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إنطالقة قوية للموسم )2016 – 2017(

انطالقة قوية ملوسم الفروسية شملت كل مجاالت هذه الرياضة من سباقات سرعة )مضمار(، 

قدرة، منافسات قفز احلواجز، الدريساج، والبولو، كان مسرحها معظم ميادين الفروسية 

في الدولة.

كبير من  االن ووجدت دعما  لغاية  4 سباقات  بإقامة  كبيرا  القدرة شهدت زخما  سباقات 

أصحاب السمو الشيوخ، وقد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حضور عدد من تلك السباقات، وذلك دعما 

منه لهذه الرياضة التي تعتبر دولة اإلمارات من الدول املتقدمة فيها.

معظم مضامير الدولة دشنت سباقاتها لهذا املوسم، ومتيزت االنطالقة هذا املوسم باملزيد 

من اخليول اجلديدة واملالك اجلدد من داخل وخارج الدولة شجعتهم البنية التحتية املتوفرة 

وأفضل املعايير العاملية املنظمة للسباقات.

وكما هو معروف يشتمل برنامج املوسم على 62 سباقا تختتم بأغلى سباق في العالم، كأس 

دبي العاملي في اخلامس والعشرين من شهر مارس 2017، ومن اإلضافات اجلديدة هذا 

املوسم، بطولة كأس الشيخ زايد بن سلطان مبضمار العني.

بقية األنشطة مثل قفز احلواجز والدريساج أيضا قطعت شوطا كبيرا في برنامجها للموسم، 

وتشهد رزنامة منافسات القفز عدد من البطوالت في الشارقة وأبوظبي ودبي والعني.

غنتوت  ملعب  استضاف  حيث  العام،  هذا  مبكرة  جاءت  البولو  وبطوالت  مباريات  انطالقة 

احتفال النادي السنوي الذي يقيمه للتوعية بسرطان الثدي عبر املباراة اخليرية »بينك بولو« 

والتي شهدت مشاركة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وتوج بها »بيفرلي 

هيلز«.

الالفت في رياضة البولو هذا املوسم، عودة كأس حتدي احلبتور للبولو، البطولة التي حرصت 

عام  انطالقتها  منذ  الذكور  من  العائلة  أفراد  إحياءها مبشاركة جميع  على  احلبتور  عائلة 

.2007

وجنح محمد احلبتور في قيادة فريقه للفوز بكأس حتدي احلبتور الرابع للبولو بعد فوزه على 

منافسه فريق احلبتور )ب( على املالعب اجلديدة مبنتجع ونادي احلبتور للبولو بدبي.
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 الإمارات: دار احلكمة، 97142665394+ 
البحرين: موؤ�س�سة الهالل للتوزيع، 97317480800+

الإردن: وكالة التوزيع الأردين، 96265358855+

وكالء التوزيع

لبــــنان
الإمارات العربية املتحدة
اململكة العربية ال�سعودية

الكويت

: 5.000 ل.ل.
: 20 درهم
: 20 ريال

: 1.25 دينار

اململكة املتحدة
فرن�سـا
اأملانيا

: 4 جينية اإ�سرتليني
: 4 يورو
: 4 يورو

�ســلطنة عمان
قطر

الأردن
مملكة البحرين

: 1.5 ريال
: 1.5 ريال

: 3 دينار
: 1.5 دينار

م�سر
املغرب
�سوريا

: 10 جينية
: 15 درهم

: 500 ل.�س.

لبــــنان: �سركة النا�سرون لتوزيع ال�سحف، 9611277007+
قطر: موؤ�س�سة العربية التجارية، 9745518898+

�سوريا: املوؤ�س�سة العربية ال�سورية، 963112128664+
لندن: ال�سركة العامة لتوزيع ال�سحف، 447818088777+

جدة: �سركة اخلزندار، 96626838025+
املغرب: ال�سركة ال�سريفية، 21222249557+

تون�س: ال�سركة التون�سية، 21671322499+ 

الكويت: ال�سركة املتحدة لتوزيع ال�سحف، 9652412820+
م�سقط: الوكالة املتحدة لو�سائل الإعالم، 96892113295+

القاهرة: موؤ�س�سة اأخبار اليوم، 20225782700+ 
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فارسه الكتبي يتوج باللقب

اسطبل )ام 7( يخطف األضواء في تحدي الوثبة للقدرة

قدرة

سباق  خالل  األضواء   )7 )ام  إسطبل  فرسان  خطف 

في  وذك  كم،   120 ملسافة  للقدرة  الوثبة  كأس حتدي 

وشهد  القدرة،  سباقات  في  لإلسطبل  مشركة  ثاني 

العاملية  أقيم على ميادين قرية اإلمارات  الذي  السباق 

للقدرة بالوثبة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 

حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن 

محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي 

للفروسية.

رئيس  نائب  شيخاريف  فاسيل  السباق  حضر  كما 

احتاد  رئيس  تاترستان  جمهورية  في  الوزراء  مجلس 

الفروسية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس 

احتاد الفروسية، وعدد من املسؤولني وضيوف مهرجان 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول 

العربية األصيلة.

على صهوة  الكتبي  ملهوف  حمد  سالم  الفارس  وتوج 

الذي  السباق  بلقب   )7 )أم  إسطبالت  من  »بركان« 

مختلف  ميثلون  وفارسة  فارسًا   140 مبشاركة  أقيم 

السباق  ونظم  بالدولة.  الفروسية  وأندية  اإلسطبالت 

اإلمارات  قرية  مع  بالتعاون  للفروسية  أبوظبي  نادي 

العاملية للقدرة بالوثبة وبالتنسيق مع احتاد الفروسية، 

وخصصت جوائز قيمة للسباق تتمثل في )4( سيارات 

دفع رباعي للفائزين باملراكز االربعة األولى.

عقب ختام السباق، مت تتويج الفائزين باملراكز الثالثة 

األولى، في حضور فاسيل شيخاريف، واللواء الدكتور 

الريس مدير  الله  عبد  والدكتور  الريسي،  ناصر  أحمد 

األرشيف الوطني، وسعود احلوسني، املدير املالي بهيئة 

الشركة  من  ناصر  وجنالء  والثقافة،  للسياحة  أبوظبي 

الهيئة  من  احلمادي  وخالد  واألعالف،  للدقيق  الوطنية 

العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعدنان النعيمي املدير 

املدير  صوايا  والرا  للفروسية،  أبوظبي  لنادي  العام 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  ملهرجان  التنفيذي 

نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة، وسيف العواني 

مضمار  رئيس  بول  براك  وكيث  العواني،  شركة  من 

سانت أنيتا.

سالم الكتبي يسجل فوزه الثالث
متكن بطل السباق الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي 

قطع  من   )7 )أم  إسطبالت  من  »بركان«  صهوة  على 

ساعة   4:25:15 قدره  بزمن  للسباق  الكلية  املسافة 

هذا  ويعتبر  ساعة،  كلم/        27.14 بلغ  سرعة  ومبعدل 

خاللهذا  الكتبي  حمد  املتألق  للفراس  للثالث  الفوز 

املوسم.

وجاء في املركز الثاني الفارس منصور محمد الفارسي 

على صهوة »تيسوان فاجويل« من اسطبالت »ام ار ام« 

بزمن قدره 4:25:16 ساعة، وأكدت إسطبالت )ام 7( 

حضورها القوي في أول مشاركاتها، حيث حل فارسها 

صهوة  على  الثالث  املركز  في  اخلياري  حمود  سعيد 

4:26:26 ساعة. وجاء  اجلواد »ضرغام« بزمن قدره 

الفارس خليفة علي خلفان اجلهوري في املركز الرابع 

بزمن  الوثبة  إسطبالت  من  رغد«  او  »إي  على صهوة 

قدره 4:35:41 ساعة.

إثارة وقوة
جاء السباق سريعا وشهد تنافسا قويا بني الفرسان في 

التي  السباق  األولى من  املرحلة  كانت  املراحل،  جميع 

االداء  حيث  من  مثالية  كيلومترًا،   40 مسافتها  بلغت 

السير  على  الفرسان  معظم  حرص  حيث  والسرعة، 

بهدوء وحذر مع زيادة طفيفة في السرعة لالستفادة من 

حالة الطقس اجليدة في الفترة الصباحية.

في  التقارب  في  املرحلة  هذا  في  الشديد  الذر  وجتلى 

بني  يفصل  لم  حيث  جدًا،  متقاربة  الصدارة  مراكز 

دقائق، وجنح   7 45 سوى  والـ  األول  املركز  صاحب 

الفارس راشد أحمد البلوشي على صهوة »باك داير« 

من إسطبالت ند الشبا في انتزاع املركز األول، قاطعًا 

املسافة بزمن قدره 1:23:05 دقيقة، ومبعدل سرعة بلغ 

28.88 كلم/    ساعة. 

 35 مسافتها  بلغت  التي  الثانية  املرحلة  وشهدت 

من  الرغم  وعلى  الطفيفة،  التغييرات  بعض  كيلومترًا، 

أن معدالت السرعة عمومًا لم تتغير كثيرًا، إال أن هناك 

هذه  في  متقدمة  مراكز  إلى  صعدوا  الفرسان  بعض 

املرحلة.

في  مواضع  الخذ  للفرسان  اجلادة  احملاوالت  وبدأت 

حمد  سالم  الفارس  صعد  و  مبكر،  وقت  منذ  املقدمة 

اجلواد  صهوة  على  الصدارة  إلى  الكتبي  ملهوف 

 2:38:23 قدره  بزمن   »7 »ام  إلسطبالت  »بركان« 

قفزة  اخلياري  الفارس سعيد حمود  كما حقق  ساعة، 

املركز  من  قادمًا  الثاني  املركز  إلى  بالصعود  كبيرة 

29 في املرحلة األولى، وقطع املسافة على صهوة  الـ 

»ضرغام« من إسطبالت »ام 7« بزمن قدره 2:38:49 

ساعة. 

بلغت  والتي  األخيرة  وقبل  الثالثة  املرحلة  وشهدت 

محمد بن راشد وحمدان بن محمد في حديث أثناء السباق بحضور أحمد ناصر الريسي.

منصور بن زايد خالل السباق.

حمدان بن محمد وسعيد بن جمعة اثناء السباق.
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السباق شهد منافسة شرسة.
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 25 مسافتها  بلغت  التي  كيلومترًا،   25 مسافتها 

كيلومترًا، خروج عدد الكبير من الفرسان، بسبب عدم 

اجتيز البوابات البيطرية، وعلى الرغم من أن الفرسان 

عمدوا إلى تقليل السرعة نسبيًا في هذه املرحلة إال أن 

ذلك لم يقلل العدد الكبير من االنسحابات. 

وانفرد  زعامته  الكتبي  ملهوف  حمد  الفارس  وواصل 

 3:35:26 قدره  زمنًا  محققًا  املرحلة  هذه  بصدارة 

ساعة، مظهرًا نواياه لكسب اللقب، حيث اجتاز اجلواد 

القوي »بركان« الفحص بسهولة استعدادًا للحسم.

39 فارسا أكملوا السباق
الوثبة  حتدي  سباق  أكملوا  الذين  الفرسان  عدد  بلغ 

ان  بعد  140 مشاركا،  39 فارسا وفارسة من جملة 

خيولهم  ومتكنت  بنجاح  السباق  مراحل  جميع  عبروا 

من اجتياز عملية الفحص البيطري عقب كل مرحلة من 

مراحل السباق االربع.

املرحلة األولى التي بلغت مسافتها 40 كيلومتر، كانت 

األقل في نسبة خروج الفرسان، حيث متكن عدد كبير 

منهم جتاوز هذه املرحلة واالنتقال إلى املرحلة الثانية، 

جملة  من  وفارسة  فارسًا   115 اإلكمال  نسبة  وبلغت 

املشاركني، بنسبة 82%.

في املرحلة الثانية متكن 85 فارسًا وفارسة من أكمال 

الثالثة، فيما خرج  املرحلة بنجاح والتأهل إلى املرحلة 

36 فارسا وفارسة، وبلغت نسبة اإلكمال %60.7 من 

جملة 115 فارسة وفارسًا شاركوا في هذه املرحلة.

ويبدو أن املرحلة الثالثة كانت األصعب في السباق حيث 

شهدت خروج 40 فارسا وفارسة، من جملة 85 تأهلوا 

لهذه املرحلة، ولم تفلح جهود الفرسان الذين عمدوا إلى 

تخفيض السرعة نسبيًا، في تقليل نسبة اخلروج.

سالم الكتبي:
إسطبالت »ام 7« قادمة بقوة

اعرب الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي الفائز باملركز 

بتحقيق  سعادته  عن   ، الوثبة  حتدي  لسباق  األول 

»ام  املوسم، مؤكدا أن اسطبالت  له هذا  الثالث  الفوز 

كل  على  املوسم  هذا  قويا خالل  منافسا  » ستكون   7

البطوالت، النها تضم خيوال متميزة.

وأهدى الفارس سالم حميد سعيد الكتبي الفوز لصاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس 

الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

خاصة  سهال  يكن  لم  انه  الكتبي  قال  السباق  وعن 

اجلوء  حرارة  ارتفاع  بسبب  واالخيرة  الثالثة  املراحل 

ان اجلواد  الى  الفرسان، مشيرا  بني  التنافس  وزيادة 

القوي »بركان« كان في املوعد وأكد على قوته.

محمد بن راشد مع ابطال السباق.

تتويج الفائزين.
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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

رعاه الله، سباق املرموم الصحاب اإلسطبالت اخلاصة 

ميادين  على  أقيم  الذي  كيلومتر،   119 ملسافة  للقدرة 

مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور سمو 

دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

املسؤولني  من  عدد  السباق  شهد  كما  املالية،  وزير 

واملالك.

وتوج الفارس راشد سعيد الكمدة على صهوة اجلواد 

»لوكيال ستاروود« من إسطبالت الكمدة قاطعا املسافة 

بزمن قدر 4:36:45 ساعة، مبعدل سرعة بلغ 29.01 

كم/ ساعة. 

للفروسية،  دبي  نادي  نظمه  الذي  السباق  في  شارك 

170 من أبرز فرسان وفارسات القدرة ميثلون مختلف 

إسطبالت وأندية الفروسية بالدولة.

وجاء في املركز الثاني حمدان أحمد محمد املري على 

قدره  بزمن  زعبيل  إسطبالت  من  »رجحان«  صهوة 

كلم/   26.95 بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعة   4:37:53

ساعة، وجاء في املركز الثالث الفارس جونتان ريفيرا 

على صهوة الفرس »اس ام جيك« من إسطبالت العني 

سباق المرموم للقدرة بدبي 

الفارس راشد الكمدة يتوج بلقب السباق

بزمن قدره 4:48:38 ساعة.

املدير  العضب  عيسى  محمد  قام  السباق  ختام  وعقب 

العام لنادي دبي للفروسية، وسعيد الكمدة رئيس جلنة 

الفائزين  بتتويج  للفروسية،  اإلمارات  باحتاد  القدرة 

البطل  نال  حيث  السباق،  في  األولى  الثالثة  باملراكز 

كأس املركز األول، وحصل الثاني على الكأس الفضية، 

فيما نال صاحب املركز الثالث الكأس الفضية.

للفائزين متثلت في 3 سيارات  ومت تقدمي جوائز قيمة 

ألصحاب املراكز الثالثة األولى، ومبلغ 200 ألف درهم 

ألصحاب  درهم  ألف  و100  الرابع،  املركز  لصاحب 

املراكز من اخلامس إلى العشرين.

متيز السباق بالقوة واإلثارة وظهر منذ البداية احلرص 

على الفوز عند عدد من الفرسان، وجاءت املرحلة األولى 

مسافتها  وبلغت  األصفر،  باللون  ترسيمها  مت  التي 

سعي  تشيرالى  السرعة  متوسطة  بداية  كيلومتر،   39

الفرسان على جتاوزات عقبات البداية التي تتمثل في 

توتر اخليل وفقدان السيطرة عليها.

فارس  كل  وخطط  تكتيكات  اختالف  من  الرغم  وعلى 

انهم ساروا في هذه املرحلة بصورة شبه جماعية  اال 

لذلك  نسبيا،  تقدموا  الذي  األوائل  اخلمسة  باستثناء 

كانت الفوارق بني بقية املراكز لغاية املركز )39( ضئيلة 

لم تتجاوز اخلمس دقائق.

في    170 جملة  من  وفارسة  فارسا   113 وجنح 

أكمال هذه املرحلة بنجاح، فيما فشل 57 اخرين في 

اجتياز البوابة الببيطرة بسبب عدم لياقة اخليول وكانت 

اغلب اسباب اخلروج العرج واالجهاد فيما آثر بعض 

الفرسان اخراج خيولهم برغبتهم بعد ان الحظوا عليها 

االجهاد.

وتصدر هذه املرحلة الفارس حمدان أحمد محمد املري 

على صهوة »رجحان« من إسطبالت زعبيل بزمن قدره 

كلم/   26.95 بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعة   1:26:49

ساعة.

مت  التي  الثانية  املرحلة  في  كثيرا  االمور  تتغير  ولم 

ترسيمها باللون األحمر، وبلغت مسافتها 32 كيلومتر، 

فقد حافظ معظم الفرسان على نفس معدالت السرعة، 

باسثناء الفارس جونتان ريفيرا الذي استطاع تعويض 

فارق اخلمس دقائق ليدخل ضمن فرسا الصدارة فيما 

خرج سيف أحمد املزروعي بعد فشل جواده في اجتياز 

البوابة البيطرية بسبب العرج.

وجنح أكثر من 86 فارسا وفارسة أكمال املرحلة الثانية 

من جملة 113 تأهلوا لهذه املرحلة، حيث لم يتمكن 27 

ونالحظ  البيطرية،  البوابة  اجتياز  من  وفارسة  فارسا 

انخفاض نسبة اخلروج عن املرحلة األولى على الرغم 

من ارتفاع درجة احلرارة.

وصعد الى الصدارة الفارس سعيد حمود اخلياري على 

صهوة »رمرامه« من إسطبالت )اس اس( بزمن قدره 

كلم/  26.34 بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعات   2:42:24

ساعة.

من  قادما  الثاني  املركز  الى  الكمدة  راشد  كما صعد 

إسطبالت  من  ستاروود«  »لوكيال  صهوة  على  الرابع 

الكمدة قاطعا املسافة بزمن قدره 2:44:20 ساعات، 

وتراجع الى املركز الثالث حمدان أحمد املري متصدر 

املرحلة األولى بزمن قدره 2:44:52 ساعات.

وكشفت املرحلة الثالثة وقبل االخيرة التي بلغت مسافتها 

30 كيلومتر، ومت ترسيمها باللون األزرق، بعض مالمح 

صدارة السباق التي انحصرت الفرسان حمدان أحمد 

املري، وجونتان ريفيرا، وراشد الكمدة، الذين وسعوا 

الفارق مع البقية ليصل الى أكثر من 15 دقيقة والتي 

يصعب تعويضها خاصة وان املرحلة االخيرة مسافتها 

18 كيلومتر فقط.

املرحلة  هذه  في  السرعة  تهدئة  الى  الفرسان  وعمد 

واستفاد  واحلاسمة،  اخلتامية  للمرحلة  استعدادا 

في  حققوه  الذي  الكبير  الفارق  من  الصدارة  فرسان 

املراحل السابقة.

الثالثة، فقد  وجاء سيناريو اخلتام كما رسمته املرحلة 

الثالثي حمدان  بني  املرحلة  في هذه  التنافس  انحصر 

أحمد املري، وجونتان ريفيرا، وراشد الكمدة، ليستفيد 

االخير من قوة وطاقة جواده متخطيا غرمييه وصاعدا 

الى االصدارة في اخر كيلومترين، ومتكن من احملافظة 

على صدارته حتى خط النهاية.

راشد الكمدة:
»لوكيال ستاروود« نجم المستقبل

»لوكيال ستاروود«  أن  الكمدة  السباق راشد  أكد بطل 

حصان واعد ويرجى من الكثير، وقال: »على الرغم من 

وقلة عدد  السبعة سنوات  يتجاوز  لم  صغر سنه حيث 

مشاركاته، اال انه استطاع مقارعة الكبار وتقدمي اداء 

ممتاز ضمن له الفوز ».

وأكد راشد الكمدة انه كان واثقا من الفوز فقد كانت كل 

املؤشرات خالل التمارين تشير الى أكتمال لياقته، وقال 

أن اجلواد مت شرائه من استراليا العام املاضي وشارك 

في كأس الوصل العام املاضي وجاء في املركز الثالث 

لكنه حقق سرعة قياسية في املرحلة االخيرة.

مثقبل  في  جيد  مستقبل  له  سيكون  اجلواد  ان  وقال 

السباقات خاصة وانه ما زال  صغيرا في السن، كما 

أكد لنا هذا السباق ان مسافة الـ 120 كيلومتر مناسبة 

له.

انه  الكمدة  راشد  الفارس  قال  السباق  مجريات  وعن 

قوية بني إسطبالت زعبيل  كان سريعا وشهد منافسة 

والعني و)اس اس(، خصاة في املراحل النهائية، مشيرا 

الى ان مالمح الصدارة بدأت تتضح من املرحلة الثانية 

حيث وسعت فرسان الصدارة الفارق مع بقية الفرسان.

بالدعم  مشيدا  حديثه  الكمدة  رأشد  الفارس  واختتم 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  واملتابعة  الكبير 

حمدان بن راشد يتابع السباق.

محمد بن راشد يستمع الى عدد من الفارسات.
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قدرة

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلي الوزراء 

حاكم دبي، وقال ان حضور سموه باالضافة الى سمو 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 

املالية كان حافزا اضافيا للفرسان.

فرسان مبادرة النادي الملكي
ألول مرة في الميدان

في  احلكومية  الدوائر  فرسان  من  عدد  السباق  شهد 

دبي من املنتسبني ملبادرة النادي امللكي للفروسية والتي 

تلك  في  املوظفني  من  عدد  وتأهيل  تدريب  الى  تهدف 

الدوائر للمشاركة في سباقات القدرة.

وتهدف املبادرة التي أطلقها النادي امللكي في تشكيل 

دبي،  حكومة  لدوائر  بالفروسية  خاص  رياضي  فريق 

فريق  ضمن  ليكونوا  الراغبني  املوظفني  من  يتكون 

فرسان الدائرة، من اجلنسني الذكور أو اإلناث، شريطة 

عدم معرفتهم بالفروسية نهائيًا، ويتم تدريبهم وتأهيلهم 

في قبل النادي امللكي.

الرئيــس  عمشان  أحمد  بن  علي  مصطفى  وقال   

علم  لنشر  جاءت  املبـادرة  فكرة  أن  للنادي  التنفيــذي 

وثقافة الفروسية والرياضة وروح التنافس بني املوظفني، 

حتت  ستكون  الدوائر  تلك  مشاركات  ان  الى  مشيرا 

مظلة النادي امللكي للفروسية باعتبارها اجلهة املشرفة 

على تدريب الفرسان في سباقات القدرة. 

التأثير  هو  املبادرة  هذه  من  :«الهدف  عمشان  وقال 

من  املزيد  واكسابهم  املوظفني  نفسية  على  اإليجابي 

املهارات عبر ركوب اخليل مما يؤثر على أعمالهم وفي 

حياتهم الشخصية، كما أن هذه الرياضة حتيي تراث 

والتعاون  اإلنتماء  روح  املوظفني  لدى  وتولد  األجداد، 

والعمل بروح الفريق الواحد، وهي االولى على مستوى 

العالم ».

بالشكر  املدير  بن أحمد عمشان  وتقدم مصطفى علي 

والتقدير الى  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 

دبي على دعمه الدائم لرياضة الفروسية، حيث تعلمنا 

و  بالفروسية  واإلهتمام  اخليل  مدرسة سموه حب  من 

األجداد  و  اآلباء  تاريخ  من  تعد جزء أصيل  التي هي 

في الدولة . 

بلقاء  إعتزازه  و  فخره  عن  عمشان،  مصطفى  واعرب 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

دبي  موظفي حكومة  فرسان   « مبادرة  في  للمشاركني 

» الذي بارك تواجدهم في سباق املرموم، حيث تعرف 

سموه على املبادرة، مما يشكل دفعة قوية للمضي قدما، 

وحتقيق املزيد في املستقبل . 

إلى  تنقسم  املبادرة  فكرة  عمشان،  مصطفى  وقال 

قسمني، االولى ستكون داخل النادي امللكي للفروسية و 

تهدف إلى تأسيس الفرسان من البداية إلى اإلحتراف، 

تأهيلهم  و  الفرسان  إشراك  فهي  الثانية  واملرحلة 

للمشاركة في سباقات القدرة . 

بان  للفروسية،  امللكي  للنادي  التنفيذي  املدير  أضاف 

اخلطة املقبلة ستكون إقامة بطولة بالتعاون مع إحتاد 

سباقات  ضمن  ستكون  و  الفروسية،  في  اإلمارات 

القادم سيشارك  فبراير  في شهر  بأنه  مشيرا  الدولة، 

عدد من الفرسان في السباقات التأهيلية و سيكونون 

هدفنا  حيث  السباقات،  هذه  في  للدخول  جاهزين 

عن  كاشفا  الدولية،  و  احمللية  السباقات  في  الدخول 

نية النادي التوقيع مع عدد من الوزارت اإلحتادية في 

الدولة، إلستكمال أهداف املبادرة . 

ابدى عدد من الفرسان والفارسات املشاركني سعادتهم 

الى  بالدخول  انهم استفادوا من هذه املشاركة  وقالوا 

اجواء السباقات ومعرف املزيد من اللوائح والضوابط 

التي حتكمها. وقالوا ان املستوى الذي شاهدوه خالل 

وتقدموا  الرياضة  بهذه  شغفهم  من  زاد  السباق  هذا 

بالشكر الى النادي امللكي للفروسية الذي اتاح لهم هذه 

الفرصة الثمينة.

وأعربت الفارسة املشاركة ضمن مبادرة النادي شمسة 

احلاج من محاكم دبي، عن فخرها الكبير بلقاء فارس 

العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي » 

رعاه الله » ، الذي بارك مشاركتهم في هذه املبادرة . 

وأضافت شمسة احلاج، انها املرة األولى التي تشاهد 

فيها سباقات القدرة في الدولة، مقدمة الشكر اجلزيل 

الفرصة  لهم  إتاحت  على  للفروسية  امللكي  للنادي 

أرض  على  الفروسية  عالم  ملشاهدة  مبتدأين  كفرسان 

الواقع، منذ البداية حتى النهاية . 

وقالت شمسة احلاج، أنهم ينتظرون الفرصة املناسبة 

تعلموا  بأنهم  مضيفة  القدرة،  سباقات  في  للمشاركة 

الكثير في الفترة املاضية من ناحية القوانني و التعامل 

مع اخليول، و هم سيكونون على أهبة اإلستعداد خلوض 

غمار السباقات و التي ستكون في شهر فبراير القادم 

من بوابة السباقات التأهيلية . 

سعيد الكمدة:
نتائج ايجابية الجتماع المدربين 

للفروسية  اإلمارات  احتاد  عضو  الكمدة  سعيد  أكد 

ورئيس جلنة القدرة بان اجتماع االحتاد مع املدربني، 

جاء من  أجل االطالع على سير العمل خالل املرحلة 

واألفكار  الواردة  التقارير  على  واالطالع  املاضية 

ضوء  في  االحتاد  بأنشطة  املتعلقة  واملقترحات 

إلى  تهدف  التي  املوضوعة  احملددة  االستراتيجية 

االرتقاء مبستوى كافة الكوادر والتخصصات املختلفة.

وقال الكمدة ان اعضاء االحتاد قدموا شرحا للمدربني 

ملا دار في اجتماع احتاد الفروسية مع االحتاد الدولي 

لوزان بسويسرا، كما  الذي عقد مؤخرا في  للفروسية 

اإلمارات واإلحتاد  يريده إحتاد  املدربني مبا  تنوير  مت 

الدولي لتبليغه للفرسان.

وقال الكمدة ان االحتاد استمع ايضا القتراحات ورؤى 

والضوابط  اللوائح  عن  تخرج  ال  كلها  والتي  املدربني 

التي يطالب بها احتاد اإلمارات، مشيرا الى ان املدربني 

اقترحوا تفعيل تخصيص جائز أفضل خيل صحة في 

كل سباق وزيادة اجلائزة اخلاصة بها ومساواتها مع 

جائز اخليل الفائز، ملا لها من فائدة في مضاعفة في 

االهتمام باخليول واحلفاظ عليها.

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وتشجيع  بدعم  وأشاد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 

األثر  أبلغ  له  كان  للسباقات مما  دبي،  الوزراء، حاكم 

في تطور وارتقاء اإلسطبالت اخلاصة إلى آفاق أرحب. 

تشجيع  في  ساهمت  سموه  مكرمة  قائال:«  وأضاف 

زيادة  الى  ادى  مما  السباق،  في  للمنافسة  الفرسان 

التنافس، ودفعت الفرسان بأفضل وأقوى اخليول حيث 

سعت اإلسطبالت الكبيرة للمنافسة بقوة من أجل الفوز 

باللقب الغالي«. 

راشد الكمدة يحتفل بالفوز بعد عبور خط النهاية.

محمد بن راشد مع بطل السباق راشد الكمدة.

ادارة النادي الملكي مع فرسان وفارسات مبادرة النادي.
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سباق

سمو  ملهرجان  الثامنة  النسخة  فعاليات  ختام  حفل 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية 

أبوظبي  قارات،   6 واحد،  )عالم  شعار  األصيلة حتت 

وخطف  واملفأجات،  اإلبهار  من  بالكثير  العاصمة(، 

بن  الدكتور سلطان  الشيخ  بيرن« لسمو  بي  »آر  املهر 

تاج  الثانية من جوهرة  النسخة  لقب  نهيان،  آل  خليفة 

القمية  تبلغ  الذي  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 

االجمالية جلوائزه املالية مليون ومائتي ألف يورو، ويعد 

أغلى سباق للخيول العربية في العالم، وأقيمت فعاليات 

اخلتام مبضمار أبوظبي، بحضور معالي الشيخ نهيان 

بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املعرفة 

ختام النسخة الثامنة لمهرجان الشيخ منصور بن زايد

»آر بي بيرن« يتوج بلقب النسخة الثانية من جوهرة تاج الشيخ زايد

سمو  والرياضة،  الشباب  لرعاية  العامة  الهيئة  رئيس 

الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الشيخ 

زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس جمعية 

اإلمارات للخيول العربية.

األمني  الدوسري  عبداحملسن  اخلتام  حفل  حضر  كما 

عصام  الشباب،  لرعاية  العامة  للهيئة  املساعد  العام 

عبدالله مدير جمعية اإلمارات للخيول العربية األصيلة، 

ود. عبدالله الريس مدير عام األرشيف الوطني، ومطير 

اليبهوني عضو املجلس الوطني االحتادي عضو مجلس 

الفروسية  الرياضي رئيس جلنة  أبوظبي  إدارة مجلس 

نادي  مدير  النعيمي  سلطان  وعدنان  املجلس،  في 

ابوظبي للفروسية إضافة إلى 800 ضيف ميثلون 86 

وسباقات  عامة  الفروسية  برياضة  املهتمني  من  دولة 

وفرسان  ومدربني  خبراء  من  خاصة  العربية  اخليول 

وفارسات من جميع قارات العالم.

ايريك  بإشراف  بيرن«  بي  »آر  البطل  املهر  ومتكن 

ليمارتنيل، وبقيادة الفارس الفرنسي جيرالد افرانش، 

للخيول  الذي خصص  السباق  في  ناجزا  فوزا  نحقيق 

العربية في سن أربع سنوات فما فوق ملسافة 1600 

بسباقات  فائزة   11 منها  خيال   15 على  متفوقا  متر، 

الذي  »املرجتز«  القطري  اجلواد  أبرزها  )جروب1-(، 

حل سادسًا، واملرشح الثاني »ايه اف ماثمون« بقيادة 

دين اونيل الذي حل رابعًا.

وتفوق »آر بي بيرن« بفارق 0.75 طول، عن »مبروكة« 

لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف ديدر 

للخيالة  املوري«  »سيلفاين  ثالثة  جاءت  فيما  جيلمني، 

السلطانية العمانية، بإشراف اليزابيث بيرنار، وبقيادة 

جان بيرنار ايجوم.

العربية  عقب ختام الشوط  الذي جمع أفضل اخليول 

أجنال  وحمدان  ومحمد  فاطمة  الشيوخ  قام  العاملية، 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يرافقهم عارف 

العواني األمني العام ملجلس أبوظبي الرياضي، وعدنان 

للفروسية، وحمد  أبوظبي  نادي  النعيمي مدير  سلطان 

التنفيذي  املدير  والرا صوايا  »آيبيك«،  األحبابي ممثل 

ملهرجان منصور بن زايد العاملي للخيول العربية بتقدمي 

جائزة الفوز إلى سالم الكتبي مدير سباقات خيول سمو 

الشيخ  الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان.

مونديال »أم اإلمارات« للسيدات 
ختام  لقب  والتون  كاثرين  البريطانية  الفارسة  انتزعت 

بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات 

جوائزه  إجمالي  البالغ  متر   1600 ملسافة  »افهار«، 

املالية 200 ألف درهم حني قادت اجلواد »آر بي دكسي 

بيرننج« لصاحب السمو رئيس الدولة، وبإشراف ايريك 

ليمارتنيل للفوز بزمن 1:44:05 دقيقة.

وجاء فوز »آر بي دكسي بيرننج« بفارق 1.25 طول عن 

للفرسان املتدربني ملسافة 1600 متر والبالغ إجمالي 

جوائزه املالية 150 ألف درهم.

بلغ  بفارق  متفوقا  كاسحا  فوزا  »قادر«  اجلواد  وحقق 

العجبان،  إلسطبالت  الريف«  »أمير  عن  طول   7.25

األملانية  الفارسة  وبقيادة  احلمادي  عبدالله  بإشراف 

كيرسي  الفارس  ثالثًا  جاء  فيما  وايزماير،  ايسر 

رامساي على صهوة »سنافي« لصاحب السمو رئيس 

الدولة، بإشراف ايريك ليمارتنيل، وسجل اخليل الفائز 

1:42:38 دقيقة.

»بابل ديالس« حملمد األعسر وبإشراف محمد رمضان 

وبقيادة سيندي كلينبيرج، فيما جاءت في املركز الثالث 

صهوة  على  فولشجاير  »استريد  السويسرية  الفارسة 

الدولة  رئيس  السمو  لصاحب  اش«  بيرننج  بي  »آر 

وبإشراف ايريك ليمارتنيل.

االسترالي ديالن دان بطل المتدربين
توج الفارس االسترالي ديالن دان على صهوة اجلواد 

نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  »قادر« 

وبإشراف جان دي رويال، بلقب مونديال أم اإلمارات 

نهيان بن مبارك يتسلم لوحة تذكارية.

زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان.

مهرا بنت محمد مع محمد وحمدان وفاطمة بنت منصور بن زايد.
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»ايه اف مخيفة« تنجز فوزها األول
النابودة  خليفة  خلالد  مخيفة«  اف  »ايه  الفرس  توجت 

وبإشراف ارنست اورتيل وبقيادة ريتشارد مولن، بلقب 

جائزة شهداء اإلمارات للخيول العربية األصيلة املبتدئة 

والذي أقيم في الشوط األول ملسافة 1200 متر البالغ 

إجمالي جوائزه املالية 80 ألف درهم.

قدره  بزمن  السباق  مسافة  مخيفة«  اف  »ايه  وقطعت 

1:18:53 دقيقة متفوقة بفارق 2.25 طول عن رفيقة 

دي  رافييل  بقيادة  »خفاجة«  املالك  لنفس  إسطبلها 

ألحمد  »هيام«  الثالث  املركز  في  جاءت  فيما  اوليفيرا، 

سعيد املزروعي، وبإشراف إبراهيم احلضرمي وبقيادة 

سلفستر دي سوذا.

»ابن هارموني الزبير«
يكسب كأس الوثبة

املالك  من  كل  الزبير«  هارموني  »ابن  اجلواد  ومنح  

خالد النابودة واملدرب ارنست اورتيل ثنائية مبكرة في 

احلفل، عندما نال لقب  الشوط الثاني على كأس مزرعة 

الوثبة املخصص ملالك اإلسطبالت اخلاصة فقط، البالغ 

واملخصص  درهم،  ألف   70 املالية  جوائزه  إجمالي 

للخيول العربية األصيلة ملسافة 1200 متر.

بفارق  الفوز  الزبير«  هارموني  »ابن  اجلواد  وانتزع 

وقطع  الشوط،  هذا  شهده  قوي  صراع  بعد  رأس 

متفوقا  دقيقة،   1:17:16 قدره  بزمن  السباق  مسافة 

بفارق رأس عن  »اكسترا هوب« لعلي حداد، بإشراف 

ساتيش سيمار وبقيادة ريتشارد مولن،  فيما جاء ثالثًا 

مصبح  بإشراف  النابودة  خليفة  خلالد  العاصف«   «

املهيري وبقيادة فرناندو هارا.

بنت  مهرة  الشيخة  »سمو  قامت  الشوط  ختام  عقب 

محمد بن راشد ال مكتوم، يرافقها عدنان النعيمي، د. 

عبدالله الريسي، وسالم العامري، والرا صوايا، ادوارد 

حامض، ومنيرة املرزوقي بتقدمي اجلوائز للفائزين. 

»شمال نبراس« نجم المهجنة
كسب اجلواد »شمال نبراس« لنقابة اإلمارات للسباقات 

الثالث  الشوط  لقب  بايرن،  ربيكا  والسيدة  الترفيهية 

شهداء  كأس  على  أقيم  الذي  متر   1600 ملسافة 

اإلمارات البالغ إجمالي جوائزه املالية 125 ألف درهم 

واملخصص للخيول املهجنة األصيلة.

ومتكن »شمال نبراس« بإشراف دووج واتسون وبقيادة 

عن  طول  بفارق1.75  التفوق  من  دوبس،  باتريك 

»انفسيبل سترايك« للشيخ جمعة بن دملوك ال مكتوم، 

بإشراف ساتيش سيمار وبقيادة ريتشارد مولن.

قطع اجلواد الفائز املسافة في 1:33:10 دقيقة، وجاء 

في املركز الثالث »شامبيونشيب« لسمو الشيخ منصور 

بن  احمد  بإشراف  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن 

حرمش وبقيادة هاري بنتلي.

ختام الجولة الثامنة للمهرجان
الثامنة ملهرجان سمو الشيخ  النسخة  أقيم حفل ختام 

العربية  للخيول  العاملي  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 

األصيلة، بعد سباق الشوط الرابع وقبل سباق مونديال 

آل  زايد بن سلطان  الشيخ  تاج  اإلمارات وجوهرة  أم 

نهيان حيث بدأت الفقرة بدخول فرسان وفارسات جميع 

الدولة املشاركة في املهرجان واصطفافهم داخل منطقة 

البادوك يحملون أعالم دولهم ال86، وقام معالي الشيخ 

نهيان بن مبارك آل نهيان مبصافحة ممثلي الوفود من 

محمد وحمدان وفاطمة بنت منصور على منصة التتويج.
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الفرسان، وعزف خالل العرض النشيد الوطني للدولة.

ويأتي تنظيم املهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور 

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  نهيان، وسمو  آل  زايد  بن 

رئيسة االحتاد النسائي العام الرئيسة األعلى ملؤسسة 

التنمية األسرية رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة، 

الذي يتضمن كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة 

اإلمارات«  »أم  وبطولة  للسيدات  مبارك  بنت  فاطمة 

للفرسان املتدربني، وكاس مزرعة الوثبة ستد، وجوائز 

العاملي  واملؤمتر   ، اإلمارات«  »أم  لـ  التقديرية  دارلي 

خليول السباق ، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة. 

تتويج الفائزين.
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ثنائية  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب  خيول  سجلت    

خالل السباق الثالث ملضمار أبوظبي، الذي أقيم مساء 

العربية  للخيول  أشواط   6 من  وتألف  املاضي،  االحد 

80 خيال وبلغت  األصيلة واملهجنة األصيلة، مبشاركة 

القيمة اإلجمالية جلوائزه املالية نصف مليون درهم.

الدولة  رئيس  السمو  األول خليول صاحب  الفوز  وجاء 

الرأس  كأس  لقب  خطفت  التي  »إسورة«  الفرس  عبر 

متر   1400 ملسافة  األصيلة  العربية  للخيول  األخضر 

»تكافؤ«، البالغ إجمالي جوائزه املالية 80 ألف درهم، 

والذي أقيم في الشوط الثاني مبشاركة 16 خياًل.

السباق الثالث لمضمار أبوظبي

ثنائية لخيول رئيس الدولة عبر »إسورة »و«ريتش سيربرايز« 

ايريك  تدريبها  على  يشرف  التي  »إسورة«  ومتكنت 

اللقب  انتزاع  افرانش، من  وبقيادة جيرالد  ليمارتينل، 

عن  طول   1.75 بفارق  متفوقة  متر  مئتي  آخر  في 

رفيقتها في اإلسطبل »اجلازي« بقيادة تاغ اوشيه، فيما 

جاء في املركز الثالث »إي أس ميدان« للشيخ عبدالله 

وبقيادة  أصيل  إبراهيم  بإشراف  القاسمي،  ماجد  بن 

برونو ريسي، وسجلت الفرس الفائزة 1:31:90 دقيقة. 

بإشراف ايريك ليمارتنيل »ثنائية« وبقيادة تاج اوشي،

الفوز الثاني خليول صاحب السمو رئيس الدولة، جاء 

في  اوشيه  تاغ  بقيادة  سيربرايز«  ريتش  بي  »آر  عبر 

سباق  لقب  على  متر   2200 ملسافة  الثالث  الشوط 

الزاهية للخيول العربية »تكافؤ« البالغ إجمالي جوائزه 

املالية 90 ألف درهم، مبشاركة 10 خيول.

ومنح »ريتش سيربرايز« مدربه إريك ليمارتينيل ثنائية، 

بفارق  متفوقًا  دقيقة،   2:28:36 في  املسافة  قاطعا 

العجبان،  إلسطبالت  الريف«  »ستار  عن  طول   2.25

فيما جاء في املركز الثالث »سيلك ستوكنجز« إلسطبالت 

ورسان. 

»تواق« يتوج بكأس الوثبة

توج اجلواد »ام اتش تواق« ملنصور خليفة سلطان بن 

حبتور، وبإشراف اليس جيني وبقيادة تاغ اوشيه، بلقب 

الشوط اخلامس سباق كأس مزرعة الوثبة لإلسطبالت 

جوائزه  إجمالي  البالغ  متر،   1600 ملسافة  اخلاصة 

درهم  ألف   10 إلى  باإلضافة  درهم،  ألف   70 املالية 

الشيخ  سمو  مهرجان  برعاية  يقام  والذي  للمربي، 

منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية.

 ومتكن »ام اتش تواق« من حتقيق فوزًا صعبًا وبفارق 

رأس عن »جليلة امللس« إلسطبالت بن شهوان للخيول 

لفيصل  الرواسي«  »رمادي  ثالثًا  جاء  فيما  العربية، 

سمير العلي، وسجل البطل 1:45:25 دقيقة.

شهوان  بن  إلسطبالت  بالدي«  »عز  املهرة  وخطفت 

للخيول العربية، بإشراف إبراهيم احلضرمي، وبقيادة 

ملسافة  األول  الشوط  في  رائعًا  فوزًا  دوبس  باتريك 

إجمالي  البالغ  بينونة  سباق  لقب  على  متر   1400

جوائزه املالية 80 ألف درهم، مبشاركة 16 خياًل.

قدره  بزمن  املسافة  بالدي«  »عز  املهرة  وقطعت 

املهر  عن  1.25 طول  بفارق  لتتفوق  دقيقة   1:32:08

»عز الريف« إلسطبالت العجبان، فيما جاء في املركز 

الثالث »مبارك« لصاحب السمو رئيس الدولة.

»كاربون« بطل المهجنة

ستوك،  بلود  لذيستيل  داتنج«  »كاربون  اجلواد  انتزع 

لقب  اوشيه  تاغ  وبقيادة  سيمار  ساتيش  بإشراف 

سباق  لقب  على  متر   2200 ملسافة  الرابع  الشوط 

إجمالي  البالغ  األصيلة  املهجنة  للخيول  الرمي  جزيرة 

جوائزه املالية 100 ألف درهم، مبشاركة 13 خياًل.

شرسة  منافسة  بعد  الفوز  داتنج«   »كاربون  وحقق 

امتدت حتى األمتار األخيرة لينقض على الصدارة في 

عن صاحب  طول   2.25 بفارق  متفوقا  متر   50 آخر 

بن  حمدان  الشيخ  لسمو  مستهدف«  الثاني«  املركز 

في  وجاء  املهيري،  بإشراف مصبح  مكتوم،  آل  راشد 

املركز الثالث »رسام« لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن 

راشد آل مكتوم.

وسجل املهر »أي اف السجنجلي« خلالد خليفة النابودة، 

بإشراف ارنست اورتيل، وبقيادة ريتشارد مولن، فوزًا 

مثيرًا في الشوط السادس واخلتامي ملسافة 1600 متر 

املالية  إجمالي جوائزه  البالغ  اخلبيرة  لقب سباق  على 

80 ألف درهم، مبشاركة 10 خيول.

 1:45:16 قدره  بزمن  املسافة  »السجنجلي«  وقطع 

الريف«  »سراب  عن  رأس  بفارق  متفوقا  دقيقة؟، 

إلسطبالت العجبان، فيما جاء ثالثًا »داريوس دو بون« 

لصاحب السمو رئيس الدولة.

السباق شهد منافسة شرسة حتى النهاية.

الفرسان والفارسات المشاركون في سباق كأس الوثبة.
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السباق الثاني لمضمار ميدان

»نيد تو نو« يعزف منفردًا بلقب الشوط الرئيس

حفل السباق الثاني ملضمار ميدان  باإلثارة والتشويق، 

وتوج خالله اجلواد »نيد تو نو« لسمو الشيخ منصور 

بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف علي الرايحي 

وقيادة تاج أوشيه، بلقب الشوط اخلامس والرئيس في 

احلفل الثاني الذي تألف من 7 أشواط مبشاركة 68 

ألف  و185  مليونًا  املالية  جوائزه  قيمة  وبلغت  خياًل. 

درهم برعاية »جلف نيوز«.

ومتكن اجلواد »نيد تو نوط ابن الفحل »ويسترن وينتر«، 

 4 للخيول عمر  انتزاع لقب الشوط الذي خصص  من 

وقطع  »شروط«،  متر   1600 ملسافة  فوق  فما  سنوات 

املسافة بزمن قدره 1:27:31 دقيقة، متفوقًا بفارق 3 

أطوال عن »هيفي ميتال« لسمو الشيخ حمدان بن محمد 

وقيادة  غدير  بن  سالم  بإشراف  مكتوم،  آل  راشد  بن 

ريستون فرينش، وحل في املركز الثالث »إنوبولد فريند« 

بن  أحمد  بإشراف  مكتوم،  آل  دملوك  بن  للشيخ جمعة 

حرمش وقيادة ريتشارد مولني.

»مفيد« يتألق في االفتتاح
واستهل املهر »مفيد« للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، 

بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريشتارد مولني، الفوز 

في الشوط األول الذي ُخصص للمبتدئة ملسافة 1400 

 1:27:31 بلغ  زمنًا  محققًا  خيول،   6 مبشاركة  متر 

لنقابة  »كهرب«  عن  أطوال   3 بفارق  ومتفوقًا  دقيقة، 

وقيادة  بورسلي  راشد  بإشراف  للسباقات،  بورسلي 

برونو ريس، فيما حل في املركز الثالث »املدام« لسمو 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

بإشراف  حشيش،  لسيد  هولدر«  »تيكت  اجلواد  وفاز 

بيفرلي ديوتروم وقيادة رويستون فرينش، بلقب الشوط 

الثاني املخصص للخيول تصنيف )70 – 79( ملسافة 

1200 متر.

فوزه  لتحقيق  أهله  رائعًا  أداًء  »الكميت«  الفحل  وقدم 

األول بالدولة من ثاني مشاركة له، متفوقًا بفارق 1.75 

طول عن »سنتر فوجوال« بإشراف دوج واتسون وقيادة 

جمعة  للشيخ  »زلزلة«  ثالثًا  حل  فيما  دوبس،  باتريك 

قدره  بزمن  املسافة  البطل  آل مكتوم. وقطع  دملوك  بن 

1:12:94 دقيقة.

تألق »نورث أميركا« 
بإشراف  جنم،  حملمد  أميركا«  »نورث  املهر  واكتسح 

ساتيش سيمار وقيادة ادري دي فريز، الشوط الثالث 

املخصص للخيول املبتدئة ملسافة 1600 متر، مبشاركة 

11 خياًل.

تصدر  من  »دبوي«،  الفحل  ابن  أميركا«  »نورث  متكن 

ودون ضغط،  بسهولة  النهاية  إلى  البداية  من  السباق 

ومتفوقًا  دقيقة،   1:38:62 قدره  بزمن  املسافة  قاطعًا 

»سكانديتشي«  إسطبله  رفيق  عن  أطوال   8 بفارق 

اململوك لتتش جولد للسباقات، بقيادة ريتشارد مولني، 

وجاء في املركز الثالث »ستيل اليف« للشيخ عبد العزيز 

بن حميد النعيمي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي.

وانتزع »سكاي جوكي« لسمو الشيخ ماجد بن محمد 

بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الرابع الذي ُخصص 

للخيول تصنيف )36 – 74( ملسافة 1600 متر تكافؤ، 

مبشاركة 11 خياًل.

ومنح اجلواد الفائز مدربه ساتيش سيمار ثالثية مبكرة، 

بزمن  املسافة  قاطعًا  ثنائية،  مولني  ريتشارد  منح  كما 

قدره 1:39:06 دقيقة، متفوقًا بفارق 1.25 طول عن 

»ستريت أكت« لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد 

تاج  وقيادة  الرايحي  راشد  علي  بإشراف  مكتوم،  آل 

أوشيه، فيما حل ثالثًا »روكلي« لسمو الشيخ حمدان بن 

محمد بن راشد آل مكتوم.

»فيتز جيرالد« نجم السادس
املري،  طوق  بن  لبطي  جيرالد«  »فيتز  اجلواد  خطف 

لقب  أونيل،  دين  وقيادة  حرمش  بن  أحمد  بإشراف 

الشوط السادس، حيث تنافست 10 خيول على مسافة 

1400 متر تكافؤ، وقطع املسافة بزمن قدره 1:25:34 

دقيقة، متفوقًا بفارق 1.75 طول عن رفيقه في اإلسطبل 

آل  راشد  بن  بن محمد  الشيخ حمدان  لسمو  »بانوك« 

الثالث  املركز  في  وجاء  زياني،  زافير  وبقيادة  مكتوم، 

»ديزرت فورس« حملمد خليفة البسطي.

منح اجلواد »ترينتي فورس«، العائد لالحتاد للسباقات، 

مدربه علي راشد الرايحي، وفارسه تاج أوشيه، الثنائية 

في احلفل، وذلك في الشوط السابع واخلتامي املخصص 

متر   2000 ملسافة  فوق  وما  سنوات   3 عمر  للخيول 

تكافؤ. ومتكن »ترينتي فورس« من تسجيل فوزه األول 

دقيقة،   2:05:53 قدره  بزمن  املسافة  قطع  أن  بعد 

الشيخ  لسمو  »محترم«  عن  طول   2.5 بفارق  متفوقًا 

منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مصبح 

املهيري وقيادة فرناندو هارا، وحل ثالثًا »كراي جوي« 

لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

صورة اخرى للجواد البطل  نيد تو نو.

الجواد مفيد بطل الشوط األول.
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حفل السباق االفتتاحي لنادي العني للفروسية والرماية 

الرملي  النادي  مضمار  على  أقيم  الذي  واجلولف، 

غير  املفاجأت  من  يخلو  ولم  والتحدي،  واإلثارة  بالقوة 

انتزعت  اجلمهور،  يبرتشيحات  عصفت  والتي  املتوقعة 

املهرة »امواج« لصاحب السمو رئيس الدولة لقب كأس 

شهداء اإلمارات، وتوج اجلواد »هامريس« لسمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة، بلقب الشوط الرئيس. 

العربية  للخيول  كلها  خصصت  أشواط   7 من  وتألف 

األصيلة، ما عدا الشوط الثاني الذي خصص للمهجنة، 

قيمتها  تبلغ  جوائز  على  تتنافس  خياًل   97 مبشاركة 

أول سباقات مضمار العين

الجواد »هامريس« يتوج بلقب الشوط الرئيس 

اإلجمالية 530 ألف درهم.

ليمارتينيل  إريك  بإشراف  »امواج«  املهرة  ومتكنت 

وبقيادة جيرالد افرينش، من حتقيق فوز رائع في أول 

مشاركة لها عندما  انتزعت لقب كأس شهداء اإلمارات 

ملسافة  املبتدئة  األصيلة  العربية  للخيول  املخصص 

1600 متر.

 1:52:14 قدره  بزمن  املسافة  تقطع  ان  واستطاعت 

للخيالة  »عارف«  عن  طول   1.25 بفارق  متفوقة  دقيقة 

احلضرمي  إبراهيم  بإشراف  العمانية،  السلطانية 

الثالث  املركز  في  حل  فيما  فريز،  دي  ادري  وبقيادة 

الدولة، بإشراف إريك  »تهاني« لصاحب السمو رئيس 

ليمارتنيل وبقيادة تاج أوشي. 

»هامريس« يخطف االضواء 
متكن اجلواد »هامريس« لسمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهيان، بإشراف ماجد اجلهوري وبقيادة رويستون 

والرئيس  السادس  الشوط  بلقب  الفوز  من  فرينش 

ملسافة  األصيلة  العربية  للخيول  املخصص  احلفل  في 

1600 متر تكافؤ والذي تبلغ القيمة اإلجمالية جلوائزه 

املالية 100 ألف درهم.

في  رائعة  قفزة  حتقيق  في  »هامريس«  اجلواد  وبرع 

اللحظة احلاسمة عند خط النهاية مكنته من حسم السباق 

بفارق 1.25 طول عن املرشح األول »حمزة« لصاحب 

السمو رئيس الدولة، بإشراف إريك ليمارتينيل وبقيادة 

الثالث«السالم«  املركز  في  وجاء  روزاليس،  جيسوس 

لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف علي 

الرايحي وبقيادة تاج اوشي.

وأكد املدرب ماجد اجلهوري بأن »هامريس« قدم اداء 

ان  الى  مشيرا  االخيرة،  االمتار  في  خاصة  رائعا 

االرضية واملسافة كانت مناسبة له لذلك لم يجد الفارس 

رويستون فرينش اي صعوبة في قيادته، وعندما طلب 

منه زيادة  السرعة في الوقت املناسب حقق قفز رائعة 

مكنته من التفوق. 

»جولياس« يكسب كأس الوثبة
آل  عبدالله  لعبدالغني  جولياس«  بي  »آر  املهر  حقق 

عبدالغني، الفوز في مستهل احلفل، سباق مزرعة كأس 

برعاية  اخلاصة،  االسطبالت  ملالك  املخصص  الوثبة 

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي 

العربية  للخيول  املخصص  األصيلة،  العربية  للخيول 

األصيلة مبشاركة 13 خياًل ملسافة 1000 متر )تكافؤ(. 

وبقيادة  العلوي  هالل  بإشراف  الفائز  اجلواد  ومتكن 

سعيد املزروعي، من قطع املسافة بزمن قدره 1:07:25 

الثاني  املركز  عن صاحب  طولني  بفارق  متفوقا  دقيقة 

حسن  بإشراف  الشميلي،  إبراهيم  ألحمد  »ساملني« 

احلمادي وبقيادة فرناندو هارا، وجاء في املركز الثالث 

بإشراف  عايش  سي« حملمد  دي   – سي  ايه  ام  »تي 

يوسف بن غيالن وبقيادة ادري دي فريز.

»قودرفي« ينال لقب المهجنة
خصص  الذي  الثاني  الشوط  لقب  »قودرفي«  كسب 

شهداء  كأس  لقب  على  األصيلة،  املهجنة  للخيول 

اإلمارات وهو الوحيد في احلفل للمهجنة، مبشاركة 15 

خياًل تتنافس على مسافة 2000 متر.

إبراهيم  محمد  املدرب  عليه  يشرف  الذي  املهر  ومنح 

وقاده إسماعيل كيونكو، مالكه امين جعفر فوزه األول، 

متفوقا  دقيقة   2:09:87 قدره  بزمن  املسافة  وقطع 

جامشير،  مهران  حملمد  »اليعبوب«،  عن  عنق  بفارق 

في  وحل  سيرجيو،  باولو  وبقيادة  جان  علي  بإشراف 

اقذمية،  السيد  لفتحي  دامور«  »سوجنو  الثالث  املركز 

بإشراف مصبح املهيري وبقيادة فرناندو هارا.

بإشراف  العجبان،  إلسطبالت  الريف«  »زعتر  وخطف 

عبدالله احلمادي وبقيادة جيرالد افرينش، لقب الشوط 

الرابع الذي خصص للمبتدئة ايضا لكن هذه املرة فقط 

خليول اإلنتاج احمللي، ملسافة 1600 متر مبشاركة 15 

خياًل.

قاطعا  األول  فوزه  إجناز  من  الريف«  »زعتر  ومتكن 

املسافة بزمن قدره 1:54:59  دقيقة متفوقا بفارق عنق 

عن املهر »إيه إف حمش« حملمد عبيد اخليال، بإشراف 

ثالثة  فيما حلت  بنتلي،  هاري  وبقيادة  أحمد احمليربي 

»جمانة« بإشراف فيرونيكا اسك وبقيادة جورج بيكل.

بن  حمدان  الشيخ  لسمو  املوري«  »سوتيرنس  وانتزع 

وبقيادة دين  آل مكتوم، بإشراف دوج واتسون  راشد 

أونيل، لقب الشوط اخلامس املخصص للخيول العربية 

متر   1600 ملسافة   )60  –  0( تصنيف  األصيلة 

)تكافؤ(.

»سوتيرنس الموري«
يسجل فوزه الثاني

من  الثاني  فوزه  املوري« حتقيق  »سوتيرنس  استطاع 

أخر  في  قوية  انطالقة  حقق  أن  بعد  له  مشاركة  ثالث 

مئتي متر من السباق منفردا بالصدارة، وحل في املركز 

الثاني »الوقاد« لعلي عبدالعزيز العويس، بإشراف هالل 

املركز  في  وجاء  فرينشن،  رويستون  وبقيادة  العلوي 

الدولة  رئيس  السمو  لصاحب  اإلمارات«  »من  الثالث 

وقطع  أوشي.  تاج  وبقيادة  ليمارتينيل  إريك  بإشراف 

تتويج المالك والفارس والمدرب بحضور فيصل الرحماني.

تتويج الخيل الفائز بالسباق.
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متفوقا  دقيقة   1:49:99 قدره  بزمن  املسافة  اجلواد 

بفارق 8.5 طول عن الوصيف.

بطي،  بن  خادم  بن  حامد  للشيخ  »سراف«  وحقق 

في  الفوز  اوشي،  تاج  وبقيادة  جيني  اليس  بإشراف 

العربية  اخليول  من  للمبتدئة  املخصص  احلفل  ختام 

األصيلة ملسافة 1400 متر، مبشاركة 15 خياًل، وقطع 

املسافة بزمن قدره 1:38:92 دقيقة متفوقا بفارق أنف 

املزروعي،  سعيد  ألحمد  كاريري«   دي  »كارلوس  عن 

بإشراف إبراهيم احلضرمي وبقيادة برونو ريس، فيما 

عبدالله  بإشراف  الريف«  »لهيب  الثالث  املركز  حل في 

احلمادي وبقيادة فرناندو هارا.
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لألمير  العائدة  ملزرعة جدمونت  »اروجيت«  املهر  انتزع 

خالد بن عبدالله، وبإشراف بوب بافيرت وقيادة مايك 

سميث فوزا مستحقًا على حساب »كاليفورنيا كروم« في 

سباق البريدرز كب كالسيك ملسافة 2000 متر البالغ 

إجمالي جوائزه املالية 6 ماليني دوالر والذي أقيم في 

مضمار سانتا انيتا في أميركا، ضمن فعاليات بطولة 

من  تألف  الذي  األصيلة  املهجنة  للخيول  كب  البريدرز 

9 أشواط.

وفيما وصف السباق بأنه معركة بني أفضل خيلني في 

العالم، ابتعد الغرميان بفارق 11 طول عن منافسيهم، 

»تمركز« يخطف األضواء في اليوم األول

»اروجيت« يتوج بلقب سباق البريدرز كب كالسيك

خطف »اروجيت« البالغ من العمر ثالث سنوات، الفوز 

كروم«  »كاليفورنيا  عن  طول  نصف  بفارق  وتفوق 

في  املسافة  البطل  وقطع  5 سنوات،  العمر  البالغ من 

 72,811 شهده  الذي  السباق  في  دقيقة   2:00:11

متفرج.

ريل«  »هايالند  اجلواد  فوز  عن  النتائج  بقية  وأسفرت 

هيفرنان  سيموس  وبقيادة  اوبراين  ايدن  بإشراف 

»تورست«  اجلواد  ونال  تيرف،  كب  البريدرز  بسباق 

لقب سباق  روزاريو  وبقيادة جويل  موت  بيل  بإشراف 

البريدرز كب مايل.

»كوين  صهوة  على  ديتوري  فرانكي  الفارس  وخطف 

البريدرز  سباق  لقب  ستاوت  مايكل  بإشراف  ترست« 

»اوبفيوسلي  اجلواد  ونال  واألفراس،  للمهرات  كب 

بقيادة فالتني براد لقب البريدرز كب سبرنت »عشبي«.

لقب  جارسيا  مارتن  بقيادة  »دريفوجن«  اجلواد  وحقق 

اجلواد  انتزع  فيما  »رملي«،  للسرعة  كب  البريدرز 

»كالسيك امباير« بقيادة جوليان ليبرو لقب البريدرز كب 

جوفنايل للخيول الناشئة.

تألق اجلواد »متركز«

متكن اجلواد »متركز« لسمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية، وبإشراف كيران 

سباق  لقب  انتزاع  سميث،  مايك  وبقيادة  مكالجلني، 

أقيم مبضمار سانتا  الذي  البريدرز كب مايل »رملي« 

البريدرز كب  اليوم األول من سباقات بطولة  انيتا في 

للخيول املهجنة األصيلة. 

ومتكن »متركز« البالغ من العمر 6 سنوات من إجناز 

املهمة امللقاة على عاتقه على الوجه األكمل، حيث تفوق 

على جنوم امليل«جن رنر« بفارق 3.5 طول عن فيما جاء 

في املركز الثالث »اكسلريت« ومتكن البطل من تسجيل 

1:35:72 دقيقة.

»هايالند ريل« يخطفل لقب

»بريدرزكب تيرف«

تيرف«،  »بريدرزكب  سباق  بلقب  ريل«  »هايالند  توج 

 3 عمر  للخيول   »1 »جروب  امليل  ونصف  امليل  ملسافة 

وربع  طول  بفارق  »فليننشاير«  على  متفوقًا  سنوات، 

املدرب شاد  بقيادة خافير كاستيالنو وإشراف  الطول 

براون، مسجاًل زمنًا قدره 2.23.00 دقيقة.

مير  آند  فيللي  »بريدرزكب  بلقب  ترست«  »كوينز  وفاز 

بقيادة    ،»1 »جروب  امليل  وربع  امليل  ملسافة  تيرف« 

الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف املدرب السير مايكل 

إيلي«  ستاوث، بفارق أنف عن املرشحة األولى »ليدي 

بقيادة إيراد أورتيز وإشراف شاد براون.

بريدرزكب  سباق  بلقب  الفوز  روم«  »شامبني  وحققت 

جوفينايل فيلليز ملسافة 1700 متر »جروب 1« للمهرات 

وإشراف  غوتيريز  ماريو  الفارس  بقيادة  سنتني،  عمر 

دقيقة،   1.45.12 قدره  زمنًا  مسجلة  إيروتون،  بيتر 

بفارق ثالثة أرباع الطول عن »فاالدورنا« بقيادة جولني 

ليبارو وإشراف مارك كيس.

لشوط  بطاًل  غارسيا،  مارتن  بقيادة  »دريفونغ«  وتوج 

»بريدرزكب سبرينت« ملسافة 1200 متر »جروب 1«، 

متفوقًا على املرشح األول »ماسوشيستك« بقيادة مايك 

سميث وإشراف رونالد إيليس، وذلك بفارق طول وربع 

الطول، مسجاًل زمنًا قدره 1.8.79 دقيقة،.

وحقق »أوبفويسلي« الفوز في سباق »بريدرزكب تيرف 

سبرينت« ملسافة 1200 متر )جروب 1( على املضمار 

وإشراف  برات  فالفني  الفارس  بقيادة  وذلك  العشبي، 

 1.11.33 قدر  زمنًا  مسجاًل  داماتو،  فيليب  املدرب 

ستيفنس  غاري  بقيادة  »أوم«  عن  أنف  بفارق  دقيقة، 

وإشراف دان هندريكس،.

جوفينايل  بريدرزكب  بلقب  إمباير«  »كالسيك  وفاز 

سنتني،  عمر  للخيول   »1 »جروب  متر   1700 ملسافة 

وذلك بقيادة جولني ليبارو وإشراف مارك كيس، مسجاًل 

املرشح  عن  رقبة  بفارق  دقيقة،   1.42.60 قدره  زمنًا 

األول »نوت ذيس تامي« بقيادة روبي ألبارادو وإشراف 

ديل رومانسي.

وانتزعت »فاينست سيتي« لقب بريدرزكب فيللي آند مير 

سبرينت ملسافة 1400 متر، واملخصصة للمهرات عمر 

3 سنوات، وذلك بقيادة الفارس مايك سميث وإشراف 

دقيقة،   1.22.37 قدره  زمنًا  مسجلة  كروجلاك،  إيان 

بفارق ثالثة أرباع الطول عن »ويفل أفنيو« بقيادة جويل 

روزاريو وإشراف شاد براون.

وكسب »توريست« بقلب »بريدرزكب مايل تيرف« على 

املضمار العشبي ملسافة 1600 متر جروب »1« للخيول 

عمر 3 سنوات، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف 

وليام موت، مسجاًل زمنًا قدره 1.31.71 دقيقة بفارق 

نفس الطول عن »تنب« بقيادة جولني ليبارو.

سباق

السباق شهد منافسة قوية حسمها “تمركز” لصالحه.

مايك سميث يحتفل بفوز الجواد “تمركز”.
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جمال الخيل

مهرجان الشارقة للجواد العربي

ختام رائع للنسخة العاشرة للساللة المصرية

ثاني،  آل  محمد  بن  عبدالله  الشيخ  خيول  استحوذت 

الذهبية  األلقاب  على  والريان،  دبي  مربطي  وخيول 

ـ  للجواد العربي  في ختام فعاليات )مهرجان الشارقة 

الساللة املصرية( بنسخته العاشرة، والتي أقيمت على 

مدى ثالثة أيام في الصالة املغطاة في نادي الشارقة 

للفروسية والسباق، حتت رعاية صاحب السمو الشيخ 

املجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

األعلى حاكم الشارقة. 

وشهد فعاليات اخلتام الشيخ محمد بن سعود القاسمي 

والشيخ  الشارقة،  في  املركزية  املالية  دائرة  رئيس 

نادي  إدارة  رئيس مجلس  القاسمي  ماجد  بن  عبدالله 

مدير  الزعابي  ومحمد  والسباق،  للفروسية  الشارقة 

قسم  مدير  بوهارون  عبدالله  وجمعة  التشريفات، 

الدولي،  الشارقة  ملطار  احلرة  املنطقة  في  املشتريات 

الرياضي،  الشارقة  مجلس  عضو  اليحيائي  وسلطان 

ومحمد  والسباق،  للفروسية  الشارقة  نادي  عام  مدير 

وعبدالعزيز  للخيول،  دبي  مربط  عام  مدير  التوحيدي 

املرازيق املدير التنفيذي ملربط دبي.

الذهبية  البطولة  بدايتها  وكانت  املنافسات  انطلقت 

من  الريان«  »عمار  اجلواد  لقبها  انتزع  حيث  للفحول، 

الهاجري، وجاء في  ناصر  لسالم  العائد  الريان  مربط 

ملربط  حيدر«  »دي  الفضية  على  الثاني وحصل  املركز 

دبي، فيما جاء في املركز الثالث وحصل على البرونزية 

»مخلوف« من اسطبالت القاسمي اململوكة للشيخ خالد 

بن سلطان بن محمد القاسمي.

وتوهجت خالل الفعاليات خيول الشيخ عبدالله آل ثاني، 

فنالت اللقبني الذهبيني لبطولتي األمهار واملهرات، ذهبية 

في  رفيقه  الزبير«، وحصل  »منرود  عن طريق  األمهار 

االسطبل »نشمي الزبير« على اللقب الفضي لهذه الفئة، 

فيما جاء في املركز الثالث وحصل على اللقب البرونزي 

»دي عطا الله« ملربط دبي.

ثاني  آل  الشيخ عبدالله  الذهبية خليول  البطوالت  ثاني 

بطولة  صدارة  احتلت  التي  الزبير«  »نازك  عبر  جاءت 

املهرات، وحلت وصيفة لها في هذه الفئة ونالت اللقب 

آل  عبدالله  بن  سلطان  للشيخ  الزبير«  »دليلة  الفضي 

ثاني، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى »إكليل« السطبالت 

القاسمي.

دبي  مربط  خيول  أمنية«  »دي  الرائعة  الفرس  ومنحت 

ذهبية األفراس، عندما انتزعت املركز األول لهذه الفئة، 

التأهيلية،  املنافسات  في  النقاط  أعلى  نالت  قد  وكانت 

للشيخ  خالد«  »كحيلة  الفضية  البطولة  على  وحصلت 

في  حلت  فما  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  بن  خالد 

املركز الثالث ونالت البرونزية »دي عفاف« ملربط دبي.

“دي أمـنـيــــة« تـواصــــل التمييز

الذهبية  األفراس  بطلة  أمنية«  »دي  الفرس  أكدت 

تفرض  أن  واستطاعت  األخاذة،  اجلمالية  إمكاناتها 

الالفت بتحقيقها رقمًا قياسيًا،  سطوة جمالها وتألقها 

حيث نالت بإجماع احلكام أعلى معدل من النقاط بلغ 

94.00 نقطة في املسابقات التأهيلية. »دي أمنية« ابنة 

الفحل »فرازيرا ماشار« من الفرس »رويال أميرة«، من 

الالفت خالل  تألقها  بدأت  قد  كانت  دبي،  مربط  إنتاج 

دولية  أول مشاركة  في  األوروبي،  املوسم  في  الصيف 

لها، عندما أحرزت وبإجماع احلكام أيضًا املركز األول 

بإيطاليا  الدولية  ساليرنو  بطولة  في  الذهبية  وامليدالية 

في يونيو 2015، بل نالت شرف احلصول على أعلى 

النقاط في تلك البطولة وبلغت 93.5 نقطة.

التألق الالفت للفرس »دي أمنية« داخليًا وخارجيًا، يؤكد 

احلضور  على  وقدرته  احمللي  لإلنتاج  الكبير  التطور 

القوي  املستوى  إلى  أيضًا  ويشير  احملافل،  جميع  في 

اخليل،  جمال  موسم  روزنامة  ومنافسات  لبطوالت 

واملستويات العالية للخيول املشاركة.

مبيعات مزاد الشارقة للخيول تناهز 

المليون درهم

حقق مزاد الشارقة للخيول العربية األصيلة الذي أقيم 

معظم  بيع  ومت  كبيرًا،  جناحًا  املهرجان،  هامش  على 

اخليول املعروضة في املزاد الذي أشرفت عليه جمعية 

نحو  املبيعات  قيمة  ووصلت  العربية،  للخيول  اإلمارات 

خياًل   75 املشاركة  اخليول  عدد  وبلغ  درهم،  مليون 

من خيول سباقات السرعة )املضمار( وخيول عروض 

اجلمال.

وشارك في املزاد عدد من املرابط واالسطبالت من داخل 

الدولة وبعض الدول اخلليجية مثل: السعودية وسلطنة 

االسطبالت  ومن  البحرين،  ومملكة  والكويت  عمان 

اسطبالت  الشارقة،  مربط  املشاركة  احمللية  واملرابط 

القاسمي، اإلمارات، مربط البداير، مربط الزبير، مربط 

اسطبالت  الصقران،  مربط  الهواجر،  مربط  عجمان، 

املزاد  والبحايص. وشهد  العوير  ناصر، مزرعة  سعيد 

العربية  للخيول  اإلمارات  جمعية  مدير  عبدالله  عصام 

اجلهة املشرفة، ومحمد احلربي مدير املزاد.

التوحيدي والمرازيق مع أحد خيول مربط دبي الفائزة.

من عروض منافسات المهرجان.
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قفز الحواجز

بفوزه  ثنائية  فردريك  ديفيد  الفرنسي  الفارس  أحرز 

اجلواد  صهوة  على  الكبرى  الفئة  من  شوطني  بلقب 

منافسات  في  وذلك  سنة،   11 البالغ  »بالوسيني«، 

األسبوع الرابع لدوري اإلمارات لوجنني لقفز احلواجز 

العني  نادي  في  أقيم  الذي  السادسة،  نسخته  في 

للفروسية والرماية واجلولف.

الثالث  الشوط  في  الفرنسي  الفارس  فوز  وجاء 

ارتفاعها  بلغ  على حواجز  الواحدة  اجلولة  مبواصفات 

منهم  وفارسات جنح  فرسان   10 بني  من  135 سم، 

الفوز  إكمال اجلولة دون أخطاء، وحصد  فارسان في 

الثاني باجلواد ذاته في شوط اخلتام مبواصفات اجلولة 

بلغ  بحواجز  مساره  صمم  للتمايز  جولة  مع  الواحدة 

ارتفاعها 140 سم، وشارك فيها 11 فارسًا وفارسة. 

وجنح فردريك وحده في إكمال جولة التمايز من دون 

دوري اإلمارات لونجين لقفز الحواجز

الفرنسي فردريك يحرز ثنائية في »الفئة الكبرى«

الثاني  املركز  ونال  األول،  املركز  بجائزة  وفاز  خطأ 

الفارس شادي غريب من نادي الشارقة للفروسية على 

صهوة اجلواد »دوالر«، وأنهى جولة التمايز برصيد 4 

على  ساندي  أنيتا  الفارسة  زميلته  وحلت  جزاء،  نقاط 

اجلواد »فور كاش 2« ثالثة.

وبدعم  الفروسية،  احتاد  بإشراف  الدوري  ويقام 

الداعم  احلكومي  الشريك  الرياضي  أبوظبي  مجلس 

لكل األحداث الرياضية، وشركة لوجنني راعية الدوري 

ألف   200 وبلغ إجمالي جوائز األشواط  وكوكا كوال، 

درهم، تنافس عليها فرسان وفارسات قفز احلواجز من 

مختلف الفئات، واملنتسبون إلى أندية ومراكز الفروسية 

الرابع  األسبوع  منافسات  وتضمنت  اإلمارات،  في 

سبعة أشواط وأقيمت املنافسات على مدى يومني.

وتضمنت املنافسات شوطني للفئة الوسطى، األول أقيم 

مبواصفات اجلولة الواحدة على حواجز ارتفاعها 130 

سم، وشارك فيه 27 فارسًا وفارسة، 7 فرسان أكملوا 

اجلولة من دون أخطاء، وفاز في الصدارة الفارس قتيبة 

ترك الدوغري على صهوة اجلواد »جوتشي تيم سبيريت« 

من نادي الشارقة للفروسية، ونال زميله الفارس الشيخ 

علي بن عبدالله القاسمي صدارة الشوط الثاني الذي 

أقيم مبواصفات اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز صمم 

مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وشارك فيها 

إكمال  في  8 فرسان  منهم  وفارسة، جنح  فارسًا   32

اجلولة الرئيسة من دون أخطاء، وجتدد بينهم التنافس 

في جولة التمايز التي حسمها الفارس الشيخ علي بن 

بعد  »كشاريل«  الفرس  صهوة  على  القاسمي  عبدالله 

إكماله التمايز في الزمن األفضل.

فئات،  ألربع  واحدة  جولة  من  الثاني  الشوط  وأقيم 

القفز الصغيرة عمر  خصصت األولى ألصحاب خيول 

)5ـ  6( سنوات على حواجز بارتفاع 110 سم، وشارك 

أكملوا اجلولة دون أخطاء،  5 منهم  فارسًا،   12 فيها 

على صهوة  السويدي  أحمد  الفارس سالم  وتصدرهم 

اجلواد »سناب جاك« من نادي الشارقة للفروسية، وفي 

االرتفاع  على  املرحلتني  مبواصفات  اخلامس  الشوط 

ذاته 110 سم، شارك العدد نفسه من الفرسان، وأكمل 

املرحلتني دون خطأ 5 فرسان تقدمهم الفارس عبدالله 

حميد املهيري على صهوة اجلواد »جوديتش« من نادي 

الشارقة للفروسية.

وشارك الفرسان من فئة اجلونيورز في منافسة اجلولة 

 5 جنح  فارسًا   17 سم   120 حواجز  على  الواحدة 

الفارس  وتقدمهم  أخطاء،  دون  إكمالها  في  فرسان 

الفرس  صهوة  على  القاسمي  أحمد  صقر  الشيخ 

في  للفروسية،  الشارقة  نادي  »ديزابامليون ماس« من 

املازمي  محمد  الفارس سعيد  بالنادي  زميله  فاز  حني 

على صهوة الفرس »كوسني 2« بصدارة املرحلتني على 

االرتفاع نفسه.

في  وفارسة  فارسًا   45 شارك  الصغرى  الفئة  وفي 

اجلولة  أكملوا  منهم   12 الواحدة،  املرحلة  منافسة 

دون أخطاء وتقدمهم الفارس هشام غريب على صهوة 

وفي  للفروسية،  الشارقة  نادي  من  »إمباير«  اجلواد 

املرحلتني  شوط  في  الصغرى  الفئة  فرسان  مشاركة 

شارك 39 فارسًا وفارسة، 10 منهم أكملوا املرحلتني 

من دون أخطاء، ونال املركز األول الفارس رامي غريب 

على صهوة اجلواد »كواترو 3« من إسطبالت آل علي.

الفرسان من الفئتني الوسطى والكبرى كان لهم نصيب 

الثاني من جولة واحدة على  الشوط  املشاركة في  من 

الفئة  في  املصنفة  بخيولهم  ولكن  سم،   120 حواجز 

5 منهم  18 فارسًا وفارسة،  الصغرى، وشارك منهم 

الفارس  األول  املركز  ونال  أخطاء  دون  اجلولة  أكملوا 

»باوال  الفرس  صهوة  على  شومان  نوربرت  الروماني 

416« من نادي العني للفروسية والرماية واجلولف.

شوطان لألطفال والخيول الصغيرة

من  فئات  لثالث  واحدة  جولة  من  شوطان  خصص 

منهم  شارك  95 سم،  حواجز  على  األطفال  الفرسان 

في األول 9 فرسان، وجنح في اجتياز اجلولة 5 منهم، 

الثاني 12 فارسًا وفارسة، نصفهم أكمل  وشارك في 

اجلولة من دون أخطاء.

عمر  الصغيرة  اخليول  أصحاب  من  الثانية  الفئة  وفي 

)4 - 5( سنوات، شارك في األولى 10 فرسان، جنح 

منهم 8 في إكمال اجلولة من دون أخطاء، وفي الشوط 

الثاني شارك 8 فرسان، 7 منهم أكملوا اجلولة من دون 

أخطاء، وفي الفئة الثالثة للفرسان املبتدئني، في األولى 

شارك 44 فارسًا وفارسة في الشوط األول، 30 منهم 

أمتوا اجلولة نظيفة من دون خطأ، وفي الثاني شارك 

بنجاح  اجلولة  أكملوا  منهم   18 وفارسة،  فارسًا   45

وحسب الشروط.

قفزة رائعة للفارس فردريك.
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قفز الحواجز

العشبية  ميادينه  على  للفروسية  أبوظبي  نادي  نظم 

والرملية منافسات االسبوع السادس لدوري اإلمارات 

احتاد  وإشراف  لوجنني  برعاية  احلواجز  لقفز  لوجنني 

الرياضي،  أبوظبي  مجلس  ودعم  للفروسية  اإلمارات 

عطلة  خالل  أقيمت  أشواط   8 من  املنافسات  وتألفت 

االسبوع، وشارك فيها فرسان القفز من أندية ومراكز 

الفروسية بالدولة، ورصدت للفائزين وأصحاب املراكز 

 )337.500( قيمتها  بلغت  قّيمة  مالية  املتقدمة جوائز 

القفز  فرسان  ملشاركة  فيها شوطان  وخصص  درهم، 

من دولة اإلمارات  فاز في األول منهما الفارس عادل 

خميس باجلواد »كباتشينو« من نادي أبوظبي للفروسية، 

الرحمن  عبد  الفارس  أبوظبي  بنادي  زميله  وحقق 

الثاني  الشوط  في  الفوز  »كايسون«  باجلواد  احلبسي 

لفرسان االمارات وهو أهم أشواط االسبوع السادس 

للدوري فقد صمم مساره بحواجز بلغ إرتفاعها )145( 

سم وهو ما تشهده ميادين الفروسية باالمارات للمرة 

دوري االمارات لونجين لقفز الحواجز

الحبسي وخميس يتوجان بجوائز أشواط فرسان االمارات

األولى خالل املوسم احلالي.

اإلمارات  فرسان  ملشاركة  اخلامس  الشوط  خصص 

وجاء  والكبرى،  الوسطى  الفئتني  من  احلواجز  لقفز 

وصمم  للتمايز،  جولة  مع  الواحدة  اجلولة  مبواصفات 

مساره بحواجز بلغ إرتفاعها )145( سم، وهي املرة 

األولى التي تبلغ فيها حواجز القفز مبيادين الفروسية 

باالمارات اإلرتفاع )145( سم باملوسم احلالي. شارك 

منهم   5 الفئتني،  من  وفارسة  فارسا   11 الشوط  في 

بينهم  وجتدد  أخطاء  دون  من  الرئيسة  اجلولة  أكملوا 

للفائزين  رصدت  التي  القّيمة  اجلوائز  على  التنافس 

وأصحاب املراكز املتقدمة، وثالثة فرسان أكملوا جولة 

التمايز من دون خطأ أيضا.

عبد  الوسطى  الفئة  فارس  األول  املركز  بجائزة  وتّوج 

من  »كايسون«  اجلواد  صهوة  على  احلبسي  الرحمن 

نادي أبوظبي للفروسية، وجنح في إكمال جولة التمايز 

الثاني  املركز  وجائزة  ثانية،   )36.64( بلغ  زمن  في 

ذهبت إلى فارس الفئة الوسطى محمد شافي الرميثي 

وأنهى  اإلمارات،  تراث  نادي  من  »ليكاندو«  باجلواد 

جولة التمايز في زمن بلغ )36.83( ثانية وبفارق أجزاء 

من الثانية عن صاحب املركز األول، وبفارق 19 جزءا 

من الثانية عن زمن املتصدر.  والفارس الشيخ ماجد 

بن عبد الله القاسمى شارك باجلواد »كيلتون« من نادي 

بلغ  زمن  في  التمايز  جولة  وأكمل  للفروسية  الشارقة 

)39.76( ثانية ونال جائزة املركز الثالث.

عادل خميس يفوز بجائزة اجلولة لفرسان اإلمارات

االمارات  بدولة  القفز  لفرسان  الثاني خصص  الشوط 

مساره  وصمم  الواحدة  اجلولة  مبواصفات  وجاء 

بحواجز إرتفاعها )135( سم، وشارك فيه 13 فارسا 

وفارسة من الفئتني الوسطى والكبرى، 6 منهم أكملوا 

األول  املركز  جائزة  على  وحاز  أخطاء،  بدون  اجلولة 

نادي  من  »كباتشينو«  باجلواد  خميس  عادل  الفارس 

األفضل  الزمن  في  اجلولة  وأنهى  للفروسية  أبوظبي 

املركز  جائزة  نال  حني  في  ثانية   )55.33( بلغ  حيث 

القاسمي  الله  عبد  بن  علي  الشيخ  الفارس  الثاني 

بالفرس »كاشاريل« من نادي الشارقة للفروسية وأكمل 

بلغ  الصدارة حيث  على  بقوة  منافس  زمن  في  اجلولة 

إلى  جائزته  ذهبت  الثالث  واملركز  ثانية،   )55.65(

من  »ليكاندو«  باجلواد  الرميثي  شافي  محمد  الفارس 

نادي تراث االمارات.

الفئتني  من  للفرسان  املشاركة  مفتوح  الرابع  الشوط 

الوسطى والكبرى مبواصفات اجلولة الواحدة مع جولة 

 )140( إرتفاعها  بلغ  بحواجز  مساره  وصمم  للتمايز 

اجلولة  أكملوا  منهم   6 فرسان،   10 فيه  سم، وشارك 

في  فرسان   5 جنح  التمايز  وجولة  أخطاء،  دون  من 

إجتيازها من دون أخطاء، وذهبت جائزة املركز األول 

إلى فارس الفئة الوسطى قتيبة طارق الدوغري باجلواد 

»غوشي تيم« من نادي الشارقة للفروسية وأنهى التمايز 

في زمن بلغ )37.89( ثانية، وجائزة املركز الثاني نالها 

الفارس ديفيد فردريك باجلواد »بلوسيني« من إسطبالت 

األصايل، وأكمل التمايز في زمن بلغ )39.76( ثانية. 

الفارس شادي غريب حقق املركز الثالث بصحبة اجلواد 

وأكمل  للفروسية  الشارقة  نادي  من  دي«  »أميذيست 

التمايز في زمن بلغ )42.75( ثانية.

اإلفتتاحية بشوط املرحلتني

مساره  صمم  مرحلتني  من  املشاركة  مفتوح  بشوط 

منافسات  أفتتحت  سم   )130( إرتفاعها  بلغ  بحواجز 

ملشاركة  وخصص  القفز  لدوري  السادس  االسبوع 

وشارك  والكبرى،  الوسطى  الفئتني  من  الفرسان 

إجتياز  في  منهم  الشوط جنح خمسة  في  فارسا   13

املرحلتني بدون أخطاء، وتصدرهم الفارس قتيبة طارق 

الشارقة  نادي  من  تيم«  »غوشي  باجلواد  الدوغري 

للفروسية وأنهى املرحلة الثانية في زمن بلغ )30.15( 

الفارس  بالنادي  لزميله  الثاني  املركز  وذهب  ثانية، 

املرحلة  وأكمل  دي«  »أميذيست  باجلواد  غريب  شادي 

الثانية في زمن )32.93( ثانية وحققت الفارسة أليس 

االمارات  مركز  من  اس«  »أماريوسا  بالفرس  ديباني 

للفروسية املركز الثالث بزمن )33.25( ثانية.

3 فئات في شوط اجلولة الواحدة

تضمنت  العشبي  امليدان  على  األول  اليوم  منافسات 

من  فئات  ثالث  فيه  شاركت  واحدة  جولة  من  شوطا 

أصحاب  الفرسان  من  خمسة  األولى  الفئة  الفرسان، 

تتويج الفائز بالشوط الرئيسي.
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خيول القفز الصغيرة عمر )5 ـ 6( سنوات على حواجز 

إرتفاعها )110( سم، وفارسان أكمال اجلولة من دون 

الله  عبد  الفارس  األول  املركز  بجائزة  وفاز  أخطاء، 

الشارقة  نادي  »ديارادينو« من  باجلواد  املهيري  حميد 

على  الصغرى  الفئة  فرسان  الثانية  والفئة  للفروسية، 

حواجز )120( سم، وشارك منهم 25 فارسا وفارسة 

أخطاء  بدون  اجلولة  إكمال  في  فرسان  خمسة  جنح 

باجلواد  غريب  هشام  الفارس  األول  املركز  وحقق 

الثالثة  والفئة  للفروسية،  الشارقة  نادي  من  »إمباير« 

 4 فارسا،   13 منهم  وشارك  اجلونيورز  الفرسان  من 

منهم اكملوا اجلولة بدون خطأ واملركز األول ذهب إلى 

الفارس محمد سلطان اليحيائي مع الفرس »املزيونة« 

من نادي الشارقة للفروسية.

شوط اخلتام من جولة واحدة واحدة مع جولة للتمايز، 

سم   )110( إرتفاعها  بلغ  بحواجز  مساره  وصمم 

وشارك  سنوات   )6 ـ   5( عمر  الصغيرة  القفز  خليول 

بدون  الرئيسة  اجلولة  أكمال  فارسان  فرسان،   5 فيه 

جائزة  وتقاسم  خيليهما  إجهاد  عدم  وفضال  أخطاء 

املركز األول فيما بينهما، الفارس جواو ماريا باجلواد 

األصايل  إسطبالت  من  إي«  سيلت  »فرانسيسكوس 

ثانية،   )68.50( بلغ  زمن  في  الرئيسة  اجلولة  وأنهى 

والفارس عبد الله حميد باجلواد »ديارادينو« من نادي 

الشارقة للفروسية وأكمل اجلولة الرئيسة في زمن بلغ 

 23 الصغرى  الفئة  ثانية.وشارك في شوط   )67.19(

بلغ  حواجز  على  الصغرى  الفئة  من  وفارسة  فارسا 

االنتقال  في  فرسان   8 وجنح  سم   )120( إرتفاعها 

بدون أخطاء إلى جولة التمايز.التنافس بقوة على املراكز 

األولى إنحصر ميدانيا بني فرسان الفئة الصغرى من 

نادي الشارقة للفروسية ،وإنتزع الصدارة الفارس حمد 

سلطان اليحيائي باجلواد »بون ـ جوفي« وأنهى اجلولة 

ثانية،واجلزء اآلخر من   )29.38( بلغ  في زمن سريع 

شوط الفئة الصغرى على حواجز الـ )120( سم شارك 

أكملوا  منهم  و5  اجلونيورز،  فئة  من  فارسا   13 فيه 

الفارس  وتصدرهم  أخطاء،  دون  من  الرئيسة  اجلولة 

نادي  من   »2 »كاندو  اجلواد  مع  بشارة  نذير  دومنيك 

تراث االمارات بعد أكماله جولة التمايز من دون خطأ 

في زمن بلغ )32.02( ثانية.

منافستان للفرسان األطفال واملبتدئني

القفز  وخيول  واملبتدئني  األطفال  للفرسان  شوطان 

على  وقائعهما  جرت  سنوات   )5 ـ   4( عمر  الصغيرة 

الشوط  للمنافسات،  الثاني  اليوم  في  الرملي  امليدان 

على حواجز  األطفال  للفرسان  واحدة  جولة  من  األول 

)95( سم وشارك فيه 9 فرسان، 6 منهم أكملوا اجلولة 

بنجاح وإعتبرتهم جلنة التحكيم فائزين، ومن أصحاب 

اخليول الصغيرة واملبتدئني شارك 34 فارسا وفارسة 

على حواجز إرتفاعها )100( سم، وأكمل اجلولة بنجاح 

ومن دون أخطاء 22 فارسا. 

على  مرحلتني  من  األطفال  للفرسان  الثاني  الشوط 

منهم   5 فرسان،   9 فيه  وشارك  سم   )95( حواجز 

فارسا  و28  أخطاء،  دون  من  الثانية  املرحلة  أكملوا 

الصغيرة  اخليول  وأصحاب  املبتدئني  من  وفارسة 

شاركوا في شوط املرحلتني على حواجز )105( سم، 

و23 فارسا جنحوا في إكمال املرحلة الثانية من دون 

أخطاء وأعتبروا فائزين.

قفز الحواجز
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تعليم الفروسية ـ خاص البادية

ثقافة  مدى  على  اخليول  عند  اجلسد  لغة  فهم  يعتمد 

اإلنسان حول ذلك وقدرته على تفسير اآلليات الطبيعية 

التقليدية  الطرق  ذلك على  ويطبق  للتعبير عند اخليول، 

احلصان.  حركات  ولتفسير  الترويض  في  املتبعة 

للتعبير  الذكاء سواء  يبدي إشارات مبنتهى  فاحلصان 

عن الشعور باملضايقة أو بالراحة، ويجب عدم جتاهل 

تعبير احلصان عن املضايقة لكي ال يتفاقم الوضع.

وهناك بعض العالمات التي تدل على حالة 
االضطراب والمضايقة لدى الخيل وهي:

نمط التنفس عندما يكون احلصان مرتاح ويتمتع 
بصحة جيدة فإنه يتنفس بنمط بطيء اإليقاع فأي زيادة 

اضطراب  إلى  تشير  احلصان  عند  التنفس  معدل  في 

لديه. ويدل هذا بشكل واضح على أن احلصان قد بذل 

مجهودا جسديا كبير فيجب أخذ ذلك باحلسبان.

ويريح  رأسه  احلصان  يخفض  الرأس  وضعية 
عضالت رأسه بشكل عام، أما إذا كان رأس احلصان 

مرفوع ورقبته متصلبة فهذا يدل على أنه في حالة تنبه 

أو مهتم بشيء ما وتعتمد معرفة السبب بدقة على درجة 

التصلب التي يبديها.

تسمير األذنين يعتبر تسمير األذنني عند احلصان 
مبثابة اإلشارة التحذيرية، ولكن ليس في جميع احلاالت 

فقد تكون أحيانا نتيجة إلنصاط احلصان لصوت ما من 

لغة الجسد عند الخيول

اخللف فهنا ال تكون إشارة ذات داللة سلبية.

باالضطراب  احلصان  يشعر  عندما  الذيل  تحييف 
فإنه يقوم بتحييف ذيله للخلف أو لألمام بحسب املكان 

املوجود فيه والفصل من السنة، وال تعتبر هذه اإلشارة 

هذه  تسبق  أن  املمكن  فمن  فقط،  املضايقة  عن  تعبير 

اإلشارة االنطالق على نحو سريع.

اإلنسان  عند  احلال  هو  كما  العضلي  التشنج 
متاما، فقد يتصلب ظهر احلصان أو رقبته أو عضالت 

قد  أو  كامنة.  اإلشارات مشكلة  تسبق هذه  قد  ساقه. 

بانطالق سريع  للقيام  انعكاسية  تكون أيضا ردة فعل 

محتمل أيضا. وميكن أن يدل على وجود مشكلة عضوية 

فتكون اإلشارة دليل على شعور احلصان باأللم.

إشارة  وتعتبر  األسنان  على  بقوة  اإلطباق 
لم  فإذا  واأللم،  باحلزن  احلصان  شعور  على  واضحة 

يكن يتناول طعامه فهي تدل على مزاجه، أما إذا كان 

احلصان يتناول الطعام فتدل على املضايقة فقط.

فإنه  بكون احلصان بوضع جيد  عندما  رفع القدم 
سوف يقوم بإراحة إحدى أقدامه اخللفية، ويترك طرفأ 

يالمس األرض، وهذه احلالة تعتبر إشارة جيدة إال إذا 

في  متدلية  بقيت  ما  إذا  أو  تشنج عضلي  مع  ترافقت 

الهواء لوقت جتاوز الدقائق القليلة، ورمبا دل ذلك على 

نية احلصان بالقيام بالرفس.

األمام  إلى  احلصان  ذليل  يتمايل  عندما  التململ 
والوراء قد يعبر ذلك عن شعوره بامللل ولكن ميكن أيضا 

في  و  العصبي.  التوتر  من  للتخلص  وسيلة  يكون  أن 

كلتا احلالتني، يشير هذا السلوك انتباه احلصان وليس 

موجها املدرب.

حتت  يقلع  احلصان  كان  إذا  بسرعة  االنطالق 
السرج بسرعة عند امتطائه ميكن أن يكون ذلك عالمة 

على عدم الراحة. وسوف يبدأ احلصان الهادئ باملشي 

على طلبك،  بناءا  تدريجيا  ثم اإلسراع  على مهل ومن 

في حني أن احلصان العصبي سوف يهرب إلى األمام.

األعراض السابقة ليست سوى بعض من ردود الفعل 

العامة األكثر وضوحا عند معظم اخليول، على الرغم من 

أنه ينبغي أن نتذكر أنها ليست عند جميع اخليول وأنه 

من الضروري أن تعرف انه قد يقوم بسلوك معني خاص 

لغة اجلسد  التعرف على عالمات  املهم أيضا  به. ومن 

اإليجابية. حيث تشير هذه العالمات أن دورة التدريب 

باالرتياح،  يشعر  احلصان  وهذا  يرام،  ما  على  تسير 

جسديا وعقليا على حد سواء. من خالل مراقبة ردود 

الفعل اإليجابية للحصان التي تسمح للمدرب أن يعيق 

تقدم احلصان الغير مستعد في وقت مبكر جدا، وميكن 

للمدرب أن ينتظر حتى يكون احلصان جاهز للتقدم إلى 

املرحلة التالية.

TTEAM و TTouch

العمل  على  يشتمل  الذي  للخيول  التدريب  نظام  وهو 

في  للمساعدة  الركوب  ومتارين  كأرضية  اجلسدي، 

إضافة  الرياضية  والقدرة  والتوازن  التنسيق  حتسني 

لتعميق التفاهم بني احلصان ومدربه.

وقد مت تطوير هذا النظام من قبل ليندا تلنجتون جونز, و 

TTEAM يستخدم على نطاق واسع اآلن في العديد 
من البلدان في جميع أنحاء العالم. ويستند هذا النظام 

 .Feldenkraisاحلركة خالل  من  الوعي  طريقة  على 

تنطوي هذه التقنية على سلسلة من التدريبات للخيول 

الوضعيات  و  األمناط  تغيير  مساعدة  إلى  تهدف  التي 

املعتادة القائمة من خالل تشجيع احلصان الستخدام 

بحسب  السلوك  فيكون  فعالية.  أكثر  نحو  على  اجلسم 

معاجلة  اخليول  مالكي  من  العديد  واستطاع  الوضع، 

السلوك الغير مرغوب فيه مثل املخالفة، أو العض الخ 

والعمل على تقليل السلوك بتحسني وضع احلصان. وقد 

ردود  يتجاوز  احلصان  جعل  من   TTEAM متكن 

أفعالها الغريزية وتشجعهم ليصبحوا فاعلني، بدال من 

أنه ميكن أن تشجع احلصان  الفعل. ويقال  مجرد رد 

احلصان  تهدئة  أو  سرعته،  من  يزيد  أن  على  البطيء 

املضطرب أو املتهور.

للحصان  بأن  القائلة  النظرية  على  النظام  هذا  ويعمل 

خمسة ردود  أفعال غريزية لإلجهاد:

الهروب - القتال - التجمد - الفتور- اخلداع

وترتبط كل من ردود الفعل وهي الهروب والقتال ارتباطا 

وثيقا. يتم بدء الفعل االنعكاسي املتمثل بالهروب برفع 

الوضعية سيكون احلصان  وبهذه  الذيل.  وثني  الرأس 

اخلطر  مصدر  عن  بعيدا  كبيرة  بسرعة  للفرار  جاهزا 

لذا  توترا  الرأس هي األكثر  العالية  احملتمل. واخليول 

فتكون صعبة التعامل بشكل عام بسبب وضع السرج. 

يصبح  حيث  احلصان  عند  الفتور  تفسير  يساء  قد  و 

عنيد وغير متعاون. و عادة يثبت احلصان قدميه غير 

راغبا في التحرك. و إذا مت دفعه فإما أن يرفع رأسه 

حتى.  بالضرب  يقوم  وقد  أرضا،  يطرح  أن  أو  عاليا 

في بعض األحيان، إذا أجهد اجلهاز العصبي املركزي 

فوق طاقته، فإنه قد يقع مغميا عليه. أما بالنسبة إلى 

الثقة  ويظهر  مستلقيا  احلصان  يكون  فعندما  اخلداع 

بنفسه كغطاء النعدامها.

والتوتر في جزء واحد من جسم احلصان يكون له تأثير 

الضربة القاضية على ما تبقى من اجلسم، على سبيل 

أعاله  املذكورة  عاليا  الرأس  رفع  وضعية  في  املثال، 

والتي ميكن أن حتدث ألسباب عديدة. منها سوء الرعاية 

التدريب  نتيجة  أو  القدم،  أو  لألسنان  سواء  الصحية 

املوضوع  السرج  أو  اإلصابة  أو  مالئمة  غير  بطريقة 

من  للتخلص  باحلصان  يدفع  أن  وميكن  سيئ  بشكل 

أي شي على ظهره للتعويض عن عدم الراحة. ويصبح 

كله.  بجسمه  بالتوتر  يشعر  و  منتصبا  احلصان  رأس 

و تتسرع وتيرة التنفس ويصبح سطحيا، أما خطواته 

فتصبح خطوات قصيرة فيفقد احلصان املشاركة. قد 

يكون احلصان حساس للضوضاء، و عصبي ولديه ميل 

إلى الكبوة. وقد تكون جذور املشكلة نتيجة ذكرى سببت 

له االنزعاج في جسده، وكما تسببت بتفاقم وضع غير 

سليم بعضالته، عند استمرار احلصان في التحرك على 

من  كثير  في  يجبر  الوقت. سوف  لبعض  الوضع  هذا 

األحيان على ثني جسمه نتيجة وجود مشاكل في أماكن 

أخرى من اجلسم في الرأس أو حتى أجزاءه اخللفية.

الهدف من هيئة العمل  TTEAMهو للمساعدة في 

تخفيف ذكرى األلم، واحلد من التصلب وحتسني وضع 

احلصان ليتحرك بحرية أكبر وبطريقة أكثر طبيعية عند 

القيام بالتدريبات.

ينطوي TTouch على حركات تدليك دائرية في جميع 

أنحاء اجلسم، وذلك بهدف تفعيل خالياه.
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في افتتاح موسم غنتوت

فريق بيفرلي هيلز يتّوج بلقب كأس »البولو الخيري«

اخليرية  املباراة  بلقب  للبولو  هيلز  بيفرلي  فريق  تّوج 

نادي  مبالعب  أقيمت  التي  الوردي«  »البولو  ملبادرة 

غنتوت الرئيسة، حتت رعاية سمو الشيخ فالح بن زايد 

لسباق  غنتوت  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  نهيان،  آل 

اخليل والبولو، في افتتاحية موسم البولو بنادي غنتوت، 

التي أقيمت برعاية بنك أبوظبي التجاري. وجاء التتويج 

بعد فوز بيفرلي هيلز على فريق بنك أبوظبي التجاري 

الذي قادته سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل 

مكتوم بنتيجة 8/     5، بعد احتفالية رائعة اكتست باللون 

كبير جتاوز  الظهر وسط حضور  بعد  وبدأت  الوردي، 

3000 متفرج من مختلف اجلنسيات واألعمار، وجاءت 
رائعة  الوردي  باللون  تلّون  الذي  األنيق  احلفل  فقرات 

مرضى  لدعم  املهرجان  أقيم  حيث  لألهداف،  ترجمة 

سرطان الثدي.

تتويج الفائزين
راشد  بن  وأحمد  املعال،  راشد  بن  علي  الشيخ  قام 

املعال، ومطر اليبهوني الظاهري عضو مجلس أبوظبي 

رئيس  نائب  املنصوري  حوفان  بن  وسعيد  الرياضي، 

النعيمي مدير عام  مجلس إدارة نادي غنتوت، وأحمد 

نادي غنتوت بتكرمي سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن 

راشد آل مكتوم، ملساهمة سمّوها في املبادرة اخليرية، 

راشد  بنت  عائشة  الشيخة  من  ورد  باقة  تلقت  حيث 

سمّوها  وتلقت  الوردي.  البولو  حلملة  الداعمة  املعال 

لوحة رسم لسمّوها من معرض الفنانة أشواق عبدالله. 

التذكارية  بالدروع  الفريقني،  بجانب  التكرمي،  وشمل 

وباقات الزهور الشيخة عائشة املعال، تقديرًا ملساهمتها 

اإلنسانية، إضافة إلى ممثلي اجلهات الداعمة للحدث. 

ومت في ختام االحتفال السحب على أجمل زي باللون 

الوردي للكبار واألطفال، وتتويج الفائزين املختارين.

فقرات وعروض ترفيهية رائعة 

النادي  أبواب  فتح  مت  أن  بعد  الظهر،  بعد  احلفل  بدأ 

بالفقرات  استمتع  الذي  الغفير  اجلمهور  أمام  باملجان 

الفعاليات  وفقرات  املجانية  والوجبات  الترفيهية 

شهد  الذي  املضمار،  خارج  أقيمت  التي  املجتمعية، 

مهارات  قدم  الذي  دبي،  شرطة  لفريق  رائعة  فقرة 

كالبه البوليسية، وسط جتاوب األطفال، ثم استعراض 

استعراض  في  احلضور  وشارك  األوتاد.  اللتقاط 

امللعب  التي طافت  لكبار الشخصيات احلاضرة،  أنيق 

موتورز  برميير  شركة  من  املقدمة  مازراتي  بسيارات 

أحد أبرز رعاة البولو الوردي، وفي مقدمة الشخصيات 

الشيخة  الفاخرة  السيارات  مسيرة  في  شاركت  التي 

عائشة بنت راشد املعال الداعمة حلملة البولو الوردي، 

أبوظبي  بنك  حديقة  في  باللعب  الصغار  استمتع  فيما 

التجاري.

الوردية وسط  البالونات  أطلقت  والنصف  الرابعة  وفي 

أعقبها  التي  املناسبة،  بتلك  ابتهاجًا  كبيرة  مشاركة 

عرض القفز احلر باملظالت ألبطال اإلمارات، من خالل 

مشاركة  باملظالت،  للقفز  العسكري  اإلمارات  منتخب 

في املناسبة االحتفالية اخليرية االفتتاحية، وقد هبطوا 

من ارتفاع 10 آالف قدم يحملون علم الدولة، وأعالم 

الفرق  شاركت  كما  احلفل،  في  املشاركة  اجلهات 

اإلفريقية للموسيقى اإليقاعية بلون خاص من الفنون، 

االحتفالية  في  باملساهمة  األهلي  املستشفى  قام  فيما 

اخليرية بعمل فحوص طبية للعديد من السيدات باملجان 

للتوعية بسرطان الثدي. 

مباراة متكافئة 
كأس  على  متكافئة  مباراة  الرئيسة  االحتفالية  شهدت 

مدار  على  اإلثارة  عنوانها  كان  التي  الوردي،  البولو 

بتقدم  األول  شوطها  انتهى  حيث  األربعة،  أشواطها 

عبر  أبوظبي،  فريق  سجل  بعدما   1     /2 هيلز  بيفرلي 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو 

هدفني،  نيكوالس  احملترف  الذهبي  للفريق  فيما سجل 

يوسف  طريق  عن   1     /4 بيفرلي  فريق  تقدم  بعدها 

الفارق  رودولف  وقلص  فيليب،  واحملترف  دسمال  بن 

بعدما  الثالث،  الشوط  في   3     /6 ثم  التجاري،  لفريق 

سجل للتجاري سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، وناصر 

التجاري  هدف  وأحرز  بيفرلي،  ملصلحة  الشامسي 

بيفرلي  فريق  يختتم  أن  قبل  دري،  بن  راشد  اخلامس 

بهدفي فيليب نهاية للمباراة التي أدارها سانتياجو.

املعال  راشد  بن  علي  الشيخ  كّرم  املباراة  ختام  وفي 

وأحمد بن راشد املعال ومطر اليبهوني الظاهري عضو 

مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد بن حوفان املنصوري 

نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وأحمد النعيمي 

مدير عام نادي غنتوت، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد 

املبادرة  في  سمّوها  ملساهمة  مكتوم،  آل  راشد  بن 

اخليرية، كما مت تكرمي العبي الفريقني.

ميثاء بنت محمد اثناء التتويج.
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محمد الحبتور يقود فريقه للفوز باللقب

منتجع الحبتور يحتضن كأس التحدي الـ 4 للبولو

احلبتور  بكأس حتدي  للفوز  فريقه  احلبتور  قاد محمد 

احلبتور  فريق  منافسه  على  فوزه  بعد  للبولو  الرابع 

بينهما على  الذي جرى  اللقاء  4-6 في  بالنتيجة  )ب( 

بدبي،  للبولو  احلبتور  ونادي  مبنتجع  اجلديدة  املالعب 

فريقه  فوز  األذهان  إلى  ليعيد  غياب  بعد  يعود  والذي 

لنحو  تتوقف  أن  قبل  الثالثة  البطولة  في  الكأس  بهذه 

سبع سنوات.

الكأس  هذه  إحياء  على  احلبتور  عائلة  من  وحرصًا 

العائلة  أفراد  جميع  مشاركة  تشهد  التي  التقليدية 

فريق  مثل  فقد   2007 عام  انطالقتها  منذ  الذكور  من 

احلبتور )أ( النجم املخضرم محمد احلبتور ومعه حبتور 

ضم  فيما  أميفا،  وميغيل  روميرو  وسانتياغو  احلبتور 

فريق احلبتور )ب( النجم الصاعد أحمد احلبتور ومعه 

طارق احلبتور ودانيال جاريدور وديوغو غاليغو.

بتزامن  البالغة  سعادته  عن  احلبتور  محمد  وأعرب 

عودة  مع  احلبتور،  ونادي  ملنتجع  املبدئي  االفتتاح 

كأس التحدي إلى الواجهة وهي كأس تضم العبني من 

أفراد العائلة إلى جانب مثلهما من الالعبني احملترفني 

لشرفة  وخاصة  التجمع  هذا  أن  إلى  احلبتور  وأملح 

الفندق املطلة على امللعب الرئيسي سوف يصبح تقليدًا 

أسبوعيًا، لتتفاعل العائالت مع املباريات.

الفريقان بعد المباراة.



5656

بولو

وأشار احلبتور إلى أن اللعبة ستشهد في املرحلة املقبلة 

نقلة نوعية بعد افتتاح منتجع ونادي احلبتور الذي يعد 

معلمًا حضاريًا ورياضيًا يشغل مكانًا متوسطًا ومميزًا 

بني إمارات الدولة، ويضم أحدث اإلسطبالت وأكثرها 

باحلواجز  القفز  سباقات  ميادين  جانب  إلى  تقنية 

والفروسية والبولو.

يذكر ان منتجع ونادي احلبتور للبولو، يعتبر جزء من 

معالم  وتشكل  احلبتور  اطلقتها مجموعة  عدة  مشاريع 

رئيسية جديدة في دبي وتلعب دورا رئيسيا في حتقيق 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  من  لكل  املستمر  النمو 

ويتضمن منتجع ونادي احلبتور للبولو من 136 غرفة 

جانب  الى  فخما  شاليها   138 عن  فضال  فيال  و24 

نادي بولو وأكادميية لتعليم البولو ومدرسة لتعليم ركوب 

اخليل مع 500 اسطبل .

ويحتل هذا املجمع الذي ميتد على مساحة ستة ماليني 

شارع  مبحاذاة  دبي  في  متميزا  موقعا  مربع،  قدم 

من  مقربة  على  وكذلك  العني   - دبي  وطريق  اإلمارات 

جامعة زايد كما يتمتع املشروع مبيزة إضافية مستمد 

ة من وسائل الترفيه التي توفرها دبي الند ومنها مدينة 

سبعة عوالم تشمل متنزهات ومالعب رياضية وسياحة 

بيئية ومنشآت ومنتجعات صحية املجمع .

ويضم منتجع ونادي احلبتور لبولو أيضا أربعة مالعب 

بولو عاملية الطراز ما يساعد على تعزيز دور دبي في 

لعبة البولو على مستوى العالم فيما تتيح أكادميية البولو 

حملبي رياضة الفروسية من مختلف األعمار واملؤهالت 

ممارسة أنواع مختلفة من الرياضات مثل ركوب اخليل 

والقفز االستعراضي.

فريق الحبتور )أ( بقيادة محمد الحبتور محتفال بالفوز.
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The Maserati Bronze Cup Final took 

place last moth and saw Dubai Polo 

Team winning over Lechuza Caracas 

by 11 to 7. The Maserati Bronze Cup 

is the first of three high handicap 

trophies to be awarded during the 

45th International Polo Tournament in 

Sotogrande, held at the iconic Santa 

Maria Polo Club, of which Maserati is 

the Official Car.

Dubai Polo Team’s patron Rashid 

Albwardy, together with Santiago 

Stirling, Alejo Taranco and Adolfo 

Cambiaso, the best polo player in 

the world, dominated the match 

from start to finish, achieving a 

well-deserved victory over Lechuza 

Caracas, the team owned by 

Venezuelan entrepreneur Victor 

Vargas.

Adolfo Cambiaso, with six goals, was 

the top scorer and best player of the 

match, while Julian Lusarreta was the 

opposing team’s best player - with 

five goals.

Uruguayan Santiago Stirling of Dubai 

Polo Team, said after the game: 

“Fortunately we were able to play 

good polo and win. No doubt there 

are still things to fix, but today we are 

really proud of ourselves, and we will 

do our best to maintain and further 

improve our level of play over the 

remainder of the tournament.”

The 45th International Polo 

Tournament in Sotogrande is the 

third Grand Slam polo event of the 

year: the high competitive value 

that distinguishes it, attracts the best 

players and the best teams in the 

world. The Sotogrande tournament 

is the fifth stage of the Maserati Polo 

Tour 2016 in collaboration with La 

Martina, which will end in September 

in Beijing with the China Open Polo.

In Sotogrande, Maserati has a strong 

presence within the various facilities 

of the Santa Maria Polo Club, with a 

lounge, two VIP boxes and a Maserati 

Store. Visitors of the Santa Maria Polo 

Club can also book a test drive: from 

the Ghibli executive saloon, to the 

Quattroporte flagship, as well as the 

first Maserati SUV, the new Levante, 

are all available to be test driven 

with Maserati’s team of professional 

drivers.

Spanish top model Nieves Alvarez 

arrived at the Santa Maria Polo Club 

in a brand new Maserati Levante SUV. 

Looking stunning in a coral dress by 

designer Charo Ruiz, wearing Bulgari 

jewels and Aquazzura sandals, she 

said after the game: “I’m delighted 

to be here in Sotogrande to hand 

over the Maserati Bronze Cup. Polo 

is an exciting sport that combines 

dedication, passion, power and 

elegance. The same qualities which 

can be found in the new Maserati 

SUV, the Levante, which I’m so excited 

to drive.”

A host of celebrities watched the 

high octane match from the Maserati 

VIP terrace, including Nieves Alvarez, 

Vogue Spain Editor in Chief Yolanda 

Sacristan, with her husband, former 

basketball player of the Spanish 

National Team Jose Miguel Antunez 

Polo

Dubai Polo Team
wins the Maserati Bronze Cup

and Vicente Dalmau Cebrian, Earl of 

Creixel.

Sotogrande is part of the Maserati 

Summer Tour, held in the most 

glamorous summer locations across 

Europe, such as Forte dei Marmi, 

Porto Cervo, Ibiza and Majorca.
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The 4th edition of the Al Habtoor 

Polo Challenge Cup along with the 

inaugural Regis Brunch proved a 

great success. 

A sold out brunch, where many 

families enjoyed a day out in the 

beautiful November weather of 

Dubai, guests could indulge in a 

buffet of over 30 dishes, boasting 

everything from salads, sushi, hot 

pasta dishes, a live barbecue station 

and much more. 

Field 1 featured two polo matches 

for guests to enjoy, the feature match 

being the Al Habtoor Polo Challenge 

Cup, a tournament held in its fourth 

edition to celebrate the Habtoor Polo 

4th Habtoor Polo Challenge Cup

organization, which was started in 

year 2000 and has played a key role in 

growing the sport of polo in the UAE.

Mohammed Al Habtoor and Rashid 

Al Habtoor started the organization 

shortly after they started to play polo 

seriously and now their sons play the 

sport passionately as well making this 

Challenge Cup even more of a family 

affair.

Habtoor Polo Team 1: Mohammed 

Al Habtoor, Habtoor Al Habtoor, 

Santiago G. Romero, Miguel Amieva

Habtoor Polo team 2: Ahmed Al 

Habtoor, Tariq Al Habtoor, Daniel 

Gariador, Diogo Gallego

Four chukkers of competitive polo 

was played between the two teams 

with Habtoor Polo Team 1 having the 

upper hand and finishing off with 

an impressive win of 64- over their 

opponents. Mohammed Al Habtoor 

said, “I am proud of all that we have 

achieved as an organization and this 

is a great way of showing that and it 

is great to see my sons Habtoor and 

Ahmed enjoy the sport as much as I 

do. Also my youngest son, Khalaf, is 

learning to play at the age of 7, I am 

sure he will be a great polo player.”

The Al Habtoor Polo Resort and Club 

has feature polo matches every Friday 

from October-May along with the 

Regis Cristina Gusita. Mohammed Al Habtoor  & Guest.

Hares Fayad & Mohammed Al HabtoorHussain Kahil & Mohammed Al Habtoor
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اليفستايل

تحية لتقاليد صنع الساعات
The Tissot Le Locle Regulateur

ساعة كالسيكية متينة

 Tissot Le Locle Regulateur ساعة  تتميز 

التي تعد عضًوا في عائلة ساعات Le Locleالشهيرة 

الساعات  الثري في صناعة  تراث تيسو  إلى  بالرجوع 

مع التطلع لألمام بعزم، ولقد سميت بذلك تيمًنا مبوطن 

تيسو الكائن في جبال جورا السويسرية.  فهذا التصميم 

املدروس، شاماًل العقرب الكبير للساعة الذي يشير إلى 

الدقائق وإلى “Regulateur األصلية، يتمخض عن 

ساعة تستخدم في ورش العمل في القرنني الثامن عشر 

والتاسع عشر كمرجع لتفحص دقة ساعات اجليب. ففي 

ذلك الوقت لم تكن الساعات بنفس الدقة التي تتميز بها 

اليوم. حيث كانت تختلف من حيث الدقائق وباألحرى 

الثواني ولهذا السبب كانت الدقيقة هي القياس األكثر 

دقة. وتعكس هذه القطعة ذلك من خالل وضع العداد 

إصدار إكزكيوتف سكالتون توربيلون من أوليس ناردين
وزن الريشة الذي يصنع تأثيرا قويا

الريشة. ساعة في غاية اخلفة  االمتياز في شكل وزن 

واجلمال ال تكاد تشعر بها على معصمك، إنها ساعة 

اجلديدة   Executive Skeleton Tourbillon
من أوليس ناردين التي جتذب كل االهتمام. تتوفر هذه 

الساعة الرائعة اآلن لدى منافذ بيع أوليس ناردين على 

مستوى املنطقة. 

تتسم هذه الساعة النحيفة الشفافة والقوية باملعاصرة 

بشكل ال لبس فيه. وتأتي الساعة بعلبة في منتهى اخلفة 

اجلمالية  األسرار  وتظهر  والسيراميك،  التيتانيوم  من 

إلى  الطريق  لتشق   ،Executive املاركة  لتشكيلة 

اجلوهر. 

والعصرية،  املتميزة   Executive إصدارات  تتباهى 

الروح  كبيرة احلجم حيث جتسد  بسماتها  دون خجل 

والتي  واإلبداع  الدراية  على  تقوم  التي  التقدمية 

املمتد  تاريخها  مدى  على  ناردين  أوليس  بها  اقتدت 

Executive Skel� ساعات  جتمع  عاما.   170  لـ

طابع  عن  تعبر  التي  اجلديدة،   eton Tourbillon
استكشافي راسخ في خبرات تصنيع الساعات، جتمع 

يتسم  إصدار  في  الفنية  والسمات  النقاء  اخلفة،  بني 

بشخصية قوية. 

وزن الريشة 

 Executive Skeleton Tourbillon تقدم 

حجمها  رغم  النظير  منقطعة  خفة  فئتها  في  املتفوقة 

القادرة  وشخصيتها  مللم،   45 يبلغ  قطرها  الكبير،  

في  الثقيل  العيار  ذات  األسماء  مع  التنافس  على 

في  االنتصار  هذا  يتجسد  املمتازة.  الساعات  تصنيع 

علبة تيتانيوم مستديرة، مقاومة تسرب املياه حتى 30 

متر، تعلوها طارة سيراميك تتماشى مع التاج باللون 

األسود. يكسو وسط العلبة اجلمالية لون داكن ما يؤكد 

بها  تعمل  التي  والشفافة  املصقولة  اآلليات  على  أكثر 

الساعة. 

Roger Dubuis روجيه دوبوي
الصدارة في عالم الساعات الفاخرة

في  العيش  أسلوب  دوبوي  روجيه  ساعات  تواكب 

بطراز  اخلاصة  مزاياها  تساهم  الكلمة.  معاني  أجدر 

مثلّم  إطار  ذات  املستديرة  العلبة  كما   – إكسكاليبور 

وأجزاء ثالثية ناتئة يرتبط بها السوار، وعقارب دوفني 

األنيقة  الهالة  تعزيز  في  تساهم    - أسهم  على شكل 

واملمّيزة التي تتألّق بها هذه املوديالت املصّممة ملجموعة 

واسعة من املناسبات اخلاصة واملهنية. 

وتوّفر سلسلة اخليارات احلالية املتوّفرة مبواد مختلفة 

التفضيالت  مع  املوديل  خيار  لتكييف  واسعًا  مجااًل 

املرّصع  )حتى  الدافئ  الوردي  الذهب  تألّق  الفردية. 

الذهب  جمال  اللمعان(،  من  ملزيد  كرمية  بأحجار 

املطلّية  املعاصرة  التيتانيوم  مادة  جاذبّية  األبيض، 

مبادة دي.أل.سي.، أو املظهر الرياضي واملتطّور ملرّكب 

نظام  يتألّق  الكربون...  ألياف  من  اخلفيف   SMC
احلركة RD820SQ الفريد أكثر من أي وقٍت مضى 

بنظام  إكسكاليبور  موديالت  من  رائعة  كوكبٍة  ضمن 

حركة مهيكل أوتوماتيكي.

Raymond Weil  ريموند ويل
إصدار فرقة البيتلز المحدود ُمتوفر في دبي مول

قامت دار الساعات السويسرية الفاخرة “رميوند ويل” 

بالكشف عن اإلصدار اخلاص اجلديد “مايسترو بيتلز 

اإلصدار بكمية محدودة” وذلك في إطار الشراكة مع 

فرقة البيتلز الشهيرة وتاريخها في عالم املوسيقى. وتعد 

الساعة اجلديدة املوديل األحدث في سلسلة األيقونات 

بالعيد  كذلك  حتتفل  والتي  للعالمة  الشهيرة  املوسيقية 

األربعني لعالمة “رميوند ويل”. يتوفر اإلصدار اخلاص 

من رميوند ويل في دبي مول.

رميوند  في  التنفيذي  الرئيس  بيرنهم،  إيلي  وأوضح 

بيتلز  بفرقة  يرتبط اسم عالمتنا  “نفخر أن  ويل قائال: 

ويل  رميوند  عالمة  ارتبطت  ما  دائما  االستثنائية. 

باملوسيقى والتي تعد مصدر إلهامنا منذ أيامنا األولى. 

الرائعة هذا  املوسيقية  تكرمي األساطير  ويسعدنا جدا 

العام واالحتفال بعيدنا األربعني مع الرباعي الرائع”. 

حتتوي ساعة “مايسترو بيتلز اإلصدار بكمية محدودة” 

على آلية حركة ميكانيكية ذاتية التعبئة في علبة المعة 

الساعة  حتتوي  كما  مللم.   39.5 قطرها  الفوالذ  من 

على أسامي 13 ألبوما لفرقة بيتلز محفورة كلها حول 

امليناء املخصصة، مبؤشر “مساعدة” خاص عند موقع 

الساعة 4 متاما يشير إلى غالف األلبوم الفريد الذي 

ُطرح عام 1965. 

تتوافق امليناء الفضية الكلفانية مع سوار الفوالذ الالمع 

تاريخ  ونافذة  الرسمي  بيتلز  شعار  على  حتتوي  كما 

عند الساعة 3 متاما. وأخيرا تقدم مؤخرة العلبة بلور 

زفير مدخن يحمل شعار بيتلز الرسمي ورقم اإلصدار 

تكرميا  الفريدة  الساعة  هذه  تأتي  احملفور.  احملدود 

الرائع وتتوفر في إصدار محدود  للرباعي األسطوري 

من 3,000 قطعة. 

تتوفر كل ساعة من ساعات مايسترو بيتلز بعلبة ساعة 

مخصصة حتتفي باأليقونات املوسيقية. كما تزدان قمة 

العلبة بطلبة رائعة مع شعار بيتلز الرسمي. 

السفلي  اجلزء  في  الثواني،  إلى  يشير  الذي  الصغير، 

من القرص في حني أن عداد الساعة يأتي على القمة. 

أناقة لذوي الخبرة 

 Tissot لساعة  املميز  التصميم  هذا  بأن  املؤكد  من 

Le Locle Regulateurيعني بأنها ستلبي رغبات 
عشاق الساعات. فلقد صممت لألشخاص األكثر نضًجا 

وكياسة ممن يتطلعون إلى أكثر من مجرد ساعة بل إلى 

قطعة جتمع ما بني التاريخ والفن.  تتوافر هذه الساعة 

األصفر  أو  احلديث  الفوالذ  منها؛  مختلفة  بطرازات 

الترّسب  خالل  من  املطلي  اللون  ثنائي  األنيق  الذهبي 

الكالسيكية  اخللفية  أو   PVD( للبخار  الفيزيائي 

املزودة أو غير املزودة بعلبة من الذهب الوردي املتقد، 

حان  لقد  االختيار.  حيرة  اخلبرة  ذوي  سيواجه  حيث 

وقت إضفاء األناقة على كل يوم.
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شركة Rado تكشف النقاب عن
ساعتين جديدتين مستوحاتين من مبدأ خفة الوزن

Aquis Depth Gauge أوريس
تعود بعلبة مسوّدة وحزام مطاط أصفر

الساعات  لصناعة  السويسرية   Rado شركة  فخر 

 Baselworld مجموعة  من  إبداعاتها  أولى  بإطالق 

لعام Rado True Open Heart : 2016. إثر 

انسيابية  بحافة   Rado True عائلة  إطالق  إعادة 

جديدة في العام املاضي، ها هي تتميز  بإطاللٍة حديثة 

مع منوذجني جديدين من مجموعة Rado لعام 2016 

املستوحاة من مبدأ خفة الوزن.

تتوفر ساعة True Open Heart بإصدار محدود 

500 قطعة ذات عالمة فردية، وهي مصنوعة من  من 

اللماع  غير  األسود  باللون  التقنية  عالي  السيراميك 

النقية  بخطوطها  وتتميز  املصقول،  األبيض  باللون  أو 

 .Rado True عائلة  بها  تشتهر  التي  واخلفيفة 

من  املزخرفة  السويسرية  احلركة  آلية  جمال  ويتجلى 

خالل النوافذ التصميمية الصغيرة على ميناء الساعة، 

 Aquis Depth Gauge أوريس  ساعة  حظيت 

أكثر  كواحدة من  الدولية  الصحافة  كبيرة من  بإشادة 

إطالقها  مت  القرن حني  في  إبداعا  الغواصني  ساعات 

في 2013 حيث أجابت الساعة على حتدي بناء مقياس 

وظيفة  على  حتتوي  كانت  ميكانيكية.  ساعة  في  عمق 

مقياس عمق رائدة، من تطوير ومسجلة باسم أوريس. 

عاما،   110 لـ  ميتد  الذي  الشركة  تراث  مع  واتساقا 

كان حل أوريس إلنتاج ساعات ميكانيكية مبقياس عمق 

اليفستايل

سيدرالي من لويس موانيه هي التوربيلون املزدوج األول 

والوحيد الذي تتمثل وظيفته في تشغيل تعقيد الساعات، 

ترشيح  وقد مت  نوعه.  من  اختراع مسجل  تطبيق  أول 

سيدرالي إيفو ضمن فئة التوربيلون في جائزة جنيف 

كان  ذلك،  ولتحقيق   .2016 الفخمة  للساعات  الكبرى 

منها  كل  كبيرتني،  توربيلون  علبتْي  تصميم  من  بد  ال 

أنهما مت وضعهما  ذلك  من  األكثر  مللم.   14.9 بقطر 

وإمنا  فحسب،  ذلك  ليس  مللم؛   1.75 بـ  امليناء  فوق 

الساعة  عقارب  باجتاه  يدور  أن  بد  ال  كان  أحدهما 

واآلخر عكس عقارب الساعة )تطبيق اختراع مسجل(. 

واألهم من ذلك كله، أنهما كان ال بد من تصنيعهما من 

مواد عصرية، لكي يكونا خفيفني قدر املستطاع )0.4 

غر في العلبة( فيما ال تزال توفر القوة املطلوبة إلحياء 

تعقيد الساعة. يتألف التعقيد النجمي نفسه من قرصْي 

تروس  بنظام  يعمالن  اآلخر،  أعلى  أحدهما  تيتانيوم، 

ثالثة  الطالء، ويصور  يدوي  السفلي  القرص  معكوس. 

أجسام سماوية في الكون: القمر، املريخ والزئبق. زّينت 

لويس موانيه كل من هذه األجسام بشظايا ومسحوق 

الثالث  من  الوحيد  الزئبق  يعد  أصلية، حصرية.  نيزك 

ذلك،  رغم   – مادته  أصل  من  التأكد  ميكن  ال  الذي 

يعد األكثر قيمة. في الواقع، يبلغ عمر مادة الصحراء 

األرضية جدا 99555 التي ُتعرف باسم “حجر رشيد” 

في  األقدم  اجلزء  عام،   4,566,200,000 من  أكثر 

املجموعة الشمسية. 

مما يضفي عليها إحساسًا بالرحابة ويتيح ملن يرتديها 

رؤية االجزاء امليكانيكية املخفية بداخلها. كذلك، تطفو 

كاشفة  امليناء،  على  اللؤلؤ  عرق  من  الرقة  فائقة  طبقة 

األجزاء  تصميم  عبقرية  عن  الروعة  منتهى  في  بشكل 

امليكانيكية الداخلية للساعة.

عالي  السيراميك  وزن  خفة  رغم  أنه  إلى  اإلشارة  جتدر 
التقنية إال إنه في غاية الصالبة واملتانة، إذ تتمتع هذه 
فهي   ، فيكرز   1,200 يناهز  صالبة  بتصنيف  املادة 
فيكرز(   250( الفوالذ  من  صالبة  أكثر  مرات  خمس 

وبوزن خفيف جدًا. ومع اعتبار السيراميك عالي التقنية 

مضادًا  وبكونه  برقته  يتميز  فهو  معدنية،  غير  مادة 
للحساسية، مما يعني أنه يناسب أي شخص يعاني من 

حساسية جتاه املعادن أو لديه بشرة حساسة.

واقعيا، مبدخل في الكريتسال عند الساعة 12 متاما. 

اخلارجية  احلافة  على  قناة مضروبة  هناك  ذلك  وحتت 

بدخول  يسمح  املدخل  كان  امليناء.  كريستال  لغطاء 

تتوافق مع  ليخلق عالمة مائية كانت  القناة،  إلى  املياه 

دالالت مقياس عمق أصفر تظهر على البلور، ما يوفر 

للغواص قراءة واضحة على عمق 100 متر. احلشايا 

بني الكريستال والعلبة كانت تعني أن الساعة كانت ال 

تزال تقاوم تسرب املياه حتى 50 بار )500 متر(.

Bell&Ross / BR-X1 HyperStellar
كرونوغراف متطور لغزو الفضاء

جديدة،  مناطق  بغزو  املفتونة   Bell & Ross شركة 

من  لألرض  اجلوي  الغالف  خارج  العام  هذا  انطلقت 

خالل عرض نسخة فضائية للكرونوغراف هايبرسونيك 

مت  نوعه،  من  فريد  تصميمه،  في  ثوري    .BR-X1
تصور املوديل BR-X1  HyperStellar  لتجهيز 

مستكشفي الفضاء.

أداة مالحة للمهام الفضائية
كان  متكيف،  ضغط  ذات  خوذة  أو  الفضاء  بدلة  مثل 

مجموعة  من  جزءًا  دائمًا  امليكانيكي  الكرونوغراف 

األدوات الرسمية لرواد الفضاء.  الكرونوغراف هو في 

الواقع التعقيد األسمى في عالم الفضاء والطيران.  ألنه 

يتيح قياس فترات زمنية قصيرة، أصبح أداة دقيقة ال 

غنى عنها في العمل وفي احلياة داخل الفضاء.  تاريخ 

امليكانيكي سمح  الكرونوغراف  أن  يظهر  الفضاء  غزو 

أرواح  وبإنقاذ  احملدد  وقتها  في  مبهام  بالقيام  غالبًا 

كانت في خطر عندما تعطل أنظمة الدفع اإللكترونية. 

وضع  مت   – فقط  هي  وليست   – األسباب  هذه  ولكل 

املوديل BR-X1 HyperStellar في مداره. 

لغرض البقاء على قيد احلياة في الفضاء، يجب أن تلبي 

الساعة املتخصصة مجموعة من املواصفات اخلاصة: 

والصدمات،  والتآكل،  العالية  احلرارة  لدرجات  مقاومة 

صممت   ... واالهتزازات  والضغط  التسارع  وعمليات 

ككبسولة فضاء على شكل ساعة، وقد مت صنع املوديل 

التعامل معه بشكل  ليتم   BR-X1 HyperStellar
عمالني كامل في الفضاء: األزرار الكباسة مريحة في 

االستخدام، مع وجود قفازات، وتفاصيل مينا الساعة 

الوزن  في خفة  زيادة  مع  للوقت،  مثالية  بقراءة  تسمح 

لتلبية متطلبات األوزان التي يتم اصطحابها في سفينة 

واأللومنيوم.  التيتانيوم  بني  التمازج  الفضاء من خالل 

مجال  في  بارزًا  مكانًا  املادتني حتتالن  هاتني  من  كال 

يتعلق  فيما  وبشكل خاص  الفضاء،  وصناعة  الطيران 

بإنشاء قطع معقدة تخضع إلجهادات ميكانيكية مفرطة.  

األلومنيوم معروف بتوليد طبقة أكسيد كتيمة حتميه من 

جانبه،  من  ميتلك   5 الدرجة  من  التيتانيوم  التآكل. 

خصائص مقاومة استثنائية ضد التآكل، وتوافق حيوي 

قوي وخصائص تسمح بإنتاج قطع رقيقة صغيرة، قوية 

وخفيفة الوزن.

مقاومة، مريحة، وخفيفة الوزن: ساعة األحالم 
لرواد الفضاء

 BR-X1 املوديل  يتميز  الصاروخ،  مثل  مقاومة  لها 

جلسم  اإلبداعي  تصميمه  بفضل   HyperStellar
واأللومنيوم:  التيتانيوم  من  مم   45 مبقاس  الساعة 

الغطاء والقلب وحزام جسم الساعة من التيتانيوم درجة 

الدوار  لإلطار  احلماية  حلقة  بينما  ودقيق،  5 مصقول 
أيونيًا،  املتأكسد  األزرق  األلومنيوم  من  صنعها  مت 

أنواع  واملقاومة. حلمايتها من جميع  اخلفة  بني  جتمع 

الصدمات املمكنة أثناء املهمة، مت تغطية جسم الساعة 

التيتانيوم  من  BR-X1 مبصدات   للموديل  املربع 

يلعب  محيطي  حماية  كغطاء  املصمم  واملطاط،  الدقيق 

من  الضغط  لدعم  وصلة  توجد  الواقي.  الدرع  دور 

لضمان  الساعة  جسم  في  أيضًا  دمجها  مت  املطاط 

الكرونوغراف،  وظائف  تشغيل  أثناء  اجليد  اإلمساك 

اللون  غلبة  فإن  وأخيرًا،  قفازات.  استخدام  مع  حتى 

الرمادي الرملي واألزرق الكهربائي - وخاصة للوظائف 

املخصصة حلساب الوقت القصير - هي إشارة خفية 

إلى اثنني من األلوان املرتبطة بغزو الفضاء: الرمادي 

اخلاص بالقمر واألزرق اخلاص باألرض. 

ترشيح سيدرالي إيفو
لجائزة جنيف الكبرى للساعات الفخمة 2016 في فئة التوربيلون
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افتتاح بوتيك جيجر- لوكولتر األول في جدة
في األندلس، بكل تألق

إبرهارد آند كو تجسد األناقة والدقة السويسرية
من خالل إصدار إكسترا فورت المطور

للساعات  املُصنِّعة  الشهيرة  السويسرية  الشركة  تعلن 

جيجر- لوكولتر و وكيلها في اململكة العربية السعودية 

، الرمال البالتينية )Platinum Sands( عن افتتاح 

بوتيك جيجر- لوكولتر األول في مدينة جدة، في ساحة 

في  العزيز،  عبد  بن  محمد  األمير  شارع  على  جميل 

املوقع  هذا  في  األخيرة  اإلضافة  هذه  مع  األندلس. 

اململكة  في  لوكولتر  جيجر-  حضور  يصبح  اجلديد 

متضمنًا اثنني من البوتيكات، أوالهما البوتيك املوجود 

أصاًل في مدينة الرياض. إن تنامي شبكة وجود جيجر- 

لوكولتر ومواقعها في جميع أنحاء الشرق األوسط هو 

استمراٌر لرؤيتها لالنتشار في أهم املدن العاملية، وقد 

بلغ العدد 92 بوتيكًا.

رائعٍة  عصريٍة  مساحٍة  من  اجلديد  جدة  بوتيك  يتألف 

وأنيقة تبلغ 42 مترًا مربعًا، وقد مت افتتاحه في احتفالية 

العالمة  مدير  بانافيو  دو  مارك  بحضور  الشريط  قص 

التجارية جيجر- لوكولتر، واملدير العام للرمال البالتينية 

شوقي النصر. وبهذه املناسبة حتدث مارك دو بانافيو 

مدير جيجر- لوكولتر قائاًل: »إنه ملن دواعي سرورنا أن 

نحتفل مبوقعنا اجلديد في جدة الذي يأتي كتعبيٍر عن 

أيضًا  ونعتقد  العريقة.  املدينة  الوثيقة مع هذه  عالقتنا 

هذه  الذي حتمله  والتقدير  اجلميل  للشعور  تكرمي  بأنه 

املدينة لساعاتنا االستثنائية. يقدم بوتيكنا اجلديد املكان 

الستكشاف  لعمالئنا  األنيقة  العصرية  والبيئة  األمثل 

دها.«  وتفرُّ لوكولتر  جيجر-  مجموعات  وإبداعية  أناقة 

البالتينية  للرمال  العام  املدير  النصر،  وأضاف شوقي 

وبعد  بأننا  خاص  بشكٍل  نفخر  كشركاء،  »إننا  قائاًل: 

افتتاح البوتيك األول في الرياض، نفتتح اآلن البوتيك 

السعودية.  العربية  اململكة  لوكولتر في  الثاني جليجر- 

لزيارة   والسيدات،  الرجال  من  عمالءنا،  ندعو  إننا 

واختبار مجموعة كاملة من اخليارات واإلمكانيات في 

األندلس. وتتضمن هذه التشكيلة مجموعاٍت خاصة جدًا 

إضفاء  مبدأ  تعتمد  التي  ريفيرسو  آتولييه  ساعة  مثل 

مجموعات  تتوفر  كما  الطلب،  الشخصي حتت  الطابع 

غراند كومبليكيشنز، وساعات هاي جويليري )من فئة 

املجوهرات الراقية(، فضاًل عن ريفيرسو الساعة الرمز، 

وراندي - فو، ماستر، جيوفيزيك والبندولة آمتوس. إننا 

نتطلع إلى تأسيس عالقاٍت رائعة متمّيزة مع عمالئنا في 

هذا املوقع األنيق املفعم باألجواء الترحيبية«.

كو”  آند  “إبرهارد  الفاخرة  الساعات  دار  تفخر 

البراعة  130 عاما من  يقارب  الذي  الطويل  بتاريخها 

الساحرة الشو دو فون،  باملدينة  الطبيعة  في أحضان 

مهد صناعة الساعات السويسرية.

املطور  اإلصدار  كو  آند  إبرهارد  وتقدم 

فورت”  “إكسترا  ساعاتها  ألفخم 

أنيق     تايل  جراند  موديل  في  الكالسيكية 

 .  Extra-fort Grande Taille
يجعل  والتفرد  التقنيات  من  بارعة  توليفة 

»إكسترا فورت جراند تايل«، كرونوغرافا 

في  املوديل  يتوفر  رائعة.  شخصية  ذا 

بتشطيب  كلها  جديدة،  ميناء  نسخ  أربع 

“frappé” وعدادات حلزونية. 
فضية/ عدادات فضية 

زرقاء/ عدادات فضية 

رمادية/ عدادات رمادية 

فضية/ عدادات سوداء 

وأرقام  مطبقة  شارات  على  حتتوي  املوديالت  كل 

رومانية.  تظهر اخلطوط األنيقة واملتناغمة جهة العلبة 

اخللفية من الفوالذ وقطرها 41 مللم والتي حتتوي على 

تقاوم  التعبئة.  آلية حركة كرونوغراف ميكانيكية ذاتية 

علبة “إكسترا فورت جراند تايل” تسرب املياه حتى 50 
مترا، وهي مثبتة بـ 6 مسامير؛ ويأتي املوديل بحزام من 

جلد التمساح أو سوار Chalin من الفوالذ. 

ساعة حصرية متطورة تكّرم مجددا إحدى التشكيالت 

قيمه:  وجتسد  الساعات  صانع  تاريخ  شّكلت  التي 

للرجال  مثالية  السرمدية،  واألناقة  الشغف،  التقاليد، 

عشاق املاضي، احلاضر واملستقبل.

سوق دبي الحرة تحصد اثنتين من
جوائز »جلف بيزنس لألعمال« لعام 2016 

مفخرة األرض تويوتا الند كروزر 2017
ما زالت تتربع على عرش سيارات الدفع الرباعي

فازت سوق دبي احلرة بجائزتني مرموقتني خالل الدورة 

لألعمال”  بيزنس  “جلف  توزيع جوائز  اخلامسة حلفل 

لعام 2016، الذي أقيم في فندق تاج محل دبي في 6 

سبتمبر اجلاري. وحصلت السوق على جائزتها األولى 

عن فئة »أفضل مؤسسة جتزئة للعام« بعد تغلبها على 

منافسة شديدة من قبل كبريات الشركات، بينما حصل 

كولم ماكلوكلني النائب التنفيذي لرئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي لسوق دبي احلرة على اجلائزة الثانية 

عن فئة أفضل »رائد أعمال للعام« في قطاع التجزئة.

دار  تنظمها  التي  السنوية  بزنس  جلف  جوائز  وتكرم 

الناجحة  والشركات  املؤسسات  أهم  للنشر  موتيفيت 

تقنية  تشمل  فئات  تسع  في  األعمال  رواد  وأبرز 

العقارات،الطيران،  املصرفية،  األعمال  املعلومات، 

الطاقة.  الصحية،  الرعاية  السياحة،  اإلعالم،  التجزئة، 

وجرى منح اجلوائز بناء على قرار جلنة حتكيم  اجلائزة 

التي ضمت في صفوفها فريق عمل مجلة جلف بزنس 

وهيئة خاصة مستقلة من احلكام، إضافة إلى التصويت 

العام. 

جديد،  جناح سقف  مع  مهيب  وحضور  جريئة  إطاللة 

جناح خلفي جديد، وإنارة تتابعية عند التفاف املركبة

لسيارات  احلصري  املوزع  للسيارات،  الفطيم  طرحت 

تويوتا  سيارة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  تويوتا 

مبجموعة  جاءت  والتي  اجلبارة   2017 كروزر  الند 

والداخلي،   اخلارجي  التصميم  طالت  التحسينات  من 

والتي  اجلديدة  السالمة  مزايا  من  باقة  إلى  إضافة 

 EXR،( تتوفر اآلن قياسيًا في جميع فئات الند كروزر

السوق  بحصول  سعادته  عن  ماكلوكلني  كولم  وأعرب 

احلرة على هاتني اجلائزتني قائاًل: »يسعدني أن أتسلم 

جائز رائد أعمال التجزئة للعام وأتشرف بإهدائها إلى 

رئيس مجلس اإلدارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل 

الذي يعد رائد أعمال متميز. كما أن حصولنا  مكتوم 

تكرميًا  يشكل  للعام  جتزئة  شركة  أفضل  جائزة  على 

رائعًا للعمل اجلاد املتواصل والتفاني لفريق عمل سوق 

الذي نحرص على  الهام  دبي احلرة وكذلك لالستثمار 

استمراره في كافة أعمالنا.«

تسلم كولم ماكلوكني اجلائزتني من دونال أوليري، مدير 

فيثفول بلس جولد، وذلك أمام جمهور ضم 300 ضيف 

من كبار الشخصيات ورجال األعمال، وبحضور صالح 

املؤسساتية،  للرئيس-اخلدمات  التنفيذي  النائب  تهلك، 

سوق دبي احلرة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس-

التسويق. 

احلفل  خالل  وزعت  التي  اجلوائز  عدد  إجمالي  وبلغ 

25 جائزة، وتصادفت مع االحتفاء بالذكرى العشرين 
النطالقة مجلة جلف بزنس.

GXR، و VXR(، مبا فيها نظام  التحكم في ثبات 
مراقبة  ونظام  اخللفية،  الضباب  ومصابيح  املركبة، 

إلى  التالل،  تسلق  على  واملساعدة  اإلطارات،  ضغط 

مستويات  لتعزيز  وذلك  بالزحف،  التحكم  نظام  جانب 

السالمة لكل من السائق والركاب. 

في  لتويوتا  العليا  اإلدارة  مدير  عباسي،  سعود  وقال 

الند  سيارة  بطرح  قمنا  »عندما  للسيارات:  الفطيم 

كروزر معادة التصميم العام املاضي، ارتقينا باملعايير 

التي ميكن لهذه املركبة املذهلة تقدميها سواء كان ذلك 

على الطرق املعبدة أو الوعرة منها. وتشتمل الند كروزر 

يتم طرحها ألول  التي  املزايا  العديد من  اجلديدة على 

مرة ضمن فئتها، وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة كونها 

املركبة االفضل سعرا ضمن السيارات املجهزة مبحرك 

والسيارة   ،  V حرف  شكل  على  اسطوانات   8 من 

الرياضية متعددة االستخدامات األكثر شمولية ضمن 

فئتها، وذلك بفضل توفرها حاليًا مع خصائص سالمة 

متقدمة جديدة، ومواصفات جمالية جديدة تضفي عليها 

الراحة  وسائل  من  العديد  وكذلك  استثنائية،  جاذبية 

للسائق والركاب«. 

مكانتها  على  حتافظ  كروزر  الند  تزال  »ال  وأضاف: 

متعددة  الرياضية  السيارة  بوصفها  البارزة 

في  الوعرة  الطرق  على  أداًء  األفضل  االستخدامات 

متعددة  الرياضية  السيارة  كونها  جانب  إلى  القطاع، 

ضمن  الوقود  توفير  في  كفاءة  األكثر  االستخدامات 

وأدنى  البيع،  إلعادة  األفضل  القيمة  توفر  كما  فئتها، 

لها  مثيل  ال  مدعومة مبستويات  للملكية،  إجمالية  كلفة 

املذهلة،  واالعتمادية  التحمل  وقوة  العالية،  اجلودة  من 

التي تشتهر بها عالمة الند كروزر«. 
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رولز-رويس موتور كارز تفتتح “بوتيك رولز-رويس” في دبي
أّول صالة عرض تجريبية لرولز-رويس في العالم

»أوديمار بيغيه«
تكشف عن متجرها الجديد في دبي مول

افتتاح »بوتيك  أعلنت رولز-رويس موتور كارز مؤخرًا 

اإلمارات  دبي،  في  العالم  في  لها  األّول  رولز-رويس« 

مفهومًا جديدًا  البوتيك اجلديد  املّتحدة، وميّثل  العربية 

متقّدمًا جدًا في عالم الفخامة. 

رولز-رويس  لبوتيك  الرسمي  االفتتاح  حفل  ترأس 

تورسنت مولر-أوتفوس، الرئيس التنفيذي لرولز-رويس 

موتور كارز إلى جانب كبار املدراء في املركز امليكانيكي 

املعتمد  واملوّزع  احلصري  الوكيل  العربي،  للخليج 

لرولز-رويس موتور كارز في دبي والشارقة واإلمارات 

الشمالية لدولة اإلمارات العربية املّتحدة.

ومّت تصميم هذا البوتيك الدائم بنفس روحية االستوديو 

بورتو  في  بالعالمة  اخلاص  جدًا  الناجح  الصيفي 

سيرفو، سردينيا، والذي سرعان ما رّسخ نفسه كمقّر 

العالم  مناطق  إحدى  في  احلقيقية«  »للفخامة  مرموق 

األكثر حصرية على اإلطالق. ويضّم البوتيك حتت سقفه 

مساحات جتّسد روحية مركز التمّيز اخلاص بالعالمة 

في جودوود، إنكلترا في أجواء اجتماعية نابضة. ومن 

شأن هذا البوتيك أن يشّكل عنوانًا بارزًا بالنسبة ألهّم 

متذّوقي الفخامة املتمّيزين في املنطقة. 

ويتحقق ذلك من خالل مجموعة من املناطق التي حتاكي 

األقسام املوجودة في مركز التمّيز في جودوود وتشمل 

بيسبوك  ببرنامج  اخلاص  واملشغل  اإللهام،  استوديو 

السعادة  روح  متثال  وجدار  الطلب،  حسب  للتصميم 

اخلاّصة  واملنطقة  كافيه«،  »بيناكل  ومقهى  التفاعلي، 

بالعالمات الفاخرة الشريكة، وشاشات إعدادات الواقع 

االفتراضي، كما ُتعرض في البوتيك اجلديد السيارات 

برنامج  ضمن  محدودة  بنسخ  إصدارها  يتّم  التي 

بيسبوك للتصميم حسب الطلب من رولز-رويس وآخر 

السيارات التي تطرحها العالمة. 

متتّد هذه املنشأة الضخمة التي متّثل استثمارًا مباليني 

للخليج  امليكانيكي  املركز  ِقبل  األمريكية من  الدوالرات 

بشاشات  وتتمّتع  مرّبع  قدم   7,300 على  العربي 

املتحّركة  املوّجهة  بالبكسالت  تعمل  ضخمة  ترفيهية 

التي تغّطي النوافذ اخلارجية، والتي ميكن للماّرة على 

الطريق والرصيف مشاهدتها واالستمتاع بها. وجتدر 

اإلشارة أيضًا إلى أّنه البوتيك األول في منطقة »سيتي 

على  لضيوفه  السيارات  ركن  خدمة  يوّفر  الذي  ووك« 

صالة  ثاني  رولز-رويس  بوتيك  يشّكل  السنة.  مدار 

دبي،  في  العربي  للخليج  امليكانيكي  للمركز  عرض 

التي  الرئيسية  العرض  صالة  تقّدمه  ما  يكّمل  وهو 

على شارع  وتقع  مرّبع  قدم   10,000 مساحتها  تبلغ 

األكثر  البيع  بعد  ما  خدمة  مركز  وتضّم  زايد  الشيخ 

تطّورًا في العالم. وفي كلمة له خالل حفل االفتتاح، قال 

جوهريًا  عنصرًا  دبي  »تعتبر  مولر-أوتفوس:  تورسنت 

برزت  ولقد  عالمتنا،  حتققها  التي  النجاح  حكاية  في 

لثالث  العالم  صعيد  على  أسواق  خمسة  أفضل  بني 

سنوات على التوالي، مّما يضعها في مصاف األسواق 

في  وُيعتبر جناحنا  أعلى.  نسب سكانية  ذات  األخرى 

العميق ملتطلّبات  وليدة فهمنا  العالم  أنحاء  دبي وباقي 

أسلوب احلياة الذي يعيشه أسياد الفخامة. وعلى دور 

بالتالي  سعيها  تواصل  أن  رولز-رويس  مثل  الفخامة 

لإلبداع واإللهام.«

وأضاف قائاًل: »يأتي استثمار املركز امليكانيكي للخليج 

متقّدمة  جتارب  بتقدمي  الشركة  التزام  ليؤّكد  العربي 

وال  وسادة.  سيدات  من  دبي  شخصيات  ألبرز  جدًا 

ملتًقى  االستثنائية ستشّكل  املساحة  هذه  أّن  في  شّك 

بارزًا يجّسد روحية مركز التمّيز اخلاص برولز-رويس 

في جودوود، إنكلترا.« ومن جانبه، علّق ستاثيس إي. 

ستاثيس، املدير العام للمركز امليكانيكي للخليج العربي 

مكانتها كمدينة لإلجنازات  دبي  »لطاملا رّسخت  قائاًل: 

هذا  خليفة،  برج  من  القياسية.  واملبادرات  الكبرى 

 ،2020 إكسبو  مبعرض  الفوز  إلى  العمالق،  الصرح 

أثبتت دبي مرارًا وتكرارًا قدرتها على حتويل املستحيل 

ممكنًا. إنها مدينة تؤكد أّن الرؤية التي يرافقها العمل 

إجنازات  إلى  تقود  أن  ميكن  القوية  واإلرادة  الدؤوب 

يحتفل بها العالم ويقّدرها. واليوم نفخر بضّم أّول بوتيك 

لرولز-رويس على اإلطالق إلى تلك اإلجنازات.«

تضّم بوتيك رولز-رويس أربع مناطق مختلفة هي: 

استوديو اإللهام سيكون مسرحًا لعدد من اإلصدارات 

الطلب ضمن  املصّممة حسب  السيارات  احملدودة من 

برنامج بيسبوك. ومن شأن ذلك أن ميّد عشاق العالمة 

باإللهام من خالل استعراض ما ميكن حتقيقه من خالل 

بيسبوك  برنامج  يتيحها  التي  الكاملة  اإلمكانات  لوحة 

للتصميم حسب الطلب. يضّم االستوديو أيضًا جدارًا 

تفاعليًا يسمح للضيوف بالتحّول باستخدام تقنية التقاط 

احلركة، وبشكٍل مؤّقت، إلى ذلك التمثال الشهير الذي 

يزّين كّل سيارة من سيارات رولز-رويس، إضافة إلى 

شاشة عرض اإلعدادات التي تسمح للضيوف بتصّور 

ما ستبدو عليه سيارتهم وفقًا لرؤيتهم اخلاّصة.

حسب  للتصميم  بيسبوك  ببرنامج  اخلاص  املشغل 

الطلب وهو مشغل يذّكر بعالم الفّن اجلميل والتصميم 

واملوضة الراقية، كما أّنه غنّي بتنّوع األنسجة واألفكار 

العمالء  مينح  مما  التفكير  على  حتّث  التي  واأللوان 

ميكن  التي  العديدة  االحتماالت  استكشاف  فرصة 

لبرنامج بيسبوك للتصميم حسب الطلب توفيرها. ذلك 

والتطعيمات  الطالء  ألوان  اختيار شاشات عرض  ومّت 

واجللود،  املمّيزة،  اخلشب  وأصناف  اخلشبية، 

والدرزات، وعتبات األبواب واألكسسوارات مثل سالت 

بالذهب بشّكل  املطلية  السعادة  النزهات ومتاثيل روح 

يحّفز على النقاش ويغّذي اإلبداع، مما يساعد على مّد 

العمالء باإللهام عند قيامهم بتكليف سيارتهم اخلاّصة 

من رولز-رويس. ويتوّسط هذا املشغل عمٌل فنيٌّ يصّور 

متثال روح السعادة مصنوع بفّن اخلّط العربي للفنان 

السوري املرموق، خالد الساعي.

رولز-رويس  عمالء  فيها  يلتقي  مساحة  كافيه  بيناكل 

الجتماعات  حتى  أو  األصدقاء  ولقاء  لالسترخاء 

العمل. وسوف تدعو رولز-رويس عالمات راقية أخرى 

منطقة  في  ندرة  واألكثر  األفخم  منتجاتها  عرض  إلى 

نوافذ  تبديل  يتّم  حيث  الشريكة  الفاخرة  العالمات 

العرض بشكل دائم األمر الذي مينح الزّوار مزيدًا من 

اإللهام ويشّكل جتربة تسّوق فاخرة في بوتيك راٍق.

العاشرة  الساعة  من  أبوابه  رولز-رويس  بوتيك  يفتح 

في  أيام  مساًء سبعة  العاشرة  الساعة  وحتى  صباحًا 

األسبوع.

األكبر  ع  املوزِّ وأوالده"  صديقي  "أحمد  مع  بالشراكة 

األوسط، كشفت  الشرق  منطقة  في  الفاخرة  للساعات 

أمس دار الساعات السويسرية "أودميار بيغيه" النقاب 

عن متجرها اجلديد والرائد في دبي مول.

كوكتيل  حفل  بيغيه"  "أودميار  نظمت  املناسبة  وبهذه 

شاركت  احلالي  نوفمبر  من   20 الـ  في  مميز  مسائي 

وكل  واإلعالميني  واملقتنني  الضيوف  من  مجموعة  فيه 

من الرئيس التنفيذي لـ "أودميار بيغيه" فرانسوا-هنري 

بينامياس، وغويليو بابي، مدير األبحاث والتطوير لدى 

لـ  التنفيذي  املدير  غرزوزي  ونيكوال  بيغيه"،  "أودميار 

وعبداحلميد  األوسط،  الشرق  ملنطقة  بيغيه"  "أودميار 

مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  صديقي  أحمد 

املجيد صديقي  عبد  ومحمد  وأوالده"،  "أحمد صديقي 

الرئيس التنفيذي التجاري في مجموعة "أحمد صديقي 

وأوالده". 

وبهذه املناسبة قال فرانسوا-هنري بينامياس الرئيس 

بأن  تامة  ثقة  على  "إننا  بيغيه":  "أودميار  لـ  التنفيذي 

بفضل  النمو  من  املزيد  ستشهد  التجارية  عالمتنا 

متجرنا اجلديد في دبي مول والذي يتيح للعمالء إمكانية 

اكتشاف جمالية وروعة ساعات ’أودميار بيغيه‘. ويسرنا 

أن نحتفل من جديد بهذه املناسبة مع شركائنا الذين 

تربطنا معهم عالقة قوية منذ فترة طويلة في مجموعة 

’أحمد صديقي وأوالده‘. وتشكل دولة اإلمارات العربية 

الشرق  في  بيغيه‘  ’أودميار  لعالمة  سوق  أهم  املتحدة 

األوسط وأحد أكثر االسواق منوًا في العالم، وبالتالي 

ترسيخ  نحو  رئيسية  املتجر خطوة  نرى في هذا  فإننا 

وجودنا في املنطقة".

ويقع املتجر في الطابق األرضي في دبي مول ويتميز 

للعالمة  األساسية  القيم  يبرز  الذي  األنيق  بتصميمه 

التجارية التي يعود تاريخها لـ 140 عامًا والتي تتجسد 

في األصالة، والفن، والتميز. ويتيح التصميم املكون من 

مزيج من اخلشب واملعدن واملناظر الطبيعية اخلالبة في 

لو براسو فرصة مثالية للعمالء لعيش أجواء فاليه دي 

جو في سويسرا، والتي شهدت تأسيس "أودميار بيغيه". 

العالمة  هذه  تراث  اكتشاف  املتجر  لزوار  ميكن  كما 

التجارية واحلرفية واخلبرة في صناعة الساعات.

وسيتم عرض مجموعة من الساعات القيمة فضاًل عن 

املتجر  أنحاء  جميع  في  اجلديدة  الساعات  مجموعة 

ليتمتع بها عشاق الساعات وهواة جمع التحف ضمن 

أجواء مريحة للغاية.

للغاية  سعداء  "إننا  بالقول:  حديثه  بينامياس  واختتم 

ويسلط  دبي،  في  لعمالئنا  اجلديد  تصميمنا  بإطالق 

العاملي  اجلانب  على  الضوء  املنطقة  في  متاجرنا  أول 

أنه يستحضر األجواء  التجارية، كما  لتصميم عالمتنا 

الرئيسي،  مقرها  من  بيغيه‘  ’أودميار  لعالمة  األصيلة 

ويوفر للعمالء فرصة جتربة أصالة هذه العالمة وحرفية 

صناعتها".
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افتتاح معرض البيع بالتجزئة قبيل افتتاح صالة العـرض الرئيسية
أستون مارتن تجلب الجمال

اليفستايل

»نيسان« تكشف النقاب عن سيارتها الجديدة »نافارا إنجارد كونسبت«
لعمليات اإلنقاذ في مختلف التضاريس

إطالق مفهوم اإلنقاذ عبر سيارة »نافارا« ألول مرة 

في العالم

صندوق  من  التجريبي  النموذج  عن  تكشف  الشركة 

بطاريات  تقنيات  من  املستوحى  احملمول  البطارية 

سيارات »نيسان« الكهربائية مما يرتقي برؤيتها للتنقل 

الذكي 

السيارة تكشف مدى مالءمة سيارات »نافارا« احلائزة 

على اجلوائز للعمل في أصعب الظروف والتضاريس 

كشفت »نيسان« خالل مشاركتها في »معرض هانوفر 

للسيارات 2016« عن سيارة البيك أب اجلديدة بالكامل 

بخصائص  تتمتع  والتي  كونسبت«،  إجنارد  »نافارا 

مبتكرة جلهة املتانة واألداء الوثاب والعمل في مختلف 

لتكون مبثابة منصة  التضاريس. ومت تصميم السيارة 

في  الوعرة  والطرقات  البيئات  أصعب  ضمن  إنقاذ 

العالم. 

سيارات  إلى  اجلديدة  السيارة  تصميم  ويستند 

»تيكنا«  طراز  من  املقصورة  مزدوجة  نافارا«  »نيسان 

أب  البيك  »أفضل شاحنات  جائزة  حاليًا  والتي حتمل 

العاملية«، وهو ينطوي على مجموعة واسعة من عناصر 

التصميم حسب الطلب وغيرها العديد من الترقيات على 

الشرق  منطقة  في  وجودها  مارتن  أستون  عززت 

أفينيو  في  بالتجزئة  البيع  معرض  افتتاح  مع  األوسط 

اجلديد  االفتتاح  وميثل  ظبي.  أبو  في  االحتاد  أبراج 

دخول الشركة إلى سوق أبو ظبي، مباشرًة قبل افتتاح 

عام  مطلع  في  واملقّرر  انتظاره  طال  الذي  املعرض 

.2017
أبو  في  لعمالئها  مارتن  أستون  ستقّدم  األولى،  للمرة 

ويقّدم  التجارية.  للعالمة  بالكامل  شاملة  جتربة  ظبي 

قريبَا،  ستفتتح  التي  العرض  لصالة  املماثل  املعرض، 

النطاق نفسه من اخلدمات للعمالء. كما تتوفر السيارات 

للعمالء  خاصة  صالة  للماركة،  اجلميلة  الرياضية 

وستتاح  مارتن.  أستون  بضائع  من  متنوعة  ومجموعة 

ومقابلة  القيادة  اختبار  الفرصة حلجز  أيضًا  للزائرين 

فريق أستون مارتن أبو ظبي اجلديد.

وقد  صّرح السيد كريستوفر شيبارد، الرئيس التنفيذي 

قائاًل،  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  مارتن  ألستون 

وجود  وترسيخ  أبو ظبي،  في  أبوابنا  افتتاح  »ُيسعدنا 

العالمة التجارية حتى افتتاح صالة عرضنا مع مطلع 

العام القادم. وميثل وجودنا في العاصمة جزء ال يتجزأ 

ونتطلع  اإلقليمية،  التجارية  للعالمة  استراتيجيتنا  من 

من  سنوات   103 من  أكثر  على  العمالء  تعريف  إلى 

اإلرث الشغوف، واحلرفية واألسلوب البريطاني الدقيق. 

يسعدنا  جميلة  جتربة  مارتن  أستون  امتالك  ويشّكل 

تقدميها إلى هذا املركز الثقافي الهام«.

مركز  في  االستثمارات  من  املزيد  عمل  سيتم  كما 

املدربني  الفنيني  قيام  لضمان  ظبي  أبو  بـ  اخلدمات 

احلاليني  العمالء  بتطمني  مارتن  أستون  مصنع  من 

جميلة  يدويًا  املصنوعة  سياراتهم  أن  واملستقبليني 

وستعمل دائمًا بقمة أدائها.

دخول الماركة الفاخرة لصانعة السيارات البريطانية إلى عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة

صعيد األداء. كما تـم جتهيز السيارة أيضًا بباقة من 

التجهيزات احليوية ألعمال الطوارئ ومواجهة الكوارث 

حول  وافية  معلومات  لتقدمي  طيار  بدون  طائرة  مثل 

األخطار التي قد يواجهها طاقم اإلنقاذ.

بإطالق  كونسبت”  إجنارد  “نافارا  سيارة  وحتتفي 

النموذج التجريبي لصندوق البطارية احملمولة األول من 

نوعه في العالم من تصميم وتطوير »نيسان«. ويستفيد 

العاملة  السيارات  بطاريات  من  اجلديد  املنتج  هذا 

والتي  الكهروضوئية،  الشمسية  الطاقة  بتكنولوجيا 

اختبارها ووضعها في اخلدمة حاليًا عبر سيارات  مت 

»نيسان ليف« وe-NV200. ومن خالل بيع أكثر من 

250 ألف سيارة كهربائية حول العالم، تتبوأ الشركة 
مكانتها  جانب  إلى  النمو  سريع  القطاع  هذا  صدارة 

استكشاف  في  خبراتها  لتطبيق  تؤهلها  التي  املرموقة 

من  املزيد  وطرح  السيارات  عالم  في  جديدة  مجاالت 

اخليارات أمام املستهلكني في املستقبل.
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