أعمالها  أولويات  »نيسان«  وحددت 

التركيز على  2016؛ وهي تتضمن  العربي خالل عام 

النمو في السوق السعودية، والريادة في خدمة العمالء، 

واالستثمار املتواصل في العالمة التجارية للشركة مبا 

ذلك،  على  عالوًة  االجتماعية.  املسؤولية  أنشطة  يشمل 

متخصصة  شركة  األوسط«  الشرق  »نيسان  أسست 

بالتوزيع في تركيا.

“العاملية تالقي احمللية” على غرار  ومت إطالق دراسة 

قائمة »فوربس العاملية 2000” ألكبر الشركات املدرجة 

في العالم، وهي تسلط الضوء على أهمية منطقة الشرق 

ضمن  فيها  العاملني  التنفيذيني  واملسؤولني  األوسط 

خارطة األعمال العاملية. 
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(UAE) الحبتور للسيارات وشيري اإلمارات
تطلقان أريزو5 في دولة اإلمارات العربية المتحدة

سيارة سيدان جديدة مصممة لتتمّيز في 

سوق دولة اإلمارات بطرازها العصري، 

وخصائص السالمة العالية واألداء الرائع، 

والتكنولوجيا الذكية
أريزو5  شيري  تعتبر  جديدًا،  تقنيًا  معيارًا  بتسجيلها 

الرائجة.  أريزو  سلسلة  ضمن  الثاني  اجليل  سيارة 

وابتداًء من 39,900 درهم ميكن اقتناء هذه السيارة 

مما  الرائع   وأدائها  تصميمها،  بعصرية  تتميز  التي 

جعلها مبثابة نقلة نوعية لتلك الفئة. 

ومتاشيًا مع أحدث اجتاهات مجال التصميم في عالم 

أريزو5 تصميم سطح  على  السيارات، أضفت شيري 

من  وذلك  السيارة  لهيكل   )H.D.S( هيدروديناميكي 

خالل دمج ثمرة عمل املصممني العامليني املعروفني مع 

العنصر الثقافي الصيني التقليدي املتمثل بـ »املاء.« 

الركاب  مقصورة  تتسع  الواسع،  اجلديد  وبتصميمها 

اجلديد  هيكلها  تصميم  مت  حيث  أشخاص،  خلمسة 

بعرض 1825 ملم مما جعل السيارة أكثر اتساعًا من 

منافساتها، وذلك من حيث املساحة املخصصة للركاب 

ومساحة صندوق السيارة بحجم 430 لتر. 

باإلضافة إلى تصميمها الذي تنفرد به سيارات شيري 

، حتمل أريزو5 ورنيش فائق اللمعان على شبك األسود 

مظهرًا  يعطي  وإمنا  فحسب  ملعانًا  يضفي  ال  الذي 

مفعمًا باحليوية في الوقت الذي يحمي فيه السيارة من 

على حواف سبائك  األنيق  وباستناده  والتآكل.  الصدأ 

هيكل  تصميم  رونق  يكتمل  إنش،   16 عيار  األملنيوم 

شيري أريزو5 املفعم باحليوية على وقع أضواء أمامية 

أنيقة لها شكل ورقة الصفصاف مزودة بإضاءة نهارية 

أتوماتيكية ووظيفة »أرشدني إلى املنزل«، كما مت دمج 

االلتفاف  وضوء   »L« نوع  من   LEDاخللفي الضوء 

LED من أجل املرايا اخلارجية للرؤية اخللفية.

قبل 50 عاًما، ابتدعت أي دبليو سي شافهاوزن ساعات 

ذات أقراص زرقاء، لتطلق بذلك دار صناعة الساعات 

انتشرت في  القائمة في شمال شرق سويسرا موضة 

مّت  أّنه  بالذكر  اجلدير  بأكمله.  الساعات  صناعة  عالم 

محدوًدا  خاًصا  وإصداًرا  موديال   120 قرابة  إطالق 

السّت  الساعات  مجموعات  من  أزرق،  بقرص  مزّوًدا 

وبدرجات مختلفة، منذ عام 1967.

باللون  إبداعاتها  أحدث  سي  دبليو  أي  تقّدم  واليوم، 

Big Pilot‘s Watch An-  األزرق، أال وهي ساعة

nual Calendar املزّودة بقرص أزرق وحركة زرقاء 

اللون، واحملدودة ب 250 قطعة.

كما أّن الّدار دأبت، منذ عام 2008 ، وعلى نحو منتظم، 

على إطالق ساعات طّيار تكرمًيا لرواية "األمير الصغير

للكاتب الفرنسي، الرائد في مجال الطيران، أنطوان دي 

BLUEDIAL
موضة من دار شافهاوزن تجتاح عالم الساعات

ساعات  جميع  أّن  إلى  اإلشارة  مع  إكزوبيري،  سانت 

بأقراص زرقاء.  تتمّيز   Le Petit Prince مجموعة 

اليوم  وتقّدم  التقليد  هذا  سي  دبليو  أي  دار  وتواصل 

 Big ساعة  انها  األزرق:  اللون  يتخلّله  موديل  أحدث 

Pilot's Watch Annual Calendar Edi-

tion ”Le Petit Prince” ذات اإلصدار احملدود 

العلبة  ذات  الساعة  هذه  تتمّيز  وال  قطعة.   250 ب 

املصنوعة من الذهب األبيض بقرصها األزرق وحسب، 

بل أيًضا بحركتها الزرقاء، األولى من نوعها في تاريخ 

أّن  إلى  اإلشارة  من  بّد  ال  السياق،  هذا  وفي  الدار. 

معايرة 52850 ، املصنوعة في مشاغل الدار، تظهر 

من خالل ظهر العلبة املصنوع من كريستال الصفير، 

عّدة  تضّم  خارجّية  طبقة  إلى  فُيعزى  املمّيز  لونها  أّما 

أكسيدات معدنّية .
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»سكوت كامبل« بطل النسخة 24
لكأس سوق دبي الحرة العالمية للجولف

توج »سكوت كامبل« وبرصيد 84 نقطة، بطال للنسخة 

الـ 24 من كأس سوق دبي احلرة العاملية للجولف، في 

البطولة التي السوق اسدل الستار عليها نهاية األسبوع 

املاضي، وامتدت على مدار يومني استضافها كل من  

ملعبي ذا أدرس مونتغمري للجولف،  و نادي خور دبي 

للجولف واليخوت، مبشاركة 90 العبًا والعبة.

قانون  وفق  أقيمت  التي  الكأس  منافسات  شهدت 

قوية  عروضًا  النقاط،  الحتساب  الفردي  ستابلفورد 

في فئات، الرجال، والسيدات، والكبار، وانتهت بتتويج  

سكوت كامبل بكأس سوق دبي احلرة العاملية للجولف 

في  ترقبًا  اجلولف  أحداث  أكثر  من  تعد  التي   2016

 84 إحرازه  بعد  وذلك  الدولي،  السفر  جتزئة  قطاع 

نقطة ستابلفورد في يومي املنافسة، سجل منها  40 

نقطة في نادي مونتغمري خالل اليوم األول، و44 نقطة 

نيال  حل  فيما  الثاني،  اليوم  في  دبي  خور  نادي  في 

الثاني. وقال سكوت لدى تسلمه  ماكلوكلني في املركز 

بلقب هذا  أفوز  أن  لها من مفاجأة كبيرة  »يا  الكأس: 

احلدث الكبير، أمضيت يومني رائعني وأتطلع للمشاركة 

بكأس العام املقبل.«

ورغم إخفاق نيال ماكلوكلني في انتزاع الكأس إال أنه 

 47 تسجيله  بعد  رجال  لفئة  احمللي  البطل  لقب  أحرز 

دان  حصل  بينما  املنافسة،  مرحلتي  في  نقطة  و37 

كونغيستد على لقب البطل الزائر لفئة الرجال بعد جمعه 

80 نقطة على مدى يومي املنافسة، فيما ذهب املركز  

الثاني إلى جيمس كفوري  والثالث إلى ماثيو هاموند 

جيمس  وتقدم  نقطة(،   80( منهما  كل  سجل  أن  بعد 

التسع  الضربات  أدائه األفضل في  ماثيو بفضل  على 

العكسية في اليوم الثاني للحدث. 

وشكر كولم ماكلوكلني النائب التنفيذي لرئيس مجلس 

اإلدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي احلرة فريق عمل 

السوق وناديي مونتيغمري وخور دبي على تنظيم بطولة 

 « للجولف وأضاف:  العاملي  دبي  لكأس  ناجحة  أخرى 

متتع الالعبون متامًا باملنافسة وبأجوائها الودية وجعل 

فيه  يلتقي  مناسبًا  مكانًا  االجتماعي  التفاعل  منها 

العاملون في صناعة األسواق احلرة، ونتطلع للترحيب 

مزيدًا  احلدث  يستقطب  أن  ونأمل  مجددًا  بعودتهم 

 25 بالذكرى  نحتفل  عندما  املقبل  العام  الالعبني  من 

لتأسيس سوق دبي احلرة.« 

وفي فئة السيدات ُتوجت نعيمة مايا للسنة الثانية بلقب 

برصيد  العام  الترتيب  تصدرها  عقب  احمللية  الفائزة 

67 نقطة، بينما دافعت نانسي ميللر عن لقبها في فئة 

الفائزة الزائرة للسنة الثالثة على التوالي عقب تسجيلها 

74 نقطة على مدى يومي احلدث، واكتفت جاكي باري 

باملركز الثاني برصيد 61 نقطة، متقدمة على منافستها 

أن  غير  واحدة،  ضربة  بفارق  –الثالثة-  بوالند  ليندا 

األداء الرائع لألخيرة قادها للفوز بجائزة إجمالي املركز 

الثالث.

وفاز جانثر بيكر بلقب سوبر سينيورز إثر تسجيله 64 

كالرك  في حني حصل  احلدث،  يومي  مدى  على  نقطة 

فرانسي على جائزة فئة الكبار )سنيورز( بعد جمعه 77 

نقطة، وحل ديفيد فريبورن في املركز الثاني.
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اليفستايلاليفستايل

مجموعة الحبتور تعلن عن رعاية
ماراثون زايد الخيري في نيويورك للسنة الثانية على التوالي

س ورئيس مجلس إدارة  أعلن خلف أحمد احلبتور، مؤسِّ

مجموعة احلبتور، اليوم أن مجموعة احلبتور هي الراعي 

نسخته  في  العاملي  اخليري  زايد  ملاراثون  الرئيسي 

الرعاية  عن  اإلعالن  وجرى  نيويورك.  في  الثالثة عشر 

مؤمتر  خالل  إماراتي  درهم  مليون  قيمتها  تبلغ  التي 

صحفي ُعِقد في فندق سانت ريجيس دبي في احلبتور 

سيتي. وانضم إلى احلبتور كل من محمد احلبتور، نائب 

مجموعة  في  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 

اللجنة  رئيس  الكعبي،  هالل  محمد  والفريق  احلبتور؛ 

علي  محمد  والعقيد  اخليري؛  زايد  ملاراثون  مة  املنظِّ

عامر، املنّسق العام ملاراثون زايد اخليري.

على  الثانية  للسنة  احلبتور،  مجموعة  تصبح  بهذا 

الذي ميتد  للماراثون  الرئيسية  الراعية  التوالي، اجلهة 

وقد  بارك.  كيلومترات في سنترال  على مسافة عشرة 

الكلى  بـ«سباق  أيضًا  ُيعَرف  الذي  احلدث  هذا  بات 

روزنامة  من  جزءًا  كلم«،   10 اإلماراتي  السليمة 

عشرات  ويستقطب  نيويورك،  في  والفعاليات  األنشطة 

م املاراثون هذا العام يوم األحد  آالف األشخاص. ُينظَّ

املوافق التاسع من أبريل 2017.

وقال خلف أحمد احلبتور: »يسعدني اإلعالن عن رعاية 

نيويورك  في  اخليري  زايد  ملاراثون  احلبتور  مجموعة 

نهيان.  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  للمغفور  تكرميًا 

يساهم هذا احلدث في نشر التوعية حول قضية نبيلة، 

ويكّرم روح السخاء والعناية واالهتمام التي ُعِرف بها 

س لدولة اإلمارات«. األب املؤسِّ

مة  وقال الفريق محمد هالل الكعبي، رئيس اللجنة املنظِّ

للماراثون، إن وفدًا من ماراثون زايد اخليري سيزور 

العاصمة  املتحدة، واحدة في  الواليات  مستشفَيني في 

املاراثون  أن  مضيفًا  بالتيمور،  في  والثانية  واشنطن 

عشر  االثَنى  األعوام  خالل  دوالر  مليون   150 جمع 

املاضية.

التي  العطاء  روح  على  دليٌل  »ذلك  أن  احلبتور  واعتبر 

تتميز بها اإلمارات. لقد ُأعِلن هذا العام عام اخلير، لكن 

كل عام في اإلمارات هو عام خير«.

ُسرَّ  أنه  إدارة مجموعة احلبتور  أضاف رئيس مجلس 

فرصة  »كانت  قائاًل:  املاضي  العام  املاراثون  بحضور 

رائعة لتسليط الضوء على دولة اإلمارات في نيويورك. 

سنترال  في  اإلماراتية  الطريقة  على  مجالس  أنشئت 

بارك، وحظي أشخاص من مختلف أنحاء العالم بفرصة 

جتربة الضيافة اإلماراتية. كانت أجواء رائعة من أجل 

قضية سامية وتكرمي رجل عظيم«.
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