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محمد بن راشد.. مبادرات ال تنتهي

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

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لزرع ثقافة الفروسية وحب اخليل في نفوس أبناء البالد. احلفل 

األنيق نظمته جودلفني مبناسبة تكرمي خريجي الدورة األولى في برنامج مسار جودلفني، كان 

تعبيرًا حقيقيًا عن النظرة الثاقبة لسمّوه، فتكرمي 8 من شباب وشابات اإلمارات مّمن أمضوا 

تسعة أشهر من الدراسة والتدريب العملي في مختلف فنون ومهارات الفروسية، يعتبر مبثابة 

وضع لبنات قوية وأسس راسخة للفروسية، فقد تلقى هؤالء الدارسون دورات متقدمة على 

مرحلتني، األولى في دبي والثانية في بريطانيا، درسوا مختلف املواد العلمية والتدريبية في 

املتصلة  األمور  من  وغيرها  والتدريب،  والتسويق  واإلنتاج  كالسباقات  اخليل  عالم صناعة 

بهذه الصناعة احليوية.

حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حضور حفل تكرمي خريجي 

مسار جودلفني، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن 

محمد آل مكتوم، يؤكد مدى االهتمام الذي يوليه لشريحة الشباب للولوج إلى هذه الصناعة 

وهم أكثر معرفة ودراية.

حفل التكرمي جاء مع انطالقة موسم الفروسية باإلمارات، الذي يتميز بالغزارة، فقد انتظمت 

معظم املضامير بالدولة في عمل دؤوب لتأتي االنطالقة أكثر قوة، وسبقت سباقات السرعة 

منافسات قفز احلواجز، خصوصًا التي يحتضنها نادي الشارقة للفروسية لالستفادة من 

الصالة املغطاة، خصوصًا مع ارتفاع درجات احلرارة في أول املوسم.

انطالقة مبكرة في نادي احلبتور للبولو عبر حفل كأس هلوين، أقيم وسط أجواء كرنفالية 

وحضور جماهيري كبير، تّوج فريق احلبتور بطاًل، بعد تغلبه في املباراة النهائية على منافسه 

رينوس، أيضًا نادي غنتوت شهد باكورة نشاطه، حيث نظم املباراة اخليرية السنوية البولو 

الوردي »Pink Polo«  في إطار مبادرة دعم حملة التوعية بسرطان الثدي.

للقاري بأفضل حلة، ونعرض  مجلة »البادية« ظلت تالحق تلك األحداث لرصدها وعكسها 

خالل هذه العدد ملجموعة من الفعاليات التي أقيمت خالل االسابيع األولى إلنطالقة موسم 

الفروسية )2017 - 2018(، كما يتضمن العدد بعض اخبار البولو العاملية.
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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+ 

محمد بن راشد يكّرم خريجي 
مسار جودلفين

ثنائية لخيول جودلفين في 
12حفل البريدرز كب
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»مواهب« بطل كأس 
سلطان بن خليفة في 

الشارقة

ذهبيتان لمربط البداير في 
24بطولة المربين بأبوظبي

»كاسب« بطل الشوط 
الرئيس بجبل علي
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جمعية اإلمارات للبولو 
تعتمد 4 بطوالت رئيسة

36

»إيفهار« يناقش تحديات 
سباقات الخيول العربية

FROM LUXURY TO LIFESTYLEFROM LUXURY TO LIFESTYLE

ECLIPSE COLLECTION
SWISS MADE

Boutique Van Der Bauwede
Rue de la Tour-Maîtresse 3 - Genève - +41 22 312 03 44

VDB.CH

 MRKhoory.com                    MRKhoory

6313030Abu Dhabi - World Trade Center-02أبو ظبي - المركز التجاري العالمي

7666614Al Ain - Khalifa Street-03العين - شارع خليفة

دوري الخليج للنخبة لقفز 
الحواجز عارف أهلي 
والكربي والرميثي 

يتقاسمون الجائزة الكبرى
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سباقسباق

ثنائية لخيول جودلفين في حفل البريدرز كب 

“وحيدة« بطلة المهرات و«تاليسمانيك« نجم العشبي

سباقات  حفل  في  رائعة  ثنائية  جودلفني  فريق  حقق 

لقب  »وحيدة«  املهرة  أحرزت  أن  بعد  كب،  بريدرز 

سباق املهرات واألفراس للفئة األولى »تيرف«، وانتزع 

كب  بريدرز  بسباق  مستحقًا  انتصارًا  »تاليسمانيك« 

املتحدة  بالواليات  مار،  ديل  مبضمار  الذي  »تيرف« 

الرفيع  األداء  يكافئان  االنتصارين  وكال  األميركية. 

بيوك  وليام  واملتماسك خليلني موهوبني منحا فارسيها 

قمة  في  منهما  لكل  األول  االنتصار  برزلونا  وميكايل 

السباقات األميركية. وبالنسبة للفارس ميكايل برزلونا، 

الفائز بسباق ابسوم داربي، فقد كانت املرة األولى التي 

يزور فيها الواليات املتحدة. 

“وحيدة« بطلة بجدارة
الثالث  للشوط  بطلة  جلودلفني  »وحيدة«  وتوجت 

متر   1800 ملسافة  تيرف«  مير  آند  فيلي  »بريدرزكب 

للفئة األولى بقيادة وليام بويك واشراف شارلي أبلبي 

عن  طول  بفارق  دقيقة   1.47.91 قدره  زمنًا  مسجلة 

»رودود ندرون« بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، 

فيما جاءت »كامبوديا« في املركز الثالث بقيادة درادينا 

فان ديكي وإشراف توماس بروكتور.

“تاليسمانك« يخطف االضواء
الرئيسي  الشوط  بلقب  جلودلفني  »تاليسمانك«  توج 

للفئة  امليل  ونصف  امليل  ملسافة  تيرف«  »بريدرزكب 

األولى واملخصص للخيول عمر 3 سنوات.

لتحقيق  »تاليسمانك«  بارزالونا  مايكل  الفارس  وقاد 

مسجاًل  فابر  اندريه  الفرنسي  املدرب  بإشراف  الفوز 

عن  طول  نصف  بفارق  دقيقة   2.26.19 قدره  زمنًا 

»بيتش باترول« بقيادة جويل روزاريو وإشراف املدرب 

شاد براون فيما جاء »هايالند ريل« في املركز الثالث 

وتاله  أوبرين  إيدن  املدرب  وإشراف  مور  ريان  بقيادة 

في املركز الرابع »سادلرز جوي« بقيادة جولني ليبارو 

الشوط  في  تنافس  البرتيني.  توماس  املدرب  وإشراف 

13 خياًل.
»كاليدونيا رود« نجمة االفتتاح

»بريدرزكب  مهرة   13 مبشاركة  األول  الشوط  إنطلق 

 1700 ملسافة  الرملية  األرضية  على  فيلليز«  جوفينيل 

املهرة  ومتكنت  سنتني  عمر  للخيول  األولى  للفئة  متر 

بجدارة  لصاحلها  الصراع  من حسم  رود«  »كاليدونيا 

نيكس  رالف  املدرب  وإشراف  سميث  مايك  بقيادة 

مسجلة زمنًا قدرة 1.45.05 دقيقة. بفارق ثالثة أطوال 

وربع الطول عن »الورينج ستار« بقيادة الفارس جوزيف 

تاالمو وإشراف املدرب بوب بافيرت فيما جاءت »بلوندي 

كيزكانو  جوسي  بقيادة  الثالث  املركز  في  بومبر« 

وإشراف ستانلي غولد.

»ستورمي ليبرال« نجم  السرعة
ليبرال« لقب شوط »بريدرزكب تيرف  انتزع »ستورمي 

سبرينت« ملسافة 1000 متر للفئة األولى للخيول عمر 

3 سنوات. وقاده للفوز الفارس جويل روزاريو بإشراف 
ثانية   56.12 قدره  زمنًا  مسجاًل  موللر  بيتر  املدرب 

بفارق رقبة عن »ريتشاردس بوي« بقيادة فالفني برات 

وإشراف املدرب بيتر موللر فيما جاء »ديسكو بارتنر« 

في املركز الثالث بقيادة إيراد أورتيز وإشراف املدرب 

كريستوف كليمنت.

“بار أوف غولد« تكسب بمهارة
حسمت »بار أوف غولد« الصراع في شوط »بريدرزكب 

فيللي آند مير سبرينت« على املضمار الرملي واملخصص 

للمهرات عمر 3 سنوات وملسافة 1400 متر.

للفوز  غولد«  أوف  »يار  أورتيز  إيراد  الفارس  وقاد 

باللقب بإشراف املدرب جون كيميل مسجلة زمنًا قدرة 

1.22.63 دقيقة بفارق أنف عن الوصيفة »آمي ميسا« 
فيما جاءت »كارينا ميا« في املركز الثالث بقيادة خافيير 

كاستيالنو وإشراف املدرب شاد براون.

“جود ماجك« يكسب
»بريدرزكب جوفينيل«

جوفينيل«  »بريدرزكب  لقب  ماجك«  »جود  كسب 

وتبلغ  األولى  للفئة  سنتني  عمر  للخيول  واملخصص 

مسافة الشوط 1700 متر. وحقق »جود ماجك« الفوز 

شاد  املدرب  وإشراف  أورتيز  جوسي  الفارس  بقيادة 

 4 بفارق  دقيقة   1.43.34 قدره  زمنًا  براون، مسجاًل 

الفارس  بقيادة  »سولوميني«  عن  الطول  وربع  أطوال 
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سباق

جاء  فيما  بافيرت،  بوب  املدرب  وإشراف  برات  فالفني 

ناكتاني  كوري  بقيادة  الثالث  املركز  في  دورو«  »بولت 

وإشراف ميك روس. تنافس للفوز باللقب 12 خياًل.

“غن رنر« يفوز بالكالسيكي
كالسيك«  »بريدرزكب  لسباق  بطاًل  رنر«  »غن  توج 

الفارس  بقيادة  األولى  للفئة  امليل  وربع  امليل  ملسافة 

اسموسني  ستيفن  املدرب  وإشراف  جيرو  فلورنت 

مسجاًل زمنًا قدره 2.1.29 دقيقة بفارق طولني وربع 

وإشراف  جارسيا  مارتن  بقيادة  »كولكتد«  عن  الطول 

املدرب بوب بافيرت فيما جاء »وست كوست« في املركز 

الثالث بقيادة خافيير كاستيالنو وإشراف بوب بافيرت. 

تنافس في الشوط 11 خياًل من بينها »مبتهج« لسمو 

الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم. واحتل »أرو جيت« 

املرشح األول للقب، املركز اخلامس بقيادة مايك سميث 

وإشراف بوب بافيرت

 
 

 

 
@stregishotels
تمتعوا با�قامة الرائعة في أكثر من ٤٠ فندق ومنتجع سانت ريجس في أنحاء العالم.
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إدخل إلى عالم يفوق التوقعات
من موقعه ضمن الحبتور سيتي، يتواجد أول منتجع متكامل في المنطقة في قلب مدينة 

دبي، حيث يمكنك االستمتاع بتجربة فريدة في هذا المبنى المستوحى من الفنون الجميلة 
والمصمم ل®شخاص المتميزين والعصريين الذين يتطلبون ا¨فضل في كل شيء. تراثنا 

يتجسد في كل ما نفعله. وعنواننا يوفر سبب¯ إضافي¯ للعودة.

٥٥٥٥ ٤٣٥ ٤ ٩٧١+ stregisdubai.com مدينة الحبتور، ص.ب ١٢٤٤٠٥، دبي، ا�مارات العربية المتحدة. 
سانت ريجس دبي
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»أصالن« يحقق أول فوز في الموسم الجديد

»كاسب« بطل الشوط الرئيس بمضمار جبل علي

تّوج اجلواد »أصالن« لسمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبإشراف سالم بن 

ملوسم   26 للنسخة  بطاًل  زياني،  زافير  وقيادة  غدير، 

أصالن  وانتزع  علي،  جبل  مبضمار  اخليول  سباقات 

لقب سباق الرضا لوساطة التأمني ملسافة 1950 مترًا 

البالغ إجمالي جوائزه املالية 75 ألف درهم، وذلك في 

السباق االفتتاحي للمضمار األصفر »البرشاء«، برعاية 

سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسط مهرجان 

 .2018    /2017 اجلديد  املوسم  لبداية  كبير  احتفالي 

وجاء في املركز الثاني »انتولد سيكريت« لسمو الشيخ 

املركز  وفي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان 

الترفيهية،  للسباقات  لإلمارات  مان«  »تريدس  الثالث 

وعقب  دقيقة،   1:59:77 قدره  توقيتًا  البطل  وسجل 

بتقدمي  الرضا،  حبيب  خالد  محمد  قام  الشوط  ختام 

اجلوائز للفائزين.

وتّوج اجلواد »كاسب« لسمو الشيخ حمدان بن راشد 

وبإشراف  املالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  آل 

باولو  اإليطالي  الفارس  وبقيادة  الرايحي،  راشد  علي 

شادويل،  لسباق  الرئيس  الشوط  بكأس  سيرجيو، 

في  وحل  دقيقة،   1:00:01 قدره  زمنًا  البطل  وسجل 

وفى  جنم،  حملمد  »ريفلسكوب«  اجلواد  الثاني  املركز 

بن  جمعة  للشيخ  فريند«  »انوبلد  اجلواد  الثالث  املركز 

دملوك آل مكتوم، وقام عبدالله األنصاري، بتسليم جائزة 

الفوز لسالم السبوسي إنابة عن املالك.

»ريزونايت« نجم الثاني
البسطي،  خليفة  حملمد  »ريزونايت«  اجلواد  تّوج 

بطاًل  دوبس،  باتريك  وقيادة  واتسون،  دوج  وبإشراف 

الشعفار  لقب  على  متر   1600 ملسافة  الثاني  للشوط 

لالستثمار البالغ إجمالي جوائزه املالية 85 ألف درهم، 

وجاء في املركز الثاني »سيمبل اتاك« لساتيش سيمار 

وماريا ريتشي، وحل ثالثًا »لوجن ووتر« لفريق بايرلي، 

وعقب  دقيقة،   1:38:32 قدره  توقيتًا  البطل  وسجل 

ختام الشوط قام فيصل الشعفار بتقدمي اجلائزة لسيف 

بن معصم مدير سباقات البسطي.

»آروواي« يكمل الثنائية البن غدير

منح اجلواد »آروواي« ملنصور إبراهيم السلمان وفايز 

في  الثاني  الفوز  غدير،  بن  سالم  مدربه  التركماني، 

احلفل عندما خطف لقب الشوط الرابع ملسافة 1000 

جوائزه  إجمالي  البالغ  الهندسية  التل  لقب  على  متر، 

»آكا  الثاني  املركز  في  وجاء  درهم،  ألف   65 املالية 

وفي  الترفيهية،  للسباقات  لإلمارات  ساندمان«  إنتر 

املركز الثالث »ستيل اليف« للشيخ عبدالعزيز بن حميد 

وسجل  النعيمي،  حميد  بن  أحمد  والشيخ  النعيمي، 

البطل 1:01:36 دقيقة، وعقب ختام الشوط قام كامل 

رمال بتقدمي اجلوائز للفائزين، وتسلم املدرب سالم بن 

غدير اجلائزة إنابة عن املالك.

»شيلونج« بطل الخامس
بيرلي، وبإشراف هالل  لفريق  وتّوج اجلواد »شيلوجن« 

للشوط  بطاًل  كوسجراف،  باتريك  وبقيادة  العلوي، 

بنك  سباق  لقب  على  متر   1200 ملسافة  اخلامس 

ألف   80 املالية  إجمالي جوائزه  البالغ  التجاري،  دبي 

درهم، وجاء في املركز الثاني »دينزل لني« حملمد خليفة 

البسطي، وفي املركز الثالث »بيرفكت سنس« جلودلفني، 

وعقب  دقيقة،   1:13:64 قدره  توقيتًا  البطل  وسجل 

ختام الشوط قام عامر مكي بتقدمي اجلوائز للفائزين، 

وتسلم جائزة املالك خالد الرحومي.

سباق

من التتويج.

تتويج الفائزين.

»كاسب« ينتزع لقب الشوط الرئيس.
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في ثاني سباقات مضمار الشارقة

“مواهب« لرئيس الدولة بطلة كأس سلطان بن خليفة

توجت املهرة »مواهب« لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 

الله، بطلة لكأس  الدولة، حفظه  زايد آل نهيان، رئيس 

السباق  أقيم ضمن  الذي  نهيان  آل  بن خليفة  سلطان 

الثاني لنادي الشارقة للفروسية، ومتكنت املهرة البطلة 

من إحراز املركز األول في الشوط اخلامس املخصص 

للخيول العربية واإلنتاج احمللي، لتتوج بطلة وذلك ملسافة 

1700 متر والذي تبلغ قيمة جائزته 100 ألف درهم.

بإشراف  »مواهب«  املهرة  أوشي  تاغ  الفارس  وقاد 

زمنًا  مسجلة  اللقب  النتزاع  ليمارتنيل  إيريك  املدرب 

»حماريس«  عن  عنق  بفارق  دقيقة   1.58.47 قدره 

لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بقيادة ريتشارد 

مولن وإشراف سيف الدين ديب فيما جاء »ريو بير نينغ 

بقيادة  الثالث  املركز  في  الفالسي  ريسك« حملمد مطر 

كونور بيسلي وإشراف هالل العلوي. شارك في الشوط 

12 خياًل من أبرزها »ذا سيكريت« لسمو الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم بقيادة سام هتشكوت.

“ميقات« يخطف لقب االفتتاح
انتزع »إيه إف ميقات« خلالد خليفة النابودة لقب الشوط 

األول االفتتاحي ملسافة 1200 متر »لوجنينز كونكرست 

كالسيك« وذلك بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف 

دقيقة   1.21.40 قدره  زمنًا  مسجاًل  أورتيل،  ايريك 

ملنصور  تواق«  اتش  »ام  عن  الطول  وربع  طول  بفارق 

خليفة سلطان بن حبتور بقيادة الفارس أيونيس بولينس 

بن  الشيخ خليفة  السمو  »اجلازي« لصاحب  فيما جاء 

أوشي  تاغ  بقيادة  الثالث  املركز  في  نهيان  آل  زايد 

وإشراف ايريك ليمارتنيل، تنافس في الشوط 16 خياًل.

“رحال« في الثاني
توج »ام. اتش رحال« ملنصور خليفة سلطان بن حبتور 

بطاًل للشوط الثاني ملسافة 1200 متر »لوجنينز ماستر 

كولكشن« وذلك بقيادة الفارس ايونيس بولينس مسجاًل 

زمنًا قدره 1.20.34 دقيقة بفارق طولني وربع الطول 

بقيادة  النابودة  خليفة  خلالد  متغطرس«  اف  »إيه  عن 

حارب  حملمد  »كاندوش«  جاء  فيما  فريسو  انطونيو 

محمد حارب العتيبة بقيادة باتريك كوكجريف وإشراف 

من  قويًا  خياًل   16 الشوط  في  تنافس  العلوي.  هالل 

أبرزها »مشارب« لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

»زينة » نجمة شوط الجامعة القاسمية
كسبت »زينة املراسي« لفيصل سمير احملمود الشوط 

متر   1000 ملسافة  القاسمية  جامعة  برعاية  الثالث 

حسني  محمد  وإشراف  ماكلني  آدام  الفارس  بقيادة 

عن  أنف  بفارق  دقيقة   1.06.77 قدره  زمنًا  مسجلة 

»مالب« خلالد صالح أحمد بقيادة تاغ أوشي وإشراف 

السطبل  ورساشا«  »باريز  جاء  فيما  ليمارتنيل  ايريك 

ورسات في املركز الثالث بقيادة جوش كوين وإشراف 

جاكي ويكهام.

»سينجر« بطل شوط جامعة الشارقة
للشوط  البسطي بطال  »يلد سينجر« حملمد خليفة  توج 

سباق

الرابع ملسافة 2000 متر برعاية جامعة الشارقة والذي 

تبلغ قيمة جائزته 35 ألف درهم. وحقق »يلد سينجر« 

بإشراف دوغ واتسون وبقيادة الفارس باتريك دوبس، 

لقب الشوط مسجاًل زمنًا قدره 2.07.90 دقيقة بفارق 

لــ»البيت  »جنتشي«  عن  الطول  أرباع  وثالثة  طول 

املتوحد« بقيادة ريتشارد مولن. فيما جاء »هوكر« لسمو 

السباق شهد منافسات مثيرة.

أحد الخيول الفائزة بمضمار الشارقة.

عبدالله القاسمي وسلطان اليحيائي يتّوجان المدرب والفارس.
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سباق

الثالث  املركز  في  مكتوم  آل  محمد  بن  سعيد  الشيخ 

بقيادة سام هتشكوت وإشراف املدرب دوغ واتسون.

»روكملين«  يخطف لقب الختام
خطف »روكملني« لعبدالله بخيت سيف مرشد املرر لقب 

برعاية  متر   1700 ملسافة  واألخير  السادس  الشوط 

»الغراند كالسيك دي لوجنينز”.

وقاد الفارس باتريك كوكجراف وإشراف املدرب هالل 

 2.02.78 قدره  زمنًا  مسجاًل  للفوز  البطل  العلوي 

النابودة  خليفة  خلالد  »دانة«  عن  رقبة  بفارق  دقيقة 

بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف املدرب آرنست 

أورتيل. وجاء في املركز الثالث نصر الريف السطبالت 

العجبان.

من السباق.

علي عبدالله القاسمي يتّوج أحد الفرسان.

Abu Dhabi Khalifa St.: 02-6264261, Al Ain Khalifa St.: 02-7662314, Dubai Al Maktoom St.: 04-2281115, Emirates Mall: 04-3411661
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للشيخ محمد  اململوكة  البداير  خطفت خيول إسطبالت 

بن سعود القاسمي، األضواء وحققت ثنائية ذهبية، في 

ختام فعاليات بطولة اإلمارات ملربي اخليول العربية التي 

أقيمت على مدى خمسة أيام بنادي أبوظبي للفروسية، 

عجمان،  مربط  من  كل  إلى  األلقاب  بقية  ذهبت  فيما 

الصقران، بابل، ومربط جمال املازمي.

وأقيمت البطولة بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

الرئاسة رئيس جمعية اإلمارات للخيول العربية، وشهد 

فعاليات اخلتام وقام بتكرمي اللجنة االنضباطية وحكام 

البطولة، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب 

رئيس اجلمعية. 

تقدمي  ومت  فئة   29 على  اشتملت  قد  البطولة  وكانت 

اجلوائز ألفضل 290 خياًل، بواقع 10 خيول لكل فئة، 

إضافة إلى جوائز لست بطوالت ذهبية، اثنان لألمهار 

بطولة اإلمارات لمربي الخيـول العربية

خيــول مربط البدايــر تحصــد ذهبيتين في ختـام البطولة

عمر سنة وسنتني، ومثلهما للمهرات عمر سنة وسنتني، 

إضافة إلى األفراس والفحول.

“سلوى البداير« تكسب ذهبية األفراس
توشحت الفرس »سلوى البداير« ملربط البداير بذهبية 

األفراس، وكانت هذه الفرس قد نالت أعلى النقاط خالل 

»روح  الفضي  اللقب  ونالت  نقطة،   94 وهي  البطولة 

البرونز  ذهب  فيما  النويس،  محمد  إلبراهيم  االحتاد« 

إلى »األريام سما« ملربط األريام.

ونال »اس كيو بركان« ملربط الصقران البطولة الذهبية 

للفحول، وذهبت الفضية إلى »بي ايه ورد« ملربط بنات 

الريح، ونال البرونزية »جامح هيثم« لهيثم محمد سعيد 

الكندي.

ومنح »وهج البداير« الذهبية الثانية خليول الشيخ محمد 

بن سعود القاسمي، عندما اكتسح بطولة األمهار، تاله 

»كفو اخليل« جلمعة سلطان املرزوقي الذي نال الفضية، 

فيما نال البرونزية »سعد العالية« ملربط العالية. ومنح 

املهر »اف ايه ام اخلميس« مالكه جمال خميس املازمي 

»رامي  إلى  الفضية  وذهبت  سنة،  عمر  األمهار  ذهبية 

نال  فيما  القاسمي،  سعود  بن  محمد  للشيخ  البداير« 

البرونزية »ايه ال آر الرشيد« ليوسف محمد الرشيد.

وانتزعت »ع ج مساري« ملربط عجمان ذهبية املهرات 

عمر سنة، تاركة الفضية لـ »اليازي بي اتش ام« لعلي 

غامن بن هميلة املزروعي، ونالت البرونزية »ع ج سحاب« 

ملربط عجمان.

مربط البداير يتوشح بالذهب والفضة
سعود  بن  محمد  للشيخ  البداير  مربط  خيول  خطفت 

القاسمي، األضواء خالل البطولة واستطاعت أن حتقق 

جاءت  وفضيتان،  ذهبيتان  الثمينة،  املعادن  من  أربعًا 

عبر بطلة األفراس »سلوى الزبير« وبطل األمهار »وهج 

البداير«، أما الفضة فجاءت عن طريق »مروة البداير« 

وصيفة املهرات، و»رامي البداير« وصيف األمهار عمر 

سنة.

وقد كانت كل املؤشرات تشير إلى صدارة خيول البداير 

التي  النقاط  من  العالية  واملعدالت  الرائعة  النتائج  عبر 

عصام عبدالله :
مشاركة كبيرة نن المرابط 

للخيول  اإلمارات  جمعية  مدير  الله  عبد  عصام  قال 

العربية، إن بطولة اإلمارات ملربي اخليول العربية كانت 

ذروتها  بلغت  والتي  التأهيلية،  املنافسات  خالل  نالتها 

عندما تصدرت النجمة »سلوى البداير« شوط األفراس 

ضمن فعاليات اليوم الثالث للبطولة، محققة أعلى معدل 

من النقاط.

جمال الخيل

زايد بن حمد ومحمد بن سعود.

اس كيو بركان بطل الفحول.

احمد موسى يتسلم الفحل اس كيو بركان.
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جمال الخيل

مضيفًا  والتنظيمية،  الفنية  النواحي  جميع  من  ناجحة 

أن البطولة حققت رقمًا قياسيًا من حيث املشاركة التي 

بلغت نحو 450 خياًل وهذا العدد لم يسجل من قبل في 

بطوالت للمربني.

وأضاف مدير جمعية اإلمارات للخيول العربية، أن كل 

الدعم  بفضل  جاء  اجلمعية  حتققه  ظلت  الذي  النجاح 

الالمحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وكذلك 

بعمل اجلمعية  املتعلقة  التفاصيل  لكل  الدقيقة  رئيس باملتابعة  نائب  نهيان،  آل  حمد  بن  زايد  الشيخ  قبل  من 

اجلمعية. وأكد عصام عبد الله أن بطولة املربني تعتبر 

باخليول ذات  اإلنتاج احمللي  لرفد  املهمة  الينابيع  أحد 

اجلودة العالية، مشيرًا إلى أنها أصبحت من البطوالت 

املفضلة للمالك واملربني، ألنها تشكل فرصة لهم لتجريب 

وقياس إنتاجهم اخلاص.

محمد الحربي:
البطولة حققت أهدافها

قال محمد احلربي مدير البطولة، إن املشاركة الكبيرة 

للمالك تعكس املستوى العالي الذي وصلت إليه البطولة 

اجلمال.  عروض  منافسات  خارطة  في  أهميتها  ومدى 

وأضاف احلربي أن النجاح الذي ظلت حتققه منافسات 

وعروض اجلمعية هي ثمرة للدعم والتوجيهات السديدة 

من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 

رئيس اجلمعية،  الرئاسة،  وزير شؤون  الوزراء  مجلس 

املباشر من الشيخ زايد بن حمد آل  وكذلك اإلشراف 

نهيان، نائب رئيس اجلمعية.

وتابع احلربي أن حضور الشيخ زايد بن حمد آل نهيان 
محمد بن سعود يتسلم جأيزة الفرس سلوى البداير.

سلوى البداير تستعرض جمالها.

له  واملربني كان  املالك  اليوم اخلتامي، وحديثه مع  في 

أثره البالغ في نفوسهم، كما كان محفزًا لهم للمزيد من 

االهتمام باخليول العربية األصيلة وتربيتها.

أقيمت  الذي  الهدف  حققت  البطولة  إن  احلربي  وقال 

وزيادة  املواطنني  املالك  ودعم  حتفيز  وهو  أجله  من 

اجلميع  أن  إلى  مشيرًا  احمللي،  باإلنتاج  اهتمامهم 

وحتقق  تنافس  خيوله  يرى  وهو  باملشاركة  استمتع 

مراكز متقدمة.

محمد الحربي وعصام عبدالله.

زايد بن حمد مع المالك.
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جمال الخيل

ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي

مربطا دبي والزبير يتقاسمان ذهب الساللة المصرية

خطفت خيول كل من مربط دبي ومربط الزبير، األضواء 

خالل ختام فعاليات »مهرجان الشارقة للجواد العربي« 

أقيم  الذي  عشرة،  احلادية  بنسخته  املصرية،  الساللة 

الشارقة  بنادي  املغطاة  بالصالة  أيام  ثالثة  مدى  على 

الشيخ  السمو  صاحب  برعاية  والسباق  للفروسية 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

األعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية، 

وهيئة  العربية  للخيول  اإلمارات  جمعية  مع  بالتعاون 

املنطقة احلرة في مطار الشارقة الدولي.

القاسمي  ماجد  بن  عبدالله  الشيخ  الفعاليات  وشهد 

رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، 

والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، والشيخ أحمد بن 

سلطان بن أحمد القاسمي، والشيخة علياء بنت سلطان 

بن أحمد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد القاسمي، 

جمال  بعروض  واملهتمني  املسؤولني  من  كبير  وعدد 

اخليول العربية األصيلة.

وحلقت الفرس »دي أمنية« ملربط دبي بذهبية األفراس 

»كحيلة  الفضية  نالت  فيما  التوالي،  على  الثاني  للعام 

خالد« لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، 

وذهب اللقب البرونزي إلى »دي فلة« ملربط دبي.

آل  محمد  بن  عبدالله  للشيخ  الزبير«  »نشمي  وأحرز 

ثاني، اللقب الذهبي لبطولة األمهار، تاركًا املركز الثاني 

املغيدر  ملربط  مغيدر«  للمهر »الفايد  الفضي  واللقب 

حلسن سيف الزعابي، فيما نال اللقب البرونزي »جنم 

الشموخ« لعلي راشد مطر النيادي.

اململوك  الزبير  ملربط  الزبير«  »دليلة  املهرة  وحلقت 

للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، بلقب البطولة الذهبية 

للمهرات، وجاءت في املركز الثاني ونالت اللقب الفضي 

»دي فنار« ملربط دبي، فيما نالت اللقب البرونزي »شبرا 

الزبير«، وهي أيضًا عائدة ملربط الزبير.

وتوج »عصفور الوعب« ملربط دبي باللقب الذهبي لبطولة 

للفحل  الفضي  واللقب  الثاني  املركز  تاركًا  الفحول، 

محمد  بن  سلطان  بن  خالد  الشيخ  لسمو  »مخلوف« 

ملربط  »البالل«  البرونزي  اللقب  نال  فيما  القاسمي، 

األريام.

 »دي أمنية« تواصل التألق
للمرة  البطولة  هذه  في  أخرى،  مرة  املنافسة،  جتددت 

أمنية« و»كحيلة  التوالي بني الفرسني »دي  الثانية على 

الشارقة  لقب بطولة األفراس في مهرجان  خالد« على 

للجواد العربي – الساللة املصرية، لتؤكد الفرس »دي 

أمنية« جدارتها وحتتفظ باللقب مرة أخرى.

»دي أمنية« و»كحيلة خالد« حققتا أرقامًا قياسية خالل 

حيث  للبطولة،  األول  اليوم  ضمن  التأهيلية  األشواط 

على  يؤكد  الذي  األمر  نقطة،  الـ94  حاجز  جتاوزتا 

املميزات اجلمالية لدى كل منهما.

من الفحل  تنحدر  التي  دبي  ملربط  أمنية«  »دي  الفرس 

»فراسيرا ماشار« والفرس »رويال أميرة« أخت الفحل 

األسطورة »رويال كالرز«، متلك أيضًا سجاًل ناصعًا من 

البطوالت داخليًا وخارجيًا.

وبدأت انطالقة الفرس الكميت، التي تبلغ من العمر 5 

املاضي  العام  البطولة  هذه  بلقب  فوزها  بعد  سنوات، 

بطولة  في  الذهبية  امليدالية  انتزعت  فقد  مباشرة، 

ساليرنو الدولية بإيطاليا، في أول مشاركة خارجية لها.

وعادت الفرس املتوهجة للتألق من جديد خالل البطولة 

األوروبية للساللة املصرية من اخليل العربية األصيلة، 

التي أقيمت بضواحي مدينة دوسلدورف األملانية، ونالت 

امليدالية البرونزية في واحدة من أقوى البطوالت العاملية.

أما »كحيلة خالد« ابنة الفحل »العديد الشقب« والفرس 

»ديسيري« فبرز جنمها في عام 2012 عندما تفوقت 

ضمن مهرجان الشارقة الدولي، وظلت دائمًا مع خيول 

الصدارة على الرغم من تقدمها في السن، حيث يبلغ 

عمرها اآلن 13 عامًا.

»عصفور الوعب« نجم جديد 
أثبت الفحل »عصفور الوعب« املتوشح بذهبية الفحول 

الساللة   – العربي  للجواد  الشارقة  مهرجان  خالل 

املصرية، قدراته اجلمالية وفرض نفسه اسمًا جديدًا في 

مربط دبي، كاشفًا عن مؤهالت جمالية مهدت له الطريق 

للصعود نحو املجد.

الدولة،  خارج  من  الوعب«  »عصفور  انطالقة  جاءت 

ضمن  الفحول  بلقب  تّوج  عندما  أملانيا،  من  وحتديدًا 

من  املصرية  للساللة  األوروبية  البطولة  منافسات 

اخليل العربية األصيلة، التي أقيمت أغسطس املاضي 

بضواحي مدينة دوسلدورف األملانية.

النسخة  ضمن  املصرية  الساللة  منافسات  وشكلت 

العربي  للجواد  الشارقة  ملهرجان  عشرة  احلادية 

والفرس  العالية«  »براق  الفحل  احمللية البن  االنطالقة 

العروض اجلمالية، متفوقًا على  »سارة اجلزيرة«، عبر 

صفوة اخليل العربية من الساللة املصرية التي شاركت 

معه.

أبرز  أحد  أنه  يؤكد  أن  الوعب«  »عصفور  واستطاع 

بأدائه  املصرية،  الساللة  خيول  بني  املضيئة  العالمات 

وهو  النجوم.  يكون جنم  أن  واستحق  املبهر،  اجلمالي 

أحد  حاليًا  ويعتبر  األصيلة،  العربية  اخليل  من  يعتبر 

األصول الواعدة باإلنتاج النوعي في هذا اخلط.

عصام عبدالله: بداية مبشرة
أكد مدير عام جمعية اإلمارات للخيول العربية عصام 

تنافسية  أجواء  وفي  قوية  جاءت  البطولة  أن  عبدالله 

جيدة، وأن اجلمعية قد قامت بكل ما يلزم إلجناحها من 

النواحي التنظيمية املتعلقة بتسجيل اخليل واعتمادها، 

مؤكدًا أن الطاقم املمثل للجمعية بكل عناصره اإلدارية 

على  حريصًا  كان  وغيرها،  واللوجستية،  والبيطرية 

إخراج بطولة الساللة املصرية ضمن مهرجان الشارقة 

املوسم،  لبطوالت  مفتتحًا  باعتبارها  العربي،  للجواد 

رئيس  لتوجيهات  تنفيذا  ومضمون  صورة  بأفضل 

اجلمعية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي شدد 

الشيخ عبدالله القاسمي.

تتويج دي ٔامينة صاحبة ٔاعلى معدل في البطولة.
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في أكثر من مناسبة على القيام بكل ما يلزم من أجل 

الوطنية في كل اإلمارات، وحتى  البطوالت  إجناح كل 

على  اجلمعية  تشرف  التي  اخلارجية  البطوالت  في 

حرصًا  وذلك  اخلارج،  في  تنظيمها  دعم  أو  تنظيمها 

العربية،  باخليل  املهتمني  كل  تشجيع  على  سموه  من 

ومساندة اجلهود التي يبذلها مالكها وعشاقها.

اليحيائي: اإلمارات رائدة في تطوير الساللة املصرية

وّجه سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة 

السمو  لصاحب  والتقدير  الشكر  والسباق  للفروسية 

حاكم الشارقة لرعايته الكرمية واهتمامه البالغ، وتوفير 

سمّوه كل ما يخدم الفروسية. 

بلغته  الذي  باملستوى  سعادته  عن  اليحيائي  وأعرب 

في  وإنتاجها  العربية  اخليل  من  املصرية  الساللة 

اإلمارات، منوهًا باجلهود التي تبذلها املرابط في الدولة 

للحفاظ على هذه النوعية اجليدة من اخليول، ما جعل 

من اإلمارات رائدة في تطوير هذه الساللة خصوصًا، 

واخليل العربية األصيلة عمومًا.

وأكد اليحيائي أن بطولة هذا املوسم كانت بحق منعطفًا 

استثنائيًا جديدًا مثلما دأبت بطوالت السنوات املاضية 

على تقدمي األفضل. وقال: »حرصنا هذا املوسم على أن 

نضيف لبنة في صرح البناء الذي يخدم بطوالت جمال 

الختيار  قرعة  إجراء  خالل  من  وذلك  العربي،  اخليل 

الشارقة  نادي  في  تنظم  التي  املقبلة  البطوالت  حكام 

للفروسية والسباق. وكما الحظتم فقد مت إجراء سحب 

على أسماء حكام البطولة املقبلة للموسم احلالي، والتي 

تضمنت 10 محكمني مت اإلعالن عن أسمائهم من بني 

نحو 30 حكمًا من أنحاء العالم«.

التوحيدي: الساللة المصرية
أمانة في أعناقنا

مدير  العام  املشرف  التوحيدي  محمد  املهندس  صرح 

عام مربط دبي للخيول العربية، تعليقًا على التألق الثابت 

تتويج عصفور الوعب بطال لألفحل.
من المنافسات.

المهندس محمد التوحيدي. جانب من تتويج ٔاحد الخيول الفائزة.
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اخليل  من  املصرية  الساللة  ألقاب  إحراز  في  للمربط 

قائاًل: »سعادتنا  العالم،  العربية األصيلة على مستوى 

في كل مناسبة من مناسبات االحتفاء بالساللة املصرية 

من اخليل العربية األصيلة ال تقل حجمًا ومضمونًا عن 

املسؤولية التي نستشعرها على عاتقنا في االحتفاظ مبا 

أجنزه مربط دبي منذ إنشائه حتى اليوم من أعمال تخدم 

إنتاجها  وتطوير  األصيلة  الساللة  هذه  على  احملافظة 

بدعم صاحب السمو فارس العرب والعالم الشيخ محمد 

انتمائها  تأصيل  بغية  الله،  رعاه  مكتوم،  آل  راشد  بن 

ووجودها في فضائها العربي األصيل«. 

المرازيق: الشارقة منحتنا بسمتها
دبي  ملربط  التنفيذي  املدير  املرازيق  عبدالعزيز  أعرب 

للخيول العربية عن ارتياحه البالغ للنتائج التي حققتها 

الشارقة  احتضنتها  التي  البطولة  في  املربط  خيول 

اخليول  أن  إلى  مشيرًا  خاصة،  بسمة  املربط  ومنحت 

وفي  اإلمارات  في  بطلة  خيول  هي  تتويجها  مت  التي 

العالم.

 وقال املرازيق: »إن إجناز مربط دبي في البطولة منحنا 

عصام عبدالله.كل احلوافز من أجل حتقيق أفضل النتائج في مجمل 

من المزاد.

ٔاحد الخيول اثناء العرض.

بطوالت املوسم، مثلما حققنا من إجنازات في املواسم 

املاضية محليًا ودوليًا«.

النتائج  وأضاف املرازيق: »ما يثلج صدورنا دومًا هو 

النوعية التي جتعلنا كمربط في مقدمة مرابط اإلمارات 

في  العالم  مرابط  مقدمة  في  إنتاجنا  جتعل  مثلما 

البطوالت اخلارجية. ولدينا عزم ببذل مزيد من اجلهد 

للمحافظة على مستوى إنتاجنا وإجنازنا«.

مبيعات مزاد الشارقة للخيول
تبلغ )1.235( مليون درهم

حقق مزاد الشارقة للخيول العربية األصيلة، الذي أقيم 

على هامش البطولة، جناحًا كبيرًا، ومت بيع أكثر 60% 

أقيم على  الذي  املزاد  املعروضة في  من جملة اخليول 

الساللة  العربي«  للجواد  الشارقة  »مهرجان  هامش 

املصرية، بنسخته احلادية عشرة.

الذي أشرفت  املزاد،  املباعة في  قيمة اخليول  ووصلت 

عليه جمعية اإلمارات للخيول العربية، إلى مليون و235 

من  خياًل   83 املشاركة  اخليول  عدد  وبلغ  درهم،  ألف 

عروض  وخيول  »املضمار«  السرعة  سباقات  خيول 

اجلمال.

وحققت فلوة مربط عجمان، التي تبلغ من العمر أقل من 

عام، أعلى سعر في املزاد بلغ 80 ألف درهم، اشتراها 

أحمد إبراهيم البلوشي مالك مربط النور.

أحمد إبراهيم: أتشرف باقتناء
خيول مربط عجمان

إن  النور  مربط  مالك  البلوشي  إبراهيم  قال أحمد 

الفلوة تنحدر من ساللة طيبة، فاألب هو الفحل الشهير 

باقتناء  يتشرف  أنه  مضيفًا  »كاريا«،  واألم  »مردان« 

خيول مربط عجمان اململوك لسمو الشيخ عمار بن حميد 

النعيمي، ولي عهد عجمان.

أكدت  عجمان  مربط  خيول  إن  البلوشي  أحمد  وقال 

التي ظلت حتققها  اإلجنازات  عبر  الضخمة  إمكاناتها 

داخل وخارج الدولة، مضيفًا أن الفلوة التي اشتراها 

أخت الفرس الشهيرة »ع ج نورا« صاحبة االنتصارات 

داخليًا  البطوالت  من  العديد  على  واحلاصلة  الكبيرة 

وخارجيًا.

وقال أحمد البلوشي إن مربط النور يضم خيول اجلمال 

وخيول سباقات السرعة، وإنه حريص على دعم املربط 

بأفضل الرؤوس لتنافس في جميع املنافسات والبطوالت 

في املستقبل. 
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األسبوع الخامس لدوري القفز برعاية لونجين 

السويدي يحرز جائزة الفئة الكبرى وشادي غريب أول الوسطى

نظم مركز اإلمارات للفروسية بدبي منافسات األسبوع 

اخلامس لدوري اإلمارات لوجنني لقفز احلواجز برعاية 

لوجنني وإشراف احتاد الفروسية، وشهدت املنافسات 

واسعة من فرسان  11 شوطا مشاركة  التي تضمنت 

وفارسات قفز احلواجز من كل الفئات واملنتسبني إلى 

أندية ومراكز الفروسية بالدولة، ولفتت األنظار الزيادة 

إلى  املشاركة  على  وحرصهم  الفرسان  لعدد  املطردة 

جانب ارتفاع وتيرة التنافس بينهم وحرصهم على تقدمي 

النسخة  في  النقاط  من  املزيد  وحصد  األداء  أفضل 

خيولهم  جاهزية  واستكمال  القفز،  لدوري  السابعة 

واالستعداد املبكر للمشاركة في البطوالت الدولية التي 

ستنطلق في النصف الثاني من شهر ديسمبر القادم على 

ميدان نادي العني للفروسية والرماية واجلولف وتستمر 

حتى مطلع شهر مارس 2018. شهد املنافسات وقام 

اإلمارات  الشامسي مدير مركز  الفائزين حمد  بتتويج 

للفروسية بدبي، وهي املرة الثانية التي يستضيف فيها 

احلواجز  لقفز  منافسات  الرملية  ميادينه  على  املركز 

ضمن الدوري منذ انطالقة املوسم. احلكم الدولي خليل 

وقام  األسبوع،  منافسات  جلنة حتكيم  ترأس  ابراهيم 

جونن  كريستوف  األملاني  األشواط  مسارات  بتصميم 

مبعاونة إثنني من املصممني. 

السويدي يحرز جائزة الختام
»كوناي  بالفرس  السويدي  أحمد  سالم  الفارس  فاز 

زد« من نادي الشارقة للفروسية بجائزة شوط اخلتام 

لفرسان الفئة الكبرى في منافسات االسبوع اخلامس 

لدوري القفز، وجاء مبواصفات اجلولة الواحدة مع جولة 

بني  ارتفاعها  تراوح  بحواجز  مساره  وصمم  للتمايز، 

)130 ـ 140( سم. قبل حتديات الشوط ثمانية فرسان 

وأسفرت عن جناح  الرئيسة  اجلولة  في  بقوة  تنافسوا 

ثالثة منهم في اجتيازها دون أخطاء، الفارس السويدي 

أكمل اجلولة الرئيسة دون خطأ في زمن بلغ )82.03( 

تتم  لم  التي  التمايز  جولة  قبوله حتديات  وأعلن  ثانية، 

فنال جائزة املركز األول. الفارسة أنيتا ساندي باجلواد 

وأنهت  للفروسية  الشارقة  نادي  من   »2 كاش  »فور 

اجلولة الرئيسة في زمن بلغ )90.69( ثانية وتقاسمت 

جائزة املركز الثاني مع زميلتها بالنادي الفارسة تينا 

لوند باجلواد »بيج ريد« وأنهت اجلولة الرئيسة في زمن 

بلغ )90.57( ثانية.

شادي غريب أول الوسطى
الوسطى  الفئة  من  للفرسان  املخصص  الشوط  وفي 

مساره  وصمم  اخلاصة،  املرحلتني  مبواصفات  وجاء 

سم،   )135 ـ   130( بني  ارتفاعها  تراوح  بحواجز 

وفارسة، وجنح خمسة  فارسا   30 الشوط  في  شارك 

فرسان في إكمال املرحلتني دون أخطاء، ودانت الغلبة 

فيها للفارس شادي غريب باجلواد »أميذيست دي« من 

الثانية  املرحلة  أكمل  أن  بعد  للفروسية  الشارقة  نادي 

في زمن بلغ )30.30( ثانية. جائزة املركز الثاني نالها 

زميل املتصدر بالنادي الفارس عبد الله حميد بالفرس 

»أولم دو فوغريس« وأكمل املرحلة الثانية في زمن بلغ 

بالفرس  جريجوري  بيرن  والفارس  ثانية،   )32.35(

»أوريكا دو روي« من اسطبالت األصايل أكمل املرحلة 

الثانية في زمن بلغ )33.64( ثانية وحاز على جائزة 

املركز الثالث.

شوط الفئة الصغرى
الفئة الصغرى وجاء  الشوط السابع خصص لفرسان 

وصمم  للتمايز،  جولة  مع  الواحدة  اجلولة  مبواصفات 

 )125 ـ   115( بني  ارتفاعها  تراوح  بحواجز  مساره 

وبعد  فيه،  للمشاركة  وفارسة  فارسا   30 وتقدم  سم، 

أداء عدد من الفرسان في اجلولة الرئيسة حدث عطل 

أثر على اإلضاءة في جانب من املسار، وتدخلت  فني 

السابقة  باملشاركة  االكتفاء  وأعلنت  التحكيم  جلنة 

واعتبار املشاركني شركاء في اجلائزة. 

شوط المرحلتين لفئة الجونيورز

ارتفاعها  تراوح  حواجز  على  مرحلتني  من  شوط  في 

بني )115 ـ 125( سم شارك 12 فارسا وفارسة من 

إكمال  في  فرسان  أربعة  منهم  وجنح  اجلونيورز،  فئة 

املرحلتني دون أخطاء. الفارسة كريستينا ماري بالفرس 

للفروسية أنهت املرحلتني  »سيلني« من مركز اإلمارات 

املرحلة  في  الفرسان  أزمنة  أفضل  مسجلة  خطأ  دون 

الثانية وبلغ )27.60( ثانية وحازت على جائزة املركز 

األول، وأردفت عليها جائزة املركز الثاني الذي حققته 

بالفرس »كون كارا« بعد إكمالها املرحلة الثانية في زمن 

بلغ )29.60( ثانية.
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دوري الخليج للنخبة لقفز الحواجز

الرميثي وعارف أهلي والكربي يتقاسمون جائزة الفئة الكبرى

شهد نادي ومنتجع احلبتور للبولو بدبي منافسات اجلولة 

الثانية من بطولة »دوري اخلليج للنخبة« لقفز احلواجز، 

لقفز  لوجنني  اإلمارات  دوري  رعاية  حتت  تنّظم  التي 

الفروسية،  احتاد  وإشراف  لوجنني  وبرعاية  احلواجز، 

إل  »جي  وتر«،  »جيروسيتي  كابيتال«،  »ميل  من  وكلٍّ 

إل«، وهي البطولة األولى من نوعها التي تعرفها منطقة 

اخلليج والعالم العربي.

حفلت املنافسات بتسعة أشواط جرت في أجواء مفعمة 

قدمه  احلواجز  لقفز  شيق  واستعراض  بالفعاليات 

الفرسان والفارسات على امليدان الرملي أمام جمهور 

غفير وعدد كبير من األسر التي انحازت لقضاء وقت 

ممتع في رحاب منتجع »احلبتور« خالل عطلة األسبوع.

يديرها  التي  للنخبة،  اخلليج  دوري  فعاليات  وتهدف 

ومجموعة  القاسمي،  عبدالله  بن  علي  الشيخ  الفارس 

قفز  رياضة  ثقافة  نشر  إلى  فرسان،  تتألف من سبعة 

احلواجز ميدانيًا وعبر وسائط التواصل االجتماعي.

المركز األول بين ثالثة فرسان في الكبرى
منافسة الفئة الكبرى جاءت مبواصفات اجلولة الواحدة 

مع جولة للتمايز، وجرى تقدمي وقتها لتمكني اجلمهور من 

االستمتاع باستعراض املشاركني فيها، على  التصميم 

أيضًا،  الوسطى  الفئة  فرسان  عليه  تنافس  الذي  ذاته 

مع تعديل ارتفاع حواجز مسارها ليبلغ ما بني )130 

 13 الكبرى  الفئة  شوط  حتديات  وقبل  سم.   )140 ـ 

فارسًا وفارسة، وجنح منهم 3 فرسان فقط في إكمال 

اجلولة الرئيسة دون أخطاء، وقبل اإلعالن عن إطالقة 

التحكيم تقسيم  الفائزون من جلنة  التمايز طلب  شوط 

جائزة املركز األول مناصفة بينهم. من جانبها، اكتفت 

اللجنة بنتيجة الفرسان في اجلولة الرئيسة دون احلاجة 

إلى جولة متايز، والفرسان الذين أكملوا اجلولة الرئيسة 

بينهم،  األول  املركز  وتقاسموا جائزة  نقاط جزاء  دون 

»ليكاندو«  باجلواد  الرميثي  شافي  محمد  الفارس  هم 

من نادي تراث اإلمارات، والفارس عارف أحمد األهلي 

بدبي،  للفروسية  اإلمارات  مركز  من  »أاليس«  بالفرس 

من  »بالوسنتا«  بالفرس  الكربي  علي  حمد  والفارس 

نادي الشارقة للفروسية. 

أشواط المرحلتين
مبنافسة املرحلتني اخلاصة للفرسان من فئة اجلونيورز، 

وألصحاب خيول القفز الصغيرة عمر )5 ـ 6( سنوات 

تراوح  بحواجز  مسارها  وصمم  األشواط،  انطلقت 

ارتفاعها بني )115 ـ 125( سم، وأكمل اجلولتني دون 

أخطاء 4 فرسان، وبرز من بينهم الفارس هادي نظام 

وقدم االستعراض األفضل على صهوة الفرس »كاليتا 

املركز  جائزة  ونال  للفروسية،  الشارقة  نادي  من  أو« 

األول بعد إكمال املرحلة الثانية في زمن بلغ )29.34( 

ثانية. وذهبت جائزة املركز الثاني للفارس محمد فادي 

زبيبي بالفرس »سيلفيتا زد« من نادي مندرة للفروسية، 

ثانية،   )30.84( بلغ  زمن  في  الثانية  املرحلة  وأنهى 

نادية  الفارسة  الثالث كانت من نصيب  املركز  وجائزة 

سيدات  نادي  من  »الفياتا«  والفرس  ترمي  عبدالعزيز 

الشارقة، وأنهت املرحلة الثانية في زمن بلغ )32.56( 

ثانية.

الرميثي أول الفئة الوسطى
منافسة الفئة الوسطى جاءت مبواصفات اجلولة الواحدة 

تراوح  بحواجز  مسارها  وصمم  للتمايز،  جولة  مع 

 23 فيها  وشارك  سم،   )135 ـ   130( بني  ارتفاعها 

فارسًا وفارسة. واجلولة الرئيسة أكملها 10 فرسان، 

وجتدد بينهم التنافس في جولة التمايز، وجنح منهم 4 

محمد شافي  الفارس  دون خطأ،  إكمالها  في  فرسان 

اإلمارات  تراث  نادي  من  »دوكسان«  بالفرس  الرميثي 

 )39.18( بلغ  زمن  في  التمايز  مهمة  في إجناز  جنح 

عبدالرحمن  الفارس  األول،  املركز  جائزة  ونال  ثانية 

العبدولي قدم أفضل أداء باجلواد »دميفيس« من نادي 

الشارقة للفروسية قبل مشاركة املتصدر، وأكمل التمايز 

به  ونال  ثانية   )39.83( بلغ  وقتها  سريع  زمن  في 

الصدارة املؤقتة، قبل أن ينتزعها منه الفارس املتصدر 

املركز  وجائزة  الثاني،  املركز  جائزة  العبدولي  وينال 

بالفرس  ترمي  عبدالعزيز  نادية  الفارسة  نالتها  الثالث 

»الكانترا« من نادي سيدات الشارقة، وأكملت التمايز 

دون خطأ في زمن بلغ )43.22( ثانية.
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محمد بن راشد يكّرم خريجي الدورة األولى لبرنامج »مسار جودلفين«

أمضوا 9 أشهر من الدراسة والتدريب

كّرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

رعاه الله، في مدينة جميرا بدبي، بحضور سمو الشيخ 

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

خريجي الدورة األولى في برنامج مسار جودلفني ممن 

العملي  والتدريب  الدراسة  من  أشهر  تسعة  أمضوا 

على  وذلك  الفروسية،  ومهارات  فنون  مختلف  في 

إذ  بريطانيا،  في  والثانية  دبي،  في  األولى  مرحلتني، 

درس اخلريجون الشباب الثمانية مختلف املواد العلمية 

والتدريبية في عالم صناعة اخليل، كالسباقات واإلنتاج 

بهذه  املتصلة  والتدريب، وغيرها من األمور  والتسويق 

الصناعة احليوية.

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وبارك 

مكتوم للخريجني الثمانية من الذكور واإلناث املواطنات 

والتعلم  الدراسة  مرحلة  اجتياز  على  وهنأهم  تخّرجهم 

عالم  باهرًا في  لهم مستقباًل  والعملي، ومتنى  النظري 

دعمه  سموه  مؤكدًا  اخليل،  وتدريب  وتربية  السباقات 

لهم في مسيرتهم نحو االحترافية العاملية، كي يصبحوا 

الكوادر  تدريب  على  عالية  وبكفاءة  قادرين  مدربني 

الوطنية الالحقة.

رافعني  سعادتهم،  عن  اخلريجون  أعرب  جهتهم،  من 

أسمى آيات التقدير والشكر إلى صاحب السمو نائب 

رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

الله، على رعايته الكرمية لهم ومتابعته لهم طوال فترة 

العرب  ورياضة  الصناعة  هذه  على  والتدرب  التعلم 

األصيلة.

وحضر حفل التكرمي سمو الشيخ منصور بن محمد بن 

القرقاوي  عبدالله  بن  محمد  ومعالي  مكتوم،  آل  راشد 

وخليفة سعيد  واملستقبل،  الوزراء  وزير شؤون مجلس 

سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، 

وسلطان بن مجرن مدير عام دائرة األراضي واألمالك 

ميدان  شركة  رئيس  الطاير  حميد  وسعيد  دبي،  في 

اخليل  عشاق  من  وعدد  والسياحي،  العقاري  للتطوير 

والفروسية.

أوسبورن: تدريب على أحدث
الطرق العلمية

قال جو أوسبورن، الرئيس التنفيذي ملجموعة جودلفني 

في كلمة له أمام احلفل: »ميثل )مسار جودلفني( مظهرًا 

آخر على شغف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

سموه  والتزام  اخليول،  وتربية  بسباقات  مكتوم  آل 

املستمر بإيجاد مستقبل مستدام لهذه الصناعة، ولكل 

األفراد املرتبطني بها. لقد تدربت هذه الدفعة االفتتاحية 

من البرنامج على مختلف اجلوانب في سباقات وتربية 

اخليول في كل من أوروبا واإلمارات، وجرى إعدادهم 

وفقًا ألحدث الطرق العلمية إليجاد مستقبل مشرق لهم 

في هذا املجال األكثر إثارة وتطلبًا، ولقد كانت نوعية 

وتنمية  واخليل  الفروسية  وبرامج  األكادميية  البرامج 

من  البرنامج  الستكمال  املطلوبة  الشخصية  وتطوير 

أعلى املستويات العاملية«.

وأضاف أوسبورن »أشكر جميع الدارسني على تفانيهم 

والتزامهم خالل مسيرة البرنامج. إن التميز يشكل نقطة 

انطالق أساسية ألي برنامج جديد، لكنه رحلة ال نهاية 

لها.. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، ذات مرة: »في السباق نحو التميز ال يوجد 

خط نهاية« .. »أعتقد أن هذه الدفعة من اخلريجني لهذا 

العام سوف متضي ُقدمًا لتصبح من خيرة حاملي لواء 

هذا البرنامج لسنوات عديدة قادمة«.

علي العلي: فرصة الستلهام
تراث الفروسية العالمية

برنامج مسار جودلفني: »حفل  العلي، رئيس  قال علي 

التخريج ميثل اخلطوة األخيرة في رحلة استمرت تسعة 

الطموحني  اإلمارات  أبناء  من  لثمانية  ووفرت  أشهر، 

تراث  الستلهام  تضاهى  ال  فريدة  فرصة  واملتميزين 

في  مؤثرين  قادة  يصبحوا  حتى  العاملية،  الفروسية 

حاضر ومستقبل هذه الصناعة«.

وأضاف: »بالتوازي مع تطوير معارفهم وصقل مهاراتهم 

في مجال اخليل، فقد اتيحت للمتدربني الفرصة لزيارة 

اململكة  في  الرائدة  واملهنية  الرياضية  املنظمات  بعض 

واإلدارية  القيادية  مهاراتهم  لتطوير  سعيًا  املتحدة 

كانت  لقد  نفوسهم،  في  اجلماعي  العمل  قيم  وتعزيز 

كانت  لكنها  والتحديات،  باملشاق  حافلة  أشهر  تسعة 

مثمرة وحققت أهدافها متامًا، وإنني فخور للغاية بهؤالء 

الفرسان«.

وأشار رئيس فريق مسار إلى أن تخريج الدفعة األولى 

قوية  وإضافة  حقيقيًا،  إجنازًا  يعتبر  البرنامج  من 

األولى  تعد  املبادرة  أن  خصوصًا  اإلمارات،  لفروسية 

من نوعها، مضيفًا أن وجود كفاءات وطنية متخصصة 

يسهم حتمًا في تعزيز النشاط العام للفروسية في الدولة 

مبا ينعكس إيجابًا في خدمة الوطن.

وأعرب اخلريجون عن بالغ سعادتهم بالتكرمي من قبل 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

هذه  لهم  إلتاحته  سمّوه  إلى  بالشكر  متوجهني  الله، 

الفرصة الثمينة للدخول إلى عالم هذه الرياضة األصيلة 

من أوسع أبوابها وعلى أعلى املعايير العاملية.

من  الرغم  على  أنه  العامري  سلطان  اخلريج  وأوضح 

البرنامج  أن  إال  للفروسية،  عاشقة  أسرة  في  نشأته 

فتح له آفاقًا أرحب، خصوصًا في مجال سباق خيول 

السرعة.

علي  املعروف  املروض  اخليول  خبير  جنل  وكشف 

التدريب، ويأمل  للعمل في مجال  أنه يخطط  العامري، 

الوصول إلى مستوى والده في خبرته باخليول.

وقال العامري إن عالم الفروسية واسع جدًا وال ميكن 

إلى  باإلضافة  واخلبرة،  الرغبة  غير  من  إليه  الدخول 

أهمية االطالع واملتابعة الدقيقة لكل أموره عبر جميع 

الوسائل املتخصصة.

منى المزروعي: آفاق جديدة 
قالت منى مبارك املزروعي خريجة الهندسة الكيميائية، 

لكن  لها،  حتديًا  كان  الفروسية  عالم  إلى  الدخول  إن 

برنامج مسار فتح لها آفاقًا ملا يحتويه من منهج متكامل 

الفروسية،  لعالم  الدخول  يريد  من  لكل  املعرفة  يوفر 

لها،  جدًا  مفيدة  كانت  البرنامج  جتربة  أن  وأوضحت 

محمد بن راشد وحمدان بن محمد أثناء حفل التخريج.

محمد بن راشد في لقطة تذكارية مع الخريجين.
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وتعلمت منها كل ما يتعلق بالفروسية واخليل، خصوصًا 

سباقات السرعة، معربة عن أملها في املضي قدمًا في 

هذا املجال.

عبدالعزيز السويدي: مزيد من التخصصات
كان  البرنامج  بداية  مع  إنه  السويدي،  عبدالعزيز  قال 

يتطلع إلى أن يكون مدربًا، ومع مرور الوقت اكتشف 

السرعة  سباقات  عالم  في  التخصصات  من  مزيدًا 

املستطاع  قدر  وحاول  األصيلة،  املهجنة  للخيول 

مشيدًا  التدريب،  في  طموحه  إلى  للوصول  االستفادة 

بدور البرنامج في تأهيل وإعداد الفريق في القيادة.

ولفت السويدي إلى أنه خاض أول جتربة لتطبيق ما تعلمه 

شراء  عبر  العباسي،  إبراهيم  الفريق  في  زميله  برفقة 

خيل يتم جتهيزه حاليًا من أجل املشاركة مستقباًل، بعد 

احلصول على نصائح من أهل االختصاص، مشيرًا إلى 

أن اخليل ينحدر من الفحل »كماشو«، وسيتم تسميته 

بعد إنهاء عملية التسجيل.

المرزوقي: فرصة عظيمة ألبناء اإلمارات
أكد حسني علي املرزوقي، أنه نشأ على حب الفروسية، 

وال يتخيل نفسه يستغني عن اخليل، باعتبار أنه فارس 

ال يشق له غبار في رياضة القدرة، وسبق له أن حقق 

كما  للشباب،  العالم  بطولة  في  يتمثل  عامليًا  إجنازًا 

حصل على رخصة التدريب منذ وقت مبكر.

فرصة  البرنامج  أن  املرزوقي  حسني  اخلريج  واعتبر 

الرياضة  هذه  في  للتخصص  اإلمارات  ألبناء  عظيمة 

التراثية األصيلة، وبطريقة علمية، ووفق أفضل املعايير 

رياضة  في  متيزه  رغم  أنه  وأوضح  املتبعة،  العاملية 

القدرة، إال أن الدخول في جتربة سباقات السرعة في 

أفضل اإلسطبالت واملضامير يعتبر جتربة غنية وممتعة. 

العباسي: إضافة الكثير من
المعارف والخبرات

الكثير  له  أضاف  البرنامج  أن  العباسي  إبراهيم  أكد 

موضحًا  الفروسية،  مجال  في  واخلبرات  املعارف  من 

أنه لم يحدد وجهته بعد، لكنه مييل إلى عمليات اإلنتاج 

تخصص  درس  الذي  العباسي،  وأضاف  والتوليد، 

إدارة األعمال في اجلامعة األميركية بدبي، أن انخراطه 

عالم  إلى  الدخول  في  يشرع  جعله  البرنامج  هذا  في 

اشترى  حيث  السرعة،  سباقات  خصوصًا  الفروسية، 

خياًل باالشتراك مع زميله عبدالعزيز السويدي.

عائشة الفقاعي: بداية حقيقية
للدخول إلى عالم الفروسية

قالت اخلريجة عائشة الفقاعي إنها مرتبطة بالفروسية 

وعشق اخليل منذ طفولتها، وكانت البداية عبر تأسيسها 

في  سنوات  منذ  والشعر  للفروسية  الثقافي  للنادي 

فتحت  مسار  برنامج  جتربة  أن  وأكدت  زايد،  جامعة 

لها آفاقًا جديدة، وتعتبر بداية حقيقية للدخول إلى عالم 

الفروسية بصورة أعمق، مشيرة إلى أن جتربة الدراسة 

مثيرة  كانت  جودلفني  بوابة  وعبر  وبريطانيا  دبي  في 

وثرية، واستفاد منها كل الطالب الدارسني.

وقالت: »حتى اآلن لم أحدد وجهتي في عالم الفروسية 

لن  أنها  إلى  أشارت  لكنها  املختلفة«،  وتخصصاتها 

بالشكر  والفروسية، وتقدمت  الشعر  نادي  تنفصل عن 

إلى إدارة جامعة زايد للسماح لها بعضوية النادي على 

الرغم من تخّرجها.

الخريجة عائشة الفقاعي تلقي قصيدة.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد ومنصور بن محمد أثناء االحتفال بحضور سعيد الطاير وجون أسبورن.
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بحضور الملكة إليزابيث الثانية

جودلفين يفوز ببطولة المالك في بريطانيا للمرة الـ12

الثانية،  إليزابيث  الثانية، امللكة   توجت امللكة إليزابيث 

املالك  ببطولة  »جودلفني«  فريق  املتحدة،   اململكة  ملكة 

الفريق  عليه  حصل  حيث  احلالي،  للموسم  ببريطانيا، 

خالل  ذلك  جاء  التوالي،  على  والثالثة  الـ12،  للمرة 

ختام موسم السباقات اإلجنليزية، الذي تضمن سباقي 

ستيكس«  إليزابيث  و»كوين  ستيكس«  »شامبيون 

وشهد  مسافة.  وأطول  املهرات  السرعة،  وأشواط 

السباق عدد من املسؤولني واملالك، وجمهور غفير من 

عشاق السباقات اإلجنليزية.         

من  »فرانكل«،  نسل  من  املنحدر  »كراكسمان«  ومتكن 

انتزاع لقب الفوز ببطولة »شامبيون ستيكس«، فيما حل 

»ريبشستر« جلودلفني في مركز الوصيف لسباق »كوين 

إليزابيث ستيكس«.

وجاء »تسليط« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

»بتيل«  حلت  وكذلك  السرعة،  لشوط  الثاني  املركز  في 

إلسطبل األصايل في املركز الثاني في شوط املهرات.

»كراكسمان« نجم »شامبيون ستيكس«
توج »كراكسمان« بقيادة الفارس ديتوري، بطاًل لسباق 

للفئة  متر«   1600« امليل  ملسافة  ستيكس«  »شامبيون 

زمنًا  مسجاًل  جوسدن،  جون  املدرب  بإشراف  األولى، 

قدره 2.11.75 دقيقة، بفارق 7 أطوال عن الوصيف 

أتزيني،  أندريا  بقيادة  سهيل،  لسعيد  وورد«  »بويتس 

فيما جاء »هايالند ريل« في املركز الثالث بقيادة الفارس 

بينهم  من  خيول،   10 الشوط  في  تنافس  مور.  ريان 

»ديزرت إنكاونتر« لعبد الله املنصوري، و»مافريك ويف« 

و»بارني بوي« جلودلفني.

»سانت جورج« نجم االفتتاح
األول  الشوط  لقب  جورج«،  سانت  أوف  »اوردر  حقق 

االفتتاحي »ذا بريتش شامبيونز لونغ ديستانس« ملسافة 

امليلني »3200 متر« للفئة الثانية، بقيادة الفارس ريان 

مور وإشراف املدرب إيدن أوبرين، مسجاًل زمنًا قدره 

3.37.84 دقائق، بفارق نصف طول عن »ثور سيدور«، 

في  »ستراديفاريوس«  جاء  فيما  دونوهو،  كولم  بقيادة 

جون  وإشراف  ديتوري  فرانكي  بقيادة  الثالث،  املركز 

جوسدن. تنافس في الشوط 13 خياًل، من بينهم »شيخ 

زايد رود« ملالكه محمد جابر عبد الله.

»تسليط« لحمدان بن راشد وصيفًا
حل »تسليط« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 

وصيفًا في الشوط الثاني »ذا بريتش شامبيونز سبرينت 

سنوات   3 عمر  للخيول  للسرعة  املخصص  ستيكس«، 

ملسافة 1200 متر للفئة األولى. وتوج »ليبريسا بريز« 

بطاًل للشوط، بقيادة الفارس روبرت وينستون وإشراف 

 1.16.67 قدره  زمنًا  مسجاًل  إيفوري،  دين  املدرب 

بقيادة  »تسليط«،  عن  الطول  وربع  طول  بفارق  دقيقة، 

جيم كرازلي، فيما جاء »كارافاجيو« في املركز الثالث، 

بالشوط »هاري  األول  املرشح  ريان مور. وحل  بقيادة 

آجنيل« جلودلفني في املركز الرابع، بقيادة أدام كيربي 

وإشراف املدرب كاليف كوكس.

“بتيل« لألصايل وصيفا في الشوط
في  الثاني  املركز  األصايل،  إلسطبل  »بتيل«  احتلت 

الشوط الثالث »ذا بريتش شامبيونز فيلليز آند ميرس 

متر«،   2400« امليل  ونصف  امليل  ملسافة  ستيكس«، 

بودوت  شارلي  بيير  الفرنسي  الفارس  بقيادة  وذلك 

وإشراف املدرب فرانسيس هنري جرافار.

الفارس  بقيادة  الشوط،  لقب  »هايدراجنا«  وانتزعت 

ريان مور وإشراف املدرب إيدن أوبرين، مسجلة زمنًا 

قدره 2.40.82 دقيقة، بفارق نصف طول عن »بتيل«، 

فيما جاءت »كورونيت« في املركز الثالث، بقيادة أوليفيه 

بيلييه.

“بيرسوسيف« بطل
»كوين إليزابيث ستيكس”

انتزع »بيرسوسيف« لـ »شيفلي بارك ستد«، لقب بطولة 

األولى،  للفئة  امليل  ملسافة  سنيكس«  إليزابيث  »كوين 

جوسدن،  جون  وإشراف  ديتوري  الفارس  بقيادة 

عن  بفارق طول  دقيقة،   1.46.13 قدره  زمنًا  مسجاًل 

املرشح األول »ريبشستر« جلودلفني، بقيادة وليام بويك 

وإشراف املدرب ريتشارد فاهي، فيما جاء بطل اجلينيز 

ريان  بقيادة  الثالث،  املركز  في  »تشرشل«  اإلجنليزي 

الله  لعبد  »نظرة«  وجاءت  أوبرين.  إيدن  وإشراف  مور 

سعيد النابودة في املركز الرابع، بقيادة روبرت هافلن.

“لورد جليترز« نجم الختام
»ذا  األخير  السادس  الشوط  لقب  جليترز،  لورد  نال 

بقيادة  امليل،  ملسافة  ستيكس«  هانديكاب  باملورال 

الفارس دانيل تودهوب وإشراف املدرب ديفد أوميرا، 

متفوقًا على »جي إم هوبكنس«، بقيادة روبرت هافلني 

وإشراف جون جوسدن، فيما جاء »دارك ريد« في املركز 

الثالث، بقيادة فراني نورتون وإشراف إيد دنلوب.



4647 46

أخبــار

نّظمها اتحاد الفروسية»إفهار« يناقش تحديات الخيول العربية في أول اجتماع بهيكله الجديد

تخريج المدربين في دورة »القدرة للمستوى األول«الرحماني يؤكد على إعادة الثقة للسباقات

في  مبقره  والسباق  للفروسية  اإلمارات  احتاد  أقام 

أبوظبي حفل تخريج للمدربني الذين شاركوا في دورة 

للمدربني للقدرة املستوى األول، حتت إشراف االحتاد 

الدولي للفروسية، وانتسب إلى الدورات التي تعقد للمرة 

األولي باإلمارات والشرق األوسط 18 دارسا ودارسة.

وتهدف الدورات التي قدمها نخبة من اخلبراء الدوليني 

من  املعتمدة  واملستجدات  القوانني  آخر  توضيح  إلى 

بني  الوعي  وزيادة  وتأهيل  للفروسية،  الدولي  االحتاد 

املدربني، والتعريف بكل ما هو جديد في عالم مسابقات 

القدرة.

ومت تنظيم دورة تدريب املدربني للقدرة املستوى األول 

خالل الفترة من 16/10 ولغاية 20/10/2017 في 

ومن  أبوظبي،   - بالوثبة  للقدرة  العاملية  اإلمارات  قرية 

23 إلى 27 في مدينة دبي الدولية للفروسية.
وقام بإلقاء احملاضرات مدربة القدرة الدولية من أميركا، 

والفارسة السابقة فاليري كنافي، وأشرف على الدورات 

احتاد الفروسية، وممثل لالحتاد الدولي للفروسية.

من  معتمدة  اجتياز  شهادة  على  الدارسون  وحصل 

االحتاد الدولي للفروسية واحتاد اإلمارات.

وألقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس 

باحلضور،  فيها  رحب  كلمة  الفروسية،  احتاد  إدارة 

وأشاد بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه 

بتطبيق النظام على اجلميع دون استثناء.

كما أشاد بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

بن  منصور  الشيخ  وسمو  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل 

زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

الرئاسة، للرياضة بصفة عامة ورياضة الفروسية بصفة 

مقر  في  اليوم  بوجودكم  وأفتخر  »أعتز  وقال:  خاصة. 

موجودون  اإلدارة  مجلس  في  ونحن  اجلديد،  االحتاد 

باجتياز  لنكّرمكم  بكم  نلتقي  اليوم  ونحن  خلدمتكم، 

الدورة«. وأضاف أن »التحديات موجودة، وهناك فرص 

للتحسني، واإلدارة وجدت لتذليل هذه الصعاب، ونحن 

نستمع إلى اقتراحاتكم وآرائكم«.

العربية األصيلة  الدولي لسباقات اخليول  عقد االحتاد 

)إفهار(، أول اجتماع له بعد اجلمعية العمومية األخيرة، 

وبحضور  االحتاد،  رئيس  الرحماني  فيصل  برئاسة 

التشكيل اجلديد لألعضاء التنفيذيني لالحتاد بالعاصمة 

أبوظبي.

ساعات   5 من  ألكثر  استمر  الذي  االجتماع  وناقش 

عددًا من املوضوعات املهمة التي مت التوصل فيها إلى 

قرارات جديدة حول مستقبل االحتاد بإدارته اجلديدة، 

العربية  اخليول  مشكالت  تواجه  التي  والتحديات 

األصيلة.

وقال رئيس االحتاد فيصل الرحماني إن قرارات االحتاد 

اجلديدة شملت امليزانية واملوازنة اخلاصة وقضية قبول 

العضوية، باإلضافة إلى عدد من املوضوعات األخرى، 

مبينًا أنه مت االتفاق خالل االجتماع على إعادة النظر 

االجتماع  بعد  وذلك  الفئات،  سباقات  تصنيفات  في 

إلعادة  أسبوعني،  بعد  لندن  في  التكافؤ  فنيي  مع 

أقر  كما  وتصنيفاتها،  العربية  اخليول  بسباقات  الثقة 

االجتماع ضرورة إعداد قاعدة بيانات سباقات اخليول 

العربية األصيلة تخدم املالك واملربني وكل املهتمني بهذا 

النوع من السباقات.

وأضاف الرحماني أن االجتماع أكد أهمية إعادة الثقة 

واالحترام لالحتاد حتى يقوم بدوره كاماًل جتاه خدمة 

لها  الهيبة  وإعادة  األصيلة،  العربية  اخليول  سباقات 

تكون  حتى  تستحقه،  الذي  بالقدر  سباقاتها  بتصنيف 

حاضرة في كل احملافل وامليادين الكبرى حول العالم.

املتعلق  اجلانب  موضوع  ناقش  »االحتاد  وأوضح: 

باإلعالم، وأهمية تطوير وسائل االحتاد لتمليك املعلومات 

كافة لألجهزة واملؤسسات اإلعالمية، وشدد على اعتماد 

الطاولة  على  القضايا  جميع  ومناقشة  الشفافية  مبدأ 

مع اجلهات املعنية بطريقة دميقراطية، باالستماع إلى 

جميع وجهات نظر األعضاء«.

يذكر أن هذا أول اجتماع لالحتاد بعد انتخاب فيصل 

اجلمعية  انتخابات  خالل  االحتاد  الرحماني برئاسة 

العاصمة  في  الدولي مبقره  لالحتاد  األخيرة  العمومية 

الفرنسية باريس سبتمبر املاضي.

المدربون المتخرجون في الدورة.

فيصل الرحماني.
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 برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب 

للفروسية  امللكي  النادي  ينظم  املالية،  حاكم دبي وزير 

في دبي معرض دبي الدولي لكتب الفروسية، تصاحبه 

دورة علمية قانونية تعد األولى من نوعها على مستوى 

الوطن العربي، حتتوي على ثالثة مباحث األول يتكون 

من دورة شاملة في« آليات فض املنازعات في رياضة 

الفروسية »، واملبحث الثاني من الدورة » محكم رياضي 

الدورة في  الثالث من  املبحث  فيما خصص   ،« معتمد 

»احلوكمة الرياضية«.

أعلنت ذلك إدارة النادي امللكي للفروسية خالل املؤمتر 

مدير  الصايغ،  ميرزا  بحضور  عقدته  الذي  الصحفي 

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  مكتب سمو 

أحمد  بن  علي  ومصطفى  املالية،  وزير  دبي  حاكم 

في  للفروسية  امللكي  للنادي  التنفيذي  الرئيس  عمشان 

دبي، وسيف خليفة مطر بن مزينة، رئيس مجلس إدارة 

النادي، وسعادة األستاذ عبدالر حمن بني ياس مدير 

مركز إعداد القادة التابع للهيئة العامة لرعاية الشباب 

الشامسي وعدد من ممثلي  واالستاذة منى  والرياضة 

املؤسسات املشاركة في الفعاليات.

أشاد برعاية إسطبالت حمدان بن راشد
رحب سيف خليفة مطر بن مزينة رئيس مجلس إدارة 

املؤمتر  بداية  في  باحلضور  للفروسية،  امللكي  النادي 

ومتنى التوفيق والنجاح لهذه الفعاليات، وتقدم سيف بن 

مزينة بالشكر للجهات الراعية وهي اسطبالت شادويل، 

ومزارع شادويل، واسطبالت ديرينز تاون، وهي مملوكة 

لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم 

الناقل  أن  مزينة  بن  سيف  وقال  املالية.  وزير  دبي 

الكوس  شركة  هي  املعتمد  السفريات  ووكيل  الرسمي 

للمشاركني  خاصة  برامج  تصميم  مت  وأنه  للسفريات، 

حيث  العلمية،  والدورة  املعرض  في  الدولة  خارج  من 

سيتم توفير تأشيرات الدخول وتذاكر السفر وحجوزات 

الفنادق واملواصالت بأسعار خاصة.

30 دار نشر تشارك في المعرض
وقدم مصطفى علي بن أحمد عمشان الرئيس التنفيذي 

النادي  أن  مؤكدا  للفعاليات  مفصاًل  عرضًا  للنادي 

جدا  كبيرة  ومبادرات  برامج  قدم  للفروسية  امللكي 

لنشر الفروسية، قال عمشان أن الفعاليات ستقام في 

الفترة من 10 – 12 ديسمبر املقبل بالنادي، مضيفا 

ان معرض دبي الدولي لكتب الفروسية يأتي استلهاما 

لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي » 

رعاه الله: »املجتمع القارئ متحضر ومن يدعم القراءة 

يدعم حضارة واقتصاد ومعرفة«.

 وأضاف عمشان أن نحو 30 دار نشر محلية ودولية 

تشارك في املعرض الذي يعد األول من نوعه في العالم، 

الرياضي  الوسط  في  القراءة  مبادرة  لتفعيل  ويهدف 

الفروسية  وثقافة  الوعي  ونشر  بالفروسية،  اخلاص 

من خالل أصناف الكتب املختلفة، مثل كتب السباقات 

برعاية حمدان بن راشد آل مكتوم

معرض لكتب الفروسية ودورة قانونية بالنادي الملكي بدبي

ميزا الصايغ.

خالل المؤتمر.

جانب من الحضور.

ميرزا الصايغ، مصطفى عمشان، سيف بن مزينة، عبدالرحمن بن ياس، ومنى الشامسي.
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البيطرة  طب  وكتب  وأحكامها  وقوانينها  وأنواعها 

والشعر والتاريخ واألدب والروايات واألحكام الشرعية 

في الفروسية وكتب األطفال باإلضافة إلى املواد املرئية 

العلم  من  الكثير  على  حتتوي  والتي  الفروسية،  في 

واملعرفة.

العلمية  الدورة  في  األول  املبحث  أن  عمشان  وكشف 

في  املنازعات  فض  آليات    « بعنوان  جاءت  القانونية 

األستاذة  املستشارة  تلقيها   « الفروسية   رياضة 

األنظمة  في  متخصصة  وهي  الشامسي،  خليفة  منى 

جلنة  ورئيسة  الفروسية  في  الرياضية  والتشريعات 

فروسية املرأة لدول مجلس التعاون، أما املبحث الثاني 

املستشار  يلقيها  معتمد«،  رياضي  محكم   « دورة  

مستشار  وهو  الله،  فضل  علي  أحمد  محمد  الدكتور 

واضاف  للرياضة،  العامة  بالهيئة  الرياضة  إدارة 

 « الرياضية  » احلوكمة  الثالث في  املبحث  أن  عمشان 

يلقيها املستشار الدكتور شمس املعارف بخيت ، وهو 

املستشار القانوني مبجلس دبي الرياضي. 

سيحصلون  الدورة  في  املشاركني  أن  عمشان  وأعلن 

على شهادات معتمدة من الهيئة العامة لرعاية الشباب 

والرياضة، مجلس دبي الرياضي، مركز إعداد القادة، 

احتاد اإلمارات للفروسية، األكادميية األوملبية الوطنية، 

باململكة  الفروسية  لدراسات  العربية  البريطانية  الكلية 

املتحدة. 

أيضًا على  املشاركني سيحصلون  أن  وكشف عمشان 

شهادة اجتياز وبطاقة عضوية » محكم رياضي معتمد 

الهاي  جامعة  املتحدة،  باململكة  بوسطن  جامعة  من   «

الدولي  للقانون  بهولندا، معهد جنيف  التطبيقية  للعلوم 

بجمهورية  القانونيني  املستشارين  جمعية  بسويسرا، 

مصر العربية.

عبد الر حمن بني ياس:
أول دورة علمية نوعها

القادة  إعداد  مركز  مدير  ياس  بني  الرحمن  عبد  قال 

أن مركز  والرياضة،  الشباب  لرعاية  العامة  الهيئة  في 

في  وجنح  سنة   23 منذ  تأسس  بالهيئة  القادة  إعداد 

إعداد قيادات على املستوى الرياضي، مشيرًا إلى أن 

الكتاب  ملعرض  املصاحبة  العلمية  الدورات  شهادات 

ستعتمد من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وأضاف بني ياس إن املادة العلمية للدورة حتت عنوان 

هي  الفروسية«  رياضة  في  املنازعات  فض  »آليات 

عن  للمركز  تبني  حيث  املركز،  في  لهم  بالنسبة  األولى 

أي  وجود  لعدم  نوعها  من  األولى  الدورة هي  هذه  أن 

مواد مشابهة لها في سجالت املركز، حيث مت تشكيل 

جلنة علمية من أكادمييني لقراءة محتوى املادة العلمية 

نتيجة مفادها وجود تسلسل منطقي في  للوصول إلى 

احملتوى.

سمو  إلى  بالشكر  القادة  إعداد  مركز  مدير   وتوجه 

الدعم  على  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

واالهتمام، مشيدًا بدور النادي امللكي واهتمامه الثقافي 

إلى اجلانب الرياضي مما يساهم في تزويد الدارسني 

مبعلومات جديدة إذ سيتم االحتفاظ باملادة العلمية في 

بنك املعلومات.

منى الشامسي:
تعزيز الوعي برياضة االباء واألجداد

األنظمة  في  املتخصصة  الشامسي  منى  توجهت 

جلنة  ورئيسة  الفروسية،  في  الرياضية  والتشريعات 

إلى  بالشكر  التعاون  مجلس  دول  في  للفروسية  املرأة 

حاكم  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 

دبي وزير املالية، وثمنت جهود النادي امللكي في عملية 

البحث عن برامج املعرفة لدى املجتمع الرياضي عمومًا 

األفراد  وعي  يعزز  مما  خاصة،  بصورة  والفروسية 

على  قرب  عن  التعرف  عبر  واألجداد  اآلباء  برياضة 

تفاصيل كثيرة غائبة عن الساحة ، كما شكرت إدارة 

النادي امللكي على إتاحتها الفرصة لتكون هذه الدورة 

متلكه  مما  املستقبل  في  املزيد  لتقدمي  انطالقها  بوابة 

من خبرة .

الفروسية  رياضة  في  دخولها  عن  الشامسي  وحتدثت 

مختلف  إلى  النزول  على  وحرصت  قانونية،  كونها 

امليادين من أجل التحكيم واكتساب مزيد من املهارات 

إلى  التوجه  ثم  محلية  محكمة  بصفتها  واخلبرات 

التشريعات على مستوى دول التعاون اخلليجي ووضع 

مجلس  لدول  العامة  األمانة  في  موحد  تشريع  أول 

التعاون لتجد الدورة املقامة على هامش معرض الكتاب 

منصة مثالية لالنطالق لنشر القوانني والوعي والتثقيف 

من 10 إلى 12 ديسمبر املقبل، مشيرة إلى أن الدورة 

من  وسواهم  والفرسان  املدربني  جميع  أمام  مفتوحة 

الراغبني في االشتراك.

ميرزا الصايغ: المعرض حدث فريد 
وأشاد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان 

للفروسية  امللكي  النادي  بجهود  مكتوم،  آل  راشد  بن 

في دعم العلم واملعرفة وخصوصا في مجال الفروسية 

وأن إطالق املعرض الدولي األول املتخصص في كتب 

اسطبالت  رعاية  عن  معربا  فريد،  هو حدث  الفروسية 

املعرض  لهذا  ودرينزتاون  فارم  وشادويل  شادويل 

والدورة العلمية، وقال إن سمو الشيخ حمدان بن راشد 

على  حرص  املالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  آل 

رعاية احلدث وتذليل جميع الصعوبات أمام املشروع، 

من  شادويل  إسطبالت  لتمثيل  مشاركني  دعوة  ومت 

لبعض  مخصص  جناح صغير  عبر  وإيرلندا  بريطانيا 

اإلصدارات مما يترجم التواجد الفعلي.

في  للفروسية  امللكي  النادي  مبشاركة  ميرزا  وأشاد 

للجواد العربي واملعرض املصاحب  بطولة دبي الدولي 

الذي خصص  الفروسية  مؤمتر  تنظيم  عبر  وذلك  لها، 

أحد األيام عن اجلواد العربي.

متحف لمقتنيات خيول حمدان بن راشد
الشيخ  سمو  توجيهات  عن  الصايغ،  ميرزا   وكشف 

خاص  متحف  بإنشاء  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان 

العاملية  مشاركاتها  خالل  وإجنازاتها  سموه  بخيول 

واحمللية.

املؤمتر  اثناء  له  مداخلة  خالل  الصايغ  ميرزا  وقال 

التي  القيمة  والهدايا  اجلوائز  من  عدد  أن  الصحفي، 

نالتها خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

فقدت لذلك جاء فكرة إقامة هذا املتحف. 

بقي من وجوائز  ما  كل  انه سيتم جلب  الصايغ  وأكد 

وأفالم وثائقية وغيرها عن سباقات سموه واجلوائز التي 

حصلت عليها خيوله لتكون مرجع لكل مهتمي ومحبي 

خطوات  في  شرعوا  أنهم  إلى  مشيرًا  الرياضة،  هذه 

املتحف،  يحتضن  مؤقت  موقع  عن  البحث  عبر  عملية 

ريثما يتم إنشاء مبنى دائم في أحد إسطبالت سموه.

أسوة  يأتي  املتحف  هذا  قيام  أن  الصايغ   وقال 

باملبادرات التي أطلقتها مؤسسة جودلفني والقت جناح 

كبير من الزوار الذين يأتون إلى دولة اإلمارات ملشاهدة 

الشيخ  السمو  لصاحب  اململوكة  جودلفني  إجنازات 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه الله«. مصطفى عمشان. سيف بن مزينة.

منى الشامسي.عبد الرحمن بني ياس.
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اعتمدت 4 بطوالت رئيسية خالل الموسم 2018-2017

جمعية اإلمارات للبولو تؤكد على توسيع قاعدة اللعبة محليا

له  اجتماعا  للبولو  اإلمارات  جمعية  إدارة  مجلس  عقد 

بفندق ديزرت بالم في دبي برئاسة  علي البواردي  ومت 

ملجلس  الثالث  االجتماع  محضر  على  املوافقة  خالله 

اليبهوني  فارس  من  املقدم  التقرير  على ضوء  اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة األمني العام للجمعية، وبعد نقاش 

التوصيات  بعض  في  النقاش  استمرار  تقرر  مطول 

في  املساعدة   اللجان  وتشكيل  بالنشاط  اخلاصة 

العامة  القواعد  املقبل، كما مت االطالع على  االجتماع 

ومتت  املقترحة  الرياضي  بالنشاط  اخلاصة  واللوائح 

املناقشة  تستكمل  أن  على  األول،  اجلزء  على  املوافقة 

في االجتماع املقبل ملزيد من الدراسة والبحث للخروج 

كما   .. دعم مسيرة اجلمعية  في  تسهم  متكاملة  برؤية 

الشامسي  ناصر  من  املقدمة  التوصية  مناقشة  متت 

الالعبني  بتصنيف  يتعلق  فيما  الهانديكاب  رئيس جلنة 

احملليني واحملترفني بهدف خلق نوعا من التكافؤ خالل 

املنافسات، كما متت تسميه سانتياغو توريغويتر مدير 

املسابقات، فيما قدم جنيب خوري تصورا بشأن حكام 

املباريات وقد مت اعتماد حكام مباريات املوسم اجلديد 

بإشراف نخبة من حكام البولو، وهم من أفضل احلكام 

على مستوى العالم.

بالغتني  للعبة  يرمز  الذي  اجلمعية  شعار  اعتماد  ومت 

موقع  إنشاء  على  العمل  مع  واالجنليزية،  العربية 

من  ملزيد  املعلومات  شبكه  في  االلكتروني  التواصل 

مت  كما  واألعضاء،  واألندية  اجلمعية  بني  التواصل 

 ،2018 ملوسم  اجلمعية  ميزانية  مسودة  على  االطالع 

رياضية  اجلمعية 4 مسابقاتها  إدارة  مجلس  واعتمد 

وفي   ،  2017-2018 اجلديد   ملوسم  خالل  رئيسية 

غنتوت  نادي  مبالعب  تقام  التي  البطوالت  تلك  مقدمه 

للبولو  املفتوحة  اإلمارات  بطولة  والبولو  اخليل  لسباق 

التي تقام خالل الفترة من 10 وحتى 22 ديسمبر املقبل 

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  بطولة  وتعقبها   ،

)حفظه الله( والتي تقام خالل الفترة من 5 وحتى 19 

يناير القادم ، كما اعتمد مجلس اإلدارة تنظيم بطولة 

 9 يناير وحتى   26 الفترة من  في  الفضية  دبي  كأس 

فبراير القادمني مبنتجع ونادي احلبتور للبولو في دبي، 

بإقامة  للبولو  اإلمارات  جمعية  نشاط  مسك  وسيكون 

بطولة كأس دبي الذهبية في الفترة من 16 وحتى 9 

في  احلبتور   ونادي  منتجع  مبالعب  القادمني  مارس 

دبي.

البواردي: توسيع قاعدة اللعبة
ختام  في  البواردى  على  السيد  املجلس  رئيس   أكد 

االجتماع على أن يكون الالعبني احملليني هم األساس 

املرحلة  خالل  اجلاد  العمل  مع  للجمعية،  الرئيسي 

القادمة بهدف توسيع قاعدة اللعبة أيضا من الالعبني 

احملليني الصاعدين مع تشجيع وجود العبني من خارج 

باالحتكاك خالل  االستفادة من خبراتهم  بهدف  البالد 

اليبهونى  سهيل  فارس  السيد  أكد  فيما  املنافسات، 

األمني العام للجمعية في ختام االجتماع  على أن روح 

العمل اجلماعي كانت شعارا بهدف خلق روح األسرة 

الواحدة بني مختلف اللجان والفرق والنوادى املختلفة 

للخروج مبوسم حافل يسهم في دعم مسيرة اللعبة.

اجتماع مجلس إدارة جمعية اإلمارات للبولو.
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تهجين ساللة خيول عربية شبيهة “بالرسوم المتحركة”

اخليول  لتربية  أفادت  The Telegraph  بأن شركة 

أصيلة  عربية  ساللة  استخدمت  املتحدة  الواليات  في 

ومتكنت من تهجني فرس يشبه رأسها ما ورد في فيلم 

  Disney. رسوم متحركة الستوديو

أثار الدهشة  وأشارت الصحيفة إلى أن شكل الفرس 

املقعرة  وجهها  بسبب  البيطريني  األطباء  نفوس  في 

وفتحات أنفها وعيونها الكبيرة جدا . 

ولكن أصحاب الشركة يؤكدون على أن الفرس وتلقب 

املثالية  نحو  باخلطوة  ويصفونها  فريدة  ماغنوم  ري 

ويقدرون قيمتها مباليني الدوالرات . 

وذكر الطبيب البيطري البريطاني تيم هيرت أن اخليول 

العربية معروفة بوجهها املقعر ولكن ليس مبالغا فيه إلى 

احليوانات  وبعض  اإلنسان  أن  إلى  وأشار  احلد.  هذا 

اخليول  أما  والفم  األنف  عبر  التنفس  ميكنها  األخرى 

فتتنفس فقط عبر األنف ولكن مع هذا االنحراف الكبير 

التنفس  الفرس  على  الصعب  من  سيكون  االنف  في 

بارتياح .  وقال جوناثان بيكوك رئيس اجلمعية البيطرية 

البريطانية: "هذا أمر ال يصدق إنها تقريبًا مثل أبطال 

أفالم الكرتون، أمر فظيع فعالً ". 

  " Veterinary Re� ةوأما أديل وتورس محررة مجل

  "cord فأكدت أنها اعتقدت في البداية أن في األمر 

خدعة والصورة مركبة بالكمبيوتر . 

مزارع أوريون في واشنطن،  مدير  ليدلي،  دوغ  وقال 

لديها  يوجد  ال  أنه   ، ماغنوم  ري  الفرس  متتلك  التي 

مشاكل في التنفس ، مضيفًا : نعتقد أنها أجمل اخليول 

العربية في العالم وميكن القول إنها ملكة جمال اخليول . 
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التجويف الفموي
يسحق   . للخيل  الفموي  بالتجويف  الهضم  عملية  تبدأ 

اخليل األعشاب بواسطة أسنانه األمامية عندما يرعى 

وميزجها مع اللعاب .  

لذلك  العملية  هذه  في  األساسي  الدور  األسنان  تلعب 

علينا فحصها بشكل دوري عند طبيب االسنان والتأكد 

منن سالمتها .  

 . اخليل  فم  في  اللعاب  مع  الطعام  املضغ مبزج  يقوم 

يفرز اخليل كميات كبيرة من اللعاب في اليوم ) حوالي 

15-10 لتر( ولعابه ال يشبه بقية احليوانات حيث أنه 

ال يحتوي على انزميات بل هو غني بثاني الكربونات .  

اجلهاز  حمض  لتنظيم  مهم  اللعاب  أن  إال  باإلضافة 

يأكل  أن  اخليل  ليستطيع  مهم  فإنه  وبالتالي  الهضمي 

بسالم و هدوء وملدة طويلة نسبيًا .غالبًا ما ميتزج العلف 

باللعاب . مينح اللعاب اللزوجة والتماسك لألغذية مما 

يسهل حركتها عبر بقية اجلهاز الهضمي .  

من  بكثير  أكثر  بكميات  اللعاب  افراز  األعالف  تسبب 

األطعمة املركزة . وهذه ما يطيل مدة اإلطعام التي تعد 

أساسية ملعاجلة اللعاب .  

التمدد  مبستقبالت  يسمى  ما  اخليل  معدة  متتلك  ال 

الذي  الكامل لإلطعام هو  الوقت  وعوضًا عن ذلك فإن 

املعتدلة  التغذية  االمتالء .  وتيرة  أو  الشبع  شعور  يولّد 

تخفف من خطر االنسداد في األمعاء .  

أنبوب التغذية  ) األمعاء ( :  
األنبوب  هذا  يقع   . ومعدته  اخليل  فم  بني  الرابط  هو 

الطعام  من  كتلة  ترى  أن  السهل  ومن  بشكل سطحي 

تتحرك لألسفل نحو اجلانب األيسر لألنبوب .  

األنبوب الهضمي عند اخليل حساس .  

اخليل  قام  اذا  أو  باللعاب  الطعام  ترطيب  يتم  لم  اذا 

من  خطر  فهناك  هضمه  الصعب  من  شيء  بابتالع 

حدوث االختناق .  

 , الطعام  يحدث هذا عندما ينسد األنبوب بأجزاء من 

عندها يسرع اخليل لدفع الطعام خارجًا على األرض 

ليقلل خطر اإلصابة باالختناق .  

المعدة
معدة اخليل صغيرة مقارن مع باقي األعضاء . لذلك ال 

يبقى الطعام لفترة زمنية طويلة .  

الفتحة العلوية مزودة بصمام قوي مينع خروج محتويات 

املعدة والغازات . ال يستطيع اخليل التجشؤ أو التقيؤ 

, لذلك تصبح معدته شديد االنتفاخ عندما يكون هناك 

الكثير من الغازات .  

مع  النشاء  من  كبيرة  كميات  تتحد  عندما  هذا  يحدث 

بكتيريا املعدة وتبدأ عملية التخمر وإنتاج الغاز الذي ال 

مير بالسرعة الكافية عبر اجلهاز الهضمي ) عند تناول 

كميات كبيرة من احلبوب بفترة زمنية قصيرة (

عند دخول املعدة , يالمس الطعام العصارة احلمضية 

للمعدة وهذا بدوره يفّعل االنزمي املسؤول عن استخراج 

العناصر الغذائية في األمعاء الدقيقة .  

يتابع الطعام طريقه إلى األمعاء الدقيقة بواسطة اجلزء 

األدنى من املعدة الذي يدعى البواب )بني املعدة واملعي(. 

جتعل  التي  الصفراوية  القناة  إلى  الصفراء  تضاف 

هي  وايضًا  باملاء  تنحل  األغذية  في  املوجودة  الدهون 

مصدر للطاقة .  

في البنكرياس , يتم افراز ثاني الكربونات التي تساعد 

على االرتباط باألحماض املوجودة باألطعمة . كما أنه 

الدهون   , البروتني  حتلّل  في   تساعد  انزميات  يوفر 

والكربوهيدرات .  

األمعاء الدقيقة
القابلة  الطاقة  مواد  تستخرج  الدقيقة,  األمعاء  في 

للهضم املستخدمة لنشاط العضالت ومن ثم تخزن في 

العضالت واألنسجة الدهنية للخيل .  

من  النوع  هذا  المتصاص  محددة  قدرة  اخليل  ميتلك 

الكربوهيدرات .  

املعدة  ومحتويات  20متر  حوالي  الدقيقة  األمعاء  طول 

تعبر من خاللها  بسرعة ال تصدق .  

يستغرق الطعام حوالي ساعة لينهي جولته عبر األمعاء 

الصغيرة .  

األمعاء الغليظة
) مكان التجمع الرئيسي(

الغذائية في معدة اخليل جتري من  معظم اخلالصات 

معاجلتها  تتم  الصاعد حيث  والقولون  الغليظة  األمعاء 

بواسطة البكتيريا , الفطريات و األجسام وحيدة اخللية . 

املعاجلة  وتبدأ  لألغذية  الكيميائية  املعاجلة  اآلن  تنتهي 

املكروبيولوجية .  

ميكننا تشبيه األمعاء الغليظة بالسجق الكبير التي تأخذ 

2/3 من احلجم الكلي للتجويف البطني .  

تتم  حيث  أيام  ثالث  حتى  املعد  في  احملتويات  تبقى 

معاجلتها بعدد كبير من االحياء الدقيقة .  

بليون 1    1 حتتوي  الغليظة  األمعاء  محتويات  من  غ 

 من األحياء الدقيقة, هناك عدة اختصاصات مثل انتاج 

الفيتامينات املنحلة باملاء , احلموض األمينية املوجودة 

منها  تستمد  التي  الدهنية  احلموض  و  البروتني  في 

الطاقة .  

أمعاءه  في  مستخرجة  اخليل  طاقة  من  باملائة  ستون 

الغليظة ، قسم كبير يستخرج عبر تفكيك السيللوز في 

ألياف النبات . التوازن بني مختلف أنواع األحياء الدقيقة 

االضطرابات  أن  حيث  جدًا  مهم  الغليظة  األمعاء  في 

ستؤثر على صحة اخليل . 

كفاية  عدم  بسبب  حتدث  قد  االضطرابات  هذه  مثل 

من  الكثير  أو  األلياف  من  القليل   ( التغذية  حصص 

النشاء ( ,االفراط في الطعام, األدوية, الضغط العصبي 

أو مياه شرب غير مناسبة .  

تكون  أن  املهم  من  لذلك  األعشاب  لتناول  مهيأ  اخليل 

الغليظة أي عبر  الطاقة املستخرجة في األمعاء  معظم 

حتلل األنسجة النباتية .  

يسبب هذا توازن بني اجلراثيم املعوية و استقرار وظيفة 

األمعاء .  

الفضالت
عند وجود كمية كافية من الفضالت في املستقيم , يبدأ 

املستقيم املنعكس بالعمل .  

الفضالت  من  عدد  من  الطبيعية  األمعاء  حركة  تتألف 

سهلة التفكك . تعتبر رائحة و لزوجة الفضالت مؤشر 

على وجود اضطرابات في بكتيريا األمعاء الغليظة .  

غالبًا يدل البراز الرطب ) املائي( على أن اخليل يعاني 

علينا  احلالة  هذه  في   . اجلسم  في سوائل  فقدان  من 

تعويض أي خسارة في السوائل ولكن قد جند بعض 

الصعوبة في حال ممانعة اخليل للشرب .  

اذا كنت تعتقد أن اخليل لم يحصل على كمية مياه كافية 

   mash sensitive  )استخدام عليك  طويلة  لفترة 

 مكمل غذائي ينقع ويتناول اخليل الكمية التي يريدها )  

فإنك   , الطعام  من  كبيرة  كميات  للخيل  نقدم  عندما 

تزيد قدرة اخليل على االحتفاظ بالسوائل التي حتتوي 

األمعاء  أو  الصاعد  القولون  في  الكهربائية  الشحنات 

الغليظة .  

بالسوائل  ترتبط  التي  باأللياف  اخليل  تزويد  يجب 

بطريقة صحيحة بحيث ميكن استرداد السوائل املفقودة 

عبر البزار والعرق بسرعة

الجهاز الهضمي عند الخيل
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واإلثارة  باملتعة  للبولو  هلوين  كأس  بطولة  ختام  حفل 

تّوج  كبير  جماهيري  وحضور  كرنفالية  أجواء  وسط 

املباراة  في  تغلبه  بعد  بطاًل،  احلبتور  فريق  نهايته  في 

وتعد   .5-4 بنتيجة  رينوس  منافسه  على  النهائية 

بطولة كأس هلوين باكورة نشاط موسم احلبتور للبولو 

2018-2017، التي أقيمت أول مرة على مالعب نادي 
للبولو  احلبتور  ومنتجع  ونادي  والفروسية  للبولو  دبي 

يدشنها  التعاون  من  حزمة  على  داللة  في  والفروسية 

الناديان في املوسم اجلديد.

ومتيزت املباراة بالندية، وشهدت تفوقًا لفريق احلبتور 

بفارق  فتقدم  نسبيًا  كفته  ورجحت  الثالث،  الشوط  في 

هدفني ونتيجة 2-4، لكن على مدار األشواط األخرى 

لم يكن فريق رينوس صيدًا سهاًل، كما كان في مباراة 

االفتتاح التي خسر فيها أمام احلبتور بنتيجة 3-7، بل 

كان منافسًا عنيدًا، إذ إنه أنهى الشوط األول لصاحله، 

ثم أدرك احلبتور التعادل معه في نهاية الشوط الثاني 

بهدفني لكل منهما.

توماس  احملترف  ومعه  فريقه،  احلبتور  محمد  وقاد 

ارايات وأحمد احلبتور وحبتور احلبتور، إلى الفوز، أما 

فقد  أبواجليبني  رجا  بقوة  العائد  بقيادة  رينوس  فريق 

وايريال  رجلي  ستيوارت  من  كاًل  يضم  بتشكيل  لعب 

تونري وجوستو كوتينيو.

الالعبة  الفنية  اللجنة  اختارت  األلقاب،  صعيد  وعلى 

كما  البطولة،  في  األفضل  الكويت  فريق  العبة  مارينا 

رينوس وصيفًا و »دون جوان« أفضل خيل

فريق الحبتور يتّوج بطاًل لكأس هلوين للبولو
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اختير اخليل »دون جوان« حملمد احلبتور كأفضل خيل.

نادي  رئيس  احلبتور،  محمد  األعمال  رجل  وأعرب 

بأن  سعادته  عن  والفروسية،  للبولو  احلبتور  ومنتجع 

الالعبون  يقدم  وأن  النجاح،  ثوب  بطولة  أول  ترتدي 

في  املشاركة  إلى  تؤهلهم  متميزة  عروضًا  املواطنون 

بطوالت املوسم األعلى تصنيفًا. وقال احلبتور إن جناح 

كأس هلوين ينبئ مبوسم حافل باإلثارة في كل بطوالت 

البولو بالدولة.

بداية قوية للبطولة
شارك في بطولة كأس هلوين للبولو 2017 ستة فرق 

بهانديكاب من 6 إلى 8 جول، وجاءت البداية مبباراتني 

جمعت األولى بني فريقي الكويت وبنجاش، تلتها املباراة 

الثانية بني فريقي احلبتور ورينوس.

املباراة االفتتاحية للبطولة جاءت حماسية ومثيرة، مّثل 

وعلي  اخلرافي،  وحسام  إيه،  بي  تي  من:  كٌل  الكويت 

بنجاش  فريق  لعب  بينما  جولنازو،  ونيكوالي  كشيف، 

بتشكيل يضم الرباعي ايلياس اخلتال، وماركو فوكاشو، 

وفيدريكو، وبوتوباسكو.

حقق فريق احلبتور في املباراة الثانية فوزًا عاليًا على 

اتسمت  مباراة  بعد   ،3  /  7 رينوس  فريق  منافسه 

بالندية في بدايتها، ثم سرعان ما حتول اللعب لصالح 

فريق  مّثل  البطولة.  في  نقطتني  أول  ليجمع  احلبتور 

ومحمد  احلبتور،  وحبتور  احلبتور،  أحمد  احلبتور: 

كٌل  رينوس  فريق  مّثل  فيما  آريات،  وتوماس  احلبتور، 

من: ستيوارت رجلي، وراجا أبوجيبني، وايريال تونري، 

وجوستو كوتينيو.
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زايد  بن  خليفة  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  سمو  تّوج 

آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، فريق 

نادي غنتوت الوردي بكأس املباراة اخليرية االفتتاحية 

أقيمت مبلعب  التي  بولو«  »بينك  الوردي  البولو  ملبادرة 

زايد الرئيسي بنادي غنتوت لسباق اخليل والبولو لدعم 

حملة التوعية بسرطان الثدي، حتت رعاية سمو الشيخ 

وبدعم مجلس  النادي،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  فالح 

أبوظبي الرياضي، في إطار األنشطة املجتمعية ضمن 

مبادرات النادي في عام اخلير.

 حضر املهرجان اخليري، الشيخ محمد بن سهيل آل 

مكتوم، والشيخة عائشة بنت راشد املعال الداعمة حلملة 

البولو الوردي، ومطر سهيل اليبهوني الظاهري عضو 

مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد بن حوفان املنصوري 

نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وأحمد النعيمي 

مدير عام نادي غنتوت، وعدد من املسؤولني والرياضيني 

وعشاق البولو.

وجنح غنتوت الوردي في الفوز على فريق بيفرلي هيلز 

بغياب  بيفرلي  فريق  وتأثر   ،8-5 بنتيجة  كلوب،  بولو 

سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي 

قادته للفوز بكأس املباراة اخليرية في املوسم املاضي 

على فريق بنك أبوظبي التجاري بالنتيجة نفسها.

مباراة متكافئة
جاءت املباراة الرئيسة في املهرجان متكافئة، واتسمت 

األشواط  مدار  على  الفريقني  بني  والندية  باإلثارة 

الوردي صاحب األرض جنح  األربعة، رغم أن غنتوت 

في التقدم 0-3، إال أن فريق بيفرلي جنح في العودة 

تدريجيًا، وحتسنت النتيجة إلى 1-3، وعادت إلى نقطة 

وكاد   ،5-4 جديد  من  غنتوت  وتقدم   ،4-4 التعادل 

عظيمة  األميرة  طريق  عن  التعادل  يحقق  أن  بيفرلي 

ابنة السلطان حسن. ويضغط غنتوت بكل قوة وينجح 

ورفع  القبيسي،  فهد  ومعه  التقدم  في  دسمال  عبدالله 

للتعديل  بيفرلي  محاوالت  ورغم   ،8-5 إلى  النتيجة 

ختام  وفي   .8-5 لتنتهي  يسعفه،  لم  الوقت  أن  إال 

االحتفالية، قام سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة 

مكتوم،  آل  بن سهيل  محمد  الشيخ  يرافقه  نهيان،  آل 

وسعيد بن حوفان املنصوري، وأحمد النعيمي، بتتويج 

بنت  عائشة  الشيخة  وقامت  املباراة،  وحكام  الفريقني 

راشد املعال بتكرمي الرعاة واجلهات التي أسهمت في 

العديد  على  السحب  وجرى  واحلملة،  االحتفال  إجناح 

سلطان بن خليفة يتّوج الفائزين في »بينك بولو«

غنتوت الوردي يتغلب على بيفرلي ويتّوج بكأس البطولة
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من اجلوائز التي رصدت بهذه املناسبة.

فقرات متنوعة
حتّول املهرجان اخليري إلى كرنفال كبير بحضور أكثر 

من 3500 شخص من مختلف اجلنسيات، استمتعوا 

بفقرات احلفل األنيق الذي تزين باللون الوردي ترجمة 

لدعم  املهرجان اخليري  أجلها  أقيم من  التي  لألهداف 

بفقرات  اخليري  احلفل  بدأ  الثدي.  سرطان  مرضى 

خارج  أقيمت  التي  مجتمعية،  وفعاليات  ترفيهية 

احلاضرة  الشخصيات  لكبار  استعراض  ثم  املضمار، 

التي طافت امللعب بسيارات مازراتي املقدمة من شركة 

برميير موتورز أحد أبرز رعاة البولو الوردي. 

واستمتع احلضور بعروض القفز احلر باملظالت ألبطال 

اإلمارات صقور القوات املسلحة حملة األعالم، بجانب 

عرض الكالب البوليسية التابعة لشرطة دبي واخليالة، 

كما أطلقت مبشاركة األطفال 2017 بالونًا من اللون 

األطفال  لدى  الفرحة  من  نوعًا  أضفى  ما  البنفسجي، 

الذين شاركوا أيضًا في بعض املسابقات وركبوا خيول 

)البوني( الصغيرة، كما أقيم معرض »إشراقات« للرسم 

مبشاركة العديد من الفنانات السعوديات. 
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Habtoor polo was declared the 

champions of recently concluded 

Halloween Cup, the first match of the 

polo season held at the Al Habtoor Polo 

Resort and Club. The team has defeated 

the Rhinos Polo team on the final match 

with a score 54-.

The Halloween cup is a week-long 

tournament to officially open the polo 

season in the region. Six teams have 

participated in the event namely: 

Habtoor Polo, Rhinos Polo, Mahra Polo, 

Bangash Polo, Kuwait Polo and Astana 

Polo from Kazakhstan.

The matches were held at Dubai Polo 

Halloween Cup 2017 off to a great start

and Equestrian Club and Al Habtoor 

Polo Resort and Club. Astana polo team 

finished sixth place and Mahra Polo 

landed on the fifth place. The subsidiary 

match was held between Bangash and 

Kuwait leading to a final score of 8 -7 12/. 

The final match was concluded at the 

Al Habtoor Polo Resort and Club where 

hundreds of spectators were present in 

the event.

Awarding ceremonies were held at the 

polo picnic grounds, Habtoor Polo being 

the undefeated champions. Marina 

Galarza of the Kuwait Polo team was 

awarded the Most Valuable Player and 

Don Quan was awarded the best playing 

pony.
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World- class players and woman power
at the Snow Polo World Cup St. Moritz 2018

The 34th edition of the legendary Snow 

Polo World Cup St. Moritz, which will be 

held from the 26th to the 28th of January 

2018, comes up with a novelty: For the 

first time, two women will be captaining 

a team. Another first is Azerbaijan, the 

homeland of polo sports, as patron to 

one of the competing teams. The teams 

will again include a selection of world- 

class players. The interest from sponsors, 

partners and VIP guests is stronger than 

ever. Already, all of the team sponsors, the 
Photo Credit : © Tony Ramirez/www.imagesofpolo.com

Polo

global lead partner and trophy sponsors 

have renewed their commitments;; also, 

new partners have come on board.

The Snow Polo World Cup St. Moritz 2018 

is, once again, set to be a top event with 

spectacular polo being played and a first- 

rate social programme. Four international, 

top- flight teams will be competing for 

the coveted Cartier Trophy against the 

backdrop of the magnificent mountains 

of the Engadine.

Melissa Ganzi, USA, will be captaining 

the Team Badrutt›s Palace Hotel;; she has 

played in St. Moritz on several occasions 

and is very experienced at playing on 

snow. The Russian Zhanna Bandurko will 

be giving her debut on the frozen Lake 

St. Moritz as captain of Team Maserati.

The Italian Rommy Gianni, winner of the 

previous two tournaments, will, yet again, 

be playing for Team Cartier. Azerbaijan, 

who, in January 2017, had come to St. 

Moritz as the host country, will now be 

fielding a team around the talented 
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young team captain Elchin Jamalli. Not 

wanting to miss out on the opportunity 

to compete in the world›s only high- goal 

tournament on snow, notable world- class 

players will be joining the teams.

«We are proud to be able to stage 

another top- rate event next year, 

presenting both social and sporting 

highlights to our guests and spectators,» 

says the organizer Reto Gaudenzi. «We 

owe this to our loyal sponsors, partners, 

and players, and their continued trust in 

us. On top of that, we are pleased to have 

won new backers, and, another first, to be 

able to count on the support

of all five- star hotels in St. Moritz.»

The tournament, created in 1985 as the 

world›s first snow polo tournament, is 

held on the frozen Lake St. Moritz every 

January on the last weekend. Access 

to watch the games has been free to 

the public from the outset, and this will 

continue to be so. A limited number 

of VIP and Chukker Club tickets can be 

purchased in advance through www.

snowpolo- stmoritz.com/tickets.
Photo Credit : © Tony Ramirez/www.imagesofpolo.com
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أوديمار بيغيه رويال أوك أوفشور توربيون كرونوغراف أوبن وورك
إصدار محدود، حصريا لمؤسسة علي بن علي

أوميغا تحتفل بافتتاح أول بوتيك في موناكو 
بحضور األمير ألبرت الثاني والنجمة ناعومي هاريس 

Tissot Excellence ساعة 
لقد حان وقت الرفاهية التامة

أوفشور  أوك  "رويال  بيغيه  أودميار  ساعة  ُصِنَعت 

مع  التيتانيوم  من  وورك"  أوبن  كرونوغراف  توربيون 

طوٍق من السيراميك األسود خصيصا ملؤسسة علي بن 

علي، وبإصداٍر محدود من 20 قطعة فقط. وتأتي هذه 

بالشرق  واهتمامها  الشركة  اللتزام  كتجسيٍد  الساعة 

األوسط و العالقة الوطيدة الطويلة مع الشركة القطرية 

التي تقوم بتوزيع ساعاتها.

لقد متت أعمال التخرمي والهيكلة يدويا بعنايٍة واتقان، 

علي  بن  علي  مبؤسسة  اخلاص  اإلصدار  هذا  ويأتي 

لساعة "رويال أوك أوفشور توربيون كرونوغراف أوبن 

وورك" بقفٍص من التيتانيوم قطره 44 مم، وطوق من 

السيراميك األسود، وبأزراٍر ضاغطة وتاج ميكن إقفاله 

بالضغط والتدوير. امليناء ُمخَرم، وباللون األسود ُيظِهر 

الساعة  الرائعة على حركة  التزيينية  اليدوية  اإلنهاءات 

عليه عالمات  ُثِبَتت  وقد  األسود،  باللون  عدادات  وعليه 

الساعات املشغولة من الذهب األبيض، وعقارب رويال 

باإلضافة  املُضيئة،  املادة  املمّيزة مع - طبقة من  أوك 

إلى الطوق الداخلي األسود.

مليكانيكية  إيالؤها  مت  فائقة  وعناية  خاص  اهتمام 

تأثيرات اجلاذبية، وهي إحدى  التي تتحدى  التوربيون 

التعقيدات الساعاتية الُكبرى واألكثر إثارًة في صناعة 

الساعات الفاخرة، وذلك بفضل أعمال التخرمي والهيكلة، 

مما أدى إلى حتسيناٍت في األداء والدقة،

وإضفاء ملساٍت جماليٍة استثنائية على التصميم.

املطاط  من  املصنوع  السوار  مع  الساعة  هذه  وتكتمل 

من  مصنوٍع  املسمار  طراز  من  ومبشبٍك  األسود 

التيتانيوم.

دشنت عالمة أوميغا السويسرية الراقية بوتيك جديد في 

كازينو مونت كارلو بإمارة موناكو الشهيرة، واحتفلت 

ألبرت  األمير  بحضور  املرموق  احلدث  بهذا  العالمة 

الثاني والنجمة ناعومي هاريس. 

كانت  لطاملا   ،1848 العام  في  انطالقتها  منذ  ومنذ 

الدقة  معايير  أعلى  وتقدمي  االبتكار  في  رائدة  أوميغا 

الريادة  بروح  مدفوعة  الراقية  تصاميمها  في  واجلودة 

تزال تشهد  العالمة ال  فإنها  يومنا هذا  وإلى  والتفرد. 

البوتيك  متاجر  شبكة  تتوسع  حيث  متزايدًا،  منوًا 

اخلاصة بها سنويًا.

والفتتاح البوتيك رسميًا في موناكو أقيمت مراسم قص 

والرئيس  الرئيس  إيشلمان،  رينالد  بحضور  الشريط 

األمير  جانب  إلى  وقف  الذي  أوميغا  لعالمة  التنفيذي 

ألبرت والنجمة ناعومي هاريس وفلورنس أوليفر، املدير 

العام ملجموعة سواتش في فرنسا.

كما حتدث األمير ألبرت الثاني مع الضيوف وتكلم عن 

األمسية قائاًل: » لقد كان من دواعي سروري حضور 

تلك  العديد من مناسبات أوميجا في املاضي وخاصة 

املرتبطة بالرياضة، ومؤخرا كنت معهم في دورة األلعاب 

 – أونوريه  “سانت  الفاخرة  الساعات  دار  قامت 

SAINT HONORE “ بتصميم إصدار أورساي 

وتغيير  التميز  املسافر  مينح  الذي  األنيق  تي  إم  جي 

إم تي إضافة  أورساي جي  تعد  الوقت بشكل سلس. 

ال  وفي حني  الرجالية.  أونوريه  لساعات سانت  جديدة 

أورساي  فإن  األناقة،  مستوى  على  تنازالت  أي  تقدم 

املسافرين  توقعات  لتلبي  مصنعة  اجلديدة  تي  إم  جي 

العامليني الذين يغّيرون مناطق التوقيت بشكل معتاد. 

وتقدم منطقة التوقيت املزدوجة في وقت واحد التوقيت 

في البلد الذي يتواجد فيه املسافر إلى جانب التوقيت 

الساعة  التاج املساعد عند  في وطنه األم. كما يسّهل 

عن  مستقل  بشكل   GMT عداد  من ضبط  متاما   4

العقارب األخرى. 

تقدم العلبة املفتوحة إطاللة رائعة على امليناء وتشطيباتها 

االستثنائية: عداد GMT بـ 12 عداد عند الساعة 6 

متاما، بيان تاريخ واسع عند الساعة 12 متاما، إضافة 

سانت أونوريه
تتألق بإصدار أورساي جي إم تي للرجل األنيق 

ُبني نحاسي  PVD مطبقة على سطح  إلى مؤشرات 

بتشطيب ساتاني. 

مت تبطني العقارب على شكل سيف من PVD الوردية 

على  التعرف  من  تسهل  مضيئة  بيضاء  ألوان  مبواد 

 GMT عقرب  أن  كما  ضوء.  نسبة  أي  في  الوقت 

حملة  في  الثانية  التوقيت  منطقة  متييز  يتيح  األحمر 

بصر. وكالعادة، تضمن سانت أونوريه دائما وضوحا 

مثاليا للقراءة... 

تأتي الساعة من الفوالذ املقاوم للصدأ – لكنها تتوفر 

علبة  في   – وردي   PVD و  بلونني  نسخ  في  أيضا 

مستديرة مقببة جدا قطرها 42 مللم تختلف عن علب 

التشكيالت األخرى للعالمة. 

مثبتة على حزام جلد أسود “بأسلوب جلد التمساح”، 

من املؤكد أن أورساي GMT اجلديدة ستروق لعشاق 

مطالبا  الهواة  أكثر  عن  فضال  واملغامرات،  السفر 

لألشياء االستثنائية.

فلتصبح فريًدا
ال يوجد ما يعكس التميز مثل ساعة ذهبية أنيقة، حيث 

بالتميز  تنتقل  اخلصوص،  وجه  على  الساعة،  هذه  أن 

فائقة  والعلبة  الصافية  فاخلطوط  جديد.  مستوى  إلى 

الدقة تضفي تطوًرا وأناقة مطلقة على هذه القطعة. كما 

أنه ميكن ارتدائها كالقفازات وذلك بفضل خصائصها 

اجللدي  وسوارها  االنسيابية  وانحناءاتها  الصغيرة 

لتصبح جزًءا من أي شخص. فال يوجد ما هو أروع من 

 .Tissot Excellence ارتداء ساعة

األزرق المتدرج إلى األبيض الكالسيكي
تقدم املجموعة طرازات متعددة. فاإلصدار األكثر حداثة 

يبرز اجلانب النبيل من علبتها التي تتمتع بلون الذهب 

الوردي عيار 18 قيراط واملزودة مبينا ذات لون أزرق 

متدرج رائع يزداد إعتامه كلما اقترب من حافة العلبة 

مزودة  تأتي  أنها  حيث  ساحًرا.  عمًقا  عليها  ليضفي 

بسوار جلدي ذي لون أزرق جّذاب ليتماشى معها. كما 

تتوافر أشكال أكثر كالسيكية من خالل طرازات مزودة 

مبينا بيضاء وعلبة ذات لون ذهبي وردي أو أصفر عيار 

البسيط  اجلانب  يبرز  أسود  قيراط وسوار جلدي   18
للساعة، هذا عالوة على مؤشراتها الطويلة الرائعة.

األوليمبية في ريو دي جانيرو، ويسرني أن أرحب بهم 

هنا في موناكو ».
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نجم هوليوود الشهير يرتدي ساعة أوميغا الجديدة في مهرجان البندقية
جورج كلوني يرتدي ساعة سيماستر أكواتيرا الجديدة

الفطيم للسيارات تعرض سيارة
تويوتا عديمة االنبعاثات الكهربائية في معرض ويتيكس

ظهر جنم هوليوود الشهير جورج كلوني في مهرجان 

البندقية السينمائي السابع واألربعني بإيطاليا لالحتفال 

وكتبه  الذي أخرجه  لفيلم سوبوربيكون  األول  بالعرض 

املدينة  تواجده في  وأثناء  وإيثان كوين.  كل من جويل 

مّت رصد جورج كلوني مرتديًا ساعة أوميغا سيماستر 

أكواتيرا من التشكيلة اجلديدة. وتأتي الساعة اجلديدة 

بعلبة متماثلة قياس 41 ملم  مصنوعة من الستينلس 

باللون الرمادي. ميكنكم احلصول  ستيل ومينا وإبزمي 

التسلسلي  الرقم  عبر  بالبحث  اإلصدارة  هذه  على 

. 220.12.41.21.03.002 

السيارات،  لصناعة  العاملية  »نيسان«  شركة  أعلنت 

بطولة  لرعاية  العاملية  شراكتها  عقد  متديد  عن  اليوم، 

األوروبي  السوبر  كأس  وبطولة  أوروبا،  أبطال  دوري 

أيضًا ملدة ثالث سنوات إضافية. واحتفل الالعب غاريث 

بيل بهذا اإلعالن من خالل مفاجأة مجموعة من تالميذ 

املدارس في مدينة مدريد بأسبانيا، ومشاركتهم ذكريات 

هدفه األشهر في نهائي عام 2014 ضد نادي أتليتيكو 

مدريد. وتأتي هذه االتفاقية قبل أولى مباريات موسم 

تشهد  والتي   ،2017/2018 أوروبا  أبطال  دوري 

كونها  في  اليابانية  السيارات  استمرار شركة صناعة 

 .2020/2021 موسم  حتى  للبطولة  رسميًا  شريكًا 

استثمار  أكبر  كونه  أوروبا  أبطال  دوري  ويواصل 

والذي  الرياضية،  البطوالت  رعاية  في  نيسان  لشركة 

بدأته الشركة مع انطالق موسم 2014/2015.   

السنوية  الرياضية  البطولة  أوروبا  أبطال  دوري  ويعد 

العدد  إجمالي  يبلغ  حيث  العالم،  في  مشاهدة  األكثر 

التراكمي ملتابعي مبارياته عبر أجهزة التلفاز أكثر من 

3.6 مليار مشاهد في املوسم الواحد. وبلغ عدد متابعي 
املباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2017، والتي 

»نيسان« تمدد شراكتها
مع بطولة دوري أبطال أوروبا

عشر  الثاني  باللقب  مدريد  ريال  فريق  بتتويج  انتهت 

في تاريخه بعد فوزه على يوفنتوس اإليطالي، أكثر من 

160 مليون شخص على مستوى العالم، وهو ما يضع 
حدث  أي  مع  مقارنًة  األولى  املرتبة  في  املباراة  هذه 

رياضي عاملي في مختلف أنحاء العالم. 

»نيسان«  ستواصل  اجلديد،  الشراكة  عقد  ومبوجب 

تعبئة  تتيح  هيدروجني  محطة  أول  تدشني  أعقاب  في 

السيارات الكهربائية التي تعمل بخاليا الوقود في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وانسجامًا مع التزامها بدعم 

األهداف البيئية لرؤية اإلمارات العربية املتحدة 2021، 

النقل  في  الرائدة  للسيارات،  الفطيم  شركة  عرضت 

املستدام منذ عام 2008، واملوزع احلصري لسيارات 

أحدث سياراتها  املتحدة،  العربية  اإلمارات  في  تويوتا 

التي تعمل بتقنية خاليا الوقود عدمية االنبعاثات، وذلك 

في معرض ويتيكس 2017 لتكنولوجيا املياه والطاقة 

أول  ميراي،  تويوتا  سيارة  عرض  خالل  من  والبيئة، 

سيارة كهربائية تعمل بخاليا الوقود في البالد.

الذي  الهيدروجني،  على  ميراي  تويوتا  سيارة  تعمل 

يتحول إلى كهرباء داخل كتلة خاليا الوقود في السيارة، 

العاملة  التقليدية  السيارات  أداء  يضاهي  أداًء  وتقدم 

إلى  احلاجة  دون  من  التقليدي،  الوقود  محركات  على 

تعبئتها  إعادة  إمكانية  مع  خارجي،  كهربائي  شحن 

عن  فضاًل  دقائق،  خمس  من  أقل  خالل  بالهيدروجني 

 ، كيلومتر   500 من  أطول  مسافة  قطع  على  قدرتها 

أنبوب  من  انبعاثات  أية  تصدر  أن  دون  من  كله  وذلك 

في أول عرض لها بالمنطقة »رينج روڤر« الجديدة 2018
في معرض دبي الدولي للسيارات

امتالك حقوق واسعة في مباريات دوري أبطال أوروبا، 

فضاًل عن إمكانية استغاللها للحقوق احلصرية األخرى، 

مثل الكشف عن حَملَْة الالفتة دائرية الشكل التي حتمل 

كل  قبل  امللعب  منتصف  دائرة  وتغطي  البطولة  شعار 

مباراة، واإلعالن عن أفضل هدف لألسبوع في الدوري، 

وذلك عبر التفعيل الرقمي من »نيسان«.
مع  الهيدروجني  ويتحد  هذا  املاء.  بخار  سوى  العادم 

الوقود  الهواء، في كتلة خاليا  األوكسجني املأخوذ من 

تطل سيارة »الند روڤر« اجلديدة مبواصفات استثنائية 

الفخامة، وجتعل من كل  تتربع من خاللها على عرش 

رحلة فيها جتربة غنية للسائقني والركاب على حد سواء، 

و سيتم عرضها ألول مرة في منطقة الشرق األوسط 

نوفمبر   14 في  للسيارات  الدولي  دبي  معرض  خالل 

.2017

إطالقها  مت  عندما  السيارة  لهذه  األول  التصور  وكان 

املناطق  في  للسير  تكون مخصصة  أن  عامًا   50 قبل 

الريفية، ولكنها سرعان ما شقت طريقها نحو شوارع 

املدن، واستمرت بالتطور منذ ذلك احلني لتصبح محط 

أنظار العالم وتتصدر فئة السيارات الرياضية الفاخرة 

متعددة االستخدامات.

مذهل،  خارجي  بتصميم  اجلديدة  روڤر«  »الند  وجاءت 

باإلضافة إلى تعزيز سبل الراحة والتقنيات االستهالكية 

احلديثة في املقصورة الداخلية. وتساهم مزايا الراحة 

احملّسنة في االرتقاء بتجربة السفر للسائقني والركاب 

على حد سواء. حيث تتمتع املقاعد األمامية بـ 24 حركة 

بفضل إطاراتها اجلديدة، فضاًل عن تزويدها مبزيد من 

أيضًا  ومت  للتدفئة.  قابلة  جانبية  ومساند  الفوم،  مادة 

إعادة تصميم اجلزء اخللفي من املقصورة بشكل كامل، 

وفسيحًا  مريحًا  مالذًا  اجلديد  املقاعد  تصميم  ويوفر 

للركاب دون التأثير على مساحة التحميل اخللفية.

محرك  تغذي  التي  الكهرباء  لتوليد  السيارة،  داخل 

السيارة الكهربائي.
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»XC40« الجديدة تستكمل تشكيلة »فولفو« العالمية
في قطاع السيارات المتعددة االستخدامات الفاخرة

»نيسان« تطلق السيارة الرياضية األكثر مبيعًا في العالم
»إكس-تريل« 2018 في منطقة الشرق األوسط 

الفاخرة،  السيارات  صانع  للسيارات«،  »فولفو  تعمل 

على توسيع تشكيلتها من السيارات الرياضية املتعددة 

 ”XC40“ اجلديدة  إطالق حتفتها  مع  االستخدامات 

السيارات  فئة  إلى  تنتمي  والتي  اليوم،  الصغيرة 

سوق دبي الحرة
تفتتح متجرًا جديدًا في »دبي باركس آند ريزورتس«

أوريس السويسرية
تتألق بإصدار موفمبر لدعم المشاريع الخيرية

افتتحت سوق دبي احلرة رسميًا مؤخرًا متجرًا جديدًا 

ريزورتس«  آند  باركس  »دبي  منتجع  في  التجزئة  لبيع 

دبي  ريفرالند  مبنطقة  فريدة  ترفيهية  وجهة  يعد  الذي 

دبي«  »موشنجيت  وهي:  منتزهات  عدة  على  يشتمل 

و«ليجوالند دبي وليجوالند وتر بارك« و«بوليوود باركس« 

و«ريفرالند« الذي يضم القرية األيرلندية وفندق البيتا.

مسؤولي  من  عدد  الرسمي  االفتتاح  مراسم  حضر 

شركة «دي  ومسؤولي  التنفيذيني  احلرة  دبي  سوق 

إكس بي إنترتيمنت«، حيث بلغت مساحة املتجر، الذي 

آند  باركس  دبي  في  دبي  ريفرالند  مدخل  بجانب  يقع 

ريزورتس، 350 مترا مربعا. 

وأعرب كولم ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئيس مجلس 

خالل  احلرة،  دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 

الفريد  املتجر  هذا  بافتتاح  عن سعادته  االفتتاح  حفل 

افتتح  الذي  ريزورتس،  آند  باركس  دبي  منتجع  في 

أعدادًا  حاليُا  ويستقطب  املاضي،  ديسمبر  في  بدوره 

»دي  مسؤولي  ماكلوكلني  وشكر  الزوار،  من  متزايدة 

سوق  عمل  فريق  ساعدوا  الذين  بي إنترتيمنت«  إكس 

في  »إكس-تريل«  من   2018 طراز  نيسان  أطلقت 

متعددة  الرياضية  السيارة  األوسط،  الشرق  منطقة 

اآلن  وهي  العالم،  في  مبيعًا  واألكثر  االستخدامات 

التي  التحديثات  من  مجموعة  مع  املنطقة  في  متوفرة 

تعزز جودة السيارة وفخامتها. وتشمل التغييرات التي 

أجريت على السيارة تعديل التصميم اخلارجي ليصبح 

مقصورة  مكونات  جودة  وتعزيز  وصالبة،  متيزًا  أكثر 

السيارة مع مزايا جديدة، وجعل السيارة عملية بصورة 

أكبر للمستخدمني، فضاًل عن إدخال عدد من التقنيات 

املبتكرة جلعل جتربة القيادة أكثر متعة وأمانًا. 

وقد وصلت مبيعات نيسان إكس-تريل عامليًا إلى أكثر 

وهو   ،2016 املالية  السنة  في  وحدة   835000 من 

االستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارة  يجعلها  ما 

العالم.  في  مبيعًا  واألكثر  املستخدمني  لدى  املفضلة 

جرى  التي  اجلديدة  والتحسينات  املزايا  ومتنح 

اجلديدة،   2018 إكس-تريل  نيسان  على  إدخالها 

وخصائص  خيارات  املغامرة،  وعشاق  الشابة  لألسر 

سبعة، باإلضافة إلى خمسة ألوان تنبض باحلياة، مع 

االستمتاع بالراحة واملساحة التي ال تضاهى. 

استثنائية تعزز جتربة القيادة. وميكن للعمالء االختيار 

بني طرازين أحدهما يضم خمسة مقاعد واآلخر يضم 

دبي احلرة في افتتاح هذا املنفذ اجلديد. 

متنوعة  وسلعًا  أصنافًا  لعمالئه  اجلديد  املتجر  ويقدم 

املنتجات  من  مختارات  األلعاب،  السكاكر،  تشمل 

التذكارية  الهدايا  من  مجموعة  إلى  إضافة  اآليرلندية، 

عن دبي في قسم »تيست أوف آرابيا« الذي يعكس روح 

املكان.  وتتوافر خدمة »اضغط واستلم« أو »كليك آند 

القادمني من  لزوار دبي  كوليكت« على شبكة اإلنترنت 

اخلارج، وعداداً لبطاقات سحب »أروع مفاجآت سوق 

دبي احلرة«. 

التجزئة  عام  مدير  الريس،  أحمد  قال  جانبه  من 

أن  يسعدنا   « بي إنترتيمنت:  إكس  دي  في  والضيافة 

أول متجر جتزئة لسوق دبي احلرة  نفتتح في وجهتنا 

في مدينة دبي، وذلك ملا يشكله من إضافة كبيرة إلى ما 

تقدمه ريفرالند دبي«.

مدينة  في  الفاخرة،  االستخدامات  املتعددة  الرياضية 

قد  أنه   ،”XC40“ وصول  ويعني  اإليطالية.  ميالنو 

في  األولى  وللمرة  للسيارات«،  »فولفو  لدى  أصبح 

تنتمي  عامليًا  متوفرة  جديدة  سيارات  ثالث  تاريخها، 

إلى فئة السيارات الرياضية املتعددة االستخدامات في 

ما  السيارات،  سوق  في  تطورًا  األسرع  القطاع  هذا 

املبيعات  النمو من حيث  املزيد من  أمام  الطريق  ميّهد 

يتعلق  فيما  منوذج  أول   ”XC40“ وُتعّد  والربحية. 

لـ«الوحدة  وفقًا  اجلديدة  النموذجية  املركبات  بهندسة 

للسيارات«،  »فولفو  )CMA( في  املدمجة”  الهندسية 

عائلة  في  املستقبلية  السيارات  كل  تدعم  والتي سوف 

»40«، مبا في ذلك املركبات الكهربائية بالكامل. وتتيح 

خاصية »الوحدة الهندسية املدمجة« للشركة، والتي مت 

تطويرها بالتعاون مع »جيلي«، وفورات احلجم الالزمة 

لهذا القطاع.

 “ Oris – قامت دار الساعات السويسرية » أوريس

Movem�  بإبرام شراكة جديدة مع مؤسسة موفمبر-

ber ملكافحة املخاطر الصحية للرجال، وفي في إطار 

رؤيتها لتحقيق التغيير لألفضل، تفخر أوريس بأن تعلن 

دار  تفخر  الرسمي. كما  أنها أصبحت شريك موفمبر 

النقاب عن إصدار موفمبر اجلديد،  الساعات، بكشف 

وهي ساعة إصدار خاص مصنوعة بالشراكة مع اجلهة 

الساعة  هذه  تستند  للرجال.  الدولية  اخليرية  الصحية 

 Divers( 65“ إلى إصدار أوريس الشهير »دايفرز 

Sixty-Five(، وهي قطعة تراث مستوحاة من ساعة 

الغواص من أوريس ألول مرة في عام 1965. 

تأسست مؤسسة موفمبر عام 2003 وتعمل على تذليل 

الرجال،  تواجه  التي  الصحية  القضايا  أكبر  من  عدد 

مبا في ذلك مكافحة األوروام واألمراض النفسية التي 

تصيب الرجال. مهمتها هي مساعدة الرجال في عيش 

أطول  بحياة  واالستمتاع  صحة،  سعادة،  أكثر  حياة 

نوفمبر،  كل  وفي  االكتئاب.  أمراض  من  وحمايتهم 

جلمع  الشوارب  إطالق  على  الرجال  املؤسسة  تشجع 

بإدارتها  تقوم  صحيا  مشروعا   1200 لدعم  األموال 

عاملي  بتأييد  احلدث  ويتمتع  العالم.  أنحاء  جميع  في 

والكوميديا    الرياضة  مشاهير  من  العديد  يدعمه  كما 

واملوضة.
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سوق دبي الحرة تفوز بجائزة
“فرونتير”  كأفضل سوق تجزئة لعام 2017

التوالي  على  الثامنة  للمرة  احلرة  دبي  سوق  حصدت 

جائزتها الرئيسية جلوائز فرونتير املرموقة حتت مسمى 

عقدت  والتي  واحد«  موقع  في  للعام  التجزئة  سوق   «

صناعة  في  »فرونتير«  جائزة  وتعد  فرنسا.  كان,  في 

مجال  في  »االوسكار«  مبثابة  بالتجزئة  والبيع  السفر 

الفن واالبداع، حيث يقام حفل سنوي لتكرمي الفائزين 

من خالل معرض الرابطة العاملية لإلعفاء من الضرائب 

“Tax Free World Exhibition”  وحيث تعتبر 

جوائز »سوق التجزئة لهذا العام« هي من أكثر اجلوائز 

الرئيس  نائب  ماكلوغلني،  كولم  وقال  بينها.  شهرة 

»هذه  احلرة:  دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  التنفيذي 

هي املرة الثامنة التي حتصل فيها سوق دبي احلرة على 

جائزة« سوق التجزئة في املطار »منذ أن بدأت اجلوائز 

قبل 33 عاما. وهناك الكثير من املنافسة في هذه الفئة 

وأود أن أشكر املنظمني والقضاة على دعمهم. وأْنَضم 

إلى  جانب رئيس مجلس اإلدارة سمو الشيخ أحمد بن 

سعيد آل مكتوم في تكريسه لهذه اجلائزة لكل فرد من 

أعضاء فريق سوق دبي احلرة ».

من  األولى  املرتبة  في  احلرة«  دبي  »سوق  وجاءت 

في  مبا  الفئة  نفس  في  املدرجة  األخرى  القائمة  بني 

»دوفري  و  احلرة«  للخدمات  »دلهي  و  »كابي«  ذلك 

إنترناشونال« و »إيفر ريتش كوربوريشن« و »الغاردير 

ترافيل ريتايل« - أيليا لندن لوتون إيربورت و »مومباي 

احلرة«. أطلقت جوائز فرونتير في عام 1985 من قبل 

مجلتها، وتهدف اجلوائز إلى معرفة املتميزين في هذه 

الصناعة مبنح اجلوائز للفائزين في 17 فئة. وفي هذا 

جلنة  قبل  من  التجزئة«  »سوق  جائزة  تقييم  مت  العام، 

صناعة  ممثلي  كبار  تضم  والتي  احلكام،  من  دولية 

التجزئة السفر.

احلرة  دبي  سوق  مبيعات  منو  يصل  أن  املتوقع  ومن 

إلى 1.88 مليار دوالر أمريكي في هذا العام والتوسع 

املوردين  مع  وشراكتها  التجزئة  عرض  في  املتواصل 

التي  الرئيسية  النقاط  بعض  هناك  وكانت  الرئيسيني 

أشار إليها احلكام قبل منح جائزة » أفضل سوق جتزئة 

للمطارات للسنة في موقع واحد ».

 فازت سوق دبي احلرة بجائزة »أفضل متاجر التجزئة 

للعام« ألول مرة في عام 1985 - في حفل توزيع جوائز 

فرونتير أواردز األول، ثم في األعوام 2000 و 2001 

و 2004 و 2007 و 2012 و 2014. كما فازت هذه 

ذلك  في  السنني مبا  مر  على  أخرى  فئات  في  العملية 

»أفضل حملة تسويقية« في 1986 و 1990 و 2009 

و 2015. في عام 1986، قدم لكولم ماكلوغلني جائزة 

»أفضل شخصية للسوق احلر للعام«، وفي عام 2004 

مت تقدمي »جائزة اإلجناز ملدى احلياة«  للصناعة املعفاة 

السابق  الرئيس  كان  حني  في  اجلمركية.  الرسوم  من 

جورج هوران حصل أيضا على نفس اجلائزة في عام 

2016 بعد تقاعده في يونيو. بعد 33 عاما من العمل 

في الشركة.

آرابيان بزنس تكرم الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة
تكريم ماكلوكلين بجائزة اإلنجاز الحياتي من آرابيان بزنس 

مجلس  لرئيس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كولم  نال 

جائزة  احلرة،  دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 

اإلجناز احلياتي خالل حفل توزيع جوائز آرابيان بزنس 

بدبي  ماركيز  ماريوت  دبليو  جي  فندق  في  أقيم  الذي 

الثالثني  الذكرى  مع  بالتزامن  وذلك  نوفمبر،   13 في 

لتأسيس مجموعة أي تي بي ميديا.

البرامج املخضرم  نيل، الصحافي ومقدم  أندرو  وأدار 

في هيئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي، فعاليات احلفل 

فائزين  عشرة  إلى  الفئة  هذه  في  جوائزه  منح  الذي 

كانت لهم إجنازات ومساهمات كبيرة في املنطقة خالل 

السنوات الثالثني املاضية.

من  دبي  توفره  ما  إلى  جناحه  سبب  ماكلوكلني  وعزا 

بيئة تشجع على التطور والنمو، حيث قال خالل تسلمه 

اجلائزة من علي عكاوي الرئيس التنفيدي ملجموعة أي 

تي بي ميديا: »كان األمر سهال بالنسبة لي أن أتعلم من 

اآلخرين، وفي مثل هذه املناسبات أشعر بأن اجلوائز 

أتلقاها ليست مقدمة لي، وإمنا إلى حكومة دبي  التي 

وإلى رئيس مجلس إدارتنا سمو الشيخ أحمد بن سعيد 

الدعم  كامل  احلرة  دبي  لسوق  قدم  الذي  مكتوم،  آل 

وهيئ لها جميع سبل النجاح.« 

اإلجناز  جائزة  بتسلم  »أتشرف  ماكلوكلني:  وأضاف 

احلياتي من آرابيان بزنس وأنا سعيد باالنضمام إلى 

هذه الكوكبة من الرواد في مجاالت تخصصهم، الذين 

أحدثوا فرقاً في حياة اآلخرين على مدى العقود الثالثة 

املاضية.« 

ماكلوكلني،  جانب  إلى  اجلائزة  تسلم  مراسم  حضر 

فيهم  عائلته وعدد من مسؤولي سوق دبي احلرة مبن 

راميش كيدامبي، رئيس العمليات، وصالح تهلك، نائب 

برور،  ونك  املؤسساتية،  اخلدمات  التنفيذي-  الرئيس 

ومايكل  التجارية،  للشؤون  التنفيذي  الرئيس  نائب 

شميد، نائب أول الرئيس- دعم التجزئة. 

األمسية،  خالل  اجلائزة  بهذه  اآلخرين  الفائزين  ومن 

للتسامح  سابقا  دولة  وزيرة  القاسمي،  لبنى  الشيخة 

)مجموعة  علي  يوسف  الدولي،  والتعاون  وللتنمية 

اللولو(، سني فاركي )جيمس التعليمية(، محمد العبار 

)مجموعة إعمار(، محمد الشايع )مجموعة الشايع(، و 

منيب املصري )رئيس مجلس إدارة باديكو( وغيرهم.
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المنتدى االقتصادي اإلماراتي الهندي الثالث
يكرم الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة 

مجلس  لرئيس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كولم  فاز 

اإلدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي احلرة، بـ »جائزة 

الرئيس التنفيذي في قطاع التجزئة للعام« خالل حفل 

فعاليات  ضمن  أقيم  الذي  التغيير  قادة  جوائز  توزيع 

في  الثالث   الهندي  اإلماراتي  االقتصادي  املنتدى 

أطلقت شركة ريتشارد ميل ساعتها اجلديدة كليًا »حلبة 

مرسى ياس آر إم 055« بإصدار محدود يقتصر على 

حرفيًا  مصنوعة  الدولة،  في  حصريًا  ُتباع  قطعة   50

من مادة التيتانيوم الصافي التي مّت اختيارها بعناية، 

حلبة  واسم  شعار  حتمل  التي  الساعة  إطالق  ويأتي 

األمد  وطويلة  الناجحة  للشراكة  تجسيدًا  ياس  مرسى 

ياس  مرسى  وحلبة  ريتشارد  شركة  بني  جتمع  التي 

قّدمت  املستمر،  التعاون  الى  رمزية  إشارة  وفي  معًا. 

ريتشارد ميل ساعة آر إم 055 بألوان مضمار سباق 

حلبة مرسى ياس، وطغى على الواجهة األمامية للساعة 

على  العمل  ومت  احللبة.  مييز  الذي  األخضر  اللون 

تصميم الساعة التي تتميز بدقتها بهدف إبراز املعالم 

إذ  واحللبة،  ميل  ريتشارد  بني  جتمع  التي  الرئيسية 

قامت ريتشاردميل بوضع شعار حلبة مرسى ياس على 

لوح الكريستال السافيري الذي يشكل خلفية الساعة. 

منتجع جراند حبتور بدبي في 8 نوفمبر.  

في  ملساهماته  تقديرًا  التكرمي  بهذا  ماكلوكلني  وحظي 

مجتمع اإلمارات وجهوده البارزة في جناح سوق دبي 

احلرة التي سجلت مبيعاتها السنوية 1.85 مليار دوالر 

في عام 2016.

أن  »يسعدني  اجلائزة:  تسلمهه  لدى  ماكلوكلني  وقال   

أنال هذا الشرف وأن أهديه إلى سمو الشيخ أحمد بن 

سعيد آل مكتوم، وذلك ملا قدمه سموه من دعم مستمر 

وإلى  احلرة،  دبي  مؤسسة سوق  إلى  السنني  مر  على 

فريق عمل سوق دبي احلرة، وأهنئ الزمالء الذين فازوا 

باجلوائز معي وساهموا في تنمية العالقات االقتصادية 

ميادين  في  بصماتهم  وتركوا  البلدين،  بني  املتبادلة 

خبرتهم.«

جانب  إلى  للمنتدى  األول  اليوم  فعاليات  حضر 

ماكلوكلني، الذي كان من أبرز املتحدثني فيه، عدد من 

مسؤولي سوق دبي احلرة مبا فيهم راميش كيدامبي، 

رئيس العمليات، وصالح تهلك، نائب ارئيس التنفيذي- 

اخلدمات املؤسساتية، ونك برور، نائب الرئيس التنفيذي 

املوارد  الرئيس-  نائب  علي،  ومنى  التجارية،  للشؤون 

البشرية.

 وكرمت جوائز قادة التغيير منظمات بارزة وقادة أعمال 

والبلدان  بلدانهم  اقتصادات  منو  زيادة  في  ساهموا 

املضيفة من خالل جهودهم التجارية في ميادين واسعة 

املالي  والقطاع  والعقارات  البناء  مثل  الصناعات  من 

وجتارة التجزئة والتعليم وغيرها.

www.ArabHorseCouture.com

ُتعتبر ساعة حلبة مرسى ياس آر إم 055 ابتكارًا تقنيًا 

عالم  من  املستوحاة  اإلبداعية  باللمسات  مفعمًا  عاليًا 

التشطيبات أجريت يدويًا وفق أعرق  السرعة. كما أن 

تقاليد صناعة الساعات.
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