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فروسية اإلمارات إبداع و أنشطة مميزة

الفعاليات شهر فبراير الذي يعج باألنشطة والبطوالت  تتسارع األيام لتصل محطة قطار 

الكبرى في مجال سباقات السرعة انطلق كرنفال كأس دبي العاملي الذي يفضي إلى الكأس 

األغلى في العالم  يوم السبت 31 مارس.

وفي هذا العدد حوار خاص مع فارس قفز احلواجز الشيخ علي عبدالله بن ماجد القاسمي.

نوفمبر شهد أيضًا عددًا من البطوالت الكبرى في املضامير األخرى، وعلى رأسها مضمار 

رئيس  السمو  فبراير كأس صاحب  من  احلادي عشر  في  يشهد  الذي  أبوظبي،  العاصمة 

الدولة، بشقيه للخيول العربية األصيلة واملهجنة األصيلة.

في مجال سباقات القدرة أيضًا يعتبر احلدث األبرز كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة 

ملسافة 160 كم، وهو يشكل مع كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

للقدرة الذي أقيم في يناير املاضي، أهم البطوالت على مستوى العالم في رياضة القدرة من 

حيث التصنيف واملشاركات الدولية، باإلضافة إلى اجلوائز األغلى.

املوسم، حيث  من  انقضى  الذي  اجلزء  في  كبيرًا  احلواجز شكلت حضورًا  قفز  منافسات 

شهدنا عددًا من البطوالت ذات املستوى العاملي، مثل بطولة دبي الدولية )5 جنوم( وبطولة 

الشراع الدولية.

عروض جمال اخليل التي ظلت في تطور مضطرد استقطبت اهتمامًا كبيرًا، حيث أقيمت 

اإلمارات  وبطولة  عجمان  كبطولة  الثابتة  احملطات  إلى  باالضافة  الفجيرة،  في  العروض 

الوطنية التي استضافها ميدان قفز احلواجز بنادي أبوظبي للفروسية.

رياضة البولو واصلت حيويتها، حيث أقام نادي غنتوت للبولو عددًا من الفعاليات كان ختامها 

بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، التي كسبها فريق أبوظبي. وفي دبي شهد منتجع 

أولى جوالتها  للبولو عبر  الذهبية  فعاليات بطولة كأس دبي  انطالقة  للبولو  ونادي احلبتور 

»كأس مكالرين«، التي تستمر حتى التاسع من فبراير. وبخالف كأس مكالرين تشتمل هذه 

البطولة على كأس بولو ماسترز، وكأس جوليوس باير، وكأس حتدي دبي، واخلتام كأس دبي 

الذهبي في الثالث عشر من أبريل. 
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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+ 

افتتاح كرنفال كأس دبي 
العالمي برعاية لونجين

مهرجان محمد بن راشد 
للقدرة

أكثر من 1100 فارسا 
وفارسة يشاركون في 

الفعاليات

10
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“دي رنانة” تتألق في 
بطولة عجمان لجمال الخيل

بطولة اإلمارات الوطنية 
30لجمال الخيل في أبوظبي

كأس رئيس الدولة للقدرة 
في قرية بوذيب

 
 

 

 
@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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كأس رئيس الدولة للبولو 
بغنتوت

فريق أبوظبي يتوج بلقب 
البطولة

36

بطولة الشراع الدولية

هنريك يتوج بلقب الجائزة 
الكبرى

بطولة دبي الدولية لقفز 
الحواجز

شنايدر تحلق بلقب الجائزة 
الكبرى

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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أكثر من 1100 فارسا وفارسة شاركوا في المهرجان

محمد بن راشد يتوج سيف المزروعي بكأس سموه للقدرة

تّوج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

لسباق  بطاًل  املزروعي  سيف  الفارس  الله(،  )رعاه 

للقدرة ملسافة  11 من كأس محمد بن راشد  النسخة 

160 كلم، وذلك في ختام مهرجان سموه، الذي أقيم 

برعاية  السلم،  سيح  في  للقدرة  الدولية  دبي  مبدينة 

أفضل  من  وفارسة  فارسا   360 ومبشاركة  لوجنني 

فرسان القدرة العامليني وأبطال اإلمارات ودول اخلليج 

والعالم العربي ميثلون 32 دولة.  

شهد السباق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد 

شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل 

بن  منصور  الشيخ  سمو  السباق  شهد  كما  الرئاسة، 

محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة رئيس املجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية، والشيخ خالد بن عبد الله آل 

خليفة النائب األول لرئيس االحتاد الدولي للفروسية.

فعاليات  على  الستار  كم   160 الـ  سباق  ويسدل 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مهرجان 

مكتوم للقدرة، الذي اشتمل على 3 سباقات أخرى، هي 

وسباق  كم،   100 ملسافة  اخلاصة  اإلسطبالت  سباق 

السيدات ملسافة 100 كم، وسباق جميلتي املخصص 

لألفراس ملسافة 120 كم.

دبي  نادي  من  بتنظيم  املهرجان  فعاليات  وأقيمت 

االمارات  احتاد  مع  والتنسيق  وبالتعاون  للفروسية 

للفروسية،  الدولي  االحتاد  اشراف  وحتت  للفروسية 

وبرعاية لوجنني.

ورصدت اللجنة املنظمة جوائز قيمة حيث ينال العشرة 

األوائل سيارة لكل منهم، وينال احلاصلون على املراكز 

من احلادي عشر إلى السبعني مبلغ 100 ألف درهم 

لكل واحد منهم.

المزروعي ينتزع اللقب
دملا«  »نوبولي  صهوة  على  املزروعي  سيف  متكن 

إلسطبالت )MRM( من قطع املسافة في 6:32:20 

ساعة مبعدل سرعة 24.47 كلم/   ساعة، وجاء في املركز 

الثاني الفارس عبد الله غامن املري على صهوة »فاران« 

إلسطبالت F3((، مسجاًل زمنا قدره 6:32:21 ساعة 

ومبعدل سرعة بلغ 24.47 كلم/    ساعة.

خليفة  محمد  سعيد  الفارس  الثالث  املركز  في  وحل 

إلسطبالت  كاسو«  دي  »نابي  صهوة  على  املهيري 

سرعة  ومبعدل  ساعة،   6:32:45 مسجاًل   )MRM(

بلغ 24.44 كلم/   ساعة، وجاء في املركز الرابع الفارس 

من  امي«  سي  »ال  صهوة  على  املري  حمدان  محمد 

إسطبالت ) F3(  بزمن قدره 6:32:45 ساعة، تاله 

سعيد  غامن  اإلسطبل  في  رفيقه  اخلامس  املركز  في 

قدرة

العويسي على صهوة »تيم أمي« بزمن قدره 6:33:23 

ساعة.

غيث ينتزع لقب االسطبالت الخاصة
صهوة  على  صقر  الواحد  عبد  غيث  الفارس  وتوج 

اجلواد القوي »األدهم« إلسطبالت )SS(، بلقب سباق 

املهرجان،  فاحتة  في  أقيم  الذي  اخلاصة  اإلسطبالت 

وفارسة  فارسًا   445 بلغت  قياسية  مشاركة  وشهد 

ميثلون مختلف أندية وإسطبالت الفروسية بالدولة.

ومتكن بطل السباق من حتقيق اللقب، وهو الفوز الثاني 

له مع نفس اجلواد، بعد أن قطع املسافة الكلية في زمن 

 30.53 بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعات   3:16:03 قدره 

كلم/ساعة، وتاله في املركز الثاني رفيقه في اإلسطبل 

سعيد محمد خليفة املهيري على صهوة »إصرار« بزمن 

 30.47 بلغ  3:16:56 ساعات، ومبعدل سرعة  قدره 

كلم/ساعة، فيما كان املركز الثالث من نصيب الفارس 

السريالنكي سريكانث سبرامانيام على صهوة »موندارا 

 3:18:01 قدره  بزمن  زعبيل  إسطبالت  من  ماهر« 

ساعات ومبعدل سرعة بلغ 30.03 كلم/ساعة.

كاميال كارد تتوج بلقب سباق
السيدات بزمن قياسي

توجت الفارسة البولندية كاميال كارد على صهوة اجلواد 

»رازورباك ميكانو« إلسطبالت )MRM(، بلقب سباق 

السيدات للقدرة ملسافة 100 كلم، والذي أقيم في ثاني 

أيام فعاليات املهرجان، وشهد مشاركة 198 فارسة من 

مختلف أندية وإسطبالت الفروسية بالدولة.

ومتكنت بطلة السباق من قطع املسافة الكلية في زمن 

قياسي قدره 3:11:11 ساعات، ومبعدل سرعة قياسي 

بلغ في املرحلة األخيرة 42.5 كلم/  ساعة، وكان الرقم 

القياسي السابق مسجاًل باسم الفارسة اإلماراتية عفراء 

السويدي، حيث انتزعت لقب سباق )بارقة الليان( الذي 

أقيم هنا املوسم املاضي، على صهوة »أوفر دارفت« في 

قياسي  3:16:12 ساعات، ومبعدل سرعة  زمن قدره 

كم/   37.46 األخيرة  املرحلة  في  بلغ  الوقت  ذلك  في 

ساعة.

هذا  صهوة  على  كاميال  للفارسة  الثاني  الفوز  وهذا 

اجلواد، حيث سبق أن فازت به بلقب سباق السيدات 

محمد بن راشد يتوج سيف المزروعي بكأس سموه للقدرة.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد يتابعان السباق.
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ضمن مهرجان أبوظبي في ختام املوسم املاضي بقرية 

اإلمارات الدولية للقدرة بالوثبة.

على  الله  عبد  آية  الفارسة  الثاني  املركز  في  وحلت 

بزمن   )F3( إسطبالت  من  إيفوري«  »فالمينج  صهوة 

قدره 3:11:58 ساعات، فيما حلت في املركز الثالث 

اإلسبانية ناروا كالفو إيبانيز بطلة نسخة العام املاضي 

من السباق، وقطعت املسافة في زمن قدره 3:13:31 

ساعات. 

الفوز  حتقيق  من  املوهوبة  البولندية  الفارسة  ومتكنت 

بعد أداء رائع، خاصة في املرحلة األخيرة التي اتسمت 

الذي  األمر  الفارسات،  بني  الكبير  والتنافس  بالسرعة 

أدى لوصول معدالت السرعة إلى أرقام قياسية.

راشد الجنيبي يهدي إسطبالت
الوثبة كأس جميلتي للقدرة

تّوج الفارس راشد حمود اجلنيبي على صهوة الفرس 

جميلتي  سباق  بلقب  الوثبة،  إلسطبالت  رغد«  أو  »إي 

للقدرة املخصص لألفراس فقط ملسافة 120 كم، برعاية 

مهرجان  فعاليات  أيام  ختام  في  للسيارات،  الطاير 

قدرة

من السباق.

تتويج بطل سباق جميلتي.

سموه في حديث مع سعيد الطاير.

محمد بن راشد حرص على متابعة مراحل السباق المختلفة.
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مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

للقدرة. سجل بطل السباق الذي شهد مشاركة 198 

فارسًا وفارسة، زمنًا قدره 4:28:15 ساعات، مبعدل 

كلم/  ساعة،   30.25 األخيرة  املرحلة  في  بلغ  سرعة 

وجاءت في املركز الثاني الفارسة فاطمة جاسم املري 

قدرة

على صهوة الفرس »جريكو فرانسيس« من إسطبالت 

واحتلت خيول  4:29:24 ساعات.  قدره  بزمن  دباوي 

إسطبالت الريف )العجبان( املركزين الثالث والرابع عبر 

كل من األرجنتينية ملينا منديز على صهوة »فلور ديل 

كاريبي« بزمن قدره 4:29:24 ساعات، تالها رفيقها 

»أنكارا« بزمن  علي محمد علي احلوسني على صهوة 

قدره 4:32:25 ساعات. وحل الفارس سالم العويسي 

في املركز الرابع على صهوة »الهجا دي كيربونت« من 

إسطبالت )F3( بزمن قدره 4:32:51 ساعات.

سموه في حديث مع إسماعيل محمد.من سباق السيدات.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد مع بطلة السباق.
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سباقسباق

افتتاح كرنفال كأس دبي العالمي برعاية لونجين

الجواد »دبي« لجودلفين يحطم الزمن القياسي بميدان

خطفت خيول جودلفني، وخيول سمو الشيخ حمدان بن 

األضواء  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

وحققت ثنائيات مستحقة، في افتتاح كرنفال كأس دبي 

العاملي الذي أقيم مبضمار »ميدان«، والذي تألف من 

سبعة أشواط برعاية لوجنني.

الشيخ حمدان بن  »ارجتال« لسمو  اتنزع اجلواد  كما 

راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، جائزة 

بإشراف  مسجاًل  متر،   1000 ملسافة  الثاني  الشوط 

علي الرايحي وبقيادة جيم كرولي، زمنًا قدره 56:02 

ثانية. وحل في املركز الثاني »هيت ذا بيت«، فيما جاء 

ثالثًا »دتش ماستربيس”.

الشيخ  لسمو  فينجرس«  ذا  »فرانكي  اجلواد  واكتسح 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف سالم 

الشوط  منافسيه في  بارزلونا  مايكل  وبقيادة  بن غدير 

الثالث ملسافة 1900 متر.

 9,25 وبفارق  ناجزًا  فينجرس«  ذا  »فرانكي  فوز  جاء 

»االباستر«،  ثالثًا  جاء  فيما  بيلت«،  »ستورم  عن  طول 

مسجاًل 1:57:84 دقيقة.

وأكد اجلواد »بن بطل« جلودلفني وبإشراف سعيد بن 

الشوط  في  جنوميته  ميرفي  اويشن  وبقيادة  سرور، 

لقب سباق سنغسبيل  على  متر   1800 ملسافة  الرابع 

ستيكس، مسجاًل زمنًا قدره 1:46:99 دقيقة، وجاء في 

املركز الثاني »إموشانلس«، فيما جاء ثالثًا »ايرنشو”.

»دبي« ينتزع لقب الشوط السادس 
شارلي  بإشراف  جلودلفني  »دبي«  النجم  جد  ي  لم 

انتزاع  في  صعوبة  أي  بيوك،  ويليام  وبقيادة  ابيلباي 

جودلفني  ليهدي  متر   1400 ملسافة  السادس  الشوط 

دقيقة،   1:22:32 قدره  زمنًا  البطل  وسجل  ثنائية، 

وهو زمن قياسي جديد، وجاء في املركز الثاني »برافو 

وعزف  جوا«.  فروم  »نوا  الثالث  املركز  وفي  زولو«، 

اجلواد »جولدن وود« لكريستيان وينجتانس وبإشراف 

حلن  سوميون  كريستوف  وبقيادة  كولوري،  نيكوالس 

أمتار   2410 ملسافة  السابع  الشوط  في  اخلتام 

دقيقة،   2:27:87 قدره  زمنًا  البطل  »عشبي«، وسجل 

وجاء في املركز الثاني بفارق انف »جولد ستار«، فيما 

جاء في املركز الثالث »بيست سوليوشن”.

»باديز داي« نجم االفتتاح
آل  كأس  من  األولى  باجلولة  داي«  »باديز  اجلواد  فاز 

مكتوم للخيول العربية، في مستهل احلفل، مسجاًل زمنًا 

قدره 1:46:37 دقيقة، متفوقًا بفارق عنق عن »برنامج« 
لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

كما ظفر اجلواد »هيفي ميتال« لسمو الشيخ حمدان بن 

محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب اجلولة األولى لكأس 

مكتوم للتحدي للخيول املهجنة األصيلة. وسجل البطل 

بإشراف سالم بن غدير )ثنائية( وبقيادة مايكل بارزلونا 

زمنًا قدره 1:37:80 دقيقة، متفوقًا بفارق 4,5 طول 

عن »ثندر سنو«، فيما جاء ثالثًا »نورث أميركا”.

آيشواريا راي تشارك في
تتويج الفائزين

قّدمت دار الّساعات السويسرية لوجنني أولى مجموعات 

الّسباقات ضمن كرنفال كأس دبي العاملي التي تخلّلتها 

اخلميس  يوم  وذلك  ميدان  في مضمار  سبعة سباقات 

11 كانون الثاني 2018.
شهد احلفل اإلفتتاحي هذا العام حضور سفيرة لوجنني 

التي  راي  آيشواريا  الشهيرة  الهندية  واملمّثلة  لألناقة 

قامت بزيارة بوتيك لوجنني الرئيسي في دبي مول أثناء 

إقامتها في املدينة. وبإعتبارها ضابط الوقت الرسمي 

وشريك رئيسي ملجموعة ميدان، إفتتحت لوجنني كرنفال 

كأس دبي العاملي الذي يفضي الى كأس دبي العاملي 

امللّقب بأغنى سباقات العالم، والذي سُيقام في 31 آذار 

الرئيس  نائب  مشاركة  املهرجان  وشهد  كما   .2018
خوان  السيد  لوجنني  لدى  الدولي  التسويق  ورئيس 

كارلوس كابيلي. 

من  منوذج  وهي  الرسمية  احلدث  ساعة  برزت  وقد 

مزدان  أزرق  مبيناء  يتمّيز  ماستر«  »لوجنني  مجموعة 

العصري  اللوني  اإلختالف  هذا  الشمس.  أشّعة  بنمط 

وروحها  الكالسيكية  املجموعة  مع هذه  يتماشى متاًما 

الفريدة املستكَملة بحزام أزرق من جلد التمساح.

لونجين ورياضات الفروسية
أكثر  إلى  الفروسية  رياضة  لوجنني جتاه  إلتزام  يعود 

من قرن حينما أنتجت الدار السويسرية ساعة مزّودة 

ميتطي  وهو  فارس  صورة  عليه  محفور  بكرونوغراف 

فاعلة  شريكة  لوجنني  فُتعّد  اليوم،  أما  جواده.  صهوة 

لسباقات اخليل فوق أرض مسّطحة، الفروسية، القدرة، 

باملؤّسسات  إسمها  إرتبط  وقد  والترويض.  القيادة 

بإعتبارها  واملباريات  السباقات  الفعاليات،  الدولية، 

والساعة  الرسمي  الوقت  ضابط  الرسمي،  الشريك 

الفروسية  ورياضة  لوجنني  وتتشارك  كما  الرسمية. 

قيم األناقة، األداء والتقاليد األمر الذي يعّزز اإلرتباط 

الوثيق بهذه الرياضات.

اشوريا راي وكابنيلي وباتريك عون.

سعيد بن جمعة وسالم  بن غدير على منصة التتويج بحضور اشوريا راي وكابنيلي وباتريك عون.

الجواد »دبي« لحظه عبوره خط النهاية.
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علي عبدالله القاسمي لـ»البادية«

قفز الحواجز بالنسبة لي ليس رياضة ولكنه شغف

القاسمي  الشيخ علي عبدالله بن ماجد  الفارس  يعتبر 

من املواهب اإلماراتية في الفروسية، وحتديدًا رياضة 

قفز احلواجز، التي استطاع أن يبرز فيها ويحقق عبرها 

إجنازات كبيرة لإلمارات، أبرزها التأهل مع زمالئه إلى 

بالواليات  ستقام  التي  الفروسية  أللعاب  العالم  بطولة 

املتحدة األميركية 2018. مجلة »البادية« أجرت لقاًء مع 

الشيخ عبدالله أجاب فيه عن كل األسئلة بسعة صدر، 

مشيدًا مبجلة البادية ملالحقتها ألحداث الفروسية.

 أواًل أنت من عائلة محبة للفروسية، 

فالوالد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 

من أعالم الفروسية ومن الرعيل األول 

المؤسس، هل دخولك إلى الفروسية 

جاء من هذا الباب أم هناك أسباب أخرى 

جذبتك لهذا النشاط؟

شغفي بالفروسية مستمد من العائلة، خصوصًا الوالد 

الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة 

نادي الشارقة للفروسية، فهو قدوتي في جميع مناحي 

كل  من  اخليول  بنا  بيئة حتيط  في  نشأت  لقد  احلياة، 

قادني  فقد  عظيمة،  فرصة  وجدت  أني  وأعتقد  جانب، 

وأصبحت  الفروسية  في  جديدة  مهارات  لتعلم  شغفي 

أتعلم يوميًا أشياء جديدة، والوالد كان دائمًا محفزًا لي 

وأعطاني الثقة لالستمرار، وأصبحت ممارسة الفروسية 

بالنسبة لي ليست رياضة بل شغف.

 كيف كانت بدايتك مع الفروسية؟

 بدايتي كانت عبر استلهام منوذج أخي الشيخ ماجد 

سن  في  املنافسة  هذه  في  دخل  الذي  عبدالله،  بن 

عامة  بصورة  اخليل  بركوب  تعلقي  كان  لذلك  صغيرة، 

وبقفز احلواجز بصورة خاصة، التعلق بها جاء بشكل 

عفوي ومنحني الدعم الكبير من أخي األكبر لالستمرار 

واقع عبر  إلى  النشاط وحتويل شغفي وحبي  في هذا 

ممارسة هذه الرياضة.

لماذا جاء اختيارك لقفز الحواجز دون 

األنشطة األخرى؟

وقعت في غرام قفز احلواجز بصورة عفوية، وكان من 

بتحويل  أقوم  أن  ذكرتها،  التي  لألسباب  علي،  السهل 

هوايتي هذه لتصبح الرياضة األولى التي قدمتني للناس 

كفارس قفز حواجز ضمن فريق اإلمارات. 

ماذا يميز قفز الحواجز عن األنشطة 

األخرى؟

التام  التوازن واالنسجام  تتطلب رياضة قفز احلواجز 

نختلف  احلواجز  قفز  في  فنحن  واخليل،  الفارس  بني 

عن الرياضات األخرى، فهنا نعمل كفريق منسجم لبناء 

الثقة والصدقية مع بعضنا بعضًا.

حدثنا عن إنجازك بالصعود للمشاركة في 

بطولة العالم أللعاب الفروسية بأمريكا 

2018؟

أنا فخور بأن أحمل علم بالدي في هذا احلدث املهم، 

وهو إجناز جاء بالعمل الشاق والدؤوب خالل اجلوالت 

التأهيلية، وحتقيق هذا اإلجناز مع اجلواد »كاشاريل« 

يعتبر قصير املدى بسبب إصابته، لكن ذلك لن يوقف 

طموحاتي وآمالي لتحقيق إجناز في بطولة العالم أللعاب 

حوار

الفروسية بأمريكا 2018.

هل أنت راٍض عن مستوى اإلمارات في 

قفز الحواجز، وما المطلوب لتحقيق المزيد 

من اإلنجازات؟

لقد تطور األداء في قفز احلواجز بدولة اإلمارات، وهذا 

قفز  خيول  وتطوير  مهاراتنا  تطوير  على  يساعدنا  ما 

جددًا  فرسانًا  نرى  كل سنة  في  جعلنا  احلواجز، مما 

أصحاب مهارات عالية.

ما هي طموحاتكم بتأسيس بطولة النخبة 

الخليجية، وكيف جاءت الفكرة وما األهداف 

من قيامها؟

روزنامة  إلى  لتضاف  النخبة  بطولة  تأسيس  مت  لقد 

هذه  عبر  لكننا  أصاًل،  املوجود  احلواجز  قفز  وبرنامج 

بتعزيز حضور رياضة قفز احلواجز في  قمنا  البطولة 

املنطقة، ولم ميكن هدفنا فقط الفرسان، لكن كنا نرمي 

دوري  في  ورؤيتنا  النشاط،  لهذا  عائالتهم  جذب  إلى 

النخبة اخلليجي هي التوسع لتشمل مدن العالم. 

علي عبدالله يجتاز أحد الحواجز بمهارة.

علي عبدالله في أحد المنافسات.
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برعاية سلطان بن زايد

ثالثة سباقات ضمن كأس رئيس الدولة للقدرة في بوذيب

ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  برعاية 

تراث  نادي  رئيس  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب 

باخلتم  للقدرة  العاملية  بوذيب  قرية  نظمت  اإلمارات، 

لركوب  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  فعاليات 

سباقات   3 على  اشتملت  الذي  والتحمل،  القدرة 

اخلاصة،  واإلسطبالت  والناشئني  والشباب  للسيدات 

مع  والتنسيق  بالتعاون  أيام  ثالثة  مدى  على  وأقيمت 

احتاد اإلمارات للفروسية.

وحرص سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل 

تراث  نادي  رئيس  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب 

أيضا  شهدها  التي  الفعاليات  حضور  على  اإلمارات، 

إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن 

بن  سلطان  بن  خالد  الدكتور  والشيخ  نهيان  آل  زايد 

زايد آل نهيان.

األمني  الهاجري  غامن  الدكتور  الفعاليات  حضر  كما 

العام الحتاد اإلمارات للفروسية، وسنان أحمد املهيري 

املدير التنفيذي لألنشطة والفعاليات في النادي، وعبدالله 

محمد جابر احمليربي املدير التنفيذي للخدمات املساندة 

نائب  املنصوري  عمهي  سعيد  ومنصور  النادي،  في 

املدير العام ملركز سلطان بن زايد، وعدد من املسؤولني 

في  املشاركة  واألندية  االسطبالت  وممثلي  النادي  في 

السباق.

جولة تفقدية
وحرصًا من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على 

مقترحاتهم  على  والتعرف  وحتفيزهم  املشاركني  دعم 

وآرائهم في السباقات، قام سموه يرافقه الشيخ الدكتور 

الدكتور  والشيخ  نهيان  آل  زايد  بن  بن سلطان  هزاع 

تفقدية في  بجولة  نهيان  آل  زايد  بن  بن سلطان  خالد 

مرافق قرية بوذيب التقى خاللها برؤساء اللجان الفنية 

بتطبيق  االلتزام  مدى  على  منهم  واطمأن  واإلدارية، 

بروتوكول بوذيب لركوب القدرة والتحمل.

السباق  مسارات  جانبًا  جنليه  برفقة  سموه  تابع  كما 

التعليمي لطالب أكادميية بوذيب للفروسية ملسافة أربعني 

كيلومترًا، الذي شارك فيه عدد من طلبة األكادميية على 

زايد  بن  خليفة  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  رأسهم 

زايد  بن  خليفة  بن  محمد  بن  زايد  والشيخ  نهيان  آل 

آل نهيان. ويهدف السباق إلى تعليم كيفية التعامل مع 

سباقات القدرة وفقًا لقوانني بروتوكول بوذيب.

السباق  في مسارات  تفقدية  بجولة  ايضا  وقام سموه 

ملا  السباقات،  في  املشاركني  أبنائه  على  لالطمئنان 

الفروسية  رفد  في  كبيرة  آمال  من  عليهم  سموه  يعلق 

عبر  واعدة،  وطاقات  جديدة  بدماء  اإلمارات  في 

قدرة

تأهيلهم للولوج إلى املستويات الدولية ملواصلة احلفاظ 

الفروسية،  عالم  في  لإلمارات  املشرف  التاريخ  على 

الفرسان  من  بعدد  السباق  ميادين  في  سموه  والتقى 

وتعرف  على سير مشاركتهم  منهم  واطلع  والفارسات 

على آرائهم في اخلدمات املقدمة لهم من جانب الكادر 

الفني واإلداري في بوذيب.

تتويج الفائزين
الدكتور هزاع  الشيخ  م  كرَّ الكأس  فعاليات  وفي ختام 

خالد  الدكتور  والشيخ  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  بن 

خالد بن سلطان وهزاع بن سلطان وغانم الهاجري يتوجون ابطال السباق.

سلطان بن زايد وخالد بن سلطان وهزاع بن سلطان اثناء السباق بحضور غانم الهاجري.
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بن سلطان بن زايد آل نهيان الشيخ حمدان بن محمد 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  بن  محمد  بن  زايد  والشيخ 

الذين  للفروسية  بوذيب  أكادميية  طالب  وزمالءهم 

شاركوا في سباق اجلولة التعليمية صباحًا.

جا الفائزين بالسباقات حيث فاز بكأس صاحب   كما توَّ

للسباق  والتحمل  القدرة  لركوب  الدولة  رئيس  السمو 

 120 ملسافة  والناشئني  للشباب  )جنمتان(  الدولي 

سعيد  الفارس  بوذيب  بروتوكول  بنود  وفق  كيلومترًا 

من  كيرا«  »اجلويل  اجلواد  صهوة  على  املهيري  سالم 

قدرة

الفارس  الثاني  املركز  نال  فيما   ،)M7( اسطبالت 

حمدان أحمد املري على صهوة اجلواد “سويتبيا” من 

اسطبالت وادي الصفا جميرا.

وجاء الفارس أحمد حسن احلمادي على صهوة اجلواد 

»إتش إل بي كاريزما« من اسطبالت ورسان في املركز 

الثالث، وقد شارك في السباق خمسون فارسًا وفارسة.

كما مت تتويج الفائزين في السباق نفسه وفقًا لقوانني 

محمد  الفارس  فاز  حيث  للفروسية،  الدولي  االحتاد 

أحمد الكتبي من اسطبالت البراري باملركز األول، فيما 

اسطبالت  من  الطواش  عبدالعزيز  الفارسة شما  حلت 

البوادي باملركز الثاني، وحل ثالثًا الفارس حمدان أحمد 

املري من اسطبالت جميرا.

فاطمة المري بطلة السيدات
وقام الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان 

نهيان،  آل  زايد  بن  بن سلطان  الدكتور خالد  والشيخ 

في  الفائزات  بتتويج  األول  اليوم  فعاليات  ختام  عقب 

سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لركوب القدرة 

والتحمل للسيدات السيدات ملسافة 100 كيلومتر، وفقا 

الفارسة فاطمة  املركز األول  ونالت  بوذيب،  لبروتوكول 

جاسم سعيد املري على صهوة اجلواد »ادل اكبر ايكو« 

من إسطبالت دبوي الفائزة. 

الفارسة ميرة جاسم  الثاني  الفائزة باملركز  كما توجا 

محمد األنصاري على صهوة اجلواد »يورش روكتليد« 

الفارسة  تتويج  إلى  إضافة  البراري،  إسطبالت  من 

مارتينا التي حلت ثالثا على صهوة اجلواد »رهيب« من 

إسطبالت العاصفة 2.

ابطال اإلسطبالت الخاصة
وشهد اخلتام أيضا تتويج الفائزين في سباق اخليول 

ذات امللكية اخلاصة ملسافة 100 كيلومتر، الذي شارك 

جوكني  الفارس  حصل  حيث  فارسًا،  أربعني  نحو  فيه 

من  أريتي«  بنت  »بركة  اجلواد  صهوة  على  باريتو 

اسطبالت الكمدة على املركز األول، فيما حل الفارس 

من  آرانا«  »ريانا  اجلواد  صهوة  على  لوبيز  جوناتان 

وجاءت  الثاني،  املركز  على  نفسها  الكمدة  اسطبالت 

اجلواد  صهوة  على  احلجاج  أحمد  شذرا  الفارسة 

»أبسلوت« من اسطبالت اخليول باملركز الثالث.

سلطان بن زايد مع اعضاء اللجان الفنية.
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حفل ختام فعاليات النسخة 16 لبطولة عجمان جلمال 

أجمل  وشهد  والتشويق،  باإلثارة  العربية،  اخليول 

العروض من اخليول املشاركة في البطولة التي أقيمت 

على مدى أربعة أيام حتت شعار )مئوية زايد.. مئوية 

وطن( مبيدان الفروسية بعجمان، برعاية صاحب السمو 

الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو املجلس األعلى 

الشيوخ  من  مجموعة  اخلتام  وحضر  عجمان،  حاكم 

الرياضة،  بهذه  واملعنيني  واملالك  املسؤولني  وكبار 

مثيرة  منافسات  الست  البطوالت  أشواط  وشهدت 

الختيار األبطال، وحصدت خيول مربط الزبير 3 ألقاب 

ميدالية  والبداير،  واألريام،  دبي،  مرابط  ونالت  ذهبية، 

ذهبية لكل منها.

»دي رنانة« تكسب ذهبية المهرات
توشحت املهرة »دي رنانة« ملربط دبي، بذهبية املهرات 

ملربط  الزبير«  »نهابة  الفضي  اللقب  ونالت  سنة،  عمر 

الزبير، فيما حصلت »األريام سمحة« ملربط األريام على 

البرونزية.

وحصدت الفرس الرائعة »األريام حمرا« ملربط األريام 

»جندية  الفضي  اللقب  نالت  فيما  األفراس،  ذهبية 

بطولة عجمان لجمال الخيل

المهرة »دي رنانة« تمنح مربط دبي ذهبية المهرات

البرونزي  اللقب  على  وحصلت  الزبير،  ملربط  الزبير« 

»أصيلة الكندي« لسعيد خميس الزحمي. 

تاركة  املهرات،  بذهبية  الزبير«  »عاجلة  املهرة  وحلقت 

البداير«  »كرمية  للمهرة  الفضي  واللقب  الثاني  املركز 

للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصلت »دي مميزة« 

ملربط دبي على اللقب البرونزي.

»سداد البداير« يتصدر األمهار
الشيخ  ذهبية خليول  ثنائية  البداير«  »سداد  املهر  منح 

محمد بن سعود القاسمي، عندما حلق بذهبية األمهار 

»فخر  الفضية  ونال  الثاني  املركز  في  تاله  سنة،  عمر 

الزبير« ملربط الزبير، وحل ثالثًا ونال البرونزية »بزيان 

البستان« ملربط البستان.

وانتزع »عدوان الزبير« ملربط الزبير ذهبية األمهار، تاله 

في املركز الثاني ونال الفضية »كيه إيه نبراس« خلالد 

البرونزية  ونال  الثالث  املركز  في  وحل  العميري،  غامن 

»دي ابن الرشيم« ملربط دبي.

ملربط  الذهبية  الثالثية  الزبير«  »برجس  الفحل  وأكمل 

الزبير عندما حلق بلقب الفحول، وجاء في املركز الثاني 

ونال الفضية »عمير الهواجر« للدكتور غامن الهاجري، 

فيما نال اللقب البرونزي »مسرور البداير«.

عمار بن حميد:
هذه النسخة أكثر تطورًا وإبداعًا

عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  أشاد 

عجمان بجهود ومساندة واهتمام صاحب السمو الشيخ 

الله(،  الدولة، )حفظه  خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله(،  )رعاه 

آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

املسلحة، وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعلى حكام 

هذه  أن  مؤكدًا  الفروسية،  لرياضة  ودعمهم  اإلمارات، 

اجلهود املقدرة هي امتداد طبيعي لالهتمام الكبير الذي 

جتده هذه الرياضة العربية األصيلة من القيادة وأبناء 

دولة اإلمارات.

عجمان  في  وجدت  الفروسية  رياضة  أن  سموه  وأكد 

رعاية خاصة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ 

النعيمي، عضو املجلس األعلى حاكم  حميد بن راشد 

عجمان. وقال سموه: »نعتبر أنفسنا محظوظني أن متكنا 

جمال الخيل

في عجمان من إبراز جمال اخليل العربية األصيلة التي 

تعتبر جزءًا أصياًل من تراثنا العربي اخلالد، منطلقني 

في ذلك من املكانة التي منحها اإلسالم للخيل«.

مضيفًا أن تنظيم هذا النوع من املسابقات والبطوالت 

مّكن  كما  جددًا،  مالكًا  جذب  اخليل،  بجمال  اخلاصة 

مربي اخليول من الدخول والتنافس في البطوالت، وهذا 

أكثر  جاءت  البطولة  من  النسخة  هذه  إن  سموه  وقال 

ضمن  مكانتها  من  يعزز  الذي  األمر  وإبداعًا،  تطورًا 

أبرز األحداث والفعاليات الرياضية في دولة اإلمارات، 

عمار النعيمي يتوج أحد الفائزين.

تتويج مربط دبي.
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جمال الخيل

ما شجع املواطنني على االهتمام باخليل كثيرًا.

زايد بن حمد يشيد بنجاح البطولة
أشاد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية 

اخليول العربية، بالنسخة 16 من بطولة عجمان جلمال 

اخليول العربية، متوجهًا بالشكر إلى سمو الشيخ عمار 

البطولة.  هذه  لدعم  جهوده  على  النعيمي،  حميد  بن 

وأضاف:  مستمر«،  تطور  في  ظلت  »البطولة  وقال: 

»تهدف اجلمعية إلى تطوير اإلنتاج احمللي والتركيز على 

اخليول  مشاركة  قبول  فكرة  أن  إلى  مشيرًا  اجلودة«، 

البطولة،  هذه  في  نقطة   88 فوق  معدالتها  تكون  التي 

تأتي في هذا اإلطار. وتابع أن في ذلك تشجيعًا للمالك 

على  واحلفاظ  اجلودة،  إلى  جهودهم  لتوجيه  واملربني 

األفضل.  والنتائج  املستويات  صاحبة  املميزة  اخليول 

وأوضح نائب رئيس جمعية اخليول العربية أن املشاركة 

الكبيرة التي جتاوزت 300 خيل صاحبة معدالت فوق 

وتشير  القوية،  للخيول  الكبير  الكم  تؤكد  نقطة،  الـ88 

إلى مدى جودة اإلنتاج احمللي لدى املرابط اإلماراتية.

عصام عبدالله: تركيزنا على الجودة
ثمن عصام عبدالله املدير العام جلمعية اإلمارات للخيول 

الدعم  للبطولة،  املنظمة  العليا  اللجنة  ورئيس  العربية، 

ولي  النعيمي،  حميد  بن  عمار  الشيخ  لسمو  الكبير 

العربية  للخيول  التنفيذي،  املجلس  رئيس  عجمان  عهد 

األصيلة واهتمامه الكبير مبنافسات عروض اجلمال.

اخلمس  سنواتها  خالل  ظلت  عجمان  بطولة  إن  وقال 

عشرة تقدم مستويات مميزة وتضيف املزيد من اخليول، 

مضيفًا أن اللجنة وضعت شروطًا جديدة لهذه البطولة 

معدالتها  تكون  التي  اخليول  مشاركة  قبول  في  تتمثل 

للتركيز  للمالك واملربني  88 نقطة، وذلك تشجيعًا  فوق 

صاحبة  اخليول  على  واحلفاظ  والنوعية،  اجلودة  على 

األداء والنتائج األفضل.

أكثر من 3 ماليين درهم مبيعات المزاد
بطولة  ومنسق  عجمان  مزاد  مدير  احلربي  محمد  قال 

جمعية  نظمته  الذي  املزاد  إن  اخليل،  جلمال  عجمان 

قيمة  وجتاوزت  كبيرًا  جناحًا  حقق  العربية،  اخليول 

املزاد  أن  إلى  درهم، مشيرًا  3 ماليني  املباعة  اخليول 

اخليول  وكل  خياًل،   36 منها  بيع  خياًل،   38 ضم 

أن  وكشف  عجمان.  ملربط  ملكيتها  تعود  املعروضة 

الفحل »سبارتاكوس«  أعلى األسعار كانت من نصيب 

مببلغ 250 ألف درهم، تلته الفرس »أوم النجمة« التي 

حصدت مبلغ 230 ألف درهم، وميلك اجلوادان نتائج 

مميزة وحققا ألقابًا عدة.

توفير  إلى  املزادات  هذه  من  تهدف  اجلمعية  إن  وقال 

وإسطبالتهم،  مرابطهم  لدعم  واملربني  للمالك  الفرصة 

وجتديد السالالت والدماء فيها، مشيدًا بحجم اإلقبال 

سمو  إلى  بالتهنئة  احلربي  وتقدم  املزاد.  في  الكبير 

الشيخ عمار النعيمي، مبناسبة جناح النسخة السادسة 

عشرة.

تكريم البطولة
قام الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، والشيخ زايد 

بن حمد آل نهيان، بتكرمي احلكام واللجنة العليا املنظمة 

املزرعة  بجائزة  الزبير  مربط  تكرمي  مت  كما  للبطولة، 

جواد  جائزة  على  فيما حصلت  اإلمارات،  في  الرائدة 

اإلمارات الرائد الفرس »األريام احلمرا« ملربط األريام 

صاحب  اجلواد  جائزة  على  وحصل  العربية،  للخيول 

»أصيلة  املهرة  ملواطن،  واململوك  النقاط  من  عدد  أكبر 

الكندي« لسعيد خميس علي الزحمي. 

راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب  بجائزة  وفاز 

عجمان،  حاكم  األعلى  املجلس  عضو  النعيمي، 

الفحول،  فئة  عن  املواطنني  اخليول  ملالك  التشجيعية 

املركز  في  وجاء  الطيار،  ملربط  جنران«  ج  »ع  الفحل 

جمعة  راشد  لفيصل  راكان«  كيو  »إس  الفحل  الثاني 

لعيسى  »فاير«  الفحل  الثالث  باملركز  وفاز  املرشدي، 

محمد عيسى أبوشهاب.

زايد بن حمد يسلم عبدالله بن خصيف جائزة فوز أحد خيوله.

Explore the pleasures of life

For more information, please contact: Tel: +971 4 361 8111 | Email: info@poloclubdubai.com | Visit www.poloclubdubai.com

surrounded by true luxury.
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situated opposite the Arabian Ranches, the Dubai Polo & Equestrian Club presents the ultimate 
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جمال الخيل

بطولة اإلمارات الوطنية لجمال الخيل

ثنائية ذهبية لخيول مربط دبي ومحمد بن سعود

الوطنية  اإلمارات  لبطولة  اخلتامية  العروض  شهدت 

جلمال اخليول العربية األصيلة منافسات قوية أظهرت 

وبرزت  اجلمالية،  مكنوناتها  املتنافسة  اخليول  خاللها 

املرابط احمللية بأفضل إنتاجها خالل عروض البطوالت 

ووطنية.  محلية  بطولة   12 على  اشتملت  التي  الذهبية 

للخيول  التي نظمتها جمعية اإلمارات  البطولة  وأقيمت 

العربية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

وبإشراف ومتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، 

نائب رئيس جمعية اإلمارات للخيول العربية، الذي شهد 

حفل اخلتام وقام بتتويج األبطال.

القاسمي،  سعود  بن  محمد  الشيخ  اخلتام  شهد  كما 

عبدالله  وعصام  ثاني،  آل  محمد  بن  عبدالله  والشيخ 

مدير جمعية اإلمارات للخيول العربية، وعدد كبير من 

املسؤولني واملالك، وجمهور من عشاق جماليات اخليول 

العربية األصيلة.

على  وحصلت  األضواء،  دبي  مربط  خيول  وخطفت 

»دي  من  كل  عبر  الوطنية  البطولة  في  ذهبية  ثنائية 

بطلة  و»دي شيهانا«  الصغيرة،  األمهار  بطل  محبوب« 

املهرات الصغيرة، كما نال مربط دبي جائزتي التكرمي 

اخلاص بالبطولة لكأس الشيخ زايد بن سلطان، وكأس 

اإلمارات. 

وحققت خيول الشيخ محمد بن سعود القاسمي ثنائية 

املهرات،  بطلة  البداير«  »جوري  من  كل  عبر  أيضًا 

و»مسرور البداير« بطل األمهار.

ذهبية  دبي  مربط  محبوب«  »دي  املتوهج  املهر  ومنح 

الثاني واللقب الفضي  تاركًا املركز  األمهار الصغيرة، 

سعود  بن  محمد  للشيخ  البداير«  »سنمار  للمهر 

الهوجر«  »رداد  إلى  البرونزي  اللقب  وذهب  القاسمي، 

للدكتور غامن الهاجري.

وأكملت »دي شيهانا« الثنائية الذهبية ملربط دبي حني 

ونالت خيول  الصغيرة،  للمهرات  الذهبي  اللقب  عانقت 

ج  »ع  من  كل  عبر  والبرونزية  الفضية  عجمان  مربط 

مساري«، و»ع ج سحاب«.

سعود  بن  محمد  للشيخ  البداير«  »جوري  وتصدرت 

وحلت  الذهبي،  اللقب  ونالت  املهرات  بطولة  القاسمي 

فيما  ملربط عجمان،  الفضية »ع ج هدبا«  ونالت  ثانية 

حصلت على املركز الثالث واللقب البرونزي »دي ماسة« 

ملربط دبي.

وتوشحت بذهبية األفراس »بستوريا« للشيخ عبدالله بن 

أريانا«  ج  »ع  الفضية  البطولة  ونالت  ثاني،  آل  محمد 

ملربط عجمان، وحصلت على البرونزية »دي رمي« ملربط 

دبي.

وحصد »شهوان الهواجر« ملربط عجمان اللقب الذهبي 

الفضي  واللقب  الوصافة  ونال  سنة،  بعمر  لألمهار 

جاء  فيما  الهاجري،  غامن  للدكتور  الهواجر«  »محبوب 

ثالثًا ونال البرونزية » اس كيو الناتو « ملربط الصقران.

سعود  بن  محمد  للشيخ  البداير«  »مسرور  وأحرز 

املركز  في  تاله  لألمهار،  الذهبية  البطولة  القاسمي، 

الثاني »ع ج وادي« لسالم حميد الكويتي، ونال اللقب 

املشهر«  إيه  »إس  البرونزية  ونال  ثالثًا  وحل  الفضي، 

ملربط ريح الشمال.

منافسات مثيرة في البطولة المحلية
في البطولة احمللية توجت »مي الهواجر« للدكتور غامن 

على  وحصلت  سنة،  بعمر  املهرات  بذهبية  الهاجري 

البطولة الفضية »إبالج الغيد« ملربط الغيد، فيما جاءت 

ثالثة ونالت البرونزية »ثريا الياه« ملربط الياه.

ذهبية  البستان  ملربط  البستان«  »فريدة  وحصدت 

املهرات، وجاءت في املركز الثاني ونالت اللقب الفضي 

املهرة »مذهلة الهواجر« للدكتور غامن الهاجري، ونالت 

اللقب البرونزي »إس جي مودة« ملربط النخيل.

اللقب  الصقران  ملربط  اي«  بي  إل  »أزلية  وانتزعت 

اللقب  ونالت  ثانية  وحلت  األفراس،  لبطولة  الذهبي 

الفضي »زنوبيا كي إيه« ملنصور سعيد املزروعي، فيما 

ذهبت البرونزية إلى »فالمينجا إم إس« لعلي بن هميلة.

املازمي  خميس  جلمال  اخلميس«  إم  إيه  »إف  واعتلى 

في  وجاء  السنة،  بعمر  األمهار  بطولة  في  الصدارة 

املركز الثاني ونال الفضية »حزم الهواجر« للدكتور غامن 

البستان،  ملربط  البستان«  »بزيان  نال  فيما  الهاجري، 

البرونزية.

وأحرز »بتال الزبير« ملربط اجلزيرة، ذهبية األمهار، تاله 

ملربط  بادي«  إيه  »كي  الفضية  ونال  الثاني  املركز  في 

جلفا، وذهبت البرونزية إلى »معجب عذبة« حملمد أحمد 

عبداللطيف آل علي.

زايد بن حمد: »عام زايد« فرصة لمواصلة 
جهوده في دعم الخيول العربية

أشاد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية 

اإلمارات للخيول العربية، بنسخة هذا العام من بطولة 

اإلمارات الوطنية جلمال اخليول، وقال إنه من دواعي 

سرورنا أن يأتي جناح هذه النسخة متزامنًا مع األيام 

الذي نسعى من خالله  زايد  بعام  االحتفاء  األولى من 

إلبراز دوره في تأسيس الدولة، ووضع أسس نهضتها 

احلديثة، وإجنازاتها على املستويات احمللية واإلقليمية 

والعاملية.

وأضاف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أن املغفور له 

بإذن الله تعالى، األب الكبير املؤسس الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، هو من وضع أسس 

الفروسية وأعاد للجواد العربي هيبته في العالم، مشيرًا 

تتويج مربط دبي

تتويج خيول محمد بن سعود

زايد بن حمد



3435 34

جمال الخيل

تتويج مربط عجمان

إلى أن عام زايد سيكون فرصة ملواصلة جهوده والسير 

على نهجه في االهتمام باخليول العربية.

اإلمارات  جمعية  أن  حمد  بن  زايد  الشيخ  وأوضح 

للخيول العربية لن تألو جهدًا لتكملة ما بدأه املغفور له 

بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب 

الله ثراه، بإعادة البريق للخيول العربية ودعمها في كل 

مكان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأشاد الشيخ زايد بن حمد بالدعم الكبير الذي جتده 

نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  من سمو  اجلمعية 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

هذه  خالل  الكبيرة  املشاركة  حجم  أن  سموه  وتابع 

البطولة يؤكد أن هذا النشاط يسير بخطى حثيثة إلى 

الدعم  كل  بتوفير  ملتزمة  اجلمعية  أن  مضيفًا  األمام، 

واملساعدة للمالك واملربني، للمزيد من التطوير وجتويد 

العمل في هذا املجال.

عصام عبدالله: بطولة ناجحة 
أكد عصام عبدالله املدير العام جلمعية اإلمارات للخيول 

العربية، رئيس اللجنة العليا للبطولة أن نسخة هذا العام 

مشيدًا  النواحي  جميع  من  ناجحة  جاءت  البطولة  من 

نوعه،  األول من  يعتبر  الذي  القياسي  املشاركة  بحجم 

حيث جتتمع نحو 755 خياًل في نشاط واحد.

اجلمعية  حتققه  ظلت  الذي  الكبير  النجاح  إن  وقال 

الشيخ  لسمو  السديدة  والتوجيهات  الدعم  بفضل  جاء 

منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

وإشراف  متابعة  بفضل  وكذلك  الرئاسة،  شؤون  وزير  محمد الحربيعصام عبدالله

الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس اجلمعية.

القياسي شهدت أيضًا  العدد  البطولة مع  وأضاف أن 

مشاركة نوعية للخيول ذات املستويات العالية، مشيرًا 

إلى أن ذلك ظهر خالل النتائج العالية خالل منافسات 

جميع الفئات، حيث شهدنا أن معدالت النقاط لم تنزل 

عن الـ90 نقطة لغاية صاحب املركز العاشر.

اللجان  أعضاء  جلميع  بالشكر  عبدالله  عصام  وتقدم 

هذه  إجناح  في  األكبر  الدور  لهم  كان  الذين  العاملة 

بالتهنئة  تقدم  كما  صورة،  بأحسن  وإبرازها  البطولة 

ألصحاب اخليول الفائزة باملراكز املتقدمة في البطولة.

 الحربي: الدعم قادنا إلى النجاح
تقدم محمد احلربي مساعد املدير العام جلمعية اإلمارات 

لسمو  والتقدير  بالشكر  البطولة  ومدير  العربية  للخيول 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

ورؤيته  الكبير  لدوره  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء 

دي محبوب  نجم االمهار

محمد بن سعود وزايد بن حمد وعبدالله بن محمد خالل البطولة.



3637 36

جمال الخيل

من  املزيد  حتقيق  إلى  اجلمعية  قادت  التي  السديدة 

النجاحات خالل البطوالت.

كما ثمن احلربي جهود الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، 

نائب رئيس جمعية اإلمارات للخيول العربية، وحرصه 

الذي  األمر  التفاصيل،  كل  على  اإلشراف  على  الدائم 

كان له دور كبير في جناح الفعاليات.

وقال احلربي إن فرق العمل العاملة في جميع مجاالت 

البطولة حرصت على بذل جهود جبارة إلجناح احلدث، 

املشاركة،  اخليول  من  الكبير  العدد  من  الرغم  على 

مشيدًا كذلك بتعاون املالك واملربني.

من منافسات ختام البطولة
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ختام بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز

األلمانية ميريام شنايدر تحلق بلقب الجائزة الكبرى

صهوة  على  شنايدر  ميريام  األملانية  الفارسة  توجت   

الفرس »كارتاجينا 17«، بلقب اجلائزة الكبرى لبطولة 

»خمس  الرفيعة  الفئة  من  احلواجز  لقفز  الدولية  دبي 

على  فعالياتها  جرت  التي  البطولة  ختام  في  جنوم«، 

على  للفروسية  دبي  نادي  بتنظيم  أيام  ثالثة  مدى 

السلم،  للفروسية مبنطقة سيح  اإلمارات  مركز  ميدان 

بالتعاون مع احتاد الفروسية وإشراف االحتاد الدولي 

عزيزي  لوجنني،  اإلمارات،  طيران  وبرعاية  للفروسية، 

وجلف نيوز، وتزامنت مع احلدث الرئيس بطولة دولية 

من فئة النجمتني، وتضمنت البطولة اجلولة قبل األخيرة 

للنسخة 14 من الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم 

باريس،  الفرنسية  العاصمة  2018 في  لقفز احلواجز 

وبطولة العالم للفروسية بالواليات املتحدة األميركية في 

هذا العام أيضا.

الدكتور  اللواء  الفائزين  وتوج  البطولة  فعاليات  شهد 

وخالد  الفروسية،  احتاد  رئيس  الريسي  ناصر  أحمد 

اإلمارات  طيران  ممثل  املبيعات  مدير  نائب  باجلافلة 

ومحمد  لالحتاد  العام  األمني  الهاجري  غامن  والدكتور 

عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية، وعدنان 

للفروسية،  أبوظبي  نادي  عام  مدير  النعيمي  سلطان 

وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة 

للفروسية.

غير  جولتني  من  الكبرى  اجلائزة  منافسة  وجاءت 

متماثلتني، صمم مسارهما بحواجز بلغ ارتفاعها 160 

وفارسة،  فارسا   41 األولى  اجلولة  في  وشارك  سم، 

لتحقق األملانية ماريام شنايدر والفرس »كارتاجينا 17« 

أفضل نتيجة بعد أن أكملت اجلولة في زمن سريع بلغ 

46.10 ثانية، كسرت به األزمنة السابقة وتربعت على 

ونالت  الكبرى  اجلائزة  بلقب  وتّوجت  الصدارة،  عرش 

143.800 يورو.

وجاء في املركز الثاني مواطنها الفارس األملاني يورج 

نيفي بالفرس »بي أبيرلي فا« بزمن بلغ 48.27 ثانية، 

وحاز على جائزة املركز الثالث الفرنسي فردريك ديفيد 

باجلواد »أكوادور فا روساكر« واململوك للشيخة اليازية 

بنت سلطان آل نهيان.

باجلواد  الشربتلي  الله  عبد  السعودي  الفارس  وظفر 

مبواصفات  الذهبي  عزيزي  بكأس  كويك«  »كريزي 

ارتفاعها  بلغ  بحواجز  مساريهما  وصمم  اجلولتني 

155 سم، وشارك فيها 34 فارسا وفارسة، فيما حقق 

لقب  البّرية«  »إنيرجي  بالفرس  اجلنيبي  خالد  الفارس 

نادي  بجائزة  وتّوج  النجمتني،  فئة  من  الدولية  البطولة 

دبي للفروسية، وجاء شوط جائزتها الكبرى مبواصفات 

مسارها  وصمم  للتمايز،  جولة  مع  الواحدة  اجلولة 

بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم.

جائزة  برين  شني  املتألق  اإليرلندي  الفارس  وكسب 

لوجنني لتجميع النقاط باجلوكر بعد تغلبه بفارق التوقيت 

التي  املنافسة  قبلوا حتديات  وفارسة  فارسا   35 على 

صمم مسارها ب 10حواجز بلغ ارتفاعها )145( سم.

وفاز الفارس البريطاني نايجل كوب باجلواد »كولفرس 

اخلمس  فئة  منافسات  في  نيوز  جلف  بكأس  هيل« 

في  نايجل  فوز  وجاء  للبطولة،  الثاني  اليوم  في  جنوم 

شوط مبواصفات اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز على 

حواجز بلغ ارتفاعها )145(سم.

كانيل: فخورون بالرعاية
قال رئيس دار لوجنني والتر فون كانيل: »نحن فخورون 

الوقت  وضابط  الرسمي  الشريك  لوجنني  بكون  جدًا 

الرسمي لبطولة دبي لقفز احلواجز 2018، إحدى أكبر 

والتي  األوسط  الشرق  في  نوعها  من  الفعاليات  وأهم 

تخّول الفائزين بها التأهل لكأس العالم لقفز احلواجز 

التابع لإلحتاد الدولي للفروسية. هذه الشراكة تتماشى 

مع شغفنا وتعلّقنا الطويل األمد برياضة الفروسية حتى 

أصبح إسم لوجنني مرتبطًا بها على صعيد عاملي«. 

السنوات  خالل  أصبحت  لوجنني  أن  كانيل  وأضاف 

للمؤّسسات  الرئيسي  الشريك  األخيرة  الـ140 

سباق  مثل  الرياضة  بهذه  املتعلّقة  الدولية  والفعاليات 

اخليل، قفز احلواجز، الفروسية، سباق القدرة، القيادة 

على  اإلعتماد  من  نتمّكن  أن  ويسّرنا   والترويض. 

واإلحتاد  ميدان  مع  وحتديدًا  األمد  الطويلة  شراكاتنا 

الدولي للفروسية. 

إلكتشاف  احلضور  أمام  الفرصة  لوجنني  أتاحت  وقد 

من  إستثنائي  منوذج  وهي  للحدث،  الرسمية  الساعة 

مجموعة »لوجنني ماستر”.

باتريك عون على منصة التتويج مع الفائزين.
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في ختام النسخة الثانية لبطولة الشراع الدولية

السويدي هنريك يتوج بلقب الجائزة الكبرى للبطولة

توج الفارس السويدي هنريك فون إيكرمان على صهوة 

الشراع  لبطولة  الكبرى  باجلائزة  »شاكانو«  جواده 

الدولية لقفز احلواجز من فئة الـ 4 جنوم، ونال كأس 

مهرجان  ختام  في  الشراع  واسطبالت  لوجنني  شوط 

الشراع الدولي للفروسية الذي أقيم على مدى 4 أيام 

قفز  رياضة  في  املثير  والتحدي  باملتعة  حافلة  جاءت 

 25 الفرسان املهرة ميثلون  أبطاله نخبة من  احلواجز 

دولة من قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا واألمريكتني.

وجنحت اسطبالت الشراع في تقدمي بطولة دولية على 

فعالياتها  واستضاف  والتميز  الرقي  من  عالية  درجة 

أبوظبي  بالعاصمة  الدولي  الرياضي  الفرسان  منتجع 

الفرسان  إعجاب  محل  كانت  صدر  ورحابة  بحفاوة 

اجلهد  حجم  يعكس  مما  احلدث،  وجمهور  وضيوف 

بتفاصيل  املنظمة واهتمامها  اللجنة  بذلته  الذي  الكبير 

التنظيم ودقته إداريا وفنيا.

الفائزين  بتتويج  وقام  اخلتام  ومراسم  فعاليات   شهد 

سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس احتاد 

الهاجري  والدكتور غامن  للفروسية والسباق،  اإلمارات 

األمني العام الحتاد الفروسية، وعارف العواني األمني 

العام ملجلس أبوظبي الرياضي، وعمران أحمد العويس 

الفروسية  إدارة  مدير  احلمادي  وأحمد  البطولة  رئيس 

شهد  كما  الدولي،  الرياضي  الفرسان  منتجع  في 

إدارة  ناعمة املنصوري عضو مجلس  البطولة  فعاليات 

أكادميية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسعادة 

مرمي املهيري عضو احتاد الفروسية والسباق، وعدنان 

والسباق،  للفروسية  أبوظبي  نادي  عام  مدير  سلطان 

في  للفروسية  اإلمارات  مركز  مدير  الشامسي  وحمد 

السابعة  املجموعة  رئيس  نائب  الدهامي  وسامي  دبي 

احلدث  ضيوف  من  وعدد  للفروسية  الدولي  باالحتاد 

وجمهور كبير تابع فعاليات املهرجان واستمتع مبا قدمه 

الفرسان من استعراض. وانتزع هنريك فون إيكرمان 

الكبرى  الشراع(  واسطبالت  )لوجنني  جائزة  لقب 

وجاءت  البطولة،  من  األخير  الشوط  في  أقيمت  التي 

مبواصفات اجلولتني، وصمم مسارهما بحواجز تراوح 

ـ 160( سم، وشارك في اجلولة  ارتفاعها بني )150 

األولى 32 فارسا وفارسة، عبر 12 منهم اجلولة األولى 

بنجاح لتجدد بينهم التنافس في اجلولة الثانية، وجنح 

الفارس  وتقدمهم  خطأ،  دون  اكمالها  في  منهم  ثالثة 

السويدي هنريك فان إيكرمان باجلواد »شاكانو« بفارق 

التوقيت بعد جناحه في إكمال اجلولة في زمن سريع 

الكبرى،  اجلائزة  كأس  به  ونال  ثانية   )39.65( بلغ 

األملاني  الفارس  الثاني  املركز  جائزة  كأس  وحقق 

وأكمل  فانتاستيك«  »شي  بالفرس  فايزهاوت  فيليب 

معها اجلولة الثانية في زمن بلغ )40.86( ثانية وكأس 

جائزة املركز الثالث جاء من نصيب الفارس اإليطالي 

ناتال شيودان باجلواد »أمليرو« وأنهى اجلولة في زمن 

بلغ )46.92( ثانية.

وفي شوط اجلائزة الكبرى املصّغرة على كأس الشيخ 

األربع جنوم، جنح  فئة  من  نهيان،  آل  هزاع  بن  زايد 

الفارس االيرلندي شني برين صاحب املعدل األكبر من 

االنتصارات خالل البطولة بجياد فريق زد سيفن، في 

الفوز باجلائزة الكبرى املصّغرة بصحبة اجلواد »ليث« 

الواحدة  اجلولة  الشوط مبواصفات  وجاء  )12 سنة(، 

مع جولة للتمايز، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 

 10 50 فارسا، جنح منهم  فيه  )145( سم، وشارك 

فرسان في االنتقال إلى جولة التمايز وأكملها دون خطأ 

الثامن  املشارك  كان  برين  شني  الفارس  فرسان،   6
في التمايز وأنهى اجلولة في زمن سريع تربع به على 

الثاني  واملركز  ثانية،   )33.63( بلغ  أن  بعد  الصدارة 

الفارس السويدي هنريك فون إكرمان  باجلواد  حققه 

بلغ  زمن  في  التمايز  وأكمل  أبايا«  ال  دو  »آرتيست 

الفارس  الثالث  املركز  جائزة  وحقق  ثانية،   )35.15(

دو  »تيك  باجلواد  كونكالفيز  سابينو  لويس  البرتغالي 

ريفرالند« وأنهى جولة التمايز في زمن بلغ )35.19( 

ثانية إحتل به الصدارة املؤقتة ثم تراجع منها للمركز 

الثاني، واستقر في املركز الثالث بعد مشاركة املتصدر.

الرميثي يحرز كأس لونجين عن جدارة
أحرز الفارس املتألق محمد شافي الرميثي عن جدارة 

واستحقاق كأس شوط لوجنني من فئة األربع جنوم في 

اجلولة  مبواصفات  الشوط  وجاء  املهرجان،  ختام  يوم 

ارتفاعها  بلغ  حواجز  على  للتمايز  جولة  مع  الواحدة 

50 فارسا وفارسة، كانت  فيها  )125( سم، وشارك 

مفاجأتها األولى في عبور 26 فارسا إلى جولة التمايز، 

والثانية في إكمال 19 فارسا جلولة التمايز دون خطأ، 

ومن هنا جاءت روعة االستعراض الذي قدمه املشارك 

الثاني في جولة التمايز الفارس الرميثي بصحبة الفرس 

ثانية   )31.52( بلغ  وإكمالها في زمن  »دوكسان بي« 

وبقي صامدا حتى النهاية، املركز الثاني ناله الفارس 

جولة  في   25 رقم  املشارك  منصور  أحمد  األردني 

التمايز بصحبة الفرس »استوريل دو فارداغ« وأكملها 

للحاق  ثانية في محاولة جادة  بلغ )31.82(  في زمن 

لوند شاركت  تينا  الدمناركية  الفارسة  بزمن املتصدر، 

بصحبة الفرس »باييس أوتياغ« وأنهت التمايز في زمن 

بلغ )32.08( ثانية وتّوجت بجائزة املركز الثالث.

4 أشوط في الختام
على  األشواط  من  الربعة  النهائية  اجلوالت  وأقيمت 

فترتني صباحية ومسائية، بدأت بشوط اجلائزة الكبرى 

القفز  خليول  الواحدة  النجمة  فئة  من  الدولية  للبطولة 

الصغيرة، مبواصفات اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز 

على حواجز )130( سم للخيول عمر 6 سنوات، وعلى 
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قفز الحواجز

الفارس  وفاز  سنوات،   7 عمر  للخيول  سم   )135(

دانس«  كانيا  »زد سفن  بالفرس  برين  اإليرلندي شني 

حقق  الدولية  املنافسات  وفي  الكبرى.  اجلائزة  بلقب 

الفارس سلطان ماجد العواني بالفرس »كاسيانا« الفوز 

الفرسان  وجائزة  اجلونيورز،  لفئة  الصدارة  بجائزة 

العويس  عمران  عيسى  الفارس  أحرزها  األطفال 

الناشئني  الفرسان  جائزة  وذهبت  »أفيلون«،  باجلواد 

»هاتريك«  واجلواد  املهيري  الله  عبد  حميد  للفارس 

اململوك للشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان.

Organised by Official Travel PartnerOfficial PublisherHeld Alongside

15 - 17 March 2018
Dubai World Trade Centre 

14th Edition 
The Middle East’s
Leading Equestrian
& Hunting Event

Dubai Horse Fair #DIHF
dihf.ae

Official Airline Partner Official Courier Handler

Your opportunity to
grow in an equestrian
industry valued at

AED 1Billion
Space is limited.
Make your reservation today! 

Call us to find out more:
+971 4 308 6243

or email us at
Hana.Holy@dwtc.com

 DIHF is really an excellent fair to 
showcase everything for horse enthusiast. 
as an exhibitor, we met great prospective 
clients. It encompasses everything that makes 
both visitors and exhibitors satisfied 

JPL Commodity Consulting DMCC
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سلوك راكب الخيلاستخدام السوط

يستخدم السوط كأداة للعقاب و استخدامه بهذه الصفة 

شائع عند تدريب اخليول .

يستخدم السوط ملعاقبة اخليل على عدم استجابته , على 

أمل أن يعيد اخليل النظر في اإلشارة و يستجيب لها .

سيء  بتوقيت  اقترانها  و  معقدة  املهمة  هذه  تعتبر 

وضربات غير منتظمة يؤدي إلى سلوك قلق مضطرب 

ومتناقض .

ملعاقبة  املستخدم  السوط  أن  كبير  تناقض  هناك 

الذي  نفسه  هو  للجام  استجابته  عدم  على  احلصان 

الراكب  اعتبار   .. احلصان  حركة  إلبطاء  يستخدم 

للسوط  كإشارة أخرى يجعله أكثر فعالية .

يجب تدريب اخليل على االستجابة بشكل صحيح للسوط 

عند استخدامه بالنقر اخلفيف املتناغم  وزيادته تدريجيًا 

, الذي يوّجه إلى مكان معني من جسم احلصان للقيام 

باحلركة املطلوبة .

على سبيل املثال , ميكن استخدام السوط في التدريب 

باليد أو حتت السرج على املناطق التالية :

- على منتصف الصدر لتحفيز التقدم نحو األمام  .

- على األطراف اخللفية لتحفيز دوران األطراف اخللفية 

و خضوع الساق .

- على كتف اخليل لتحفيز دوران األطراف األمامية .

سلبي  كتعزيز  تتجلى  التي  اإلشارات  جميع  كحال 

,من املهم احلفاظ على ضغط التحفيز أو زيادته حتى 

ظهور االستجابة املطلوبة , عندئذ يحرر اخليل من هذا 

الضغط .

تظهر  حتى  النقر  شدة  أو  تواتر  تقليل  عدم  يجب 

أكثر  التواتر  زيادة  األنسب  من   . املطلوبة  االستجابة 

من زيادة الشدة والقيام بزيادة الشدة فقط كحل أخير .

في املراحل املتقدمة من التدريب , ينخفض نقر السوط 

هو  االبتداء  نقر  أن  اخليل  يتعلم  عندما  طبيعي  بشكل 

إلى  يتطور  أن  االنخفاض ميكن  . هذا  محفز متييزي 

تدريب اخليل على االستجابة املناسبة إما إلى تسريع 

اخلطوات أو إلى تطويلها .

على سبيل املثال , ميكن تدريب اخليل على أن نقرتني 

نقرة  بينما  اخلطوات  لتسريع  مؤشر  هي  السوط  من 

التعزيز  استخدم  اذا  اخلطوات  إلطالة  مؤشر  واحدة 

السلبي بشكل صحيح .

التميز الدقيق لإلشارات مهم جدًا بالنسبة للخيل في كل 

من التدريب حتت السرج و في اليد . يجب استخدام 

نفس املناطق من جسم احلصان لتدريبه على االستجابة 

السرج  حتت  التدريب  من  كل  في  بالسوط  نقره  عند 

وباستخدام اليد .

يستخدم مدربي اخليل صوت القرقرة التي تتم بواسطة 

في  واالنتهاء  البدء  من  بداًل  بطريقة مخصص  اللسان 

جزء معني من تدريب االستجابة . تعتبر محفز مكروه 

ألنه اخليل يعمل جاهدًا إلخماده ولذلك يجب استخدامه 

على شكل تعزيز سلبي .

نستخدم النقر بالسوط عندما يفشل اخليل باالستجابة 

اإلشارة  إعطاء  عند  يظهر  هو  اذًا   . اإلشارات  على 

أو  التناغم  في  تغيير  أي  وجود  دون  بها  واالستمرار 

الشدة باستثناء الزيادة في الشدة وليس انخفاضها ) 

ايقافها  حيث يعتبر هذا تعزيزًا لبعض اخليول ( ويتم 

في اللحظة التي يقدم بها اخليل االستجابة الصحيحة .

و  العدو  إلحداث  الَعدو  إشارة  تفشل  عندما  للتوضيح 

بداًل من ذلك يقوم اخليل باجلري السريع في الهرولة , 

صوت القرقرة يجب أن يظهر عند تطبيق إشارة العدو 

واالستمرار بها حتى يقوم اخليل بالعدو .

سيقوم اخليل تدريجيًا بالعدو في وقت مبكر و أقرب إلى 

حلظة اإلشارة . عند التكرار لعدة مرات , سيقوم اخليل 

بالعدو من اإلشارة لوحدها.

راكبي  بوجود  إال  تظهر  ال  السلوكية  املشاكل  بعض 

اخليل أو املعاجلني. اخليول حتسن التقاط ردود األفعال 

لدى  اخلوف  ويستشعرون  اجلسد  لغة  جيدا  ويدركون 

الناس.

قد  هذا  فإن  الثقة،  إلى  يفتقر  اخليل  راكب  كان  فإذا 

للثقة.  احلصان  يفتقر  وأيضا  احلصان  على  ينعكس 

اخلروج  مثل  آمنة،  أرضيه  عن  بعيدا  يبتعد  عندما 

بغرض الركوب، فتكون هناك العديد من األشياء التي 

الطيور  حتليق  مثل  االضطراب،  له  تسبب  أن  ميكن 

احلركة  أو  والكالب  احلقائب  صوت  الشجيرات،  من 

املروريه السريعة. ، قد يكون االضطراب بلمحة سريعة 

من احلصان فيتعثر في خطواته. فراكب اخليل الواثق 

سيعيد الطمأنة للحصان إذا كان هناك شيء ما يخاف 

منه، وسيجعله يستمر في طريقه. ولكن إذا كان راكب 

اخليل متوترا ومضطربا في ردود أفعاله سينعكس ذلك 

على توتر احلصان ، األمر الذي يكشف عن خوف راكب 

اخليل ولو بشكل أولي. ويجهل احلصان بسبب خوف 

أنه يخاف من وحش  لو  راكب اخليل، فقد يشعر كما 

وقلقا  خوفا  أكثر  احلصان  يصبح  قد  لذا  به.  يتربص 

وكأنه يدور في حلقة مفرغة.

على  وليس  اخليل،  راكب  على  احلالة  بهذه  اللوم  يقع 

اخليل. فإن حالة التأهب واخلوف من التهديدات احملتملة 

أو احليوانات املفترسة، هي جزء من طبيعة احلصان. 

إنها  له.  الطمأنينة  إعادة  هي  اخليل  راكب  مهمة  وإن 

مشكلة عامة بني الناس عند ما تفقد الثقة براكب اخليل، 

وأصبح  السن  في  تقدم  كلما  أو  فشله،  بعد  وخاصة 

باستمرار  يتصورون  فهم  املسؤوليات.  من  املزيد  لديه 

حتدث،  أن  ميكن  التي  للحاالت  أسوأ  سيناريوهات 

نبوءات  املخاوف  هذه  تصبح  قد  النهاية  في  ولألسف 

حتقق ذاتها.

يكون  أيضا عندما  املالك على سلوك احلصان  يؤثر  و 

من  منزعجا  اخليل  راكب  اليكون  قد  وغاضبا.  متوترا 

الركوب على احلصان أو من تصرفاته املضطربه، ولكن 

إذا كان راكب اخليل غاضبا )رمبا بسبب اإلجهاد في 

العمل( وقد أمضى بعض الوقت مع احلصان، فسينتقل 

هذا التوتر إلى احلصان. وال يدرك احلصان أنه ال عالقة 

له بسبب الغضب، و قد يفقد الثقة مبمتطيه. فعند تدريب 

تلك  في  يحدث  ما  على  فقط  التركيز  املهم  من  اخليول 

اللحظة، وترك أي ضغوط أخرى مضت. فاخليول متيل 

إلى أن تعكس مزاج راكب اخليل أو املعالج، وسيكون 

و مسترخيا  هادئا  يكون احلصان  أن  املمكن  غير  من 

ويكون ممتطيه متوترا وغاضبا.

ميكن  ال  حصان  األحيان  بعض  في  نصادف  وقد 

عليهم.  والهجوم  البشر  بدفع  ويقوم  عليه،  السيطرة 

كما و برهن احلصان احترامه بالبقاء خارج املساحة 

حركات  يتتبع  أن  يحاول  وال  لإلنسان،  املخصص 

انه  إال  األوامر.  ويطيع  بسحبه،  يقوم  عندما  اإلنسان 

ينبغي على احلصان أن يتبع اإلنسان الذي يقوده حتى 

وإن كان غير واثق بنفسه.

اعتبار،  وصاحب  بالثقة  جديرا  أنك  احلصان  وإلقناع 

حتتاج ألن تكون حازما ولكن لطيفا، وجتنب إن تبدو 

مترددا. ولتكون قائدا جيدا عليك أن تكون هادئا، وأن 

ال تفقد السيطرة بسبب تقلبات مزاجك. حتتاج أيضا 

إلى أن تكون متينا ومتناسقا، فلو قمت بتغيير القواعد 

هو  ما  إدراك  من  يتمكن احلصان  فلن  بشكل مستمر 

مطلوب، وستفقد اعتبارك.



4647 46

تعليم الفروسية ـ خاص البادية

موجود  احلجرة  في  والسير  الزريبة  حواجز  عض  إن 

بنسبة أكبر بكثير عند اخليل األصيلة. قد يعود هذا إلى 

حقيقة أن هذه اخليول هي أكثر عرضة لقضاء فترة أكبر 

من الوقت محصورة، وتتلقى معظم طعامها على شكل 

مركزات والتي تؤكل بسرعة. قد يكون هناك أيضا صلة 

أسالفها  بعض  ألن  هذا،  على  بحوث  وجترى  وراثية، 

تظهر لديهم نسبة أعلى من النمطيات، فعلى سبيل املثال 

اخليل العربية هي أكثر عرضة لتطوير عض اخلاصرة 

من السالالت األخرى.

هناك تقارير في بعض االحيان عن أمهار تطور منطيات 

قبل أن تبلغ سن البضعة أشهر حتى، وإن لم تكن قد 

شاهدت اخليول األخرى تقوم بالنشاط، وبذلك ففي هذه 

احلاالت قد يكون هناك ميل وراثي لتطوير السلوك، حيث 

أنه من غير احملتمل أن هذه اخليول قد تعلمت السلوك. 

تظهر املشكلة عند محاولة حتديد األسباب التي جتعل 

بعض اخليول تطور هذا السلوك، ألن أفراد اخليول ال 

تطور كلها النمطيات عند وضعها في نفس البيئة، وهذا 

لتنفيذ  لديهم استعداد  يكون  قد  األفراد  أن  إلى  يشير 

هذه السلوكيات، كما سبق ذكره أعاله حيث قد يكون 

هناك استعداد وراثي.

وقد أجريت العديد من الدراسات املتنوعة على مجموعة 

سوي.  غير  سلوكا  تبدي  التي  تلك  ملعرفة  اخليل  من 

 McGreevy, French and Nicol أجرى 

والفروسية،  والتحمل  الترويض  خيل  درس  مسحا 

ونظر في مقدار الوقت الذي يقضونه خارج اإلسطبل، 

وانتشار السلوكيات غير السوية.

أظهرت الدراسة النتائج التالية:

· من أصل 211 حصانا من خيول التحمل في الدراسة، 

أظهرت ٪19 سلوكا غير سوي

في  الترويض  خيول  من  حصانا   744 أصل  من   ·

الدراسة، أظهرت ٪32.5 سلوكا غير سوي

· من أصل 796 حصانا من خيول الفروسية، أظهرت 

٪30.8 سلوكا غير سوي.

قضت خيول التحمل معظم وقتها خارج االسطبل وقد 

أقل،  بنسبة   سوي  غير  سلوك  وجود  أيضا  أظهرت 

تؤدي  قد  اإلسطبل  في  اإليواء  زيادة  أن  إلى  مشيرا 

إلى زيادة معدل السلوك غير السوي، رغم أنه ليس من 

تعميمات شاملة، ألن عوامل أخرى  إجراء  املستحسن 

ميكن أن تكون ضالعة.

تطور سلوكا منطيا  قد  اخليل  أن  بالفعل  لنا  ثبت  لقد 

استجابة للتوتر. ميكن تعريف التوتر بأنه مجموعة من 

اخلطيرة.  للظروف  والبيولوجية  النفسية  االستجابات 

هناك نوعان من التوتر، وهما البدني والنفسي. وتشمل 

عوامل التوتر البدني اإلصابة اجلسدية، املجهود البدني 

فهي  النفسية  التوتر  عوامل  أما  البيئية.  والظروف 

احلاالت التي حتث على القلق أو اخلوف. األمثلة على 

البشر، أو حتى  هذا لدى احلصان تشمل اخلوف من 

جديدة،  ساحة  الى  االنتقال  مثل  الظروف  في  التغير 

حتى  أو  معزوال  يكون  وأن  اخليول،  من  رفيق  وفقدان 

تغيير وقت الطعام.

عن  تعبر  التي  السوية  غير  السلوكيات  إلى  باإلضافة 

نفسها عندما يعاني احلصان التوتر، فهناك سلوكيات 

رعاية  وسوء  التوتر  إلى  تشير  قد  أخرى  طبيعية 

احلصان. مثال على ذلك هو اخليول التي تعاني التوتر 

البيئي بسبب الظروف الطبيعية، مثل البرد القارس أو 

قد  احلالة  هذه  في  الذباب.  من  االنزعاج  أو  احلرارة، 

يحف احلصان ذيله، أو ينبش في األرض أو يهز رأسه، 

وهذا السلوك هو طبيعي متاما، رغم أنه قد يكون سلوكا 

غير مرغوب فيه من وجهة نظر الراكب إذا كان احلصان 

يقوم بذلك عندما يتم امتطاءه.

لماذا تطور بعض الخيول سلوكا نمطيا؟
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تّوج فريق أبوظبي بلقب بطولة اإلمارات الدولية املفتوحة 

للبولو التي أقيمت مبلعب الشيخ زايد الرئيسي بنادي 

نهيان،  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  برعاية سمو  غنتوت، 

رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق اخليل والبولو، 

احتفالية  بعد  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  من  وبدعم 

جماهيرية أعطت احلفل اخلتامي زخمًا رائعًا مبشاركة 

أبطال املظالت وفرق الفنون الشعبية وأسرة مستشفى 

الرحبة، والكثير من املشاركات املجتمعية.

أو  دون هزمية  من  الذهبي  أبوظبي  فريق  تتويج  وجاء 

تعادل بفوزه في املباراة النهائية اجلماهيرية على فريق 

مازاراتي )غنتوت( الوصيف الفضي 8 – 3، بعد أن 

تقدم فريق أبوظبي بقيادة جنمه فارس اليبهوني بنتيجة 

له  الذي سجل  الثالث،  الشوط  بداية  قبل  – صفر،   4
الالعب سنتياجو كرنداس 4 أهداف، وسجل سنتياجو 

واحدًا،  باتريكو سيزا هدفًا  أهداف وسجل   3 جوميز 

فيما سجل لفريق مازاراتي )غنتوت( أحمد بن دسمال 

وفيليب لورنيت، وجرجيرو. وأدار املباراة الطاقم العاملي 

املكون من رافاييل، ومارتني ومارسيلو، وحصل فريق 

ديزرت بالم على املركز الثالث.

تتويج الفائزين
في ختام البطولة قام الشيخ زايد بن طحنون بن زايد 

فقرات ترفيهية في الحفل
اتسم احلفل اخلتامي للبطولة بروعة ودقة التنظيم الذي 

أسهم في إبراز املناسبة بشكل مميز، بدأت الفعاليات 

األعالم،  حملة  مع  باملظالت  والهبوط  الوطني  بالسالم 

تفوق على مازاراتي في النهائي

فريق«أبوظبي« يتـّوج بلقـب بطولـة اإلمارات الدولية للبولو

وفاز حصان قائد فريق أبوظبي فارس اليبهوني بلقب 

في  جنح  أن  بعد  البطولة،  في  حصان  وأقوى  أفضل 

قيادة فريقه للقب البطولة من دون هزمية أو تعادل.

بتتويج  غنتوت،  نادي  عام  مدير  النعيمي  علي  وأحمد 

الفرق الثالثة الفائزة وجنوم البطولة، كما شمل التكرمي 

رعاة البطولة واجلهات املساهمة في إجناحها.

مكتوم،  آل  بن سهيل  محمد  الشيخ  يرافقه  نهيان،  آل 

حوفان  بن  وسعيد  النعيمي،  ماجد  بن  أحمد  والشيخ 

غنتوت،  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  املنصوري 
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وشاركت  املتكاملة،  التراثية  غنتوت  قرية  فعاليات  ثم 

العديد من فرق الفنون الشعبية واستمتع اجلميع بكرم 

الشعبي، واستمتع األطفال وضيوف  باملقهى  الضيافة 

البالد بركوب الهجن وخيول البوني الصغيرة.

وقام مستشفى الرحبة في أبوظبي التابع لهيئة صحة 

األطباء  من  كبير  كادر  وبإشراف  رائع،  بدور  أبوظبي 

والطبيبات بالفحوص والتطعيم ضد اإلنفلونزا باملجان، 

فيما ساهمت شركة )أنفاسك دخون( بعرض منتجاتها 

اخلتام  حفل  وشهد  اإلماراتية،  والدخون  العطور  من 

عروضًا لسيارات مازاراتي الفاخرة، واستعراض رائع 

لفريق اإلمارات للدراجات النارية، بجانب مجلس فندق 

ومنتجعات جنة الراعي.

OFFICIAL KICK-OFF TO
THE DUBAI POLO GOLD CUP SERIES 2018

Title Sponsors:

McLAREN CUP
26th  JANUARY - 9th FEBRUARY

JULIUS BAER GOLD CUP
16th FEBRUARY - 9th MARCH

Series Kick-Off.indd   3 1/6/18   9:26 PM
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توج فريق شركة أنفاسك دخون بلقب بطولة كأس الهالل 

غنتوت  نادي  مبالعب  أقيمت،  التي  اخليرية  األحمر 

برعاية سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس نادي 

غنتوت لسباق اخليل والبولو والتي يعود ريعها لصالح 

كمساعدة  األيتام  قسم  اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة 

محلية إنسانية نبيلة. 

فوزه  بعد  اللقب  دخون  أنفاسك  شركة  فريق  وحصد 

في النهائي على فريق فندق جنة بنتيجة أربعة أهداف 

وحضور  احتفالية  مباراة  بعد  ونصف  هدف  مقابل 

أنيق ومشاركة مميزة من جنوم اللعبة، وشهد مهرجان 

التي  والتثقيفية  الترفيهية  الفقرات  من  العديد  اخلتام 

فيها  شارك  التي  اخليرية  املباراة  جناح  في  أسهمت 

املصنفني  واحملترفني  املواطنني  الالعبني  من  العديد 

مبعدل 14 هاند كاب، كما شهد االحتفال عروض في 

ألعاب الدفاع عن النفس، بجانب تنظيم عدد من ورش 

العمل على هامش املباراة مثل التصوير مبختلف أنواعه 

والطبخ والتلوين والرسم على الوجوه التي استمتع بها 

لألطفال  الورود ومسابقات  بوكيهات  إعداد  و  األطفال 

األيتام جرت بالتعاون مع فريق فخر أبوظبي التطوعي 

أنفاسك دخون من مجموعة محمد هالل، كما  وشركة 

شارك معرض للهالل األحمر اإلماراتي فرع بني ياس 

في الفعاليات وتفاعل الكبار والصغار مع مدينة األلعاب 

الترفيهية  الفقرات  بعض  تقدمي  ومت  األعمار،  ملختلف 

والثقافية املجتمعية على املسرح، فيما استمتع األطفال 

بركوب خيول البوني الصغيرة والتدرب على جتهيزها. 

لصالح  البداية  من  االحتفالية  اخليرية  املباراة  جاءت 

فريق أنفاسك دخون الذي قاده ناصر الشامسي بدياًل 

ليوسف بن دسمال الذي أجرى عملية جراحية ناجحة 

ومتكن  املاضية،  املباراة  في  إصابته  نتيجة  اليد  في 

اللعب  مجريات  على  السيطرة  من  البداية  من  الفريق 

وتأثر األداء بالرياح القوية، التي رافقت مجريات هذا 

الشوط  أن  إال  السلبي،  بالتعادل  انتهى  الذي  الشوط 

الثاني شهد تقدم فريق أنفاسك بهدفي سنتياغو غوميز 

الرغم من هطول األمطار استمر  )3هاند كاب( وعلى 

اللعب مبوافقة الفريقني كتجربة جديدة لبولو اإلمارات، 

وأضاف الهدف الثالث باتريكو )5 هاند كاب( واختتم 

روماريو،  غوميز  دخون  أنفاسك  شركة  فريق  أهداف 

فيما سجل لفريق فندق جنة، الذي قاده الدولي عبدالله 

بن دسمال السويدي، جيرغيرو)4 هاند كاب(. 

تتويج الفائزين
املنصوري،  بن حوفان  قام سعيد  املباراة  انتهاء  عقب 

أحمد  يرافقه  غنتوت  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

فاز في النهائي على فريق فندق جنة

»أنفاسك دخون« يتوج ببطولة الهالل األحمر للبولو
املرزوقي  وخالد  غنتوت  نادي  عام  مدير  النعيمي  علي 

مجلس  أعضاء  من  عدد  وبحضور  بالنادي  إداري 

احلكم  بقيادة  احلكام  وطاقم  الفريقني  بتتويج  اإلدارة 

العاملي رودلف دوكاس. 

وأشاد سعيد بن حوفان املنصوري، نائب رئيس مجلس 

إدارة نادي غنتوت برعاية ودعم سمو الشيخ فالح بن 

زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق اخليل والبولو 

للمهرجان اخليري الذي شهد تفاعل العديد من اجلهات 

جتاوبًا مع املبادرة اإلنسانية النبيلة التي أكدت تفاعل 

واهتمام  رعاية  كل  جتد  التي  الفئة  تلك  مع  املجتمع 

من القيادة الرشيدة وكافة فئات املجتمع، وأوضح أن 

له  السنوي يسير كما خطط  الرياضي  النادي  برنامج 

في  النادي  رئيس  سمو  اعتمده  الذي  لبرنامجه  وفقًا 

بداية املوسم والذي يشهد اليوم انطالقة بطولته الدولية 

السنوية املفتوحة التي رصد لها اجلوائز املالية والعينية 

والتذكارية وسط مشاركة العديد من الالعبني البارزين 

املصنفني وهي دعوة لعشاق البولو لالستمتاع مبباريات 

قوية تشهد مشاركة فريق بتصنيف 14 هاند كاب مما 

يساهم في ارتفاع مستوى املنافسة.

على  يحرص  النادي  أن  مؤكدًا  املنصوري  واختتم 

املساهمة في كافة املناسبات اإلنسانية اخليرية ترجمة 

كافة  بجهود  وأشاد  النادي،  رئيس  سمو  لتوجيهات 

اجلهات الرسمية والشركات واملؤسسات التي استحقت 

املناسبة  في  ومساهمتها  ملشاركتها  والتقدير  الشكر 

املباراة  إجناح  في  للمساهمة  للجميع  الدعوة  ووجه 

اخليرية.
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إحتفلت  التي  السنوّية  الّشاطىء«  بولو  »بطولة  حّققت 

بعيدها الـ13 هذا العام جناًحا باهًرا. ومتّيزت لوجنني 

مّرة أخرى مبشاركتها الفاعلة بإعتبارها ضابط الوقت 

فريق  ُمنح  وكذلك  الرسمية.  احلدث  وساعة  الرسمي 

حفل  خالل  لوجنني  من  ساعات  الفائز  ليف«  »نيسان 

صاحب  برعاية  البطولة  ُأقيمت  وقد  اجلوائز.  توزيع 

آل مكتوم،  بن راشد  بن محمد  الشيخ حمدان  الّسمو 

ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي يومي 14 

و 15 كانون األّول في سكاي دايف دبي. 

حدث  وهي  امللوك  رياضة  الشاطىء  بولو  بطولة  ُتعّد 

إجتماعي ُيحتفل به دولًيّا. وعلى مدى السنوات الـ12 

إضافة  وهو  الفائزين  مكانة  الكأس  عّزز  املاضية، 

إستثنائية الى قائمة بطوالت البولو في دبي. وقد ساهمت 

لونجين ضابط الوقت الرسمي

في بطولة بولو الّشاطىء 

»بطولة بولو الشاطى«ء في زيادة التوعية حول الرياضة، 

وبتغيير رياضة البولو التقليدية جذريًا والسّيما من حيث 

تخّطي احلدود واإلرتقاء مبستوى اللّعبة من أجل تعزيز 

الترفيه واحلماس الناجتني عن الرياضة وبالتالي توفير 

جتربة خيالية للجميع دون إستثناء. 

مجموعة لونجين ماستر
بإعتبارها شركة تقليدية ُمصّنعة للساعات، تولّت لوجنني 

منذ بدايتها إنتاج ساعات إستثنائية. وقد القت مجموعة 

العام  باهرًا منذ إطالقها في  »لوجنني ماستر« جناحًا 

2005. جتمع هذه األخيرة األناقة الكالسيكية والتمّيز 

اإلبداعي، كما تأسر عّشاق صناعة الساعات. 

متامًا  تتماشى  عصرية  ملّونة  مناذج  لوجنني  أطلقت 

امليناء  يعرض  املجموعة.  لهذه  الكالسيكية  الروح  مع 

األزرق واملزدان بنمط أشّعة الشمس الساعات، الدقائق 

بالروديوم.  واملطلّية  البارزة  العقارب  بفضل  والثواني 

يكتمل النموذج األزرق الرجالي من خالل سوار جلدي 

»لوجنني  مجموعة  مناذج  تتوّفر  امليناء.  للون  مطابق 

الرجال  معاصم  مع  لتتماشى  مختلفة  بأقطار  ماستر« 

والنساء على حّد السواء. يكشف ظهر العلبة الفوالذية 

وتكتمل  األوتوماتيكي.  الكاليبر  حركة  عن  والشفاف 

أناقة هذه الساعات من خالل سوار فوالذي أو سوار 

مصنوع من جلد التمساح الرمادي أو األزرق مع مشبك 

قابل للطّي. 

وتواصل لوجنني تعزيز تراثها وفرض أناقتها في مجال 

رياضة الفروسية.

منصور بن محمد يتوج الفائزين بحضور سعيد حارب و باتريك عون و سام كاتيال. 
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أحرز فريق أبوظبي لقب النسخة الـ 17 لكأس صاحب 

غنتوت  نادي  نظمها  التي  للبولو،  الدولة  رئيس  السمو 

لسباق اخليل والبولو حتت رعاية سمو الشيخ فالح بن 

)ديزرت  على  فوزه  بعد  النادي،  رئيس  نهيان  آل  زايد 

أقيمت اجلمعة  التي  للبطولة  النهائية  املباراة  بالم( في 

الثانية  البطولة  وهي   ،6  -  7 هدف،  بفارق  املاضية، 

لفريق أبوظبي بعد انتزاع كأس البطولة الدولية الشهر 

املاضي.

وجاء النهائي أكثر إثارة بعدما انقلبت املواجهة ملصلحة 

آخر  في  وبالتحديد  اخلامس،  الشوط  في  أبوظبي 

دقيقتني، عندما كان متأخرًا بفارق هدفني 4 - 6، مع 

نهاية الشوط الرابع، وتوقع اجلميع أن تنتهي املواجهة 

ملصلحة )ديزرت(، إال أن )أبوظبي( قدم مستوًى رائعًا 

في الشوط اخلامس وأحرز 3 أهداف، ليخطف املواجهة 

ويطير بالكأس بعدما انتهت املواجهة 7 - 6، ليحصل 

فريق )ديزرت بالم( على املركز الثاني.

سنتياغو  وبجانبه  اليبهوني،  فارس  )أبوظبي(  وقاد 

غوميز، سانتياغو كرنداس، وألفريدو بتصنيف 9 هاند 

تفوق على )ديزرت بالم( في النهائي

فريق أبوظبي يتّوج بلقب النسخة 17 لكأس رئيس الدولة للبولو

املباراة  البطولة، وأدار  أبرز املصنفني في  كاب كثاني 

اخلتامية الطاقم العاملي الذي ضم رافاييل سيلفا، بيتر 

رايتو وتيم براون.

املركز  )غنتوت إي دي اس سيكيوريتيز(  فريق  وحقق 

الثالث بعد فوزه على فريق اإلمارات 7 - 5 في مباراة 

حتديد املركزين الثالث والرابع، وشهد اللقاء عودة سمو 

الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم للعب من 

جديد مع فريق اإلمارات.

تتويج الفائزين
وجنوم  األربعة  الفرق  بتتويج  وقام  النهائي  وشهد 

بحضور  النعيمي،  ماجد  بن  أحمد  الشيخ  البطولة، 

أبوظبي  مجلس  الظاهري عضو  اليبهوني  مطر سهيل 

رئيس  نائب  املنصوري  حوفان  بن  وسعيد  الرياضي، 

مجلس إدارة نادي غنتوت، وأحمد علي النعيمي مدير 

عام نادي غنتوت لسباق اخليل والبولو، وعدد من رجال 

السلك الدبلوماسي والعديد من الشخصيات والضيوف 

على  السحب  كما مت  امللوك،  لعبة  عشاق  من  وجمهور 

التي  واجلوائز  والسيدات  للرجال  زي  أجمل  مسابقة 

رصدت للجمهور بقيمة 200 ألف درهم. 

حضور جماهيري كبير في الختام
نادي  رئيس  نائب  املنصوري  حوفان  بن  سعيد  أعرب 

بالنجاحات  سعادته  عن  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت 
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التي حققتها البطولة في نسختها احلالية التي تزامنت 

مميزًا  كان  البطولة  ختام  أن  مؤكدًا  زايد(،  )عام  مع 

بفضل توجيهات سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان، 

كما أن احلضور اجلماهيري فاق كل التوقعات. 

الشكر  النادي،  عام  مدير  النعيمي  علي  أحمد  ووجه 

أغلى  التي ساهمت في جناح  إلى اجلهات والشركات 

البطوالت في مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي الداعم 

الرئيس وشركة )إي دي اس سيكيوريتيز( بصفته مقدم 

كلوب،  بولو  هيلز  بيفرلي  الرسمي  والشريك  البطولة، 

والسيارة الرسمية مازيراتي من برميير موتورز، وفندق 

واجلاليريا  اإلعالمي،  الراعي  ياس  وتلفزيون  املوسم، 

للتموين،  جورمية  وبرستيج  الرحبة،  ومستشفى  مول، 

هالل،  محمد  وشركة  واملناسبات،  للخيم  وبرميير 

ومعرض إشراقات سعودية.

بولو
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recognise outstanding achievements 

in polo. Reto Gaudenzi, Vice- president 

and CEO of Evviva Polo St. Moritz Ltd, 

together with Elchin Guliyev, President 

of the Equestrian Federation of the 

Azerbaijan Republic, Dr. Piero Dillier, FIP’s 

Vice President, Birgit Hügli- Hermann, 

owner of the Polo & Luxury magazine 

and initiator of the award, and Yves 

Gardiol, CEO of Badrutt›s Palace Hotel, sit 

on the judging committee. The prize will 

be awarded for the first time at the «Baku 

Moritz Polo Gala» held at the Badrutt›s 

Palace Hotel on Saturday 27 January 

2018.

Another attractive novelty is the Polo 

Bar at the St. Moritz cult location Chesa 

Veglia. The bar, which will open its doors 

on Wednesday 24 January 2018, is bound 

to become a hotspot on the weekend of 

the Snow Polo World Cup St. Moritz. Last 

but not least, the polo ponies will move 

into remodelled stables, courtesy of the 

city of St. Moritz who invested CHF 3.5 

million in the renovation;; the ponies are 

due to arrive on 22 January 2018.



6263 62

Polo

The 34th Snow Polo World Cup St. 

Moritz is set to become a top event par 

excellence. A laid- back Polo Bar in St. 

Moritz›s legendary restaurant Chesa 

Veglia and the «Baku Moritz Polo Award» 

are two new additions to this year›s 

fixture. Given the excellent make- up of 

the underlying ice, construction of the 

extensive infrastructure on the frozen 

lake has begun just over a week ago. 

Demand for tickets to this year›s event is 

exceptionally high. Tickets to the VIP tent 

on Saturday and Sunday

are almost sold out;; the exclusive Polo 

Gala night has been sold out for some 

time. The partner hotels also report 

high bookings. Some 15,000 spectators 

from around the globe are expected to 

attend the world›s only high- goal polo 

tournament on snow- admission to the 

action- packed tournament is free, as ever.

Four top- tier teams studded with players 

from nine countries will once again 

compete for the coveted Cartier Trophy 

this year. The competition kicks off with 

a riveting encounter on Friday noon. 

Rommy Gianni (+1) and his top- class 

Team Cartier -  the winner of 2016 and 

2017 has old hands Chris Hyde (+5), Dario 

Musso (+6) and Juan Cruz Greguoli (+4) 

at his side -  will face the runners- up of 

2017, Team Badrutt›s Palace Hotel around 

captain Melissa Ganzi (0).

The US American player is entering 

the competition with a first- rate team, 

lining up with the only Swiss player, Tito 

Thrilling matches and many novelties at the 34th 
Snow Polo World Cup in St. Moritz

Gaudenzi (+2), very well known in the 

Engadin Valley, and the Argentine polo 

legend Alejandro Novillo Astrada (+8).

Four top- tier teams studded with players 

from nine countries will once again 

compete for the coveted Cartier Trophy 

this year. The competition kicks off with 

a riveting encounter on Friday noon. 

Rommy Gianni (+1) and his top- class 

Team Cartier -  the winner of 2016 and 

2017 has old hands Chris Hyde (+5), Dario 

Musso (+6) and Juan Cruz Greguoli (+4) 

at his side -  will face the runners- up of 

2017, Team Badrutt›s Palace Hotel around 

captain Melissa Ganzi (0).

The US American player is entering 

the competition with a first- rate team, 

lining up with the only Swiss player, Tito 

Gaudenzi (+2), very well known in the 

Engadin Valley, and the Argentine polo 

legend Alejandro Novillo Astrada (+8).

Friday›s second game promises no less 

excitement. Zhanna Bandurko (0), the 

Russian player making her debut at the 

Snow Polo World Cup St. Moritz, and her 

sterling Team Maserati will face last year›s 

newcomers Team Azerbaijan Land of Fire 

with captain Elchin Jamalli (+3).

Bandurko has teamed up with the 

professional players Robert Strom 

(+5), Gerardo Mazzini and Hissam al 

Hyder (both +6). Rashad Hasanov (+2) 

and the two professional players from 

Argentina Lala Laplacette (+5) and 

Adrian Laplacette Jr. (+6) complete the 

ambitious team from Azerbaijan. 

Attractive additions to the 34th 

edition of the Snow Polo World Cup St. 

Moritz

The sport of polo originated more 

than 3,000 years ago in Azerbaijan, 

guest country of last year›s Snow Polo 

World Cup St. Moritz. In its capital Baku, 

international polo tournaments have

been held since 2013 thanks to the 

support from St. Moritz. Jointly, both 

parties have now created the «Baku 

Moritz Polo Award» which means to 

Photo Credit : © Tony Ramirez/www.imagesofpolo.com
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Ali Al Qasimi:
Showjumping is not just a sport to me, it is my passion

Interview

Sheikh Ali Abdullah bin Majid Al Qasimi 

is one of the main UAE talents within 

the Equestrian scene, and has been able 

to stand out due to his numerous great 

achievements for the UAE. One of his 

major achievements is the qualification 

of his teammates for the 2018 World 

Equestrian Championship. Sheikh 

Abdullah answered all the questions and 

offered kind words and praise for the Al 

Badia magazine for its efforts in covering 

the equestrian events.

You come from a family that loves 

and has a passion for show jumping, 

your father Sheikh Abdullah bin Majid 

Al- Qasimi was the first founder. Does 

your inspiration to show jumping 

come from him or is there any other 

reason that attracts you to this 

activity?

My passion is connected to my family, my 

father, my idol Sheikh Abdulla bin Majed 

Al Qassimi surrounded me with horses 

in my youth, I started seeing myself on 

horses more than waking, I believed I was 

given an opportunity, and my passion 

drove me to finding new skills that I 

have learned throughout my career. My 

father always motivated me, giving me 

confidence to continue doing what I did 

best, doing something I truly felt at home 

with, riding is not just a sport to me, it is 

my passion. 

How was your start to show jumping?

My main inspiration is my brother Majid 

as he started competing at a young age, 

I›ve always had this attachment to horses 

and riding in general but showjumping 

came naturally, supporting my eldest 

brother gave me the motivation to 

continue making my passion  a reality.

 Why did you choose show jumping 

rather than any other hobbies or 

activities?

Show jumping felt natural to me, it felt 

right and it was easy for me to turn this 

hobby into my main sport. 

What distinguishes Show Jumping 

from any other Activity?

Show jumping is all about honing in and 

balancing the adrenaline of the horse 

and rider, we work side by side as a team 

in building confidence and trust in each 

other.

Tell us about your achievement on 

going up to the World Equestrian 

Champion ships in America 2018?

I am proud to carry my country›s flag 

especially looking at the hard work put 

into achieving this qualification. This 

achievement with Cacherel on the other 

hand is short lived due to her injury, but 

this will not stop me to qualify once again 

for the World Equestrian Games 2018. 

Are you satisfied with the level of 

show jumping in the UAE? what is 

required to achieve more success?

The level of show jumping in the UAE 

is improving which is helping us and 

our horses improve our skills, but I 

believe that there is definitely room 

for improvement like any other sport 

especially that every year we see new 

riders with great talent. 

What are your ambitions to establish 

at the Gulf Elite Tour and how did the 

idea Come?

The Gulf Elite was established to add to 

the existing calendar. But what we did 

was to enhance the presence of the sport 

in the region, we want to include not just 

riders but their families as well to enjoy 

what I have enjoyed all my life. The Gulf 

Elite›s vision is to branch out to other 

cities around the globe.
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تحّية لألداء من لونجين,ساعة كونكويست في. إتش. بي. غولد كوست 2018
نسخة خاصة بدورة ألعاب الكومنولث

سانت أونوريه
تتألق بساعة »هاوسمان« الرجالية المميزة بصورة أنيقة  

أوليس ناردين تكرم تراثها البحري من خالل إصدار فريك كروزر
إنزال المرساة في محيطات العالم الحديثة

الرسمي  الوقت  وضابط  الرسمّي  الشريك  بإعتبارها 

لوجنني  دار  تفتخر  الـ21،  الكومنولث  ألعاب  لدورة 

غولد  بي.  إتش.  في.  كونكويست  ساعة  بإطالق 

كوست 2018: نسخة خاصة بدورة ألعاب الكومنولث 

 Conquest V.H.P. Gold Coast 2018(

Commonwealth Games(. ُتعّد هذه النسخة 
اخلاصة حتّية لهذا احلدث الرياضي املتنّوع الذي يجذب 

رياضيني من 70 دولة من دول الكومنولث.

إجناًزا  بي«  إتش.  في.  »كونكويست  مجموعة  متّثل 

جديًدا في مجال حركة الكوارتز إذ جتمع ما بني الدّقة 

سنوات  على  وبناًء  األنيقة.  واإلطاللة  والعملية  املطلقة 

لوجنني  أعادت  الكوارتز،  مجال  في  اخلبرة  من  طويلة 

ومن  الثمانينات.  حقبة  الى  عائدة  جناح  قّصة  إحياء 

خالل ساعة »كونكويست في. إتش. بي. )عالية الّدقة(، 

مجال  في  الراسخة  خبرتها  السويسرية  الدار  ُتبِرز 

كضابط  مشاركاتها  خالل  من  سّيما  وال  التكنولوجيا 

الوقت الّرسمي في أهم الفعاليات.

كوست  غولد  بي.  إتش.  في.  كونكويست  ُزّودت ساعة 

2018 بحركة خاّصة معروفة بدّقتها العالية في مجال 
على  ولقدرتها  ثانية\السنة(   5  ±( التناظري  العرض 

مغناطيسي  ملجال  التعّرض  بعد  عقاربها  ضبط  إعادة 

ضبط  )جهاز  دي«  بي  »جي  نظام  بواسطة  وذلك 

املقترنة  احلركة  مسؤولية  امليزات  هذه  تتولّى  املواقع(. 

ببطارية مثالية وبتقومي دائم. جتمع هذه الساعة التابعة 

العالية  التقنية  بني  ما  الرياضية  كونكويست  ملجموعة 

واجلمالية، فعّززت بذلك مكانتها كمثااًل ُيحتذى به من 

حيث الدّقة املطلقة.

مطلّية بألوان شعار هذا احلدث الرياضي والدولي وبلون 

الكواال األزرق )جالب احلّظ(، تتمّيز ساعة كونكويست 

أونوريه  تركت سانت   .2007 عام  إلى  تاريخها  يعود 

أثرا حقيقيا من خالل تقدمي ساعة ذات اسم مميز ذي 

غّير  رجل  ذكرى  يستحضر  ألنه  رائعني،  ومعنى  تأثير 

وجه باريس.

إلى   1853 من  »السني«  لـ  كُمحافظ  مهامه  إطار  في 

هاوسمان  بارون  إلى  الثالث  نابليون  عهد   ،1870

مدينة  إلى  الوسطى  القرون  فرنسا  عاصمة  بتحويل 

مرموقة. ولتحقيق ذلك، قام هاوسمان بتجريف األحياء 

تصميم  وأعاد  الطرق،  من  العديد  وأنشأ  املتدهورة، 

٪60 من مباني املدينة.

من  واحدة  إلى  »هاوسمان«  اسم  منح  كان  لذلك 

أونوريه.  سانت  من  جريئة  خطوة  ساعاتها  تشكيالت 

حتقق  املقامرة  جعل  واملتقدم  الطموح  التصميم  ولكن 

جناحا ال يصدق.

من شكل  كل  تعديل  2007، مت  عام  في  بدايتها  منذ 

تعقيدات هاوسمان في عدة مناسبات.واآلن، بعد عشر 

مبتكرة  ساعة  طريقها،  تشق  جديدة  ساعة  سنوات، 

وحتافظ على والئها للروح األصلية في آن معا. 

أشكالها  عن  الناجم  الهندسي  االنسجام  كان  سواء 

والطارة  العلبة  )منحنيات  القائمة  وزواياها  الدائرية 

امليناء  وسط  تزين  مربعة  جتويف  تفصيلة  مع  تتفاعل 

الفوالذ  بني  التباين  أو  للسوار(،  املستطيلة  والصالت 

املواهب  هاوسمان  تكّرم  واألسود،  الرمادي  ولونْي 

املعمارية واملعايير اجلمالية للبارون الشهير.

والتاريخ،  الثواني  الدقائق،   ، الساعات  إلى  باإلضافة 

والتي تعمل بحركة كوارتز دقيقة للغاية، تلفت الساعة 

األنظار بأناقتها الطبيعية وحضورها الساحر حقا. 

الشريك  هي  اجلديدة  هاوسمان  وخالدة،  أنيقة،  قوية، 

املثالي ألي عاشق الساعات يقدر األصالة، ويفضل قوة 

الشخصية على السحر األثيري.

بعد سلسلة من اإلطالالت الناجحة في عدد من كبرى 

جلف  تقوم  العالم،  حول  البحرية الترفيهية  العروض 

لليخوت  دريتمان  شركة  املانيا  في  ووكيلها  كرافت 

في   100 ماجستي  الفاخر_  الشركة  يخت  بعرض 

حضرة زبائن متميزون والذين يضمون أثرياء، وعشاٍق 

لليخوت واإلبحار على منت القوارب، ومتخصصني في 

جلف كرافت & دريتمان إنترناشيونال تقومان بعرض
يخت الماجستي 100 الفاخر في »بووت دوسلدورف« 2018

هذا امليدان، ومشترين محتملني. 

م احلدث ذو األيام التسع، املعروف باسمه األملاني  سُينظَّ

»بووت دوسلدورف”،  من يوم 20 يناير إلى 28 يناير 

2018، ومن املتوقع أن يجتذب ما يربو على ربع مليون 

اإلعالم.  وسائل  ممثلي  من  اآلالف  إلى  إضافة  زائر 

وفي ظل وجود 1800 جهة مشاركة في املعرض مما 

ناردين”  أوليس   “ السويسرية  الساعات  دار  قامت 

بتجسيد تراثها البحري من خالل إصدار فريك كروزر 

األنيق، صممتها أكثر العقول تقدما في 2001، تعود 

الهائجة  البحار  في  اإلبحار  بعد  األم  ملينائها  فريك 

“كاروسيل  مبوديلها  كالعادة  رائعة  التقنيات.  ألحدث 

وتتحدى  مرساتها  كروزر  فريك  ترفع  توربيلون”، 

أعيد  ناردين”.  “أوليس  لـ  الطبيعي  املوطن  األمواج، 

يكسوها  بطارة  أمواج  بها  حتيط  بالكلية،  تصميمها 

تخديد بحري ومرساة عائمة على شكل معبر متأرجح. 

إنها خطوة جريئة في املستقبل! 

لم تفلح أي ساعة من قبل في حتقيق مثل هذه الريادة 

إجناز  وهو  الساعات،  تصنيع  في  والفكرية  التقنية 

مينائها  من  مجردة  اليوم.  حتى  مسبوق  غير  يزال  ال 

آلية احلركة  تدور  وعقاربها، تصمم فريك كروزر حتى 

حول نفسها. مرتبط مبركز هذه السفينة غير العادية، 

يشير املعبر األسفل إلى الساعات،  فيما يظهر املعبر 

العلوي الذي يحمل سلسلة التروس، النابض الشعري 

الدقائق.  احلصري،  دوال  أوليس  سليسيوم  وفرار 

الذي  النظام  هذا  يتسم  توربيلون،  كاروسيل  يسمى 

يتحدى اخليال باحلرية املطلقة، حيث أنه لم يعد يتضمن 

مسمار املركز الذي منحته التصاميم السابقة لكريستال 

الزفير لدعم التركيب الكامل.

كما يسمو أوليس دوال املدمج بتصنيع الساعات إلى 

وعجلة  املرساة  عن  تركيبها  يتخلى  ثورية جديدة.  أفق 

املرساة التقليدية، وبدال من ذلك يستخدم عجلتْي نابض 

سنا   18 بـ  مزودة  منهما  كل  مركزها.  في  سليكون 

نشطا تعمل بالتناوب لتفعيل مردد ينقل طاقته مباشرة 

إلى امليزان – في البداية في اجتاه ما، وبعد ذلك في 

االجتاه اآلخر. يضمن هذا التركيب الذي ال يحتاج إلى 

امليزان،  دوران  اجتاه  في  دائما  القوى  إطالق  تزييت 

ومن ثم يقلل االحتكاك. 

بألعاب  اخلاصة   2018 كوست  غولد  بي.  إتش.  في. 

الكومنولث مبيناء أزرق، حروف »في. إتش. بي« حمراء، 

مؤشرات برتقالية وملسات زرقاء تشمل العقارب، امليناء 

واملؤشرات املزّودة بحواٍف بارزة. يبلغ قطر علبة الساعة 

شعار  اخللفي  جزؤها  يعرض  حني  في  مليمترا   41
 2018 كوست   »غولد  وكتابة   2018 كوست  غولد 

الساعة  هذه  أناقة  وتكتمل  الـ21«.  الكومنولث  ألعاب 

اإلستثنائية من خالل سوار فوالذي ومشبك قابل للطّي. 

يزيد على 65 دولة، ُيعتبر معرض »بووت دوسلدورف« 

املائية  والرياضات  القوارب  لصناعة  ومرجعًا  نبراسًا 

العاملية. 

في  حققناه  الذي  النجاح  درب  على  قدمًا  “وباملضي 

مهرجان كان لليخوت ومعرض موناكو لليخوت، يواصل 

“بووت  معرض  ُيعَتبر  ببهاء.  رحلته   100 ماجستي 

العاملية  البحرية  الصناعة  ملجال  مرجعًا  دوسلدورف 

وفي  الرائدة،  التجارية  العالمات  عرض  فيه  يتم  حيث 

نوماد،«  ويخوت  ماجستي  يخوت  نقصد  هذه  حالتنا 

أضاف بامبس. 

“بالنسبة لنا، ال ميكن ألي يختني أن يتطابقا. وبفضل 

قدر كبير من اخلبرة والشغف، نطلق مع جلف كرافت 

ترتقي  مبدعة  وحرفية  تشوبها شائبة  ال  العنان جلودة 

ألبرت  يقول  له،«  مثيل  ال  مستوى  إلى  الزبون  بتجربة 

إنترناشيونال.  لدريتمان  التنفيذي  الرئيس  دريتمان، 

صناعة  في  تراثني  بني  اندماج  »إنه  قائاًل:  ويردف 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  تراث  القوارب_ 

وآخر من أملانيا.«
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“الند روڤر” تعّين المغامر األردني مصطفى سالمة سفيرًا لعالمتها التجارية
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ساعة RM 53-01 توربيون بابلو ماك دونا
من ريتشارد ميل

أعلنت شركة “الند روڤر” عن تعيني مصطفى سالمة، 

املستكشف والكاتب واملتحدث التحفيزي األكثر إلهامًا 

في املنطقة، سفيرًا لعالمتها التجارية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

ويعتبر سالمة واحدًا من األشخاص القالئل في العالم 

لتسلق  سالم  اجلراند  بطولة  بإمتام  جنحوا  الذين 

اجلبال واملغامرات القطبية، والتي تتضمن تسلق القمم 

السبع* األعلى في العالم والتزلج عبر القطبني الشمالي 

واجلنوبي وجرينالند من الشمال إلى اجلنوب؛ إذ يبلغ 

عدد األشخاص الذين متكنوا من حتقيق ذلك حتى اليوم 

16 شخصًا فقط. وتقديرًا إلجنازاته املذهلة، اختارته 
يجسد  وأنه  السيما  لها،  أمثل  كسفير  روڤر”  “الند 

املعنى احلقيقي لـ ’التميز والتفوق‘.

بعد  شهيرًا  عامليًا  متحدثًا  األردني  املغامر  وأصبح 

على  دليل  خير  تعتبر  التي  املذهلة  إجنازاته  حتقيق 

فباإلضافة  التحديات.  أخطر  على  التغلب  في  قدراته 

كليمنجارو،  التي تضم جبل  السبع-  القمم  إلى تسلق 

وجبل أكونكاغوا في األرجنتني، وقمة إيفرست األعلى 

في العالم- جنح سالمة كذلك في الوصول إلى القطبني 

الشمالي واجلنوبي، حيث استغرق الثاني منه 56 يومًا 

شاقًا.

التسويق  مدير  جرادات،  محمد  قال  املناسبة،  وبهذه 

الشرق  منطقة  في  روڤر«  الند  »جاكوار  شركة  لدى 

الذين  األشخاص  هم  ِقلُة  أفريقيا:  وشمال  األوسط 

التي  واألحالم  والشغف  والرؤية  بالقدرة  يتمتعون 

والتفوق‘.  ’التميز  روح  وجتسيد  امتالك  من  متكنهم 

األكبر  املورد  للسيارات،  الفطيم  في  لكزس  جتني 

للسيارات الهجينة الكهربائية الفاخرة في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، فوائد مجموعتها املتنوعة من السيارات 

الصديقة للبيئة ارتفاعًا في مبيعاتها بنسبة 251 باملئة 

في عام 2017 قياسًا بعام 2016.

وعزا كريس باكستون، مدير اإلدارة العامة للكزس في 

االهتمام  تنامي  إلى  االرتفاع  هذا  للسيارات،  الفطيم 

باإلضافة  الكهربائية عمومًا،  الهجينة  السيارات  بتقنية 

إلى طرح طرازين جديدين في عام 2017، هما لكزس 

ترويجية،  أنشطة  وتنظيم   ،LS500hو  LC500h
الكهربائية  الهجينة  للسيارات  قيادة  جتربة  كإجراء 

وسينما السيارات في نوفمبر، وتخصيص جناح بأكمله 

معرض  في  للبيئة  الصديقة  السيارات  من  النوع  لهذا 

دبي الدولي للسيارات وتقدمي عروض تشجيعية أخرى 

على مدار السنة.

لكزس تدفع بأجندة السيارات الهجينة الكهربائية في اإلمارات العربية المتحدة
ارتفاع مبيعات السيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 251 %

»بيجو 5008« الرياضية المتعددة االستخدامات الجديدة كليًا
 تشّق طريقها في دول مجلس التعاون الخليجي

5008 “ الرياضية  “بيجو  محركات  أصوات  علت 

على   2018 موديل   )SUV( االستخدامات  املتعددة 

اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  مختلف  في  الطرقات 

التي  االستطالعات  عرش  على  ترّبعها  مجددًا  مؤكدة 

هذه  أن  االعتبار  في  األخذ  مع  فئتها،  في  ُأجريت 

السيارة باتت متوفرة اآلن في أنحاء املنطقة كافة.

ففي حقبة جديدة في عالم السيارات الرياضية املتعددة 

 “  5008 »بيجو   تتألق   ،  )SUV( االستخدامات 

رائع  مزيج  في  التقنيات،  بأحدث  املصقولة  بأناقتها 

يجمع ما بني ضخامة حجم السيارة الرياضية املتعددة 

االستخدامات وأداء وأناقة السيارة السياحية.

مجلس  دول  منطقة  عام  مدير  زيون،  وقال سيدريك 

إن   :”PSA Group“ في  اخلليجي  التعاون 

السوق  هذه  مثل  في  جدًا  مميزًا  شيئًا  يتطلب  األمر 

»بيجو  عليه  هي  ما  بالتحديد  وهذا  للغاية،  التنافسية 

5008” اجلديدة كليًا. إنها متمّيزة جدًا. إنها السيارة 

الثالثة   -SUV  – االستخدامات  املتعددة  الرياضية 

أننا  يقني  على  ونحن  املنطقة،  في  بيجو  تطلقها  التي 

الرياضية  السيارات  عالم  قد دخلنا عصرًا جديدًا في 

املتعددة االستخدامات ذات املقاعد السبعة. إن عمالءنا 

في منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي سوف يكونون 

وبالطبع  اجلديدة،  باالبتكارات  ومتفاجئني  مسرورين 

توفير  على  قادرين  نكون  بأن  فخورون  بيجو  في  نحن 

هذه االبتكارات.   

مقدمة  في  املتأهب  األسد  يشبه  الذي  الطابع  ويتجلّى 

شبكة  نهاية  عند  كليًا  اجلديدة   ”5008 “بيجو 
العمودية  والواجهة  الكروم  بلون  املجنحة  الرادياتير 

اخللف،  في  أما  واسعة.  تهوئة  فتحات  مع  املزخرفة 

املائلة  اخللفية  للواجهة  اإليروديناميكي  الشكل  فإن 

التي  الثالثة  املخالب  إلى  إضافة  بنية عضالتها،  يعزز 

متّيز املصابيح التي تعمل بتقنية LED، املندمجة في 

شريط هيكل السيارة األسود، وهو ما يؤكد على فرادة 

تصميمها.   

وباالنتقال الى الداخل، فإن كل شيء مت اختياره بذوق 

تفاصيل  مع  الناعمة  األقمشة  انتقاء  مت  لقد  رفيع. 

بالكامل  النابا  جلد  إلى  وصواُل  املتشابكة  التطريزات 

بعناية فائقة لتوفير أقصى درجات الراحة واألناقة.

األشخاص،  واحدًا من هؤالء  ويعتبر مصطفى سالمة 

حيث يدأب باستمرار على حتدي نفسه واختبار قدراته، 

يجعله  مما  القادمة؛  مبغامرته  التفكير  عن  يكف  وال 

الشخص األمثل حلمل رسالة ’الند روڤر‘. ونحن نتطلع 

قدمًا للتعاون معه”.

"جنتلمان"  احمُلترم  األنيق  الرجل  رياضة  هي  البولو 

الكلمة، وهي اجتماع مثالي يضم اإلنسان  بكل معنى 

واحليوان، وفي تفاصيلها تكمن القوة والدقة والسرعة 

 RM 53- 01 ساعة  تأتي  جهتها  ومن  والصفاء. 

بفضل  بحضورها  الضاربة  اجلديدة  النتيجة  لتكون 

الذي  دونا  ماك  وبابلو  ميل  ريتشارد  بني  املميز  اللقاء 

ُيعتبر واحدًا من أفضل العبي البولو في العالم. تتمّيز 

الرياضي والديناميكي، وتكشف  هذه الساعة بطابعها 

خالل  من  رؤيتها  ميكن  ُمعلقة  توربيون  حركة  عن 

املصفح  السافيري  الكريستال  من  املصنوعة  الزجاجة 

غير املسبوق ذي الطبقات املتعددة والتي تشكل جزءا 

وهي   ®TPT كربون  من  املصنوع  الساعة  هيكل  من 

عبارة عن تركيٍب ُمصفح من أجل هذه الرياضة بالذات 

ملا حتتويه من مخاطر، كما جُتسد بشكل مثالي طابع 

الرجولة.

ساعٌة سيتمكن واحٌد من أعظم أبطال البولو في العالم 

البولو،  مباراة  خضم  في  معصمه  على  ارتدائها  من 

تعد  لم  التي  التوربيون  ميكانيكية  حركتها  في  وتضم 

معجزة يصعب حتقيقها في مثل هكذا ساعة. استغرق 

األمر سنوات من البحوث والدراسات حول كيف ميكن 

لساعة يد أن تقاوم وتصمد في مواجهة ضرباٍت عنيفة، 

ولذلك تضافرت جهود اخلبراء في هذا املجال من أجل 

تصميم ساعة RM 53- 01 واضعني نصب أعينهم 

هدفا يتمثل في جعل هذه الساعة قويًة للغاية وفي نفس 

الوقت تكشف عن احلركة التي تقبع داخلها.
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كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي تقّدمه لونجين

نسخة جديدة وناجحة إستضافتها مدينة دبي

قّدمت دار الّساعات السويسرية لوجنني نسخة جديدة 

وناجحة لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم للقدرة وذلك في الّسادس من كانون الثاني 

فجر  احلدث  إسُتهّل  للقدرة.  الدولية  دبي  مدينة  في 

دبي  مدينة  مضمار  في  مراحل   5 وتخلّله  السبت  يوم 

الدولية للقدرة املُشّيد خصيًصا. وقد ُمنح الفائز األّول 

تقديرًا  لوجنني  بتوقيع  أنيقة  ساعة  املزروعي  سيف 

مّرة  السويسرية  الساعات  دار  تولّت  الرائع.  الدائه 

في  القدرة  سباقات  موسم  خالل  الوقت  ضبط  أخرى 

دبي بإعتبارها الشريك الرسمي لكأس صاحب السمو 

تقّدمه  الذي  للقدرة  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد 

األمد  والطويلة  الناجحة  الشراكة  من  وكجزء  لوجنني. 

مع »مجموعة ميدان«، قّدمت لوجنني  للفائز األّول سيف 

املزروعي ساعة أنيقة من توقيعها. 

تنافس في هذا السباق الدولي، الذي شمل 5 مراحل، 

ملسافة  وذلك  القدرة  سباقات  عالم  من  الفرسان  أبرز 

الدولية  دبي  مدينة  مضمار  ضمن  كيلومتًرا،   160

للقدرة.

للتعرف  احلضور  أمام  الفرصة  لوجنني  أتاحت  وقد 

عن الساعة الرسمية للحدث وهي منوذج من مجموعة 

»لوجنني ماستر« تتمّيز مبيناء أزرق مزدان بنمط أشّعة 

الشمس. هذا اإلختالف اللوني العصري يتماشى متاًما 

مع هذه املجموعة الكالسيكية وروحها الفريدة املستكَملة 

بحزام أزرق من جلد التمساح.

 مبيعات سوق دبي الحرة السنوية
تسجل 1.93 مليار دوالر والعطور في الصدارة 

رقمًا  مبيعاتها  تسجيل  عن  احلرة  دبي  سوق  أعلنت   

مليار   1.93( درهم  مليار   7.05 إلى  وصل  قياسيًا 

دوالر( في عام 2017، بنسبة زيادة وصلت إلى 5.6% 

باملقارنة مع العام املاضي.

وأظهر مؤشر مبيعات شهر ديسمبر اجتاه السوق احلرة 

نحو إنهاء موسم 2017 على نحو الفت بعد أن حققت 

مبيعاتها الشهرية رقمًا جديدًا جتاوز 801 مليون درهم 

األيام  مبيعات  سجلت  حني  في  دوالر(،  مليون   219(

الثالثة لعرض اخلصومات %25، الذي أطلقته السوق 

في الذكرى الـ 34 لتأسيسها على مجموعة واسعة من 

السلع، 196 مليون درهم )54 مليون دوالر(.   

وأبدى كولم ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئيس مجلس 

التنفيذي لسوق دبي احلرة، سعادته  والرئيس  اإلدارة 

باألرقام التي حققتها مبيعات العام املاضي، حيث قال: 

» يسعدنا أن نعلن عن النتائج اإليجابية التي حققناها 

في موسم 2017، الذي احتفينا فيه بالذكرى الرابعة 

والثالثني النطالقة سوق دبي احلرة، حيث عمل جميع 

أفراد طاقم العمل في السوق بجد لتوفير جتربة تسوق 

عالية املستوى للمسافرين عبر مطاري دبي وآل مكتوم 

بن  أحمد  الشيخ  سمو  إلى  صوتي  وأضم  الدوليني، 

سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران املدني رئيس 

مجلس إدارة سوق دبي احلرة، في توجيه الشكر إلى 

طاقم عمل السوق على جهودهم«. 

وشهد عام 2017 تسجيل السوق 27.2 مليون معاملة 

بيع، مبعدل 75,000 معاملة بيع يومية، بينما جرى بيع 

ما مجموعه 73 مليون وحدة سلعية. 

األكثر  السلع  قائمة  تصدرها  على  العطور  وحافظت 

مليار   1.1 السنوية  مبيعاتها  سجلت  أن  بعد  مبيعًا 

من   16% يعادل  ما  أي  دوالر(،  مليون   300( درهم 

مبيعات  وارتفعت  للسوق،  السنوية  املبيعات  إجمالي 

مليون   626 مسجلة    ،17% التجميل  مستحضرات 

2017، في حني زادت  درهم )172مليون دوالر( في 

 547 محققة  ملحوظ،  بشكل  اإللكترونيات  مبيعات 

مليون درهم )150 مليون دوالر(، بنسبة زيادة وصلت 

إلى %16،  ويعود السبب في ذلك إلى إطالق منتجات 

التجارية  العالمة  أصبحت  التي  »أبـل«  مثل  جديدة 

ساعات  مبيعات  وقفزت  احلرة.  دبي  سوق  في  األولى 

مليون   142( درهم  مليون   512 %13، مسجلة  اليد 

دوالر(، وزادت مبيعات حقائب اليد واملنتجات اجللدية 

الصغيرة %16، مسجلة 187 مليون درهم )51 مليون 

دوالر(.  

ووصلت مبيعات صاالت »املغادرون« التي تشكل 87% 

من إجمالي املبيعات السنوية للسوق، 6.1 مليار درهم 

صاالت  مبيعات  ارتفعت  بينما  دوالر(،  مليار   1.6(

»القادمون«، التي تشكل %10.8 من إجمالي مبيعات 

السوق السنوية، %3.6، مقارنة مع العام املاضي.

النمو  من  مزيدًا   2017 في  احلرة  السوق  وشهدت 

ومستحضرات  العطور  لبيع  جديدة  منافذ  افتتاح  مع 

التجميل والتبغ في الصالة )C(، وذلك استكمااًل ملنطقة 

التجزئة التي جرى افتتاحها في نهاية 2016 حول برج 

الصالة  في  بولغاري  متجر  افتتاح  مت  كما   ، املراقبة، 

)B(، ومنافذ جتزئة جديدة لـ هدايا من دبي في صالة 

»املغادرون« مبطار آل مكتوم الدولي، وافتتحت السوق 

متجرها اجلديد في ريفرالند، دبي باركس آند ريزورتس. 

واستمرت السوق بتطوير مرافقها اللوجستية من خالل 

التوسع مبخازنها اآللية، وأصبحت في يوليو أول عميل 

أوراكل  إلى نظام  للتجزئة  أوراكل  أنظمة  عاملي يحدث 

للتجزئة اإلصدار رقم 16. 

  وتواصل سوق دبي احلرة خالل الفترة القادمة تنفيذ 

أجندتها احلافلة باألحداث واحلمالت الترويجية، مبا في 

للتنس التي يستضيفها  ذلك بطوالت سوق دبي احلرة 

 19 من  الفترة  خالل  للتنس  احلرة  دبي  سوق  ستاد 

فبراير- 3 مارس.
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لونجين تقّدم نسخة جديدة وناجحة
من بطولة دبي لقفز الحواجز

نهاية  عطلة  دبي  في  الفروسّية  رياضة  عّشاق  شهد 

أسبوع حافلة مع بطولة دبي لقفز احلواجز التي أقيمت 

في مركز اإلمارات للفروسية. وقد واكبت دار الّساعات 

الوقت  ضابط  بإعتبارها  احلدث  لوجنني  السويسرية 

الرسمي حيث قّدمت مرحلتني من البطولة.

الوقت  وضابط  الرسمي  الشريك  لوجنني  تزال  ال 

في  احلواجز  قفز  بطوالت  وأهّم  أكبر  الرسمي إلحدى 

العالم  لكأس  التأهل  بها  الفائزين  تخّول  والتي  العالم 

لقفز احلواجز التابع لإلحتاد الدولي للفروسية. تكافئ 

التي  احلواجز  على  بناًء  بنقاط  املشاركني  البطولة 

وبالتالي،  أحرزوه.  الذي  الصعوبة  ومستوى  تخّطوها 

والوقت  النقاط األعلى  الفائز وفق مجموع  إختيار  يتّم 

القياسي األمثل. وقد تولّت لوجنني تقدمي مرحلتني من 

احلواجز  لقفز  الدولية  املسابقة  احلواجز:  قفز  بطولة 

لكأس  املؤّهلة   CSI5*W Class 4(( 5 جنوم فئة 

للفروسية  الدولي  لإلحتاد  التابع  احلواجز  لقفز  العالم 

التراكمية  النقاط  جمع  ومسابقة  اخلميس  يوم  مساء 

 Longines Accumulator CSI5*W((

في  اإلجمالية  اجلائزة  قيمة  أما  السبت.  يوم   Class

و28,700  يورو   92,000 فبلغت  املسابقتني  من  كل 

يورو تباعًا. 

وفي املناسبة، علّق رئيس دار لوجنني والتر فون كانيل 

الشريك  لوجنني  بكون  جدًا  فخورون  »نحن  قائاًل: 

لقفز  دبي  لبطولة  الرسمي  الوقت  وضابط  الرسمي 

احلواجز 2018، إحدى أكبر وأهم الفعاليات من نوعها 

التأهل  بها  الفائزين  تخّول  والتي  األوسط  الشرق  في 

الدولي  لإلحتاد  التابع  احلواجز  لقفز  العالم  لكأس 

وتعلّقنا  شغفنا  مع  تتماشى  الشراكة  هذه  للفروسية. 

إسم  أصبح  حتى  الفروسية  برياضة  األمد  الطويل 

عاملي. كما وأصبحت  بها على صعيد  مرتبطًا  لوجنني 

الشريك  األخيرة  الـ140  السنوات  خالل  لوجنني 

بهذه  املتعلّقة  الدولية  والفعاليات  للمؤّسسات  الرئيسي 

الفروسية،  احلواجز،  قفز  اخليل،  سباق  مثل  الرياضة 

القيادة والترويض. ويسّرنا  أن نتمّكن  القدرة،  سباق 

من اإلعتماد على شراكاتنا الطويلة األمد وحتديدًا مع 

ميدان واإلحتاد الدولي للفروسية. 

إلكتشاف  احلضور  أمام  الفرصة  لوجنني  أتاحت  وقد 

من  إستثنائي  منوذج  وهي  للحدث،  الرسمية  الساعة 

مجموعة »لوجنني ماستر«.

www.ArabHorseCouture.com
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