






موسم جديد أكثر طموحًا

تترقب أوساط الفروسية في شتى أنحاء العالم انطالقة موسم الفروسية باإلمارات، والذي 

على الرغم من أنه يستمر لفترة قصيرة بسبب عدم مالءمة الطقس، إال أنه يحمل أحداثًا 

ومنافسات مثيرة، حيث تضم الروزنامة احلدث األبرز في مجال سباقات اخليل على مستوى 

العالم، وهو كأس دبي العاملي، الذي يقام في آخر أسبوع من مارس 2019. 

األسبوع األول ملوسم الفروسية شهد انطالقة قوية في كل من مضماري جبل علي وميدان، 

حيث شهدت البداية منافسات مثيرة، ما يؤكد اجلاهزية ملعظم املدربني، ومتيزت االنطالقة 

أيضًا بدخول مالك جدد من أبناء اإلمارات أو املقيمني فيها، كما يشهد املوسم اجلديد زيادة 

جوائز كأس دبي العاملي وسباقات مضمار ميدان التي أعلن عنها، أخيرًا، صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويستقطب سباق جوهرة تاج الشيخ زايد للخيول العربية للفئة األولى، النخبة من اخليول 

ويقام في حفل ختام  5 ماليني درهم،  وتبلغ جائزته  املوسم،  العربية األصيلة في مستهل 

النسخة العاشرة للمهرجان العاملي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، 

في أبوظبي.

أيضًا دشنت سباقات القدرة أولى فعالياتها في كل من دبي وأبوظبي مبنافسات قوية منذ 

خصوصًا  جديدة،  وإسطبالت  مالك  بدخول  كبيرًا  تطورًا  أيضًا  القدرة  وشهدت  البداية، 

إسطبالت املواطنني. أما منافسات قفز احلواجز فهي بدأت مبكرًا في الصالة املغطاة بنادي 

الشارقة، والتي تعتبر خيارًا جيدًا في ظل ارتفاع درجات احلرارة في بداية املوسم، وفي 

الصالة املغطاة نفسها متت انطالقة منافسات روزنامة جمال اخليل، عبر مهرجان الشارقة 

الدولي للجواد العربي في نسخته الثانية عشرة.

من األحداث املهمة، في بداية املوسم، استضافة اإلمارات ملنافسات بطولة كأس العالم الثالثة 

اللتقاط األوتاد، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة، والتي استضافها نادي أبوظبي للفروسية مبشاركة 11 دولة.

البولو أيضًا دّشن نشاطه مبكرًا عبر كأس هلوين للبولو، الذي حتّول إلى مهرجان كرنفالي 

جماهيري، على ملعب نادي احلبتور للبولو بدبي، كما دّشن نادي غنتوت نشاطه باملباراة 

اخليرية »بينك بولو«.
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سوبر هاتريك للمدرب دوج واتسون

منافسات مثيرة في افتتاح الموسم بمضمار ميدان

سباق

ميدان  مبضمار  السباقات  موسم  افتتاح  حفل 

مبنافسات مثيرة تضمن عدد من من املفاجآت، وحقق 

املدرب األميركي دوج واتسون أربعة انتصارات »سوبر 

»ثالثية«،  دوبس  باتريك  الفارس  حقق  كما  هاتريك«، 

فيما حقق »ثنائية« كل من املالك محمد خليفة البسطي 

واملدرب أحمد بن حرمش، والفارس كونور بيسلي. توج 

للشوط  بطاًل  للسيدات  »فينكس«  لنقابة  ثندر«  »ووكينغ 

 1400 ملسافة  للعطالت«  »اإلمارات  االفتتاحي  األول 

متر والذي بلغت قيمة جائزته 165 ألف درهم، وذلك 

بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف املدرب أحمد بن 

حرمش، مسجاًل زمنًا قدره 1.26.23 دقيقة بفارق 5 

أطوال وربع الطول عن »تخطيط« ملاجد علي املرزوقي 

جاداف،  سانديب  وإشراف  فرنش  رويستون  بقيادة 

فيما جاء في املركز الثالث »إيفري سينجل داي« للنقابة 

دوبس،  باتريك  الفارس  بقيادة  للسباقات،  الروسية 

وإشراف املدرب دوغ واتسون.

“سينكوبيشن” يكشب الشوط الثاني
حقق »سيكنوبيشن« حملمد خليفة البسطي الفوز بلقب 

الشوط الثاني »اإلمارات سكاي واردز« ملسافة 1600 

وذلك  درهم،  ألف   165 جوائزه  قيمة  تبلغ  الذي  متر 

دوج  املدرب  وإشراف  دوبس  باتريك  الفارس  بقيادة 

1.39.78 دقيقة وبفارق  واتسون، مسجاًل زمنًا قدره 

بقيادة  ملالكه سيد حشيش  هولدر«  »تيكيت  طولني عن 

آدم ماكلني وإشراف بيفرلي ديوتروم، فيما جاء »برس 

روم« للشيخ راشد بن دملوك آل مكتوم في املركز الثالث 

بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار.

“بيغ براون” بظفر بالثالث
الشوط  لقب  »كيدار«  ملزرعة  بير«  براون  »بيغ  انتزع 

الثالث »إربيان أدفنشر« ملسافة 1400 متر، الذي تبلغ 

الفارس  بقيادة  وذلك  درهم،  ألف   165 جائزته  قيمة 

مسجاًل  واتسون  دوغ  املدرب  وإشراف  دوبس  باتريك 

زمنًا قدره 1.26.57 دقيقة بفارق 5 أطوال عن »سوالر 

شاور« لصالح عمر بن حيدر، بقيادة الفارس وليم لي 

»بيتشكومبر  فيما جاء  العلوي،  املدرب هالل  وإشراف 

وإشراف  أوشي  تاغ  بقيادة  الثالث  املركز  في  باي« 

خياًل   13 الشوط  في  تنافس  سيمار.  ساتيش  املدرب 

معجبيه  يخذل  لم  الذي  البطل  نحو  التوقعات  وكانت 

بالفوز باللقب.

“ستند” يحلق بطيران اإلمارات
حقق »ستند« حملمد خليفة البسطي الفوز الثالث للمدرب 

دوغ واتسون، وذلك بانتزاعه لقب الشوط الرابع برعاية 

»طيران اإلمارات« ملسافة 1200 متر للخيول املهجنة 

عمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 190 ألف درهم. وقاد 

بإشراف  باللقب  للفوز  »ستند«  دوبس  باتريك  الفارس 

دقيقة   1.12.04 قدره  زمنًا  مسجاًل  واتسون،  دوغ 

بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن »سبيدي موف« 

الفارس  بقيادة  أيوجن«  وشني  للسباقات  جولد  لـ»تتش 

جاء  فيما  سيمار،  ساتيش  وإشراف  مولن  ريتشارد 

»روكيت باور« حملمد خليفة البسطي في املركز الثالث 

خياًل،   12 الشوط  في  تنافس  هتشكوت.  سام  بقيادة 

وكان »موسر« املرشح للقب الشوط ولكنه خّيب اآلمال 

وحل سابعًا.

“نيو تريلز” نجم الرئيسي
توج »نيو تريلز« ملالكه حمدان سلطان علي السبوسي 

»إميرتس.دوت  برعاية  الرئيسي  اخلامس  للشوط  بطاًل 

آالف   210 جائزته  وقيمة  متر   2000 ملسافة  كوم« 

درهم. وقاد الفارس كونور بيسلي »نيو تريلز« لتحقيق 

من التتويج.

تتويج الفائزين.

الجواد »بيلر أوف سوسيتي« يجتاز خط النهاية.



1415 14

سباق

الفوز بإشراف املدرب أحمد بن حرمش، مسجاًل زمنًا 

قدره 2.05.86 دقيقة بفارق طولني عن »ستريت أوف 

بقيادة سام هتشكوت وإشراف  العينزي  لعلي  درميز« 

دوغ واتسون، فيما جاء »دباشي« حملمد خليفة البسطي 

دوغ  وإشراف  أونيل  دين  بقيادة  الثالث  املركز  في 

واتسون.

“بيالر” يخطف لقب السادس
للسباقات  لإلمارات  سوسايتي«  أوف  »بيالر  ظفر 

الشوط  بلقب  دوبس  باتريك  الفارس  بقيادة  الترفيهية 

 1600 ملسافة   »A380 »اإلمارات  برعاية  السادس 

متر، وذلك بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف املدرب 

دوغ واتسون مسجاًل زمنًا قدره 1.39.39 دقيقة بفارق 

طول وربع الطول عن »روديني« لعبدالله سعيد النابودة 

بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، فيما 

جاء »البرناثي« لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم 

هايس. كريستوفر  الفارس  بقيادة  الثالث  املركز  في 

التوقعات منصبة  12 خياًل، وكانت  شارك في الشوط 

نحو »نذر«، ولكنه حل في املركز السادس.

“ليتيجيشن” نجم الختام
الشوط  لقب  رمضان  إلسطبل  »ليتيجيشن«  انتزع 

»اإلمارات  برعاية  متر   2000 واألخير ملسافة  السابع 

للشحن اجلوي«، وذلك بقيادة الفارس كريستوفر هايس 

قدره  زمنًا  مسجاًل  رمضان،  جابر  املدرب  وإشراف 

2.05.20 دقيقة بفارق 9 أطوال وربع الطول عن »بوا 
دو بولون« ألحمد غليطة املهيري بقيادة رويستون فرنش 

وإشراف سانديب جاداف، فيما جاء في املركز الثالث 

بقيادة  الترفيهية  للسباقات  لإلمارات  »تريدسمان« 

باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

خيول جودلفين تخطف األضواء في استراليا

»بست سوليوشن« يتوج بلقب كولفيلد كب للمرة الثانية

بإشراف  جلودلفني  سوليوشن«  »بست  اجلواد  توج 

املدرب العاملي سعيد بن سرور بلقب سباق كولفيلد كب 

»جروب1« الذي أقيم أمس مبضمار كولفيلد باستراليا، 

محققا الفوز الثاني خليول اإلسطبل األرزق بهذا اللقب. 

ومتكن اجلواد املتميز حتقيق هذا اللقب الرفيع مستفيدا 

من  التحضيرات املثالية، والقيادة الرائعة من الفارس 

بسباق  جلودلفني  الثاني  الفوز  وهو  كوسغريف،  بات 

للمواجهة  طريقا  الفائز  يشق  وبالتالي  كب،  كولفيلد 

بالسباق األعظم في استراليا »ملبورن كب« في الشهر 

بسباقني من  الفائز  »بست سوليوشن«  وانطلق  املقبل. 

الفئة األولى في آخر مشاركتني ببطء من البوابة، واتخذ 

موضعا خارجيا في احلارة السادسة من جهة السياج 

لدى  محاصرا  وبدا  السباق،  من  االولى  املراحل  في 

النهاية.  نحو خط  املستقيم  املسار  رأس  الى  الوصول 

ولكنه تقدم بنصف رأس عند سارية الفوز محققا الفوز 

دوالر  ماليني   5 مقدارها  جائزة  يحمل  الذي  بالسباق 

استرالي، ليسجل الفوز رقم 26 جلودلفني بالفئة األولى 

في العام 2018.

جودلفني  مؤسس  لها  خطط  ملهمة  تتويجا  الفوز  جاء 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

الذي  العمل  فريق  ونفذها  سرور،  بن  سعيد  واملدرب 

األولى  الفئة  سباقات  في  انتصارات  حتقيق  استطاع 

بن  وقال سعيد  ملبورن.  متتالية في  نهاية أسابيع  في 

اجلواد  ارسال  قرار  اتخاذ  في  الفضل  »يعود  سرور: 

ألستراليا الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

رؤية »بست سوليوشن« يحقق  الرائع  آل مكتوم، ومن 

هذا االنتصار عقب فوزين بسباقات من الفئة األولى في 

أملانيا. وعن مشاركة اجلواد في سباق ملبورن كب قال 

: »ملبورن كب سباق مهم بالنسبة لنا، وسيكون الفوز 

به حلما، ولكننا سنحاول«.

بداية  في  اخليول  أبطأ  أحد  سوليوشن«  »بست  وكان 

التي  اخلارجية  البوابة  من  اخلروج  ظل  في  السباق 

انطلق منها، ولكن الفارس بات كوسغريف قام بحركة 

باجلهة  املتصدرين  قرب  الوصول  حتى  بالتقدم  جريئة 

اخلارجية، ومن ثم وجد موقعا مثاليا في احلارة الثانية 

من السياج شاغال املركز الرابع مع تبقي 2000 متر 

على نهاية السباق.

وقام كوسغريف بالتكتيك الذي ضمن الفوز لدى مغادرة 

عالمة 400 متر، حينما ظهر التحدي من »ذا تاج محل« 

و«كليفس أوف موهر«. ومع تبقي 300 متر على نهاية 

السباق، انطلق »بست سوليوشن« مسرعا ليتقدم بفارق 

طولني، وكانت الفرصة متاحة للجواد »هومسمان« الذي 

حظي مبسار مثالي لشن الهجوم اخلتامي. ولكن جواد 

جودلفني حارب بشراسة مستبسال في الصدارة متقدما 

أوف  »كليفس  ورائه  ومن  غرميه،  عن  ضئيل  بفارق 

الفوز  الثالث. وجاء  باملركز  1.75 طول  بفارق  موهر« 

بشعار  غود«  ذ  »اول  فوز  من  سنوات   10 مرور  بعد 

الفوز  هذا  ويعد  السباق.  نفس  في  األزرق  جودلفني 

يعد الثامن بالفئة األولى هذا العام لسعيد بن سرور، 

وميهد الطريق ملواجهة أخرى في ملبورن كب »جروب1« 

الشهر القادم، وهو سباق شغلت خيول جودلفني مراكزه 

حفل  نفس  وفي  مرات.  أربع  به  الفوز  دون  األمامية 

السباق في كولفيلد، تعادل جواد جودلفني »بست أوف 

دايز« على املركز األول بسباق كوغني كب »جروب3«، 

في  نصيبه  على  ليحافظ  مت،  الذي  االعتراض  برغم 

اجلائزة. وفي راندويك بسيدني، حققت املهرة »ريسن« 

الفوز بسباق ذا نفيسون »جروب3«، لتصبح الفائز رقم 

150 في السباقات املصنفة ألبيها الفحل »أكسيد آند 

اكسيل«.
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مهرجان منصور بن زايد للخيول

»حيان« لـ«ياس« يتوج ببطولة فرنسا لالمهار بتولوز

اخليل،  سباقات  إلدارة  »ياس«  لـ  »حيان«  املهر  توج 

العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب بطولة 

»ريجم«  اجلواد  وحلق  الثانية،  للفئة  لألمهار  فرنسا 

بإشراف توماس فورسي، وبقيادة جوليان أوج، بلقب 

توجت  فيما  زايد،  لكأس  واخلتامية  العاشرة  اجلولة 

السابعة  للجولة  بطلة  بيلييه  ميجان  الفرنسية  الفارسة 

واخلتامية ملونديال أم اإلمارات للسيدات »افهار« والتي 

أقيمت مبضمار تولوز العريق بفرنسا، ضمن فعاليات 

النسخة العاشرة ملهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد 

عام  مع  وبالتزامن  العربية،  للخيول  العاملي  نهيان  آل 

حتت  مولده،  على  عام   100 مبرور  واالحتفاء  زايد، 

شعار »عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة«.

الشيخ منصور  بتوجيهات سمو  املهرجان  تنظيم  يأتي 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 

بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  ودعم  الرئاسة،  شؤون 

األعلى  الرئيسة  العام  النسائي  االحتاد  رئيسة  مبارك 

ملؤسسة التنمية األسرية رئيسة املجلس األعلى لألمومة 

والطفولة. ويتضمن املهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، ومونديال “أم اإلمارات” للفرسان 

املتدربني »ايفهرا«، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور 

بن زايد آل نهيان الدولية خليول “البوني”، وكأس الوثبة 

العربية  اخليول  لسباقات  العاملي  وامللتقى  ستاليونز، 

اإلمارات”  “أم  التقديرية  دارلي  وجوائز  مدريد،  في 

بهوليوود.

وأكد »حيان« البالغ من العمر ثالث سنوات، واملنحدر 

املدرب  بإشراف  »دهوا«،  والفرس  »منجز«  نسل  من 

فردريك سانشيز، بأنه أحد جنوم املستقبل، عندما أجنز 

فوزه بكل سهولة دون أن يبذل فارسه اورتيز مندزابل 

على  الثاني  وهو  »حيان«  فوز  وجاء  يذكر.  أي مجهود 

التوالي له، بفارق 2,5 طول عن »بيلزام« لسمو الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية، 

زافير  فرانسوا  وبقيادة  فاتريجانت  داميني  وبإشراف 

بيرترا. وسجل »حيان« زمنًا وقدره 1:51:10 دقيقة، 

بإشراف  الشام«  أمير   « الثالث  املركز  في  جاء  فيما 

توماس فورسي وبقيادة جوليان اوج.

مونديال »أم اإلمارات«
ملونديال  السابعة  بلقب اجلولة  بيلييه  الفرنسية  وتوجت 

اإلمارات”  “أم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 

جائزته  البالغ  متر،   1600 ملسافة  »افهار«  للسيدات 

على  فارسات   9 مبشاركة  يورو،  ألف   30 املالية 

العالم.  دول  مختلف  من  العربية،  اخليول  صهوات 

ومتيز السباق باملنافسة القوية واملتكافئة بني الفارسات 

األمتار  إلى  الوصول  املستقيم وحتى  في عمق  خاصة 

األخيرة قبل أن تخطف الفارسة الفرنسية ميجان بيلييه 

اللقب على صهوة املهرة »هند« لـ »ياس« إلدارة سباقات 

اخليل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.  

التي  السابعة  الفارسة  التي أصبحت  بيلييه  فوز  وجاء 

لوب«  دو  »أمير  عن  عنق  بفارق  النهائيات،  إلى  تتأهل 

بقيادة الفارسة األملانية ليللي ماري اجنلز، فيما جاءت 

صهوة  على  جرافر«  »كاميال  النرويجية  الفارسة  ثالثة 

»مهاب«  نسل  من  املنحدرة  »هند«  وسجلت  »جاهز«. 

زمنًا وقدره 1:50:30 دقيقة.

وخصصت اجلولة العاشرة لكأس زايد “للفئة األولى” 

ملسافة 2200 متر البالغ جائزته املالية 45 ألف يورو، 

فما  سنوات  أربع  سن  في  األصيلة  العربية  للخيول 

انتصارات  فيه خمسة خيول صاحبة  فوق، ومبشاركة 

وحافاًل  قويًا  السباق  وجاء  املصنفة.  السباقات  في 

 7,5 بفارق  »ريجم«  تفوق  حيث  والتشويق،  باإلثارة 

وبقيادة  فورسي،  توماس  بإشراف  »املوفق«  عن  طول 

جان بيرنارد ايجوم، فيما جاء ثالثًا »أجرام« بإشراف 

فرانسوا روهات وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا. وسجل 

البطل املنحدر من نسل »أزادي« زمنًا وقدره 2:31:80 

دقيقة. 

البطلة: هند على قدر التوقعات
أعربت البطلة الفرنسية ماري بيلييه عن بالغ سعادتها 

مبضمار  ستقام  التي  البطولة  نهائيات  إلى  بالتأهل 

العاصمة أبوظبي في شهر نوفمبر املقبل، والتي جاءت 

في آخر جوالت البطولة. وقالت البطلة بيلييه بان السباق 

شرسا  التنافس  جاء  حيث  سهال  وليس  صعبًا  كان 

املهرة  ولكن  ليللي اجنلز،  األملانية  بيني وبني وصيفتي 

»هند« اثبتت جدارتها وكانت على قدر التوقعات، وكنت 

محظوظة بقيادتها.

مكوتشن أولى المتأهالت في مسقط
اإلمارات  أم  مونديال  بطولة  من  جوالت   7 أقيمت 

للسيدات، وفازت االيرلندية ايفانا مكوتشن بلقب اجلولة 

األولى في مسقط بسلطنة عمان، وفازت األملانية ريبكا 

سانت  بحيرة  في  أقيمت  التي  الثانية  باجلولة  دانز 

اجلولة  لقب  ونالت  سويسرا.  في  املتجمدة  مورتيز 

مبضمار   هنركسون  تينا  السويدية  الفارسة  الثالثة 

وفازت  األميركية،  تكساس  بوالية  بارك  هيوسنت  سام 

الفرنسية ماري ليمارتنيل ابنة املدرب ايريك ليمارتنيل 

بلقب اجلولة الرابعة مبراكش باململكة املغربية. وانتزعت 

التي  اخلامسة  اجلولة  لقب  فيرميرش  سارا  البلجيكية 

الفارسة  نالت  فيما  بالسويد،  ستوكهولم  في  أقيمت 

االيطالية ايالريا ساجيومو، لقب اجلولة السادسة والتي 

أقيمت مبضمار دوندخت في هولندا.

رعاية مميزة وشراكة إستراتيجية 
والثقافة،  للسياحة  أبوظبي  دائرة  املهرجان  يدعم 

والشركة  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  مع  بالتنسيق 

الشريك  والدقيق  األعالف  وتسويق  إلنتاج  الوطنية 

الرسمي،  الشريك  الوطني  واألرشيف  األساسي، 

وطيران اإلمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة 

اإلمارات لسباق اخليل، واالحتاد الدولي خليول السباق 

األصيلة،  العربية  اخليول  وجمعية  »إفهار«،  العربية 

الشباب  لرعاية  العامة  والهيئة  اخلارجية  وزارة  وبدعم 

والرياضة.

وترعى املهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد خلدمات 

املسعود  األوسط  الشرق  ونيسان  البيطري،  الطب 

ومزرعة  والسياحة،  للسفريات  ونيرفانا  للسيارات، 

وكافالوس  البيطرية،  للخدمات  كير  وايكوي  األول، 

البيئة  تقنيات  مجموعة  اخليول،  ومستلزمات  لرعاية 

ونادي  ستاليونز،  والوثبة  حياتنا،  وشركة  املستدامة 

صقاري اإلمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة 

محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع 

وكابال،  للسفريات،  يوسف  بن  وعمير  العواني، 

وقناة  التجميل،  ملستحضرات  كرم  فاديا  ومختبرات 

والوثبة سنتر،  تيرف،  وباريس  بوست،  ياس، وريسنج 

لألمومة  األعلى  واملجلس  العام،  النسائي  واالحتاد 

بنت  فاطمة  وأكادميية  املرأة،  رياضة  وجلنة  والطفولة، 

مبارك للرياضة النسائية، ونادي أبوظبي للفروسية. 
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انطالق سباقات مدينة دبي للقدرة

إسطبالت )F3(  والكمدة تخطفان األضواء في االفتتاح

دشنت مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بدبي، 

موسم سباقات القدرة )2018 – 2019(، عبر سباق 

اخلميس  يوم  أقيم  الذي  اخلاصة  لإلسطبالت  الوصل 

احملافظة  من  الكمدة  إسطبالت  فيه  ومتكنت  املاضي، 

على لقب سباق كأس الوصل للعام الثاني على التوالي 

ج باللقب  عبر فارسها األول راشد سعيد الكمدة الذي ُتِوّ

وسجلت  تري«.  فاتيك  ام  »اتش  اجلواد  صهوة  على 

إسطبالت )F3( أول انتصاراتها في املوسم بعد فوز 

صهوة  على  ماكولي  لويس  إميي  األيرلندية  الفارسة 

اجلود »اتوفا دي الب« بلقب حتدي سيح السلم للقدرة 

مبدينة دبي للقدرة.  

بلقب  ماكولي  لويس  إميي  األيرلندية  الفارسة  َتوَّجت 

»اتوفا  للقدرة على صهوة  اجلواد  السلم  حتدي سيح 

دي الب« من إسطبالت )F3( بإشراف املدرب الشاب 

السيطرة  لويس  إميي  واستطاعت  املري.  غامن  خليفة 

فرضت  أن  بعد  النهاية  حتى  البداية  من  السباق  على 

ما  مساحة؛  أي  ترك  عدم  على  يعتمد  الذي  أسلوبها 

بالسباق،  يلحقوا  حتى  مجاراتها  على  اجلميع  أجبر 

تلك املجاراة في  الكثيرون ثمن  ونتج عن ذلك أن دفع 

لتعرُّض  نظرًا  السباق؛  من  باخلروج  السرعة  زيادة 

خيولهم إلى اإلجهاد. وعلى الرغم من تصدر الفارسة 

األيرلندية للسباق من البداية حتى النهاية، فإن السباق 

شهد تنافسًا مثيرًا بني الفرسان، وظهر حرص معظم 

اإلسطبالت على تسجيل حضورها في أول السباقات. 

وقطعت البطلة املسافة الكلية للسباق، الذي شارك فيه 

3:26:02 ساعات  بزمن قدره  فارسًا وفارسة،   212
كلم/  30.26 األخيرة  املرحلة  في  بلغ  ومبعدل سرعة 

حمود  راشد  الفارس  الثاني  املركز  في  وحلَّ  ساعة. 

اجلنيبي على صهوة الفرس »إي او رغد« من إسطبالت 

املركز  في  وتبعه  2:27:12 ساعة،  قدره  بزمن  الوثبة 

صهوة  على  الفارسي  سعيد  منصور  الفارس  الثالث 

 )MRM( إسطبالت  من  تيال«  جلني  »ماجيك  الفرس 

بزمن قدره 2:27:25 ساعة. وجاء السباق في مجمله 

قويًا ومثيرًا، ووضح حرص املدربني على حتقيق نتيجة 

إيجابية من أول سباق، حيث بدأ ذلك جليًا في اخلطط 

زيادة  مع  بحذر  املجموعة  مع  بالسير  تقضي  التي 

القوي  اجلواد  وساعد  املناسب،  الوقت  في  السرعة 

بكل  مهمتها  إجناز  في  السباق  بطلة  دي الب«  «اتوفا 

سهولة وُيسر.

إيمي لويس سعيدة بالفوز الثاني
بطلة السباق الفارسة األيرلندية إميي لويس، ومبثل ما 

عت املوسم املاضي بالفوز هنا بلقب سباق السيدات  ودَّ

ضمن مهرجان سمو ولّي عهد دبي في مارس املاضي، 

استهلت املوسم بالفوز بلقب حتدي سيح السلم. لويس 

أعربت عن سعادتها الغامرة بالفوز بأول ألقاب املوسم 

مبدينة دبي الدولية للقدرة، مضيفة أن السباق لم يكن 

تنافسًا  التي شهدت  الثانية  املرحلة  في  سهاًل، خاصة 

قويًا بني األبطال. وقالت إن هذا هو الفوز الثاني لها 

أنها  من  الرغم  على  اإلمارات،  في  مشاركاتها  خالل 

من  عدد  في  ثالثة  أو  كوصيفة  املنصة  إلى  صعدت 

إنها  لويس  وقالت  املاضية.  املواسم  خالل  السباقات 

استفادت كثيرًا من والدها وتعلمت منه الكثير، خاصة 

أنه كان مسؤواًل عن سباقات قفز احلواجز لفترة طويلة، 

مشيرة إلى أن لها جتربة أيضًا في القفز، لكن شغفها 

قدرة

كان في سباقات القدرة.

إسطبالت الكمدة تكسب كأس الوصل
جنحت إسطبالت الكمدة في احملافظة على لقب سباق 

كم،   100 ملسافة  اخلاصة  لإلسطبالت  الوصل  كأس 

الفارس  أقيم. ومتّكن  الذي  التوالي  على  الثانية  للسنة 

ام  »اتش  اجلواد  صهوة  على  الكمدة  سعيد  راشد 

فاتيك تري« من حتقيق لقب السباق الذي نظمه نادي 

عن  عبارة  قيِّمة  جوائز  له  وخصصت  للفروسية،  دبي 

ومبلغ  األولى،  الثالثة  املراكز  ألصحاب  سيارات   3
200 ألف درهم ألصحاب املركزين الرابع واخلامس، 
املركز  حتى  السادس  من  املراكز  أصحاب  ينال  فيما 

 134 السباق  في  وشارك  ألف.   100 مبلغ  العشرين 

فارسًا وفارسة من مختلف اإلسطبالت وأندية الفروسية 

بالدولة، وقطع البطل املسافة الكلية للسباق بزمن قدره 

الفارس  الثاني  املركز  في  وحلَّ  ساعات،   3:35:54
من  تشيا«  داي  »برونو  صهوة  على  اخلاطري  خالد 

فيما  ساعات،   3:37:51 قدره  بزمن  ماس  إسطبالت 

حلَّ في املركز الثالث حميد مطر املزروعي على صهوة 

 3:38:01 قدره  بزمن   )SS( إسطبالت  من  »هتان« 

ساعات. وعقب ختام السباق قام الدكتور غامن الهاجري 

األمني العام الحتاد الفروسية والسباق، ومحمد عيسى 

وسعيد  للفروسية،  دبي  لنادي  العام  املدير  العضب 

محمد الكمدة، بتتويج الفائزين باملراكز الثالثة األولى.

راشد الكمدة:
سعيد بالمحافظة  على لقب الوصل

على  باحلفاظ  فخره  عن  الكمدة  راشد  الفارس  أعرب 

هذا اللقب للمرة الثانية. وقال إن السباق لم يكن سهاًل، 

أثرت  التي  احلرارة  درجة  ارتفاع  كان  العقبات  وأكبر 

الكمدة  إسطبالت  أن  وأضاف  املشاركني.  جميع  على 

دخلت لهذا املوسم وهي في كامل اجلهوزيشة، وتطمح 

لبلوغ مستويات  نسعى  كما  تألقها،  رحلة  تواصل  ألن 

أن هناك  إلى  املاضي، مشيرًا  املوسم  تفوق ما حتقق 

العديد من اخليول اجلديدة، وأيضًا مت جتهيز اخليول 

مستويات  قدم  جواده  أن  الكمدة  وأضاف  القدمية. 

إلى  تشير  املعطيات  كل  وكانت  التدريب،  خالل  جيدة 

الكمدة  وأوضح  السباق.  خالل  جيدًا  أداًء  سيقدم  أنه 

أن اجلواد ميلك سجاًل خارجيًا حافاًل باإلجنازات في 

وكان  هناك،  من  شراؤه  مت  حيث  وأوروغواي،  أوروبا 

وأهدى  بالدولة.  له  مشاركة  أول  في  الظن  ُحسن  عند 

الكمدة الفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

اآلباء  رياضة  القدرة  لرياضة  األول  الداعم  آل مكتوم، 

واألجداد، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم 

على املتابعة املستمرة.

الهاجري والعضب يتوجان الفائزين.

راشد الكمدة محتفاًل بالفوز.

تتويج أبطال اإلسطبالت الخاصة.
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منافاست مثيرة في الموسم المحلي و”ثندر سنو” يكسب المجد

خيول اإلمارات تواصل تألقها وتخطف األضواء في أوروبا

كان العام 2018 امتدادا للتفوق اإلماراتي في مجال 

الفروسية في شتى ضروبها، عبر مواصلة اإلجنازات 

والفعاليات  أو استضافة االحداث  الرفيع  الطراز  ذات 

املهمة في عالم الفروسية وسباقات اخليل، مجلة البادية 

اإلجنازات  تلك  لكل  وموثقة  وحاضرة  شاهدة  كان 

خالل  وكبيرة  صغيرة  كل  رصد  ومت  واالنتصارات، 

هذه  في  االحداث  تلك  وعرضنا  املوسعة،  التغطيات 

البانوراما حسب تسلسلها الزمن خالل العالم 2018.

صاحب  مهرجان  عبر  كانت   2018 العام  انطالقة 

السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة الذي يعتبر أحد 

واشتملت  العالم،   مستوى  على  القدرة  مهرجان  أهم 

نسخة 2018 اللتي أقيمت في األسبوع األول من يناير 

على 3 سباقات أخرى، هي سباق اإلسطبالت اخلاصة 

كم،   100 ملسافة  السيدات  وسباق  كم،   100 ملسافة 

120 كم.  وسباق جميلتي املخصص لألفراس ملسافة 

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

رعاه لله، الفارس سيف املزروعي بطاًل لسباق النسخة 

 160 ملسافة  للقدرة  راشد  بن  محمد  كأس  من   11

مدينة  في  أقيم  الذي  سموه،  مهرجان  ختام  في  كلم، 

لوجنني  برعاية  السلم،  سيح  في  للقدرة  الدولية  دبي 

فرسان  أفضل  من  وفارسة  فارسا   360 ومبشاركة 

القدرة العامليني وأبطال اإلمارات والعالم العربي ودول 

اخلليج ميثلون 32 دولة، وبرعاية لوجنني.

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، 

بن  ناصر  الشيخ  وسمو  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

حمد آل خليفة رئيس املجلس األعلى للشباب والرياضة 

بن  خالد  والشيخ  البحرينية،  األوملبية  اللجنة  رئيس 

عبد الله آل خليفة النائب األول لرئيس االحتاد الدولي 

سليمان  سعيد  خليفة  السباق،  شهد  كما  للفروسية. 

وسعيد  بدبي،  والضيافة  التشريفات  دائرة  عام  مدير 

)ميدان(،  ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الطاير  حميد  بن 

اإلمارات  احتاد  عام  أمني  الهاجري  غامن  والدكتور 

لنادي  العام  املدير  العضب  عيسى  ومحمد  للفروسية، 

دبي للفروسية، باإلضافة إلى ممثلي الشركات الراعية.

وبانتهاء سباق الـ 160 كم اسدل الستار على فعاليات 

املهرجان الذي اشتمل ايضا سباق اإلسطبالت اخلاصة 

كم،   100 ملسافة  السيدات  وسباق  كم،   100 ملسافة 

 120 ملسافة  لألفراس  املخصص  جميلتي  وسباق 

دبي  نادي  من  بتنظيم  املهرجان  فعاليات  وأقيمت  كم. 

االمارات  احتاد  مع  والتنسيق  وبالتعاون  للفروسية 

للفروسية،  الدولي  االحتاد  اشراف  وحتت  للفروسية 

قيمة  جوائز  املنظمة  اللجنة  ورصدت  لوجنني.  وبرعاية 

وينال  منهم،  لكل  سيارة  األوائل  العشرة  ينال  حيث 

احلاصلون على املراكز من احلادي عشر إلى السبعني 

مبلغ 100 ألف درهم لكل واحد.

المرزوعي ينتزع اللقب األهم
ما«  ديل  »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 عبدالله غامن املري على صهوة »فاران« 

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

في  وحل  ساعة.  كلم/      24.47 بلغ  سرعة  ومبعدل 

املركز الثالث الفارس سعيد محمد خليفة املهيري على 

صهوة »نابي دي كاسو« إلسطبالت )MRM( مسجاًل 

كلم/      24.44 بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعة،   6:32:45

الفارس محمد حمدان  الرابع  املركز  في  وجاء  ساعة، 

  )F3 ( املري على صهوة »ال سي امي« من إسطبالت

بزمن قدره 6:32:45 ساعة، تاله في املركز اخلامس 

رفيقه في اإلسطبل غامن سعيد العويسي على صخوة 

»تيم أمي« بزمن قدره 6:33:23 ساعة.

الكرنفال بوابة الدخول
لكـــــأس دبـــي العـــالـمــي

يعتبر كرنفال كأس دبي العاملي على مضمار ميدان، من 

أهم احداث يناير من كل عام، ومعظم املالك واملدربني 

يترقبون هذا احلدث الذي يعتبر بوابة الدخول ألمسية 

كأس دبي العاملي، األمسية األغلى في العالم، وشهدت 

االنطالقة في األسبوع األول من يناير تألق خيول خيول 

بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وخيول  جودلفني، 

راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، التي حققت ثنائية رائعة 

مضمار  على  العاملي  دبي  كأس  كرنفال  االفتتاح  في 

ميدان، والذي تألف من سبعة أشواط. 

بإشراف  بطل«  »بن  عبر  جلودلفني  األول  الفوز  وجاء 

الشوط  في  ميرفي  أويشن  وقيادة  سرور  بن  سعيد 

لقب سباق سنغسبيل  على  متر   1800 ملسافة  الرابع 

 1:46:99 قدره  زمنًا  مسجاًل  الثالثة،  للفئة  ستيكس 

دقيقة. وجاء الفوز الثاني عبر »دبي« بإشراف شارلي 

ملسافة  السادس  الشوط  بيوك،  ويليام  وقيادة  إبيلباي 

البطل  وسجل  ثنائية،  جودلفني  ليهدي  متر   1400

زمنًا قدره 1:22:32 دقيقة، وهو زمن قياسي جديد. 

الشيخ  لسمو  فينغرس  ذا  فرانكي  اجلواد  واكتسح 

بإشراف سالم  آل مكتوم  بن راشد  حمدان بن محمد 

الشوط  في  منافسيه  بارزلونا  مايكل  وقيادة  غدير  بن 

دقيقة.   1:57:84 متر، مسجاًل   1900 الثالث ملسافة 

وجاء الفوز الثاني خليول سموه في األمسية عبر اجلواد 

في  ببراعة  منافسيه  على  تفوق  الذي  ميتال،  هيفي 

اجلولة األولى لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول املهجنة 

األصيلة. وسجل البطل بإشراف سالم بن غدير الذي 

بارزلونا  مايكل  وقيادة  )ثنائية(  عبر  األضواء  خطف 

طول   4.5 بفارق  متفوقًا  دقيقة   1:37:80 قدره  زمنًا 

الشيخ  لسمو  ارجتال  اجلواد  وأكد  سنو”.  »ثندر  عن 

حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية، 

الشوط  جائزة  انتزع  حني  األعلى،  بالوزن  جنوميته 

الثاني ملسافة 1000 متر بإشراف علي الرايحي وقيادة 

جيم كرولي، بزمن 56.02 ثانية. وعزف اجلواد غولدن 

كولوري  نيكوالس  بإشراف  وينغتانس  لكريستيان  وود 

الشوط  في  اخلتام  حلن  سوميون  كريستوف  وقيادة 

البطل  وسجل  »عشبي«،  متر   2410 ملسافة  السابع 

باديز داي  2:27:87 دقيقة. وكان اجلواد  زمنًا قدره 

فاز باجلولة األولى من كأس آل مكتوم للخيول العربية، 

مسجاًل زمنًا قدره 1:46:37 دقيقة، متفوقًا بفارق عنق 

عن »برنامج« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

مهرجان سلطان بن زايد
وجهة مهمة لفرسان القدرة

لنادي  التابعة  للقدرة،  العاملية  بوذيب  قرية  شهدت 

فبراير   17 إلى   14 الفترة من  اإلمارات، خالل  تراث 

املاضي، فعاليات مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد 

آل نهيان الدولي الثاني عشر لركوب القدرة والتحمل، 

الذي نظمته قرية بوذيب حتت رعاية سموه، بالتعاون مع 

احتاد اإلمارات للفروسية، وأكادميية بوذيب للفروسية، 

وذلك في مضامير القرية مبدينة اخلتم، مبشاركة واسعة 

من قبل الفرسان والفارسات وإسطبالت الدولة العامة 

واخلاصة، وأندية الفروسية في الدولة.

وتوج الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، 

محمد بن راشد يتوج سيف المزروعي بكأس سموه للقدرة.

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



2425 24

بانوراما 2018

والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، في 

لسباق  األولى  الثالثة  باملراكز  الفائزين  اليوم اخلتامي 

للقدرة  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  كأس 

ملسافة 243.15 كلم، املصنف دوليًا بثالث جنوم. ونال 

املركز األول الفارس عبد الله محمد حسن احلمادي من 

إسطبالت الريف، على صهوة اجلواد »هيداجلو«، فيما 

البلوشي  أحمد  راشد  الفارس  الثاني  املركز  في  حل 

من إسطبالت ند الشبا على صهوة اجلواد »شاتانس 

إليوشن«، وحلت في املركز الثالث الفارسة فاطمة جاسم 

املري على صهوة اجلواد »نيران« من إسطبالت دباوي. 

كما توج سموهما، الفائزين باملراكز الثالثة األولى في 

حيث  بوذيب،  بروتوكول  لقوانني  وفقًا  نفسه،  السباق 

توج الفارس راشد أحمد البلوشي، على صهوة اجلواد 

وحصل  الشبا،  ند  إسطبالت  من  إليوشن«  »شاتانس 

على كأس السباق وجائزة عبارة عن سيارة، وحل في 

الفارس زكريا إدريس هيلو على صهوة  الثاني  املركز 

اجلواد »وهم« من إسطبالت ورسان، وجاء في املركز 

صهوة  على  علي،  نواب  علي  عرفان  الفارس  الثالث، 

اجلواد »فالمنغو ديالي« من إسطبالت النصر2.

ختام ناجح
لمهرجان الشارقة للجواد العربي

عشر  التاسع  الدولي  الشارقة  مهرجان  ختام  حفل 

للجواد العربي، مبنافسات مثيرة عبر أشواط البطوالت 

العاملية،  اخليول  أفضل  جمعت  والتي  الست  الذهبية 

لنادي  املغطاة  الصالة  احتضنته  الذي  اخلتام  وجاء 

زاهية  حلة  في  املاضي  فبراير  في  للفروسية  الشارقة 

زينها احلضور اجلماهيري الكبير. وبرز خالل البطوالت 

على  حصل  والذي  مصر  جمهورية  من  البيداء  مربط 

عزبة  مربطي  من  كل  الست، وحصد  البطوالت  نصف 

والسيد السعوديني بطولتني ذهبيتني فيما نال مربط دبي 

بطولة ذهبية.  ونظم املهرجان الذي أقيم على مدى 3 

برعاية صاحب  والسباق  للفروسة  الشارقة  نادي  أيام 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

املجلس األعلى حاكم الشارقة.

حلق »دي بارق« ملربط دبي بذهبية بطولة األمهار عمر 

»سنمار  الفضية  ونال  الثاني  املركز  في  تاله  سنة، 

وذهبت  القاسمي،  سعود  بن  محمد  للشيخ  البداير« 

البرونزية الى »ماهر السيد« ملربط السيد )السعودية(. 

عبدالله  سعيد  خلالد  اكسلبور«  دي  آر  »ال  وتوشحت 

ونالت  سنة،  بعمر  املهرات  بذهبية  )السعودية(  السيد 

فيما حصلت  دبي،  ملربط  غالية«  »دي  الفضية  البطولة 

»نويدرة الزبير« للشيخ محمد عبدالله بن محمد آل ثاني، 

على البرونزية.

ونال املهر »جبل عذبة« لألمير عبدالعزيز بن أحمد آل 

سعود )السعودية( اللقب الذهبي لألمهار، وحصل »دي 

شالل » ملربط دبي على الفضية، فيما ذهبت البرونزية 

الى »كي ايه نبراس« خلالد العميري. ومنحت »سيرنزا« 

خيول مربط البيداء )مصر(، أول القابها عندما توجت 

ج  »ع  الفضي  اللقب  على  وحصلت  املهرات،  بذهبية 

ترمي« ملربط عجمان، ونالت اللقب البرونزي »دي مميزة« 

ملربط دبي. ومنحت »امياندوريا« الثنائية ملربط البيداء 

لألفراس،  الذهبية  البطولة  حصدت  بعدما  )مصر( 

وحصلت على اللقب الفضي »ع ج ريد« ملربط عجمان، 

)مصر(.  البيداء  ملربط  »جاليريدا«  البرونز  نالت  فيما 

البيداء  ملربط  الذهبية  الثالثية  »اكواتور«  وأكمل  

تاركا  للفحول  الذهبية  بالبطولة  حلقب  حينما  )مصر(، 

اللقب الفضي للفحل »ايدن سي« خلالد سعيد عبد الله 

الثالث واللقب  السيد )السعودية(، وحصل على املركز 

البرونزي »نشمي الهواجر« للدكتور غامن الهاجري.

 منافسات مثيرة
في ختام دولية أبوظبي لجمال الخيل

جلمال  الدولية  أبوظبي  بطولة  منافسات  ختام  شهد 

البطوالت  خالل  وشيقة  مثيرة  عروض   2018 اخليل 

الذهبية الست التي أقيمت في اوخر فبراير على ميدان 

قفز احلواجز العشبي بنادي أبوظبي للفروسية، برعاية 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ومتابعة 

اجلمعية.  رئيس  نائب  نهيان  آل  حمد  بن  زايد  الشيخ 

ثنائية ذهبية، ونالت ذهبية  وحققت خيول مربطي دبي 

واملزروعي،  مهذب،  الزبير،  عجمان،  مرابط  من  كل 

وتوج جنم مربط دبي املتوهج »دي محبوب« بلقب كأس 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهي املرة الثانية لهذا 

النقاط بلغ  املهر والذي يعتبر صاحب أعلى معدل من 

94.33 نقطة حققه خالل البطولة الوطنية التي أقيمت 

هنا يناير املاضي. ونظمت البطولة التي استمرت على 

مدى 5 أيام جمعية اإلمارات للخيول العربية، مبشاركة 

597 خيال تعود ملكيتها لنحو 205 مالك ومشارك من 

اإلمارات والدول العربية واألجنبية، وتألفت البطولة من 

8 فئات توزعت على 26 شوطا باالضافة الى البطوالت 

الذهبية الست. 

حصدت املهرة »ع ج سراي« ملربط عجمان املركز األول 

املركز  في  تلتها  الذهبية،  البطولة  ونالت  املهرات  لفئة 

الثاني ونالت الفضية رفيقتها »ع ج ترمي«، وجاءت ثالثة 

ونالت البرونزية »إيرالدا« إلسطبالت الشراع. وكسبت 

»دي شيهانا« ملربط دبي ذهبية املهرات عمر سنة، وتلتها 

سلطان بن زايد وخالد بن سلطان وهزاع بن سلطان اثناء السباق بحضور غانم الهاجري.

مهرجان الشارقة للجواد العربي، تتويج أحد خيول البيداء بحضور باتريك عون 
دي محبوب نجم االمهار، دولية أبوظبي لجمال الخيل.مدير تسويق لونجين في الشرق األوسط.

2018
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ج  »ع  الفضية  ونالت  الفئة  هذه  في  الثاني  املركز  في 

»األريام سمحة«  ثالثة  وجاءت  عجمان،  ملربط  بنفسج« 

ونالت اللقب البرونزي. توج املهر »عدوان الزبير« ملربط 

والبطولة  الثاني  املركز  تارك  األمهار،  بذهبية  مهذب 

وحصد  دبي،  ملربط  رشيم«  ابن  »دي  الى  الفضية 

للدكتور  الثالث ونال البرونز »محبوب الهواجر«  املركز 

صدارة  محبوب«  »دي  واعتلى  الهاجري.  محمد  غامن 

في  وجاء  الذهبية،  البطولة  ونال  سنة  بعمر  األمهار 

محمد  للشيخ  الزبير«  الفضية«فخر  ونال  الثاي  املركز 

»رامي  البرونزية  ونال  ثاني،  آل  محمد  بن  عبدالله 

وتوشحت  القاسمي.  بن سعود  محمد  للشيخ  البداير« 

بلقب  ثاني،  آل  محمد  بن  عبدالله  للشيخ  »بستوريا« 

والبطولة  الوصافة  وذهبت  لالفرأس،  الذهبية  البطولة 

بن سعود  محمد  للشيخ  البداير«  »سلوى  الى  الفضية 

القاسمي، ونالت الفضية »ع ج اريانا« ملربط عجمان. 

بلقب ذهبية  املزروعي  ملربط  ايه«  »بيرسوس كي  وتوج 

للدكتور  الهواجر«  »عمير  الفضي  اللقب  ونال  الفحول، 

غامن الهاجري، وذهب اللقب البرونزي للفحل »اس ايه 

املشهر« ملربط ريح الشمال.

السويدي إيكرمان يحلق بلقب
بطولة حاكم الشارقة لقفز الحواجز

بصحبة  إيكرمان  فا  هينريك  السويدي  الفارس  توج 

جواده »شاكانو«، بلقب كأس حاكم الشارقة الدولية من 

األولى  تعد  التي  البطولة  فئة اخلمس جنوم، في ختام 

من فئتها التي تقام على ميدان مغطى على املستويني 

العربي والشرق أوسطي، ومبشاركة نخبة من فرسان 

القفز ميثلون 37 دولة خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية 

وأمريكية، ورصدت جلنتها املنظمة مبلغ )2.350.000( 

درهم نالها الفائزون في 24 شوطا حفلت بها البطولة.

ومتكن الفارس السويدي هينريك فا إيكرمان من إحراز 

لوجنني،  برعاية  البطولة  كأس  شوط  في  األول  املركز 

مساريهما  وصمم  اجلولتني  مبواصفات  جاء  الذي 

سم   )160 ـ   140( بني  ارتفاعها  تراوح  بحواجز 

وبلغت جوائزها )145( ألف يورو، وجنح إيكرمان في 

قبله،  من  الفرسان  سجلها  التي  األزمنة  أفضل  كسر 

وقدم استعراضا في غاية الروعة، وأكمله في زمن بلغ 

الفارس  الثاني  املركز  بجائزة  وتّوج  ثانية،   )43.24(

وأكمل  »كاسبار«  باجلواد  غاوديانو  إمانيول  اإليطالي 

املركز  وجائزة  ثانية،   )43.93( بلغ  زمن  في  اجلولة 

من منافسات بطولة الشارقة لقفز الحواجز.

بالفرس  املهيري  حميد  الله  عبد  الفارس  نالها  الثالث 

»شا شا شا »، وأنهى اجلولة في زمن بلغ )45.64( 

ثانية. 

األخير  اليوم  في  املغطاة  الصالة  ميدان  على  أقيم   

للبطولة شوط اجلائزة الكبرى املصغرة برعاية مصرف 

 )150( ارتفاعها  بلغ  بحواجز  اإلسالمي،  الشارقة 

سيسيلي  النرويجية  الفارسة  الصدارة  ونالت  سم، 

هاتالند  باجلواد »أليكس« وأنهت معه التمايز في زمن 

فيليب  األملاني  الفارس  وتصدر  ثانية.   )42.61( بلغ 

البطولة  ختام  هوريزون«  »بيلو  باجلواد  سهاوت  واي 

بحواجز  لوجنني،  كأس  على  النجمتني  فئة  من  الدولية 

بزمن  خطأ  دون  وأكملها  سم،   )145( ارتفاعها  بلغ 

الله  بلغ )40.45( ثانية. وفاز الفارس السعودي عبد 

الراجحي بالفرس »اتش زو« بجائزة إسطبالت الشراع 

التمايز  شوط  عبر  )اجلونيورز(  الناشئني  شوط  راعية 

الفارس  وانتزع  سم.   )120( ارتفاعها  حواجز  على 

دانس«  كانيا  »زد سفن  بالفرس  برين  اإليرلندي شني 

كأس فرج بن حموده على لقب البطولة الدولية من فئة 

النجمة الواحدة خليول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات 

على حواجز 120 سم. وفاز الفارس السعودي عبد الله 

الغامدي باجلواد »ساراتوغا سبرينج« بجائزة إسطبالت 

الشراع التأهيلية للفرسان الشباب، التي تختتم ضمن 

وجاء   ،)18( احلواجز  لقفز  الدولية  الشارقة  بطولة 

للتمايز  جولة  مع  الواحدة  اجلولة  مبواصفات  الشوط 

الفارسة  وكسبت  سم.   )130( ارتفاعها  حواجز  على 

جائزة  هوتيير«  »باييس  بالفرس  لوند  تينا  الدمناركية 

من  بالشارقة  والسياحي  التجاري  اإلمناء  هيئة  شوط 

وتوج  سم،    )135( ارتفاعها  بحواجز  الثانية،  الفئة 

بلقب   »13 »كاتان  باجلواد  الهاجري  محمد  الفارس 

جائزة  على  جنوم  اخلمس  فئة  من  السرعة  منافسة 

بحواجز  بالشارقة  والسياحي  التجاري  اإلمناء  هيئة 

األوكراني  الفارس  وحقق  سم.   )145( ارتفاعها  بلغ 

ريني تيبل باجلواد »سوسبنس فلوريفال« جائزة لوجنني 

بلغ  بحواجز  جنوم،  اخلمس  فئة  من  املرحلتني  لشوط 

بلغ  زمن  في  اجلولة  وأنهى  سم،   )150( ارتفاعها 

)26.62( ثانية. وتصدر الفارس عبد الله حميد املهيري 

اخلمسة  احلواجز  شوط  فوغريس«  دو  »أولم  بالفرس 

الشارقة  مصرف  برعاية  جنوم(   5( العليا  الفئة  من 

تعد  جزاء  نقاط   4 برصيد  احملاولة  أنهى  اإلسالمي، 

األقل ما منحه املركز األول.

»ثندر سنو« يمنح اإلمارات لقب
كأس دبي العالمي

فاز املهر »ثندر سنو« جلودلفني بجائزة كأس دبي العاملية 

للخيل وقدرها 6 ماليني دوالر، حيث انتزع املركز األول 

من بني 9 خيول من خيرة اخليول العاملية في الشوط 

»ثندر  وأنهى  متر.   200 مسافته  تبلغ  الذي  الرئيسي 

سنو« اململوك إلسطبالت غودلفني السباق متفوقا على 

باملركز  حل  الذي  كوست«  »ويست  األميركي  منافسه 

الثاني. وشهدت نسخة هذا العام من كأس دبي العاملي 

منافسة كبيرة من أفضل الفرسان من كل أنحاء العالم، 

وبلغت قيمة اجلوائز املالية جلميع األشواط 30 مليون 

دوالر.

وحضر مهرجان كأس دبي العاملي أكثر من 60 ألف 

متفرج غصت بهم منصات ومسطحات مضمار السباق 

في ميدان ند الشبا في دبي. وتلقى الشيخ محمد بن 

رئيس  اإلمارات،  دولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد 

مجلس الوزراء، حاكم دبي »التهاني بهذا الفوز العاملي 

الشيخ  وتسلم  اإلماراتية.”  غودولفني  خليول  الكبير 

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

الكأس الذهبية من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 

نائب حاكم دبي وزير املالية.
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حمدان بن محمد يتوج بالسباق
التجريبي لمونديال القدرة بامريكا

حقق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 

بعد  اإلمارات  لفروسية  جديدًا  إجنازًا  دبي،  عهد  ولي 

أن توج بلقب السباق التجريبي لبطولة العالم للفروسية 

كارولينا  نورث  بوالية  ترايون  مبنطقة  أقيم  الذي 

جنمتان  دولي  وهو  كم،   120 ملسافته  األميركية، 

مبشاركة 73 فارسًا وفارسة ميثلون 27 دولة، ويعتبر 

ضمن  سيقام  الذي  القدرة  ملونديال  الرئيسية  البروفة 

بطولة العالم أللعاب الفروسية بنفس املكان 12 سبتمبر 

)أيلول( املقبل. وسيطر فرسان اإلمارات، على املراكز 

األربعة األولى من السباق، وقطع سمو الشيخ حمدان 

بن محمد بن راشد آل مكتوم املسافة الكلية للسباق على 

صهوة اجلواد »ديبدرو« بزمن قدره 7:21:44 ساعة، 

تاله في املركز الثاني الفارس الشيخ راشد بن دملوك 

آل مكتوم على صهوة »توماي بوريكا«، ثم الشيخ حمد 

بن دملوك آل مكتوم على صهوة »ستيم دي الكام«، وحل 

رابعًا الفارس عبدالله غامن املري على صهوة »بوباجن 

األندلس«. وجاءت في املركز اخلامس وبفارق كبير عن 

ماريا  اإلسبانية  املخضرمة  الفارسة  الصدارة  رباعي 

ألفريد بونتون على صهوة »أسباال السعد«.

أداء احترافي
املرحلة  مسافة  بلغت  مراحل،  أربع  من  السباق  تألف 

كم،   39.2 األزرق  باللون  ترسيمها  مت  التي  األولى 

والثانية مت ترسيمها باللون األحمر وبلغت مسافتها 26 

ترسيمها  ومت  كم   31.4 مسافتها  بلغت  والثالثة  كم، 

ترسيمها  فقد مت  األخيرة  املرحلة  أما  األصفر،  باللون 

فوز  وجاء  كم.   23.6 وبلغت مسافتها  األبيض  باللون 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 

التي  للبطولة  اجلاهزية  متام  تؤكد  احترافية  بصورة 

السباق  في  والالفت  كبيرة،  مشاركة  تشهد  ان  يتوقع 

احملافظة  على  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  حرص 

على روح الفريق عبر قيادة سموه لفرسان اإلمارات مما 

اهلم للحصول على مراكز متقدمة خالل جميع املراحل.  

لكنه  األولى،  باملرحلة  السابع  املركز  في  سموه  وحل 

اللقب  ليضمن  التالية  املراحل  جميع  تصدر  استطاع 

فارسًا   73 السباق  في  شارك  واستحقاق،  بجدارة 

 24 منهم  جنح  العالم،  فرسان  أفضل  من  وفارسة 

فقط في إكمال السباق، فيما خرج 49 آخرين، بسبب 

البيطري. يشار إلى  فشلهم في اجتياز بوابة الفحص 

بانوراما 2018

أن سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم يحمل لقب 

أقيمت ضمن  التي   ،2014 العام  للقدرة  العالم  بطولة 

الفروسية  أللعاب  العالم  بطولة  من  السابعة  النسخة 

اإلمارات  يهدي  أن  واستطاع   ،»2014 »نورماندي 

الذهبية  امليدالية  الفردي في ذلك السباق، وهي  ذهبية 

الوحيدة للعرب في تلك البطولة. ومتكن الشيخ حمدان 

بن محمد من حتقيق هذا الفوز التاريخي على صهوة 

الفرس »اليمامة« مسجاًل زمنًا قدره 8.08.28 ساعة.

محمد بن راشد يشهد تألق
خيول جودلفين في نيوماركت

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن  رعاه 

راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سباق 2000 جينيز 

العريق  نيوماركت  مبضمار  أقيم  الذي  اإلجنليزي 

بن  الشيخ حمدان  السباق، سمو  كما شهد  بإجنلترا، 

املالية، وحرم  وزير  دبي  نائب حاكم  آل مكتوم،  راشد 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

سمو األميرة هيا بنت احلسني، وسمو الشيخة اجلليلة 

بنت محمد بن راشد آل مكتوم. وحقق فريق جودلفني 

»أويسس  أحرز  حيث  السباق،  خالل  قوية  رباعية 

لودج  )سبرينغ  االفتتاحي  األول  الشوط  لقب  شارم« 

اخلامس  الشوط  لقب  كويست«  »تربل  ونال  ستيكس(، 

)هوت ستريك هانديكاب(، وظفر »كي فيكتوري« بلقب 

ستيكس(،  نيوماركت  غولد  )هافانا  السادس  الشوط 

واألخير  السابع  الشوط  بلقب  »سيمبلوزيشن«  وتوج 

بن  محمد  للشيخ  »ديفو«  وأحرز  هانديكاب(.  )ويلفير  حمدان بن محمد في صدارة الفرسان.

محمد بن راشد وهيا بنت الحسين والجليلة بنت محمد خالل السباق.

عبيد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث )دن آيدين جوكي 

»ساكسون  حقق  فيما   ،»2 »جروب  ـ  ستيكس(  كلب 

والسيدة ماغنير  تابور، ودريك سميث،  ملايكل  واريور« 

لقب الشوط الرابع )2000 جينيز اإلجنليزي(.
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نجاح مبهر كبير ليوم دبي
للفروسية بمضمار بروما

مهرجان  فعاليات  روما  اإليطالية  العاصمة  شهدت 

سمو  رعاية  حتت  أقيم  والذي  للفروسية،  دبي«  »يوم 

دبي،  حاكم  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

روما،  في  الدولة  من سفارة  كبير  وبدعم  املالية،  وزير 

وباهتمام وحضور السفير صقر ناصر الريسي. وأقيم 

و2000   1000 سباقا  األولى،  للمرة  املهرجان  خالل 

جينيز اإليطاليني، حيث حقق املهر املميز »ويت فوريفر«، 

جينيز   2000 بسباق  رصينًا  كالسيكيًا  انتصارًا 

ضمن  موقعه  ليحجز  »شادويل«،  برعاية  اإليطالي، 

صفوة أمهار الثالث سنوات في القارة األوروبية.

تغلب »ويت فوريفر«، الذي لم يخسر من قبل، على 10 

أمهار أخرى في السباق، الذي حمل تصنيف »جروب 3«، 

فيما ظفرت املهرة »آكت أوف وور«، ابنة فحل شادويل 

البطل في إيطاليا »مجاهد« لقب » سباق 1000 جينيز 

املهرجان،  .وشهد  أيضا  »شادويل«  برعاية  اإليطالي« 

بني  والتوأمة  االستراتيجية  للشراكة   14 االنطالقة 

يتبادل الطرفان  مضماري جبل علي وكابانيللي، حيث 

رعاية السباقات كل عام، وحتظى هذه الشراكة باهتمام 

ومباركة ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، 

وفتحت نافذة دولية للمضمار األصفر في قلب أوروبا، 

فيما أتاحت الفرصة ملضمار »كابانيللي« لتطوير عالقاته 

في رياضة الفروسية اإلماراتية، ذات الريادة العاملية. 

العرب،  للسفراء  نوعي  بحضور  املهرجان  وحظي 

من  كرمية  بدعوة  روما،  في  الصديقة  الدول  وسفراء 

والذي  إيطاليا،  الدولة في  الريسي سفير  صقر ناصر 

تقدم احلضور، بجانب ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة املنظمة 

العام  املدير  نائب  للسباق، واملهندس شريف احللواني 

مدير  مكتوم،  آل  راشد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  ملكتب 

رئيس  الرزاق  عبد  مثنى  والدكتور  علي.  جبل  مضمار 

اجلامعة األميركية في اإلمارات، باإلضافة إلى عبد الله 

األنصاري، مسعود صالح، ومحمد طه وتوفيق الداعوق 

السباق،  شهد  كما  للسباق.  املنظمة  اللجنة  أعضاء 

إيطاليا،  لدى  الكويت  سفير  الصباح  علي  الشيخ 

العسكري  امللحق  الرضا  عبد  حسني  بشار  والعميد 

الكويتي، والدكتور أحمد بن سالم باعمر سفير سلطنة 

عمان، وفايز خوري سفير اململكة األردنية، وهشام بدر 

وعبد  مونتنغرو،  سفير  فوجفودك  وقاقو  مصر،  سفير 

الله الشهراني مستشار السفارة السعودية في إيطاليا. 

وبفارق كبير، بلغ 11 طواًل، اكتسحت املهرة ذات األربع 

»برمييو  االفتتاحي  الشوط  لوب«،  دو  »إميان  سنوات 

املخصص  دقيقة،   2:19:12 زمنًا  محققة  تاجر«، 

فأكثر، على مسافة  4 سنوات  العربيات عمر  للمهرات 

2000 متر عشبي.

لقطة من سباق »يوم دبي« بمضمار كابنيللي بروما.

الحبتور يكسب بن دري
ويتّوج بكأس دبي الذهبي للبولو

مسك  للبولو،  دبي  بكأس  للبولو  احلبتور  فريق  توج 

اخلتام لسلسلة بطوالت كأس دبي الذهبية 2018، بعد 

تغلبه في املباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي 

ومنتجع احلبتور للبولو والفروسية، على فريق بن دري 

حامل كأس جوليوس بار الذهبية، بنتيجة تسعة أهداف 

اخلتام  وشهد  أهداف.  سبعة  مقابل  الهدف  ونصف 

مباراة أخرى جمعت بني فريقي زيدان الذئاب وايه ام 

الفوز بصعوبة  الذئاب،  زيدان  فريق  فيها  وحقق  بولو، 

بنصف جول، هو فارق التصنيف وبنتيجة أربعة أهداف 

ونصف مقابل أربعة، بعد مباراة اتسمت بالندية والكفاح 

النهائية،  املباراة  تكون  أن  واستحقت  الفريقني.  من 

مثيرًا، خاصة من  تنافسًا  اخلتام، حيث شهدت  مسك 

الفوز وحسم  أبدى رغبة قوية في  الذي  فريق احلبتور 

خالي  الذهبية،  السلة  يخرج  ال  حتى  لصاحله،  اللقب 

الوفاض، وفي املقابل حاول فريق بن دري تأكيد أحقيته 

ساخنًا  اللقاء  جاء  لذلك  بار.  جوليوس  كأس  بانتزاع 

ومثيرًا، تبادل فيه الفريقان تسجيل الهدف تلو األخر، 

املباراة،  على  فريق احلبتور في فرض سيطرته  وجنح 

خاصة في اللحظات األخيرة من عمر اللقاء، التي جاءت 

مثيرة وممتعة وحسمها احلبتور بفارق مريح.

محمد بن راشد يشهد إنجازات
خيول اإلمارات في »رويال آسكوت«

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

الرابع  اليوم  في  اإلمارات  خيول  إجنازات  الله،  رعاه 

صاحب  وتابع  للخيول.  آسكوت«  »رويال  ملهرجان 

السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  جانبه  وإلى  دبي، 

أشواط  مختلف  املالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم 

سباق مهرجان رويال آسكوت امللكي البريطاني احلدث 

سباقات  في  واملتخصص  واألشهر  األعرق  السنوي 

السرعة للخيول املهّجنة التي تتنافس بشراسة من أجل 

واالجتماعي  الرياضي  العرس  هذا  في  األلقاب  رصد 

الكبير في إجنلترا. وشهد السباق حرم صاحب السمو 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

سمو األميرة هيا بنت احلسني، وسمو الشيخة اجلليلة 

بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وامللكة إليزابيث الثانية 

ملكة بريطانيا واململكة املتحدة ودول الكومنولث.

الثاني  الشوط  بلقب  جلودلفني  بيرسيان«  »أولد  وتوج 

»كينغ إدوارد السابع« ملسافة امليل ونصف امليل للفئة 

املدرب  وإشراف  بويك،  وليام  الفارس  بقيادة  الثانية 

اإلماراتية  الفوز  انتصارات  وتواصلت  آبلبي.  شارلي 

»اقتدار«  أحرز  حيث  العريق،  آسكوت  مضمار  على 

لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط 

الثالث »كومنولث كب« ملسافة 1200 متر للفئة األولى، 

السير  املدرب  وإشراف  كراولي،  جيم  الفارس  بقيادة 

علي  ملالكه سيف  أديشن«  »مني  وجاء  ستاوت.  مايكل 

ملسافة  ستيكس«  »الباني  األول  للشوط  بطاًل  الكتبي 

جيمس  الفارس  بقيادة  الثالثة  للفئة  متر   1200

»أولد  وحقق  جونستون.  مارك  املدرب  وإشراف  دويل 

إدوارد  »كينغ  الثاني  الشوط  لقب  بيرسيان« جلودلفني 

السابع« ملسافة امليل ونصف امليل للفئة الثانية بقيادة 

آبلبي  شارلي  املدرب  وإشراف  بويك،  وليام  الفارس 

مسجاًل زمنًا قدره 2.29.95 دقيقة وبفارق طول وثالثة 

في  جاء  الذي  بوفيتش«  »روسترو  عن  الطول  أرباع 

آيدين  وإشراف  أوبراين  دوناشا  بقيادة  الثاني  املركز 

أوبراين.

محمد بن راشد والجليلة بنت محمد وهيا بنت الحسين خالل السباق.

2018



3435 34

بانوراما 2018

»اقتدار« بطل »كومنولث كب«
آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »اقتدار«  اقتنص 

ملسافة  كب«  »كومنولث  الثالث  الشوط  لقب  مكتوم، 

1200 متر للفئة األولى، بقيادة الفارس جيم كراولي، 

زمنًا  مسجاًل  ستاوت،  مايكل  السير  املدرب  وإشراف 

عن  طول  نصف  وبفارق  دقيقة،   1.12.12 قدره 

بول  الفارس  بقيادة  مالي«  أوف  »ساندز  الوصيف 

في  وحل  فاهي.  ريتشارد  املدرب  وإشراف  هاناغان، 

بنت  هيا  األميرة  لسمو  »إمبالزوند«  الثالث  املركز 

وإشراف  ديتوي،  فرانكي  الفارس  بقيادة  احلسني 

املدرب جون غوسدن. وعقب ختام الشوط، تسلم سمو 

دبي،  حاكم  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

وزير املالية، كأس الشوط، باإلضافة إلى املدرب السير 

»مني  وتوّجت  كراولي.  جيم  والفارس  ستاوت،  مايكل 

األول  للشوط  بطاًل  الكتبي  علي  ملالكها سيف  أديشن« 

»الباني ستيكس« ملسافة 1200 متر للفئة الثالثة بقيادة 

الفارس جيمس دويل وإشراف املدرب مارك جونستون، 

عن  رقبة  وبفارق  دقيقة   1.13.67 قدره  زمنًا  مسجلة 

بويك  وليام  بقيادة  جلودلفني  بيلوسا«  »لي  الوصيفة 

وإشراف شارلي آبلبي. وجاءت في املركز الثالث »فيري 

الند« بقيادة سيمي هيفرنان، وإشراف آيدين أوبراين.

النسخة 25 لسلسلة
كأس رئيس الدولة تواصل جوالتها

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سلسلة  واصلت 

في  جوالتها   ،25 بنسختها  األصيلة  العربية  للخيول 

الروسية  العاصمة  من  كل  وشهدت  العاملية  املضامير 

استضاف  فيما  السادسة،  النسخة  فعاليات  موسكو 

من  اخلامسة  اجلولة  باجنلترا  دونكاستر  مضمار 

العربية األصيلة،  السلسلة املخصصة لسباقت اخليول 

والتي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعمًا إلعالء مسيرة اخليل 

السباق  وسطر  عامليًا.  مكانته  وتعزيز  األصيل  العربي 

ملحمة إماراتية مبهرة، في العاصمة الروسية موسكو، 

مجموع جوائزه 50 ألف يورو.

ورفيع  مميزًا  دبلوماسيًا  حضورًا  السباق  وشهد 

إعالميًا  واهتمامًا  كبيرة،  ومتابعة جماهيرية  املستوى، 

اللجنة  بوفد  املضمار،  إدارة  واحتفت  مسبوق،  غير 

والتي  املصاحبة،  الفعاليات  من  مجموعة  عبر  املنظمة 

مقومات  تقدمي  على  الروسي،  اجلانب  حرص  عكست 

الغالية  الكأس  ملكانة  تقديرًا  التنظيمي  واإلبهار  التميز 

احملطة  شهدت  كما  العاملية،  املضامير  في  املرموقة 

في  للسباقات  املبهرة  النجاحات  استمرارية  الروسية، 

املضامير األوروبية، في ظل اجلهود الدؤوبة، التي قامت 

بها اللجنة املنظمة، بالتعاون املشترك مع سفارة الدولة 

في روسيا االحتادية، التي قامت بدعوة أعضاء السلك 

الدبلوماسي، للدول الصديقة العربية واألجنبية.

اإلمارات تتألق وتحّلق بذهب
دولية منتون لجمال الخيل

ولي  النعيمي،  حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  بحضور 

عهد عجمان، متكنت مرابط اإلمارات من إحراز نصف 

التي  العربية  اخليل  جلمال  الدولية  منتون  بطولة  ذهب 

استضافها شاطئ الريفييرا بالقرب من مدينة موناكو 

ذهبيتني  عن  عبارة  ميداليات،   9 وحصدت  الفرنسية، 

حمدان بن راشد يتابع السباق.

وذلك  بتاريخه  األولى  للمرة  احلدث  استضافت  التي 

مبضمار سنترال هيبودروم الرملي، الذي شهد شموخ 

علم اإلمارات، وحضور إرث املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أعرق املضامير 

الروسية، وجنح اجلواد »أفومنوث« ملالكه مردوخوفيتش 

إدوارد، واملنحدر من ساللة الفحل »كمبريدج« والفرس 

»انستاسيا«، بالتتويج بسباق الكأس الغالية، الذي أقيم 

ملسافة 1800 م »جروب 1«، وسط مشاركة 13 خياًل 

وكان مخصصًا  روسيا،  في  العربية  اخليول  نخبة  من 

للمهور واملهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغ 

تتويج الفائزين - روسيا.

عمار النعيمي خالل التتويج, بطولة منتون الدولية لجمال الخيل.

العربية،  للخيول  دبي  ملربط  برونزيات  وثالث  وفضية، 

وميدالية  عجمان،  ملربط  وبرونزيتني  ذهبية،  وميدالية 

إجنازًا  دبي  مربط  وسّجل  اإلمارات،  ملربط  برونزية 

عاليًا بإحرازه مجموعة من جوائز التميز التي حفظت له 

مركز الصدارة في إنتاج أجمل اخليول العربية األصيلة 

ذهبية  دبي  مربط  ونال  العالم.  في  املرابط  أقوى  بني 

فحل  من  شيهانة«  »دي  طريق  عن  سنة  عمر  املهرات 

والفرس  رشيم«  إل  إيه  »إف  املعاصر  العاملي  اإلنتاج 

العاملية »دي شهال«، وفي املسابقة نفسها انتزعت املهرة 

»دي رنانة« من الفحل »دي خطاف«، والفرس »جميلة« 

امليدالية البرونزية. وفي مسابقة املهرات، متكنت بطلة 

العالم »دي عجايب« ابنة الفحل »آر إف فريد« والفرس 

وإمتاع  املطلقة،  هيبتها  فرض  من  فيرونيكا«  »ليدي 

عشاق اخليل العربي بحركتها الفريدة، ونالت امليدالية 

الذهبية. كما انتزع األخ الشقيق للمهرة »دي شيهانة«، 

املهر »دي شالل« من الفحل »إف إيه إل رشيم« والفرس 

األمهار.  مسابقة  في  الفضية  امليدالية  شهلة«،  »دي 

إل  إيه  »إف  الفحل  من  بارق«  »دي  املهر  وحصل 

رشيم« والفرس »رويال أميرة« على امليدالية البرونزية 

مربط  من  كل  وعزز   ، سنة  بعمر  األمهار  مسابقة  في 

عجمان ومربط اإلمارات حصيلة اإلمارات من ميداليات 

البطولة، حيث أحرز مربط عجمان ذهبية بوساطة املهر 

»ع ج كفو« من الفحل »شنغهاي إيه إيه« والفرس »ع 

ج كحيلة« في مسابقة األمهار، وكذلك برونزية املهرات 

التي انتزعتها املهرة »إتش دي إم مرايا ابال« وهي من 

الفحل »آر إف فريد« والفرس »دبليو دبليو إميانيا ابال«. 

كما انتزع مربط اإلمارات برونزية بجمال الفحل »إي 

أس سراب«، وهو من الفحل مراج والفرس »ماجستي«. 

وهي  التميز،  جوائز  من  عدد  على  دبي  مربط  وحصل 

لقب أفضل مزرعة منتجة للخيل العربية، وأفضل مهرة 

بالبطولة، وكانت من نصيب املهرة الفاتنة »دي عجايب«، 

مربط  إنتاج  نصيب  من  وكانت  منتجة،  فرس  وأفضل 

أعلى  وجائزة  »دي شهلة«،  الفرس  العالم  وبطلة  دبي، 

معدل نقط للمهرات بالبطولة، وكانت أيضًا من نصيب 

املهرة »دي عجايب«، وجائزة أفضل فحل منتج، وكانت 

املعاصر  العاملي  لإلنتاج  احلية  األسطورة  نصيب  من 

عجمان  مربط  مهر  ونال  رشيم«.  إل  إي  »إف  الفحل 

»ع ج كفو« باإلضافة إلى ذهبية األمهار، جائزة الهوية 

العربية ألفضل مهر، املهرة »بدوية ع ع«، وهو أيضًا من 

مربط عجمان، جائزة أفضل خيل من الساللة املصرية.
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74 دولة تشارك في
مونديال الفروسية - تروين 2018

تصدرت املانيا فعاليات النسخة الثامنة من بطولة العالم 

استضافتها  التي   ،2018 تروين   - الفروسية  أللعاب 

 1000 والية نورث كارولينا األميركية، مبشاركة نحو 

8 من  تنافسوا على  74 دولة،  فارس وفارسة ميثلون 

القدرة،  سباق  احلواجز،  قفز  هي  الفروسية  العاب 

الدريساج، البارا دريساج، ايفينتج، رينينج، درايفنج، 

وفولتينج. ويشارك الرياضيون من كال اجلنسني في هذه 

االلعاب  من  االلعاب  هذه  من  ثالثة  وتعتبر  املنافسات، 

ان  كما  وايفنتيج،  والدريساج  القفز  وهي  االوملبية 

البارا دريساج يعد من العاب البارا اوملبية. وتصدرت 

 6 ملونة،  ميدالية   17 برصيد  املشاركة  الدول  املانيا 

منها ذهبية، وفضيتني، و9 برونزية، وحلت هولندا في 

ذهبية   5 ميداليات   10 اجمالي  برصيد  الثاني  املركز 

املركز  في  بريطانيا  حلت  فيما  وبرونزيتني،  فضية  و3 

وتقام  وبرونزيتني.  وفضيتني  ذهبيات   4 محققة  الثالث 

اربع سنوات حتت  كل  الفروسية  أللعاب  العالم  بطولة 

بطوالت  أهم  وتعد  للفروسية،  الدولي  االحتاد  إشراف 

لعشاق  مهما  محفال  متثل  حيث  العالم،  في  الفروسية 

اخليول ملتابعة مختلف االنشطة خالل ايام البطولة التي 

في  واختتمت  سبتمبر  من  عشر  احلادي  في  انطلقت 

بو  كريستينا  األملانية  وبرزت  منه.  والعشرين  الثالث 

والتي نالت ذهبية الفولتينج وقادت فريقها لذهبية الفرق 

أيضا، ونال الفريق السويسري امليدالية الفضية، فيما 

حصل الفريق النمساوي على امليدالية البرونزية.

تألق الجواد »كّسار«
في سباق سوق دبي الحرة بنيوبري

املاضي  في سبتمبر  اإلجنليزي  نيوبري  شهد مضمار 

سباقات نهاية األسبوع الدولية، التي رعت سوق دبي 

احلرة خمسة من أشواط يومها الثاني، حيث توج اجلواد 

»كَسار« بقيادة فرانكي ديتوري، بالشوط الرئيس »سوق 

متر   1200 ملسافة  ستيكس«  ريف  ميل  احلرة  دبي 

»جروب 2« في اليوم الثاني للفعاليات. و متكن »كّسار«، 

الوصول  تدريبه جون جوسدن، من  الذي يشرف على 

النهاية أواًل، على الرغم من األمطار الغزيرة  إلى خط 

التي هطلت  على املضمار، قاطعًا مسافة السباق بزمن 

قدره 1:14.23 دقيقة، وحصل على النصيب األكبر من 

جائزة الشوط املالية البالغة 134.000 دوالر، وأضاف 

اسمه إلى قائمة اخليول الشهيرة التي بدأت انطالقتها 

القوية إثر تتويجها بهذا السباق، من أمثال »ريبتشستر« 

)2015( و«هاري آجنل« )2016( وكالهما جلودلفني 

وأخيرًا »كَسار«، الذي ُيتوقع له مستقبال باهرًا، وبات 

للتوجه إلى فرنسا للمشاركة في  على أهبة االستعداد 

الشهر   »1 »جروب  انترناشيونال  كرايتريوم  سباقات 

املقبل في لونغ شامب.

مدرب  بولدينغ،  إيان  جانب  إلى  الفائزين،  بتتويج  قام 

»ميل ريف«، عدد من مسؤؤولي سوق دبي احلرة وفي 

لرئيس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كولم  مقدمتهم 

السباعي،  وشينيد  التنفيذي،  والرئيس  اإلدارة  مجلس 

نائب أول الرئيس-التسويق، وجاسمني ميكويكو، مدير 

دبي  والفعاليات. وشهد شوط سوق  مساعد-املشاريع 

احلرة ليجاسي »جروب3« ملسافة 2200 متر، للخيول 

بعمر 3 سنوات وما فوق، فوز »يونغ راسكال« بقيادة 

الفارس جيم كراولي، وإشراف املدرب ويليام هاغس، 

وإشراف  موس،  جيرالد  بقيادة  لوبتون«  »مستر  وفاز 

انترناشيونال  »دبي  بشوط  فاهي،  ريتشارد  املدرب 

ايربورت تروفي« ملسافة 1037 متر، ومجموع جوائزه 

بقيادة  »باز«  حقق  فيما  استرليني،  جنيه   60.000

موريسون  هوفي  املدرب  وإشراف  بينيت  تشارلي 

اليوم »سوق دبي احلرة  ثاني أشواط  فوزًا صعبًا في 

قدره  زمنًا  مسجاًل  2,000م،  ملسافة  هانديكاب« 

2:09.92، بعد أن متكن في األمتار القليلة األخيرة من 

حسم املنافسة مع »ماوننت آينجل« بقيادة ديفيد إيغان 

وإشراف املدرب روجر فاريان.

خيول اإلمارات تخطف األضواء
في اليوم األول

الدولية  السباقات  افتتاح  في  اإلمارات  خيول  تألقت 

بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »منقب«  اجلواد  فاز  حيث 

راشد آل مكتوم، بلقب »سباق كأس سوق دبي احلرة 

ستيكس« ملسافة 1400 متر، وهو الشوط الرئيس في 

اليوم األول للفعاليات.  جنح منقب، بقيادة الفارس جيم 

الوصول  في  هاجز،  ويليام  املدرب  وإشراف  كراولي 

إلى خط النهاية أواًل، قاطعًا مسافة السباق بزمن قدره 

البالغة  1:30.39 دقيقة، ليظفر بجائزة الشوط املالية 

ج »كوميونيكاي« لسمو  37000 جنيه استرليني. كما توِّ

الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بطاًل للشوط الثالث 

» سوق دبي احلرة هانديكاب« للخيول بعمر 3 سنوات 

الفارس  قاده  أن  بعد  متر،   2414 ملسافة  ومافوق، 

املتألق سيلفستر دوسوزا إلى خط النهاية أواًل، مسجاًل 

زمنًا قدره 2:41.06 دقيقة، وحصل على جائزة الشوط 

الفوز أصبح  25.000 جنيه استرليني. وبهذا  البالغة 
»كسار« بطل الشوط الرئيس.

تتويج الفائزين.

مارك جونستون، مدرب »كوميونيكاي«، أول مدرب في 

تاريخ السباقات البريطانية ينجح في تسجيل 4ز193 

فوزًا. وفاز »راكب الهواء« خلليفة بن دسمال الفوز بلقب 

الشوط اخلامس »هاينس هانسون آند كالرك كونديشنز 

أتزيني  أندريا  بقيادة  متر   1600 ملسافة  ستيكس« 

مسجاًل زمنًا قدره 1.45.21 دقيقة.

2018



3839 38

لوبيز وصيفا وسينج ثالثا

الفارسة ليلى المرزوقي تحلِّق بكأس الوثبة للقدرة

قدرة

على  املرزوقي  عبيد  محمد  ليلى  الفارسة  خطفت 

الكمدة،  إلسطبالت  »راتونيرا«  العربية  الفرس  صهوة 

كأس  لقب  أحمد،  إبراهيم  منصور  املدرب  بإشراف 

ملسافة  اخلاصة  لإلسطبالت  املخصص  للقدرة،  الوثبة 

100 كم، الذي أقيم في باكورة املوسم بقرية اإلمارات 
الشيخ منصور  بتوجيهات سمو  بالوثبة  للقدرة  العاملية 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن 

أبوظبي  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  الرئاسة  شؤون 

للفروسية. ونظم السباق قرية اإلمارات العاملية للقدرة 

الفروسية  احتاد  مع  والتنسيق  بالتعاون  بالوثبة، 

للفروسية.  الدولي  االحتاد  إشراف  حتت  والسباق، 

وخصصت للسباق 4 سيارات مقدمة من قرية اإلمارات 

املكرمة  على  أيضًا  السباق  واشتمل  للقدرة.  العاملية 

نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  من  الطيبة 

ونصف  مليون  بواقع  األوائل،  اخليول  وشراء  بتسعير 

ومليون  األول،  املركز  ُيحرز  الذي  للخيل  درهم  املليون 

للثاني، ونصف مليون ملن ُيكمل السباق، وهو ما رفع 

تتويج  مت  النتيجة  إعالن  عقب  كبيرة.  بدرجة  احلماس 

عام  مدير  النعيمي،  سلطان  عدنان  بواسطة  الفائزين 

التنفيذي  املدير  للفروسية، والرا صوايا  أبوظبي  نادي 

للمهرجان العاملي لسمو الشيخ منصور بن زايد للخيول 

العربية، مع تكرمي الفائزين األربعة األوائل بسيارة دفع 

احلضور.  وسط  كبيرة  فرحة  وسط  منهم  لكل  رباعي 

واستطاعت الفارسة ليلى املرزوقي حتقيق الفوز بجدارة 

واستحقاق من خالل جتاوزها كل املراحل بنجاح في 

بني  النبض  معدالت  تراوحت  حيث  البيطري،  الفحص 

جاء  الفوز  أن  يؤكد  ما  الدقيقة،  في  نبضة  و61   52
املرحلة  في  انطلقت  حيث  مجهود ممكن،  وبأقل  سهاًل 

الرابعة واألخيرة ملسافة 16 كلم بفارق بلغ 27 دقيقة 

اكتساحها  إلى  يشير  ما  الثاني،  املركز  صاحب  عن 

الكلية  املسافة  وقطعت  املرحلة.  هذه  من  منافسيها 

ومبعدل  ساعات،   4:07:08 قدره  زمن  في  للسباق 

سرعة بلغ 24.27 كلم/ساعة. وحلَّ في املركز الثاني 

رفيقها في اإلسطبل الفارس األوروغواني جونثان لوبيز 

على صهوة »اتش ام اسبيرادو« بزمن وقدره 4:26:45 

سينج  ناريان  الفارس  الثالث  املركز  في  وحل  ساعة. 

وقدره  بزمن  العني،  إلسطبالت  اونو«  »ال  صهوة  على 

4:27:06 ساعات.

البطلة: لم نضغط على الفرس
املدرب منصور  تكتيك  إن  املرزوقي  ليلى  قالت  بدورها 

إبراهيم ساعدها على التتويج باللقب األول هذا املوسم 

دقيق،  بشكل  توجيهاته  نفذت  وإنها  الوثبة،  قرية  في 

مشيرة إلى أنها لم تضغط الفرس وهدأت من السرعة 

في املرحلة الثالثة وبعد أن دخلت املرحلة الرابعة كانت 

في موقف جيد ومتقدمة على بقية املنافسني لذلك جنحت 

الذي  أن  وأبانت  السباق.  صدارة  على  احملافظة  في 

ساعدها على التتويج استبعاد بعض اخليول التي كانت 

نتاج  الفوز  هذا  وأضافت:  السباق،  بداية  في  متقدمة 

املوسم  بدأت  التي  الكمدة  اسطبالت  قبل  من  اهتمام 

بطريقة جيدة وناجحة. وقالت بطلة السباق إن الطقس 

كان حارًا لكن الفرس متكنت من الصمود ألنها فرس 

قوية وتتمتع بقدرة على التحمل، ومتنت ليلى املرزوقي 

أن يكون موسم سباقات قرية الوثبة حافاًل ومشوقًا وأن 

تقدم عبره كل االسطبالت مستويات تؤكد تطور رياضة 

الفروسية في دولة اإلمارات.
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نطمح إلى وصول مبيعاتنا لـ 3 مليارات دوالر في السنوات الخمس المقبلة

صالح تهلك نائب أول الرئيس لالتصال المؤسسي

تعتبر سوق دبي احلرة إحدى أيقونات النجاح الباهرة 

في دبي، ومنذ تأسيسها قبل نحو 35 عامًا ظلت في 

تطور ومنو مضطرد، وحققت أرباحًا ضخمة، كما نالت 

»البادية«  مجلة  الرفيعة،  العاملية  اجلوائز  من  العديد 

عن  ليحّدثنا  النجاح  هذا  صّناع  أحد  إلى  جلست 

صالح  العمالقة،  املؤسسة  هذه  جناح  قصة  تفاصيل 

تهلك الذي يعمل في وظيفة نائب أول الرئيس لالتصال 

 ،1992 عام  منذ  احلرة  دبي  سوق  في  املؤسسي 

ويضطلع بجميع جوانب االتصاالت الداخلية واخلارجية 

للسوق احلرة دبي، كما يقوم بإدارة بطولة دبي املفتوحة 

للتنس ذات اجلوائز الرفيعة التي تنظمها السوق احلرة 

العالم.  في  التنس  بطوالت  أرفع  من  تعد  والتي  دبي، 

وأصبح صالح تهلك في عام 2005 عضو مجلس إدارة 

الذي أصدره  املرسوم  الرياضي، مبوجب  مجلس دبي 

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمّو  صاحب 

دبي.  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

تعد  التي  دبي  احلرة  السوق  عن  حتدث  تهلك  صالح 

من أبرز وجهات مبيعات التجزئة في العالم، كما تطّرق 

إلى بطولة دبي الدولية املفتوحة للتنس، وكذلك اخلطط 

التوسعية لألسواق احلرة.

دبي  سوق  تأسيس  منذ  سنة   35 مرت  لقد 
التجزئة  متاجر  أكبر  أصبحت  واآلن  الحرة، 
هذه  تقّيم  كيف  بالعالم،  المطارات  في 

العملية؟
حلكومة  اململوكة  احلرة،  دبي  سوق  كانت  البداية  منذ 

شركات  أكبر  من  واحدة  لتكون  طموحات  لديها  دبي، 

التجزئة في املطارات بالعالم. وحصلنا على دعم هائل 

من احلكومة، وبشكل خاص من رئيس  املؤسسة، سمو 

دبي  هيئة  رئيس  مكتوم،  آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ 

للطيران املدني ورئيس مجلس إدارة سوق دبي احلرة. 

ومنت األعمال بشكل قوي حتت قيادة كولم ماكلوكلني، 

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. وأعتقد 

أيضًا أننا نقوم بالتسويق بأعلى معايير اجلودة املطّبقة 

في قطاع السوق احلرة، ولدينا أفضل فريق عمل على 

اإلطالق. 

في إحدى المقابالت التي أجريتها، ذكرت 
لألعمال  فتحت  قد  الحرة  دبي  سوق  أن 
 100 متنها  وعلى  عامًا،   35 قبل  التجارية 
 70 بلغت  سنوية  وبمبيعات  فقط  موظف 
اإلجمالي  العدد  هو  ما  درهم،  مليون 
اليوم،  الحرة  دبي  سوق  لموظفي 
وإجمالي المساحة الحالية، وما هي نسبة 

المردود السنوي؟
توظف سوق دبي احلرة حاليًا 6100 موظف. مساحة 

دبي  متر مربع في مطار   38000 تبلغ  عملنا احلالية 

ومن  الدولي،  مكتوم  آل  مطار  في  مربع  متر  و2500 

التطويرية  اخلطط  مع  يتماشى  مبا  منوها  املتوقع 

الطويلة املدى في دبي اجلنوب. وبناًء على مبيعاتنا حتى 

هذا  دوالر  ملياري  إلى  اإلجمالي  وصول  نتوقع  اآلن، 

العام، ونحن متحمسون جدًا لذلك.

 600 من  أكثر  الحرة«  دبي  »سوق  تلقت 
البيع  عمليات  نجاح  على  تشهد  جائزة 
بالتجزئة في مطار دبي الدولي، ما السبب 
السمات  وما  النجاح؟  هذا  وراء  الرئيس 
ثقة  اكتساب  على  ساعدت  التي  المميزة 

العمالء والركاب؟
من  بالكثير  مررنا  قد  أننا  الواضح  من  كشركة 

على  دائمًا  حافظنا  لكننا  السنني،  مر  على  التغييرات 

مبادئنا األساسية املتمثلة في تقدمي قيمة مقابل النقود، 

اجلودة،  عالية  املنتجات  من  واسعة  مجموعة  وتقدمي 

وتقدمي خدمة عمالء من الدرجة األولى في بيئة صديقة 

للمتسوقني. ميكنني أن أقول بصدق إننا التزمنا بهذه 

املبادئ على مدار السنوات اخلمس والثالثني املاضية، 

وإننا قمنا بتعديلها مبا يواكب الواقع باستمرار، حيث 

منت بصمتنا التجارية بشكل كبير على مر السنني.

ما السبب الرئيس لنجاح سوق دبي الحرة ؟ 
وكيف حافظت على وضعها ومعدل نموها 
االقتصاد  استقرار  عدم  فترة  خالل  العالي 

العالمي؟

وتحقيق  المواقف،  تلك  مع  تكّيفتم  وكيف 
هذا النجاح؟

وكقطاع  شركة،  ألية  حتديات  دائمًا  هناك  ستكون 

صناعي، كان لتجارة التجزئة الكثير من التحديات في 

السنوات السابقة، ومع ذلك، فمع كل حتٍدّ تأتي الفرص، 

ونظرًا ألن دبي هي مركز رئيس للمسافرين املغادرين 

السنني  مر  على  أعمالنا  بتكييف  قمنا  فقد  والقادمني، 

على  واملتنوعة.  املتنامية  املسافرين  مجموعات  لنواكب 

سبيل املثال، مع منو الركاب الصينيني الذين يشكلون 

توظيف  بدأنا  احلرة،  دبي  لسوق  رئيسة  مجموعة 

حاليًا  ولدينا   ،2006 عام  في  الصينيني  املوظفني 

850 موظفًا صينيًا، ما يجعل التواصل مع املسافرين 
االستثمار  في  نستمر  كما  بكثير.  أسهل  الصينيني 

وحتسني عملية البيع بالتجزئة، ولدينا مشروعات كبرى 

تبلغ  إضافية  مساحة  ذلك  في  مبا  احلالي،  الوقت  في 

الذهب  التجزئة حملال  537 مترًا مربعًا من مساحات 
 Concourse« والهدايا واألزياء من دبي في منطقة

سيكريت  فيكتوريا  من  بوتيكان  افتتاح  وسيتم   ،»C
منطقة  وفي  اجلاري.  الشهر  خالل  نفسها  املنطقة  في 

غوتشي  بوتيك  افتتاح  سيتم   »Concourse B«

بالتجزئة  للبيع  فيرغامو  ملاركة  جديدة  مبنطقة  متبوعًا 

بحلول نهاية هذا العام. بحلول نهاية عام 2018، تتوقع 

دبي لألسواق احلرة أن تستكمل ٪76 من املشروع في 

»Concourse B« مبساحة إضافية تبلغ 795 مترًا 

ومستحضرات  للعطور  املجددة  املساحات  من  مربعًا 

التجميل في اجلانب الشرقي من املنطقة، ومتجر اليف 

احملال  من  وعدد  الغربي،  اجلانب  في  وكتب  ستايل 

وفيراغامو.  غوتشي  مثل  الكبرى،  التجارية  للعالمات 

يتوقع إمتامه في  واجلزء األخير من املشروع )24٪( 

الربع األول من عام 2019، مع بوتيك شانيل ومتجر 

املنطقة  في  مربعًا(  مترًا   346( الرياضية  األلعاب 

الشرقية. وتضطلع العملية حاليًا باستثمار بقيمة ماليني 

عبر  العرض  وحتسني  ترقية  في  الدوالرات  من  عدة 

2019. سيعزز  عام  الذي سيتم طرحه في  اإلنترنت، 

باإلضافة  اإللكترونية،  التجارة  في  العمالء  هذا جتربة 

إلى تسهيل العمليات داخل املتجر وعلى اإلنترنت .كما 

أطلقت سوق دبي احلرة مبادرة تسويقية رقمية كبيرة 

دوالر«.  مليارات   3 إلى  »الطريق  مشروع  من  كجزء 

وستشهد هذه املبادرة استثمار »سوق دبي احلرة« في 

الرقمي  التسويق  لزيادة  والتكنولوجيا  األفراد  من  كل 

العمالء،  وخدمة  العمالء  إشراك  ولتحسني  لعمالئها، 

مليون مسافر   90 إلى  الوصول  فرصة  بشأن  ونتطلع 

الملكة اليزابيث الثانية تتلقى هدية سوق دبي الحرة من ماكلو كلين وتهلك.
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باستخدام املطار بطريقة أكثر استهدافًا. ومبا أن سوق 

دبي احلرة تعمل عن كثب مع سلطات املطار والشركاء 

اآلخرين في املطار تضمن أن اخلطط تتماشى، إلى حد 

كبير، مع خطط التوسع الشاملة في مطار دبي الدولي 

أن مستويات  الدولي. سوف نضمن  آل مكتوم  ومطار 

التوظيف لدينا والتكنولوجيا، وبالطبع عرض منتجاتنا 

على مستوى مماثل.

للسنوات  مبيعاتكم  توقعات  هي  ما 
المقبلة؟

إلى  العام  لهذا  مبيعاتنا  تصل  أن  نتوقع  ذكرنا،  كما 

الطويل  املدى  على  وتوقعاتنا  أمريكي،  دوالر  ملياري 

السنوات  في  أمريكي  دوالر  مليارات   3 إلى  تصل 

اخلمس املقبلة.

من المعروف أن منافذ البيع بالتجزئة في 
توصلت  ما  أحدث  هي  الحرة  دبي  سوق 
الخدمات،  أفضل  وتقدم  التكنولوجيا،  إليه 
المنتجات، ما  ولديها مجموعة واسعة من 

هي عوامل الجذب الرئيسة األخرى؟
بعيدًا عن أعمال التجزئة، لدينا قسم الترفيه الذي يضم 

بجائزة  أخيرًا  فازت  التي  الشعبية  األيرلندية  القرية 

كبرى في أيرلندا، ولقد توسعت مع افتتاح دبي باركس 

آند ريزورتس، حيث لدينا أيضًا متجر للبيع بالتجزئة. 

مجموعة  بإدارة  سايد  كريك  جميرا  فندق  أيضًا  منلك 

دبي  للتنس سوق  دبي  ملعب  من  بالقرب  وهو  جميرا، 

خالل  من  للتنس.  دبي  بطولة  نستضيف  حيث  احلرة، 

ملكيتنا لبطولة التنس التي جتذب أفضل العبي التنس 

في العالم، ورعايتنا للعديد من األحداث الرياضية في 

عاملي  جمهور  إلى  نصل  أننا  أعتقد  واخلارج،  الداخل 

ضخم، ونساعد في تعزيز عالمتنا التجارية ومدينة دبي.

متجرًا  احلرة  دبي  سوق  تفتتح  أن  أيضًا  املقرر  ومن 

جديدًا للبيع بالتجزئة في فندق امللكة إليزابيث 2  العائم 

بدبي في وقت الحق من هذا العام.

سعر  عن  عامة  فكرة  تعطينا  أن  يمكن  هل 
والحسومات،  العروض  أيام  في  المنتجات 
متاحة  الحسومات  هذه  كانت  إذا  وما 

للعمالء غير المسافرين؟
مقابل  قيمة  تقدمي  إلى  دائمًا  نهدف  كنا  البداية  منذ 

نفسها  هي  التسعيرية  استراتيجيتنا  أن  كما  املال، 

أننا  أعتقد  وعمومًا  هذا،  يومنا  حتى  كبير  حد  إلى 

نحافظ على قيمة جيدة. كما تلعب العروض الترويجية 

الرئيسة  التخفيضات  أيام  بتنظيم  ونقوم  رئيسًا،  دورًا 

لالحتفال باملناسبات اخلاصة، مبا في ذلك يوم الذكرى 

 25٪ خلصم  مرادفًا  اآلن  أصبح  الذي  ديسمبر(   2(

كطريقة لتقدمي الشكر لعمالئنا. نحن نعرف أن العمالء 

السنوية  الذكرى  توقيت  بالقرب من  يحجزون رحالتهم 

لدينا من أجل االستفادة من اخلصم. كما حتتفل سوق 

دبي احلرة باملناسبات االحتفالية، مثل العيد و»ديوالي«، 

مع خصم 20٪  األخرى،  واالحتفاالت  الوطني  واليوم 

على  اإلعالنات  هذه  نشر  ويتم  متعددة،  منتجات  على 

وسائل التواصل االجتماعي، وتلقت الكثير من الردود 

اإليجابية، وهذه احلسومات تتوافر في محال املغادرين 

والقادمني للركاب.

فعاليات  رعاية  في  كبيرًا  نجاحًا  حققت 
السباقات الكبرى على الصعيدين المحلي 
تخرج  أن  يمكن  التي  الفوائد  ما  والدولي، 
خصوصية  عن  وماذا  األحداث،  هذه  من 

سباقات الخيل؟
تدعم سوق دبي احلرة سباقات اخليل، سواء في الداخل 

أو في اخلارج، ألكثر من 20 عامًا، ونرى أنها مناسبة 

لعالمتنا التجارية وبالطبع لدبي. قدمت سباقات اخليول 

لالستحواذ  احلرة  دبي  لسوق  ممتازًا  وسيطًا  العاملية 

على اهتمام وسائل اإلعالم العاملية وسوق دبي لألسواق 

احلرة في اململكة املتحدة في شهر أبريل، وكأس دبي 

كما  أغسطس،  في  )أسكوت(  شيرجار  فري  ديوتي 

سباقات  رعاية  من  جزء  تعتبر  احلرة  دبي  سوق  ان 

الراعي  ايضا  ونحن  سبتمبر.  في  املتحدة  اململكة  في 

وهو  أوروبا،  في  السباقات  أكبر  من  لواحد  الرئيس 

سباق الداربي األيرلندي الذي يقام في مضمار كرا في 

أيرلندا في شهر يونيو من كل عام.

الشراكة  عن  بشيء  تخبرنا  أن  يمكن  هل 
االستراتيجية بين مهرجانات دبي ومؤسسة 

البيع بالتجزئة ومدى نجاحها؟
ومؤسسات  دبي  ملهرجان  استراتيجيًا  كنا شريكًا  لقد 

البيع بالتجزئة منذ نشأته، وواصلت سوق دبي احلرة 

تطوير  بلعب دور مهم في  التزامها  للتعبير عن  دعمها 

بدورها،  دبي.  في  بالتجزئة  والبيع  السياحة  قطاعي 

من  العديد  من  أيضًا  احلرة  دبي  سوق  تستفيد 

دبي  ومهرجان  دبي  صيف  مفاجآت  مثل  املبادرات، 

العربية،  العطالت  مبادرات  إلى  باإلضافة  للتسوق، 

مثل رمضان والعيد، كما يتضح من العدد الكبير من 

ومطار  الدولي  دبي  مطار  في  يتسوقون  الذين  الزوار 

احلرة،  دبي  سوق  لشركة  بالنسبة  الدولي.  مكتوم  آل 

فرصة  لدينا  أن  يعني  اإلضافيني  الزائرين  حضور 

املسافرين. مهمتنا  هؤالء  من  فرد  لكل  اإلنفاق  لزيادة 

هي ضمان أننا نبيع منتجاتنا الى ما يقارب ٪40 من 

إجمالي املسافرين، لذا مع زيادة عدد الركاب يجب أن 

تزداد مبيعاتنا وهذا هو احلال. لقد أدت املهرجانات إلى 

زيادة النشاط االقتصادي في جتارة التجزئة والطيران 

وكانت  السفر،  وكاالت  مثل  واخلدمات،  والضيافة 

املهرجانات إحدى الركائز الرئيسة التي تدعم السياحة 

كوجهة  اإلمارة  مكانة  على  الضوء  وتسليط  دبي،  في 

سياحية رائدة على مدار العام، ما يعزز من مكانة دبي 

كأفضل محطة للتسوق والترفيه في املنطقة.

لقد رعت سوق دبي الحرة النسخة الحادية 

دبي  مهرجان  من  التوالي  على  عشرة 
يقام  الذي  األيرلندي  ديربي  فري  ديوتي 
في مضمار كرا، ما هو انطباعكم عن هذه 

العالقة الطويلة األمد؟
نحن فخورون بأن نشارك في دبي ديوتي فري ديربي 

األيرلندي لفترة طويلة، وقد شهدنا ازدياد قوة احلدث 

للسنة احلادية عشرة كراٍع  تواجدنا هنا  في كل عام، 

األيرلندي  الديربي  في  احلرة  لألسواق  دبي  ملهرجان 

أن  ويسعدنا  املضمار.  هذا  من  قربنا  مدى  يظهر 

مضمار كرا يخضع لتجديد كبير سيتم االنتهاء منه في 

العام املقبل، ونحن نتطلع إلى رؤية النتيجة النهائية. منذ 

تولينا لرعاية الديربي األيرلندي، أنشأنا مهرجان عطلة 
االحتفال بالعيد 30 لسوق دبي الحرة.

الملكة اليزابيث في حديث مع صالح تهلك في أحد السباقات.

صالح تهلك يتحدث لحارس فياض.
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التي  االجتماعية  واألنشطة  للسباقات  األسبوع  نهاية 

ديربي غولف كالسيك  ايريش  فري  ديوتي  دبي  تشمل 

الذي يقام في »كريك كلب«، وتليه احتفالية دبي ديوتي 

فري ايريش سمر الصيفية التي تقام في النادي نفسه، 

جيل  آند  جاك  مؤسسة  إلى  العائدات  جميع  وتذهب 

اخليرية لألطفال.

تعاون  عالقة  الحرة  دبي  سوق  أنشأت 
مضمار  مع  الطويل  المدى  على  مثمرة 
ألحد  الرئيس  الراعي  وأصبحت  نيوبري، 
تريلز،  سبرينغ  وهو  الكبرى،  السباقات 
بوجود ملكة بريطانيا، هل هناك أي خطط 

جديدة لمزيد من الرعاية في المستقبل؟
في العام نفسه الذي شاركت فيه سوق دبي احلرة ألول 

بدأت   ،1996 عام  العاملي  دبي  كأس  افتتاح  في  مرة 

حـــوار

اخليول  سباقات  رعاية  في  لها  مشروع  أول  في  دبي 

باململكة  بيركشاير  في  نيوبري  مبضمار  اخلارج  في 

مدى  على  ستيكس.  فري  ديوتي  دبي  بسباق  املتحدة 

لرؤية  دائمًا  سعداء  نحن  املاضية،  الـ23  السنوات 

صاحبة اجلاللة في حضور هذا احلدث ورؤية خيولها 

تفوز بأي من السباقات التي نرعاها، حتى اآلن حضرت 

صاحبة اجلاللة املناسبة للعام الثامن على التوالي، وجاء 

حضورها األخير في 2017. يتم التواصل معنا دائمًا 

لرعاية األحداث الرياضية، لكن هناك حدود متلي عليك 

ما ميكنك القيام به إذا كنت تريد أن تفعل ذلك بفاعلية، 

واحلصول على عائد جيد على االستثمار اخلاص بك.

الحرة  لألسواق  دبي  بطولة  أصبحت 
في  التنس  أحداث  أهم  من  واحدًا  للتنس 
كرة  بطولة  على  ينطبق  وهذا  العالم، 

السلة الدولية، ما هي وجهة نظركم حول 
استضافة مثل هذه األحداث الكبيرة؟

لكرة  الدولية  دبي  لبطولة  الرئيس  الراعي  كنا  لقد 

في  إنشائها  منذ  األهلي  النادي  في  تقام  التي  السلة 

وتشجيع  بدعم  احلرة  دبي  سوق  وتلتزم   ،1993 عام 

الفعاليات الرياضية الكبرى.

التقومي  في  مهم  حدث  السلة  لكرة  الدولية  دبي  بطولة 

الرياضي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وإحدى أهم 

وتستقطب  األوسط،  الشرق  في  السلة  كرة  بطوالت 

املشاركني من جميع أنحاء العالم.

التنس  بطولة  حققت  عامًا،   25 مدار  على 
الفوائد  ما  دبي،  تعزيز  في  كبيرًا  نجاحًا 
التي تحصل عليها دبي من هذه البطولة؟

عام  في  للتنس  األولى  احلرة  دبي  بطولة  انطالق  منذ 

1993، منت البطولة لتصبح واحدة من أكثر األحداث 
التي ينتظرها الناس بفارغ الصبر في تقومي الرياضة 

الفعاليات  إلى  اآلن  التنس  رياضة  وتنضم  اإلماراتية، 

واإلمارات  العاملي  دبي  كأس  مثل  األخرى،  الرياضية 

للرغبي، ونسعى إلكمال قائمة رياضية رائعة على مدار 

العام ساعدت على إبراز دبي أمام العالم. أما من ناحية 

التلفزيون يشاهد املاليني من جميع أنحاء العالم بطوالت 

التنس، وبعد إجراء بحوث مستقلة، ولدت بطولة التنس 

منها  دبي،  في  التلفزيونية  العروض  من  دوالر  مليار 

265 مليون دوالر لشركة دبي لألسواق احلرة وحدها. 
لن يكون جناح البطولة ممكنًا بدون دعم راعينا، صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ما هي توقعاتكم لبطوالت التنس المقبلة 
والحشود  الكبار  الالعبين  مشاركة  حيث  من 

واالهتمام الدولي؟
دبي  وستعمل   ،2019 حلدث  االستعدادات  جتري 

لألسواق احلرة بجدية لتأمني أفضل الالعبني في العالم، 

ونعمل حاليًا على ترقية مرافق االستاد من خالل جتديد 

 ،LED  جميع املالعب، وترقية نظام اإلضاءة إلى نظام

كما نعمل مع Tennis Emirates  لضمان برنامج 

ونتواصل  أفضل.  بشكل  املجتمع  إلى  للوصول  أوسع 

مع شركات WTA وجولة ATP في الترويج للحدث 

جلمهور أوسع، وسيحتفل عام 2019 بالبطولة الـ27، 

ونحن متحمسون له، كما كنا في عام 1993.

ماكلو كلين وتهلك وشنيد السباعي في احد المناسبات.

تهلك وحارس فياض و»البادية«.
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هدى إنجازه التاريخي إلى القيادة

المرزوقي يحرز أول ميدالية لإلمارات في أولمبياد الشباب
حصد عمر عبد العزيز املرزوقي فارس منتخب اإلمارت 

في حصد أول ميدالية أوملبية باسم اإلمارات في دورات 

املركز  فضية  اقتنص  حني  للشباب،  األوملبية  األلعاب 

الثاني لفئة قفز احلواجز بالدورة األوملبية الثالثة للشباب 

األرجنتني  عاصمة  آيريس  بوينس  في  أقيمت  اليت 

والتي تختتم اخلميس املقبل مبشاركة 4000 رياضي 

بامليدالية  كياكومو  اإليطالي  وتوج  دول.   206 من 

اسبينوسا  بدرو  الهندوراسي  حصل  فيما  الذهبية، 

الفارس  وأهدى  املسابقة.  في  البرونزية  امليدالية  على 

عمر عبد العزيز املرزوقي اإلجناز األول من نوعه إلى 

مؤكدًا  وشعبًا،  قيادة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

تعزيز  على  والعمل  األفضل  دائمًا  يستحق  الوطن  أن 

حصد  خالل  من  مستمرة  بصورة  الرياضية  مكانته 

تلبي  التي  النتائج  وأفضل  امللونة  وامليداليات  األلقاب 

طموحات قيادتنا الغالية وقال: »ال يسعني إال أن أتوجه 

بالشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة 

وأخيه  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، 

وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعلى حكام 

اإلمارات، وسمو أولياء العهود، على الدعم الالمحدود 

واملتابعة الدائمة التي دائمًا ما متنحنا الدافع لتحقيق 

املختلفة على األصعدة  النجاحات  اإلجنازات وتسجيل 

كافة، كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى اللجنة األوملبية 

الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد 

آل مكتوم على دعمها ألبناء اإلمارات في كل احملافل 

بن  هزاع  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  وإلى  الرياضية، 

فاطمة  أكادميية  إدارة  مجلس  رئيسة  نهيان  آل  زايد 

أبوظبي  نادي  رئيسة  النسائية،  للرياضة  مبارك  بنت 

رياضة  دعم  في  على جهودها  للسيدات،  العني  ونادي 

بفرسان  املتعلقة  األمور  لكل  ومتابعتها  احلواجز  قفز 

تكن  لم  املنافسة  أن  املرزوقي  وأضاف  الفئة«.  تلك 

سهلة، إذ شارك 30 فارسًا من 30 دولة مختلفة من 

احلواجز  قفز  رياضة  في  املميزة  املستويات  أصحاب 

وقال: »الضغط كان كبيرًا على جميع املشاركني نظرًا 

عنصري  على  يعتمد  الذي  السباق  نظام  لصعوبة 

السرعة والوقت، وأغلب الفرسان قد جاءوا من مدارس 

قويًا  طابعًا  املسابقة  أعطى  ما  اللعبة،  تلك  في  رائدة 

نال إعجاب كل املتواجدين في املضمار، وبعد أن بذلت 

قصارى جهدي في مسابقة الفرق لم يحالفني احلظ في 

التتويج في تلك املسابقة، ولكن الله عوضني بامليدالية 

هذا  في  اإلمارات  مشاركة  تاريخ  في  األولى  الفضية 

اعتبرها  وأنا  الشباب،  مستوى  على  األوملبي  احملفل 

مجرد بداية ملا هو قادم من استحقاقات وهدفي اآلن 

ينصب على حتقيق إجناز آخر في دورة األلعاب األوملبية 

إجناز  إضافة  أجل  من  القريب  املستقبل  في  الصيفية 

جديد باسم قفز احلواجز اإلماراتية«.

اصغر فارس في المسابقة
أعرب عبد العزيز املرزوقي مدرب منتخبنا الوطني لقفز 

الذي  لإلمارات  األول  باإلجناز  سعادته  عن  احلواجز 

عمر  أن  إلى  مشيرًا  احلواجز،  قفز  طريق  عن  حتقق 

مسابقات  في  مشارك  فارس  أصغر  يعتبر  املرزوقي 

اللعبة  منافسات  في  فارس  أصغر  »عمر  وقال  اللعبة، 

وثاني أصغر رياضي بصورة عامة على مستوى الدورة 

الثالثة ألوملبياد الشباب ببوينس آيريس، وقد عكس عمر 

كافة من مختلف  املشاركني  قوة مستواه وموهبته بني 

دول العالم، حيث إنه قد تصدر منافسة الفردي أغلب 

فترات السباق، ولكن جنح الفارس اإليطالي في حصد 

ذهبية املركز األول ألنه شارك في السباق متأخرًا وكانت 

التواجد في  أن  إلى  املرزوقي  فرصته أفضل«. وأشار 

ثاني أقوى بطولة على الصعيد األوملبي بالنسبة لألعمار 

على  يبرهن  إمنا  احلجم  بهذا  إجناز  وحتقيق  الشابة 

وجود موهبة حقيقية لدى الفارس الصغير الذي نعول 

عليه الكثير خالل املرحلة املقبلة، وأضاف »ال شك أننا 

اكتسبنا خبرات فريدة من نوعها توجت في نهاية األمر 

مبيدالية ملونة لبعثتنا الرياضية«.

قفز الحواجز

المرزوقي محتفاًل بالميدالية.

المرزوقي خالل المنافسات.
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األسبوع الرابع لدوري اإلمارات لونجين لقفز الحواجز

تينا لوند تتوج بلقب الشوط الرئيسي على صهوة »فريستايل 39«

قفز الحواجز

والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي  ميادين  شهدت   

منافسات األسبوع الرابع لدوري اإلمارات لوجنني لقفز 

لوجنني وإشراف  برعاية  الثامنة،  احلواجز في نسخته 

مع  وبالتعاون  والسباق  للفروسية  اإلمارات  احتاد 

شوطًا   11 على  املنافسات  واشتملت  الشارقة،  نادي 

وأقيمت ستة  املاضيني،  يومي اخلميس واجلمعة  جرت 

أشواط منها على ميدان الصالة املغطاة، والبقية على 

تقام  التي  األولى  املرة  وهي  اخلارجي  الرملي  امليدان 

على أرضه منافسات للقفز منذ انطالقة املوسم. اتسمت 

منافسات األسبوع بقوة األداء مع بداية مرحلة جتميع 

اإلمارات  مبركز  املاضي  األسبوع  وانطلقت  النقاط 

للفروسية في دبي. شهد منافسات الدوري الشيخ عبد 

الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية 

الفروسية  احتاد  عام  أمني  الهاجري  وغامن  والسباق، 

الشارقة  مجلس  عام  أمني  احلزامي  هالل  وعيسى 

عام  مدير  اليحيائي  خليفة  محمد  وسلطان  الرياضي، 

املنافسات حسام  للفروسية وتابع سير  نادي الشارقة 

زميت املستشار الفني ممثل احتاد الفروسية والسباق.  

منافسات الفئة األولى

األولى  الفئة  لفرسان  املخصصة  األشواط  عدد  ارتفع 

امليدان  على  يومني  خالل  جرت  أشواط  خمسة  وبلغ 

الرملي اخلارجي، شوطان مبواصفات اجلولة الواحدة، 

جولة  مع  لواحدة  اجلولة  مبواصفات  أشواط  وثالثة 

للتمايز، وأولها من جولة واحدة صمم مساره بحواجز 

فارسا   37 فيه  وشارك  سم،   )125( ارتفاعها  بلغ 

دون خطأ،  اجلولة  إكمال  في  منهم   5 وفارسة، وجنح 

وأحرز املركز األول فارس الفئة الوسطى هشام غريب 

والشوط  العلي،  أبراكس« من اسطبالت  »كيه  باجلواد 

الثاني من جولة مع متايز وعلى نفس االرتفاع، جرت 

فعالياته مبشاركة 25 فارسا وفارسة، و8 منهم أكملوا 

فرسان   6 أكمل  حني  في  خطأ  دون  الرئيسة  اجلولة 

غريب  هشام  الفارس  وجنح  خطأ،  دون  التمايز  جولة 

في إكمال ثنائية بعد حتقيقه الفوز باجلواد »أبراكس«. 

وفي منافسة اجلولة الواحدة على حواجز )135( سم، 

إكمال  في  فارسا   13 منهم  جنح  فارسا   27 شارك 

اجلولة دون خطأ، وجائزة املركز األول كانت من نصيب 

بالفرس  الرميثي  شافي  محمد  الكبرى  الفئة  فارس 

»دوكسان بي« من نادي تراث اإلمارات، انتقل الفرسان 

بعدها للمشاركة في شوطني من جولة واحدة مع متايز، 

وفي الشوط قبل األخير تنافس 22 فارسا وفارسة على 

حواجز بلغ ارتفاعها )130( سم، و8 منهم انتقلوا إلى 

3 فرسان في إكماله دون خطأ،  التمايز، وجنح  جولة 

وأحرز املركز األول الفارس الناشىء علي حمد الكربي 

باجلواد »أير أوكرين« من نادي الشارقة للفروسية.

أشواط  أهم  يعتبر  متايز  مع  جولة  من  اخلتام  شوط 

بلغ  أن  بعد  القفز،  لدوري  الرابع  االسبوع  منافسات 

حتديات  وقبل  سم،   )140( املسار  حواجز  ارتفاع 

الشوط 17 فارسا وفارسة جميعهم من الفئتني الكبرى 

والوسطى عدا الفارس الناشىء موفي الكربي من نادي 

فرسان   9 الرئيسة  اجلولة  وأكمل  للفروسية،  الشارقة 

دون خطأ، وفي جولة التمايز انحصر التنافس بني ثالث 

الوسطى  الفئة  فارسة  الصدارة   وحسمت  فارسات، 

تينا لوند باجلواد »فريستايل 39« من نادي دبي للبولو 

والفروسية.

 شوطان لثالث فئات

ملشاركة  املغطاة  الصالة  ميدان  على  شوطان  وأقيم 

وخيول  و)اجلونيورز(  الصغرى  الفئة  من  الفرسان 

واحدة،  جولة  من  األول  سنوات،   )6 ـ   5( عمر  القفز 

على حواجز )120( سم، وتنافس فيه 19 فارسا من 

6( سنوات  ـ   5( الصغيرة عمر  القفز  أصحاب خيول 

خطأ،  دون  اجلولة  إكمال  في  فرسان   6 منهم  وجنح 

اف  »هيرا  بالفرس  ديباني  أليس  الفارسة  وتصدرتهم 

فارسا  و18  للفروسية،  اإلمارات  مركز  من  اتش«  بي 

املركز  وجائزة  فرسان   8 منهم  )اجلونيورز( جنح  من 

األول نالها الفارس أمين ناصر بالفرس »براندي« من 

نادي الشارقة للفروسية، وشارك 25 فارسا من الفئة 

وأحرز  خطأ  دون  اجلولة  أكملوا  منهم   6 الصغرى، 

املركز األول الفارس ناصر خميس علي سعيد بالفرس 

»كابريس« من نادي تراث اإلمارات. ولنفس الفئات أقيم 

شوط من جولة مع متايز على حواجز الـ )120( سم، 

 )6 ـ   5( الصغيرة  القفز  بخيول  وفارسة  فارسا   18

سنوات، 5 بدون خطأ في الرئيسة و4 منهم في التمايز 

وفاز باملركز األول الفارس سالم أحمد السويدي باجلواد 

»داميوند ويي« من نادي الشارقة للفروسية، و19 من 

الفرسان )اجلونيورز(، 4 منهم أكملوا الرئيسة والتمايز 

دون خطأ، وحقق الفارس أمين ناصر الصدارة بالفرس 

الصغرى  الفئة  فارس  وأكمل  ثنائية،  وأكمل  »براندي« 

ناصر خميس ثنائية أيضا بالفرس »كابريس« من نادي 

تراث اإلمارات.

أشواط المبتدئين والفرسان األطفال

الشوط األول لفئة الفرسان املبتدئني على حواجز )80 

ـ 90( سم، وشارك فيه 44 فارسا وفارسة جنح منهم 

الشوط  إكمال اجلولة دون خطأ، وفي  فارسا في   25

الثاني شارك 42 فارسا جنح منهم 18 فارسا. ولفئة 

املبتدئني والفرسان األطفال وخيول القفز عمر )4 ـ 5( 

سنوات أقيم شوطان على حواجز )110( سم، األول 

شارك فيه 45 فارسا وفارسة وجنح منهم 25 فارسا 

في إكمال اجلولة دون خطأ، والشوط الثاني شارك فيه 

إكمال  فارسا في   22 فارسا وفارسة جنح منهم   52

اجلولة دون خطأ.

عبدالله القاسمي وسلطان اليحيائي وعيسى هالل.

اليحيائي وعيسى هالل يتوجان بطل المنافسة.
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ثالثية ذهبية لخيول مربط الزبير

ختام مثير لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي

جمال الخيل

بن  عبدالله  للشيخ  العائد  الزبير  مربط  خيول  خطفت 

محمد آل ثاني األضواء خالل فعاليات مهرجان الشارقة 

الدولي للجواد العربي » الساللة املصرية بنسخته الثانية 

بالصالة  واجلمعة  اخلميس  يومي  أقيم  والذي  عشر، 

برعاية  والسباق،  للفروسية  الشارقة  بنادي  املغطاة 

بن  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  وتوجيهات صاحب 

محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة. 

عن  ذهبية  القاب  ثالثة  الزبير  مربط  خيول  وأحرزت 

طريق«رشيدة الزبير« و« شبرا الزبير« و« بابل الزبير«، 

فيما انتزع “ناصر فانا “ جلاسم محمد الشاعر النقبي، 

وأقيم املهرجان بالتعاون مع هيئة املنطقة احلرة ملطار 

الشارقة الدولي – سيف زون -  ومبشاركة 90 جوادًا.

القاسمي  ماجد  بن  عبدالله  الفعاليات  الشيخ  وشهد 

رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، 

والشيخ  محمد بن سعود بن راشد املعال، والدكتورة 

منى محرز  نائب وزير الزراعة بجمهورية مصر العربية، 

لسباقات  الدولي  االحتاد  رئيس  الرحماني  وفيصل 

املنطقة  هيئة  ممثل  هارون  بو  وجمعة  العربية،  اخليل 

مدير  الله  عبيد  وقصي  الدولي،  الشارقة  ملطار  احلرة 

بطولة دبي الدولية جلمال اخليل، وسلطان محمد خليفة 

اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق ، 

ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، 

وعبد العزيز املرازيق مدير التنفيذي ملربط دبي للخيول 

العربية.

ومنح » بابل الزبير« أول األلقاب الذهبية خليول الشيخ 

عبدالله بن محمد آل ثاني، عندما حصد ذهبية األمهار، 

محمد  لعمار  العمار«  »عزام  الفضي،  اللقب  ونال 

حميدان الزعابي، فيما حل ثالثا ونال اللقب البرونزي« 

الفايد مغيدر« ملربط حسن سيف سعيد الزعابي.

بن  عبدالله  الشيخ  ملربط  الزبير«  شبرا   « وتوجت 

الفضي  اللقب  تاركة  املهرات،  ، بذهب  ثاني  آل  محمد 

ونالت  ثالثة  وحلت  دبي،  ملربط  مجدية«  دي   « للمهرة 

البرونز«توينكلتوز« من اسطبالت القاسمي.

وأكملت »رشيدة الزبير« الثالثية »هاتريك« خليول الشيخ 

بذهبية   توشحت  عندما  ثاني،  آل  محمد  بن  عبدالله 

األفراس، ونالت الفضة » دي اس ايه بيبي ظل« ملربط 

البرونزي  اللقب  على  وحصلت  السعودية،  من  التنهاة 

»نازك الزبير« للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني .

الشاعر  محمد  جلاسم   « فانا  »ناصر  الفحل  وأحرز 

الفضي  اللقب  ونال  للفحول،  الذهبي  اللقب  النقبي 

فيما حصل  اخليمة،  رأس  ملربط  الوليد«  كي  ايه  ار   «

»دي لباد« لفيصل عبد الله حسن الرئيسي على اللقب 

البرونزي.

التأهلية  األشواط  تكملة  البطوالت  أشواط  واستبقت 

الله  عبد  لفيصل   « لباد  دي   « تصدر  حيث  للفحول، 

حسن الرئيسي القسم )أ( لفئة الفحول عمر 4 سنوات 

وما فوق، وحقق )91.33( نقطة، واعتلى »ناصر فانا« 

لفئة  )ب(  القسم  قمة  النقبي  الشاعر  محمد  جلاسم 

 )91.67( وحقق  فوق،  وما  سنوات   4 عمر  الفحول 

نقطة.

في  مثيرة  منافسات  للفعاليات  األول  اليوم  وشهد 

»توينكلتوز«  املهرة  وأحرزت  واألمهار،  املهرات  فئات 

اململوكة السطبالت القاسمي، املركز األول في الشوط 

االفتاحي املخصص لفئة املهرات عمر 1 – 3 سنوات 

)أ(، وحققت )90.83( نقطة، وتصدرت »شبرا الزبير« 

للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، الشوط القسم )ب( 

لفئة املهرات عمر 1 – 3 سنوات، وحققت )91.17( 

نقطة. 

األول  املركز  دبي،  ملربط  ريحانة«  اف  »دي  وانتزعت 

  4 عمر  لألفراس  املخصص  )أ(  الثالث  الشوط  في 

سنوات وما فوق، وحصلت على )90.83( نقطة، فيما 

القسم  القاسمي،  السطبالت  خالد«  »كحيلة  اكتسحت 

)ب(، وسجلت )92.67( نقطة.

في  األول  املركز  دبي  ملربط  كحيالن«  »دي  وأحرز 

)أ(، محققا  القسم  3-1  سنوات  عمر  األمهار  شوط 

لفئة  )ب(  القسم  صدارة  وذهبت  نقطة،   )90.00(

األمهار عمر 3-1  سنوات، الى »بابل الزبير« للشيخ 

عبدالله بن محمد آل ثاني، وحقق )90.17( نقطة.

عبد الله القاسمي:
صبغة دولية لنسخة هذا العام

قال الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس 

انطالقة  أن  والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي  إدارة 

تتويج الفائز باللقب الذهبي.
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جمال الخيل

هذا  للفروسية  الشارقة  بنادي  اخليل  جمال  بطوالت 

العربي  للجواد  الدولي  الشارقة  مبهرجان  املوسم 

الساللة املصرية كانت ناجحة بكل املقاييس نظرًا جلودة 

اخليول املشاركة من مختلف دول العالم. ووجه رئيس 

مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق الشكر 

الدكتور سلطان بن محمد  الشيخ  السمو  إلى صاحب 

القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة على دعم 

املستمر والالمحدود للنادي، لتكون النتيجة هي النجاح 

املستمر لكافة البطوالت والفعاليات املختلفة في النادي 

طوال الفترة املاضية وخالل الفترة املقبلة. ودعا الشيخ 

عبد الله بن ماجد القاسمي املالك من املواطنني من أجل 

زيادة انتاجهم من أجل احملافظة على هذا االرث الكبير 

من اخليل العربي من أجل تقدمي افضل املشاركات في 

احمللية  البطوالت  من  وغيرها  الشارقة  نادي  بطوالت 

والدولية.

املهرجان  من  احلالية  النسخة  أن  على  بالتأكيد  وختم 

جاءت بصبغة دولية ما يؤكد أن مهرجانات جمال اخليل 

من  انتاج  أفضل  تقدمي  أجل  من  مستمر  تطور  في 

مختلف املالك.

اليحيائي:تركيزنا على الجودة
الشارقة  نادي  عام  مدير  اليحيائي  سلطان  اثنى 

في  حتقق  الذي  النجاح  على  والسباق  للفروسية 

العربي  للجواد  الدولي  الشارقة  مهرجان  منافسات 

مبقر  يومني  مدار  على  أقيم  والذي  املصرية  الساللة 

النادي مبشاركة نخبة من اخليول العربية األصيلة ذات 

الساللة املصرية، مؤكدا أن النادي يعمل على استقطاب 

أفضل اخليول للمشاركة في مسابقاته. ولفت اليحيائي 

كونها  من  الرغم  وعلى  العام  هذا  مشاركات  أن  إلى 

أنها ضمت مجموعة مميزة من اخليول وهو  إلى  قليلة 

ما ركزنا عليه من خالل التركيز على اجلودة وليس عدد 

املشاركات دون أن تكون هناك جودة. ووجه اليحيائي 

للمهرجان  والداعمة  املشاركة  اجلهات  لكافة  الشكر 

مؤكدا أن الكل مشارك في جناح انطالقة أولى بطوالت 

جمال اخليل بالنادي لهذا املوسم وهو ما يبشر مبوسم 

النادي  مواصلة  أجل  من  املقبلة،  الفترة  خالل  قوي 

الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  وبدعم  مشواره 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم 

الشارقة في تقدمي أفضل وأقوى بطوالت اخليل.

كن في الصدارة مع ســيارة OUTLANDER التي تجمع بين المتانة وا�داء، فهي تمنحك التحكم الكامل بفضل نظام التوجيه الرشــيق والفعال، كما وتوفر لك القيادة 
. SUV المريحة والهادئة على شــوارع المدينة، ســواء كنت في طريقك إلى العمل أو متجها لخوض مغامرة في الطبيعة، ستســتمتع بتجربة قيادة ال تضاهى مع هذه الـ

4881 MF11 إلى  للمزيد من المعلومات أرســل 

الصورة المستخدمة لغرض التوضيح فقط.
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جنوب افريقيا وصيفة وسلطنة عمان ثالثة

المنتخب المصري يتوج بلقب مونديال التقاط األوتاد الثالث

خالل  أيام  ثالثة  مدار  على  اإلمارات  دولة  استضافت 

نوفمبر احلالي فعاليات مونديال التقاط األوتاد الثالث، 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  برعاية  أقيم  والذي 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

حتت  والسباق،  للفروسية  اإلمارات  احتاد  وبتنظيم 

إشراف االحتاد الدولي اللتقاط األوتاد، وبالتزامن مع 

عام زايد اخلير. وحضر املنافسات التي أقيمت مبيدان 

نادي أبوظبي للفروسية، وتوج الفائزين اللواء الدكتور 

احمد ناصر الريسي رئيس احتاد اإلمارات للفروسية 

والسباق، رئيس اللجنة العليا املنظمة، والشيخ خالد بن 

عبدالله آل خليفة نائب رئيس االحتاد الدولي للفروسية، 

سفير مملكة البحرين لدي الدولة، كما حضر الفعاليات 

والية  في  والرياضة  الشباب  وزير  صديق  اليسع 

اخلرطوم السوداينة، والدكتور خالد بن سعيد اجلرادي 

الباكري  وسلطان  الدولة،  لدي  عمان  سلطنة  سفير 

ايضا  وحضر  اليمني،   السفير  نائب  املفوض  الوزير 

رئيس  الفيروز  عيسي  بن  محمد  التتويج  في  وشارك 

االحتاد الدولي اللتقاط األوتاد، ويوسف بن علي الهوتي 

للشؤون  األوتاد  اللتقاط  الدولي  االحتاد  رئيس  نائب 

التنفيذية، والدكتور غامن الهاجري األمني العام الحتاد 

اإلمارات للفروسية والسباق.

مونديال  لقب  على  بنجاح  املصري،  املنتخب  حافظ 

الثالثة  النسخة  لقب  اقتنص  حني  األوتاد،  التقاط 

ملجموع  العام  الترتيب  خالل  من  الذهبية،  وامليداليات 

األيام الثالثة من منافسات البطولة، وهو اكبر عدد من 

الثاني منتخب جنوب  املركز  النقاط )533(. وحل في 

أفريقيا برصيد )522( نقطة بإحراز امليداليات الفضية، 

فيما حل في املركز الثالث منتخب سلطنة عمان برصيد 

)470( نقطة لينال امليداليات البرونزية.  ومثل الفريق 

الدين،  غالي صفي  زقزوق،  محمود  من   كل  املصري 

راني اخلواص، ومحمود فوزي، بإشراف أمين محمد 

وفيق رئيس الوفد ومدرب املنتخب املصري.

جنوب إفريقيا وصيفة والمصري
زقزوق أفضل متسابق

الثالث،  اليوم  مسابقات  في  أفريقيا  جنوب  فريق  تألق 

ليمونتان ووتد بالسيف، وحلقتني ووتد بالرمح، وتتابع 

الفرق، ليحرز امليدالية الذهبية، فيما جاء ثانيا املنتخب 

املصري وامليدالية الفضية، وثالثًا منتخب سلطنة عمان 

الذهبية  امليدالية  ونال   . البرونزية  امليدالية  نال  الذي 

امليدالية  ونال  مصر،  من  زقزوق  محمود  الفردي  في 

نال  فيما  موستيرن،  نورمان  أفريقي  اجلنوب  الفضية 

السودان  من  الشبيلي  علي  محمد  الشاب  املتسابق 

امليدالية البرونزية. وحصل على لقب أفضل متسابق في 

البطولة املتسابق املصري محمود زقزوق  بعد أن متكن 

من جمع 148 نقطة، وجاء في املركز الثاني املتسابق  

 147,5 بواقع  الباكستاني  املنتخب  من  ناصر حسني 

نقطة.  وحقق املركز الثالث املتسابق غالي صفي الدين 

من املنتخب املصري بواقع 139 نقطة.

الريسي: يثمن دعم القيادة الرشيدة
وثمن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، دعم القيادة 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  ورعاية  الرشيدة، 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 

للبطولة.  الكرمية  البالغ نحو رعايته  امتنانه  معربا عن 

وتقدم الريسي بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ 

سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس 

الدولة، والى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس املجلس التنفيذي، على تزويد البطولة بخيول من 

إسطبالت بوذيب وإسطبالت املغاوير. وأكد الريس بان 

هذا الدعم الالمحدود، ساهم  بشكل مباشر في النجاح 

الباهر للحدث بشهادة اجلميع وبالتعاون والتنسيق مع 

االحتاد الدولي. وأكد أن املهرجان جمع محبي الرياضة 

إلى جانب جمهور غفير وجذب األطفال، وكانت املنافسة 

قوية، وكنا كل نشهد بروز أبطال جدد، في هذا احلدث 

متميزة  مبشاركة  بالدولة  مرة  ألول  يقام  الذي  الكبير 

الفروسية  احتاد  بان  الريسي  وقال  دولة.   11 بلغت 

وتنويع  بدعم  الرشيدة،  القيادة  دعم  خالل  من  يسعى 

األوتاد،  التقاط  رياضية  ونشر  بالتساوي،  الرياضات 

وتشكيل منتخبات نسائية وعسكرية.

المهدي : ذكري زايد الطيبة
تقدم اللواء عبدالرحمن الصادق املهدي مساعد رئيس 

اجلمهورية السوداني وقائد املنتخب السوداني اللتقاط 

األوتاد، بخالص التحيات والتقدير واسمي آيات التهاني 

لشعب اإلمارات، وللوفود الشقيقة والصديقة املشاركة 

بان  املهدي  وأكد  الثالث.  األوتاد  التقاط  مونديال  في 

البطولة شهدت نقل مميز من قناة ياس الرياضية من 

خالل التقنيات املتطورة التي وجدت اإلشادة والتقدير. 

وباملنافسات  للبطولة،  املميز  بالتنظيم  املهدي  وأشاد 

تنافس  يوم اخلتام  املتسابقني حيث شهد   بني  املثيرة 

املهدي  وحيا  اللقب،  لتحقيق  وسعيها  الدول  بني  قوي 

اجلميع مبناسبة ذكري املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان.

الفيروز: الهدف دخولنا
لأللعاب االولمبية

وبارك محمد بن عيسي الفيروز رئيس االحتاد الدولي 

اللتقاط االوتاد للمنتخبات احلاصلة على املراكز األولى، 

بعد ثالث أيام من املنافسات املثيرة، بالرغم من حداثة 

واستعدادهم  مهاراتهم  اثبتوا  املتسابقني  ولكن  اللعبة 

عبدالرحمن الصادق المهدي  يلتقط الهدف ببراعة.

تتويج مصر بكٔاس العالم.
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اجليد للبطولة. وأكد الفيروز بان الهدف األساسي هو 

الوصول  االوملبية، في حالة  األلعاب  إلى  اللعبة  إدخال 

إلى 50 دولة حسب شروط اللجنة االوملبية، وحاليا لدينا 

35 دولة منضوية حتت لواء االحتاد الدولي، إلى جانب 

بالتنظيم  الفيروز  تلقي طلبات من دول جديدة. وأشاد 

اجليد نسبة لتوفر ابرز العناصر وتوفر كافة اإلمكانيات، 

تتميز  التي  اإلمارات  دولة  بغريب على  ليس  وقال هذا 

البطولة.  جناح  املشترك  العمل  نتاج  وكان  باخلبرات، 

وواصل قائاًل بأنه سوف يتم مراسلة الدول الستضافة 

التي  الرابعة  العالم  التاهيلية ومن ثم بطولة  السباقات 

ستقام بعد 3 سنوات، وبعد الدورة االنتخابية سوف يتم 

االنتقال إلى تنظيم البطولة كل أربع سنوات.

حفل انيق للختام والسيارة
من نصيب ديمة

واشتمل حفل اخلتام األنيق واملبسط على عروض من 

فرقة العيالة التراثية، وقصيدة مبناسبة ختام البطولة، 

وعروض من الفرقة األجنبية، قبل أن يقوم مدير البطولة 

أديب احلمادي بحمل كاس البطولة إلى منصة التتويج. 

فازت  التي  احلمادي  دمية  لإلماراتية  احلظ   وابتسم 

من  املقدمة   ،2018 موديل  سبورتنج  كيا  بالسيارة 

احتاد االمارات للفروسية والسباق، والتي قام بسحبها 

اللواء الدكتور احمد بن ناصر الريسي جلمهور البطولة.

المنتخب المصري دافع عن لقبه بنجاح.

جنوب افريقيا حصلت على بطولة الفرق في اليوم الثالث.
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تعليم الفروسية ـ خاص البادية

السباحة للخيول رياضة ومعالجة أم رفاهية زائدة؟

كل منا يعجبه منظر احلصان وهو يركض على شاطئ 

املاء  في  معه  ليسبح  احلصان  يركب  فارس  أو  البحر 

من  نوع  أم  ضرورة  للخيل  السباحة  تعتبر  هل  ولكن 

أنواع الرفاهية وهل هي مفيدة أم ضارة ؟

بدأت تظهر في بعض األندية الرياضية لتدريب اخليول 

أبوظبي  نادي  مثل  اخليل  لسباحة  خاصة  أحواض 

هذا  يتبعون  العرب  اخليول  مالكي  وبدأ  للفروسية 

التدريب خليولهم والبعض بدأ بإنشاء مسبح خاص في 

اسطبالته وتضاربت اآلراء هل السباحة تنفع اخليل أم 

تضرها؟ ومتى تكون مفيدة وكيف وما هي املدة املطلوبة 

للسباحة؟

اختلفت اآلراء عن ضرورة السباحة للخيل وخصوصا 

في البرك الصناعية )املسبح( وعن فوائدها وأضرارها 

وسأبدأ بالفوائد وبعدها أنقل لكم اآلراء عن مضارها.

فوائد السباحة للحصان معترف بها على نطاق واسع 

ويساعده على التحمل وبناء العضالت، وتقدم التمرين 

والركبتني  الظهر  على  الضغط  ممارسة  دون  األفضل 

أو  الركض  أثناء  قد تصاب  التي  األخرى  املفاصل  أو 

أثناء إجراءات التدريب العادي وممتازة خاصة من أجل 

حتسني القلب واألوعية الدموية.

فهي  بفوائدها  بعيد  زمن  منذ  عرفت  للخيول  السباحة 

ليست مفيدة فقط للعالج أو التدريب بل أيضًا فهي توفر 

اإلنتعاش والتبريد خصوصًا خالل فصل الصيف احلار 

وعندما تكون درجات احلرارة مرتفعة جدًا بحيث تكون 

هناك صعوبة إلجراء التدريبات الالزمة.

ال شك أن تدريب الخيل في السباحة
ممتاز جدا، وهذه بعض الميزات:

أحد  على  يخفى  ال  حيث  عضليا  اجلواد  جهوزية   .1
مجهود السباحة.

2.اجلهاز التنفسي يكون افضل.
3.أحيانا اجلواد يكون مصاب مثال في يديه أو رجليه أو 
رمامينه أو تقرحات في ا لظهر فال ميكن إيقاف اجلواد، 

فتنفعه السباحة إلستمرارية التشغيل.

فهو  التدريب،  اساليب  اهم  من  املسبح  في  والتدريب 

يستخدم جلميع انواع اجلياد )سرعة ، حتمل ، جمال(…

اال ان اهم ما مييز هذه املسابح هو انها عامل اساسي 

في عملية )اعادة تأهيل( اجلياد املصابه.

حمامات  لنسميها  أو  للخيول  السباحة  أحواض  إن 

شعبيته  ولكن  نسبيا  جديد  مفهوم  هي  اخليول  العالج 

التأهيل  لتوفير  وذلك  األخيرة  اآلونة  في  تتزايد  بدأت 

واللياقة البدنية ألحصنة السباق ذات اجلودة عالية أو 

املعروفة عامليًا.

أشكال أحواض السباحة ومواصفاتها:
معظم برك السباحة للخيول تكون دائرية الشكل وتوجد 

اجلزيرة املركزية للمدرب، ويدخل احلصان املسبح عن 

طريق منحدر مائل لألسفل ويكون عمقه ثالث أمتار وذلك 

لكي تضمن أن احلصان يسبح وال ميشي في احلوض، 

إن أحواض السباحة للخيول هي تشبه كثيرًا التي هي 

للبشر مع بعض اإلختالفات مثال درجة احلرارة ليست 

هي نفسها بل أبرد بقليل تكون بني 20 الى 22 مئوية 

ومستوى الكلور فيها هو 2 ملغ تقريبًا أو 1.5 / لتر

باستمرار  تدور  التي  رئيسية  توجد مضخة  أن  ويجب 

إلعادة توزيع املاء واملواد الكيميائية للتعقيم ويتم اختيار 

للسباحة  خزان  جدران  وحول  املدخل  عند  مواقعها 

كاشطات  توجد  ما  وعادة  البركة،  أسفل  في  واملنافذ 

حول محيط احلوض التي تاخذ بعيدا كل األوساخ التي 

املاء والتي تكون  تبقى على مقربة من سطح  أو  تطفو 

ناجتة من احلصان عندما يسبح.

اما عن فوائد التدريب في الماء:
1 - ينخفض الضغط على األطراف.

2 - وتقوية األنسجة اللينة.
3 - التخفيف من اآلالم التي يعاني منها احلصان في 

حالة اإلصابة.

4 - التقليل من اإلحتكاك عند منطقة املفاصل وتخفيف 
األورام وحتسني ضغط الدم.

وإذا كان ال يوجد أحواض خاصة للسباحة فيجب أن 

الضجة،  عن  بعيد  هادئ،  مكان  في  احلصان  يسبح 

جتنبا ألي جفل قد يصيبه، ومن األفضل أن يكون قد 

تعود على املكان الذي يسبح فيه كل مرة، أرض البرك 

التي يسبح فيها احلصان هي أيضًا تؤثر على راحته 

أثناء السباحة فيجب أن تكون رملية، أما األرض التي 

تترسب فيها الوحول، أو التي قد حتتوي على حصى و 

حجارة كبيرة، فهي غير مناسبة لسباحة احلصان، ومن 

األنسب أال تكون املياه عالية جدًا.

ومتنع السباحة عن اخليول التي يتصبب العرق منها. 

فال يجوز تركها تقفز إلى املاء بعد تأدية أعمالها مباشرة 

حيث تكون تعبة، ودرجة حرارتها عالية، وقد يؤدي هذا 

لنزالت صدرية ومشاكل صحية، وأيضًا  إلى تعرضها 

السباحة للخيول مباشرة بعد تناول األعالف يؤدي إلى 

ارتباكات هضمية.

ما هي المدة المفضلة للسباحة؟
15دقيقة،  عن  تزيد  ال  مدة  كل حصان مبفرده  يسبح 

ألن بقاء احلصان مدة طويلة في املاء يعرضه للمرض، 

وال جتوز سباحة حصانني مع بعضهما في آن واحد.

البسيطة  للحركة  مجال  للحصان  يفسح  السباحة  بعد 

لينشف جسمه، ويتخلص من تأثير املاء، يبدو احلصان، 

ويعود  قبل،  من  اتساخًا  أكثر  السباحة،  بعد  أحيانا، 

السبب في هذا لظهور األوساخ اخلفية بني الوبر وعلى 

اجللد، لذا ننظف احلصان، عادة، بعد سباحته.

مسابح اخليول هي من املرافق املهمة للخيول خصوصا 

درجات  الرتفاع  نظرا  العربية،  الدول  في  للخيول 

حتى  تسمح  ال  ملستويات  ووصولها  صيفا  احلرارة 

بتمشية اخليول ، فما بالكم ركوبها.

فمسابح اخليول تسمح بتنشيط عضالت اخليول و كأنها 

في حصة تدريب عادية، و هذه املسابح توفر اجلهد و 

التعب على اخليول .

في  الواسعة  و  الضخمة  األندية  منها  تخلو  ال  تكاد  و 

كل مكان.

هذه املسابح مناسبة أيضا خليول السباق التي حتتاج 

املصابة  للخيول  مناسبة  إنها  كما   ، يومي  تدريب  إلى 

التي من غير املمكن ركوبها .

كيفية السباحة في األحواض الخاصة:
أثناء التدريب، ميسك سائسان احلصان من اجلهتني و 

ميشون معه أو يركضون لتشجيعه على السباحة.

من  اخلوف  إزالة  في  أيضا  يساعد  التدريب  هذا 

األحصنة التي تهاب و تخاف من احلواجز املائية.

في النهاية توفر املسابح تدريبا منعشا و باردا للخيول 

في أيام الصيف احلار والتي ال تسمح بالتدريب العادي.
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تخليص الحصان من الحساسيةكيف تتقن تغيير عنان قيادة لحصانك بشكل مستقيم؟

هل تعلم أن تغيير عنان القيادة على حصانك ال يدور 

في الواقع دائما حول تغيير االجتاه؟ ميكن أن تشكل 

بعض  في  حتدي  من  نوعا  القيادة  عنان  تغييرات 

فقدوا  الذين  األشخاص  بعض  أعرف  فأنا  األحيان، 

خطوة  لنصف  القيادة  عنان  تضييع  طريق  عن  الكثير 

فقط أو حتى سحب عنان القيادة خلطوتني.

من  لكل  بإتقان  القيادة  عنان  تغيير  على  قادرا  لتكون 

على  نفسه،  الوقت  في  واخللفيتان  األماميتان  الساقني 

حصانك أن يّوضع جسده بطريقة جتعل عموده الفقري 

مستقيما.

في حالتي، عند قيامي بتغييرات عنان القيادة في منط 

قيادة ما، فأنا ال أقوم بتشكيل الرقم ثمانية 8 كمعظم 

إال  الزوايا،  بتدوير  الدوران  عملية  أثناء  أقوم  الناس. 

أنني أسير بشكل مستقيم من خالل الوسط.

وأقوم بعد ذلك بتغيير عنان القيادة في الوسط، وأقوم 

احلصان  على  للحفاظ  مستقيم  بشكل  خطوات  ببضع 

بشكل محاذ قبل االستمرار باالجتاه املعاكس.

لذا، يتعلق األمر في الواقع بضمان أن يبقى كل شيء 

من  نوع  كخلق  ما  شيء  إنه  الوقت.  طوال  مستقيما 

عجالت التدريب للفارس.

تحقق أدناه من الخطوات التي أتبعها:
• ضع عمودا في وسط الساحة وكال طرفيه يشيران 

إلى عالمات املركز. يساعدك هذا العمود على التركيز 

على خط مستقيم.

إلى  انتقل  وبقفزة،  اليميني  القيادة  عنان  ابتداء من   •

أقفز  الوسط  من  اقترابك  عند  كبيرة.  ميينية  دائرة 

مباشرة في عنان القيادة اليميني وحترك نحو اجلانب 

إلى  حتول  للعمود،  تصل  أن  مبجرد  للعمود.  األيسر 

عنان القيادة األيسر وتابع القفز بشكل مستقيم لعدد 

الدائرة  من اخلطوات قبل حتريك احلصان أخيرا إلى 

اليسرى.

اإلجراء  نفس  بتنفيذ  قم  األيسر،  القيادة  عنان  في   •

ولكن في الوسط، انتقل إلى اجلانب األمين من العمود، 

القفز  متابعة  قبل  األمين  القيادة  لعنان  بالتغيير  وقم 

اليمنى.  الدائرة  إلى  االنتقال  ثم  ومن  مستقيم،  بشكل 

أكمل، وقم بتكرار اخلطوة رقم 2 أعاله.

ميكن تأدية هذا األسلوب سواء كنت في ساحة اإلحماء 

وسط  على  تركز  املمارسة  ستجعلك  املنزل.  في  أو 

الساحة.

جتعل  حتى  اللجام.  لُتقلد  القيادة  حبل  استخدم   -  1

وأنت  ُعنقه  حول  اللجام  وجود  على  يعتاد  احلصان 

حبل  استخدام  طريق  عن  وجهه  على  للخلف  تسحبه 

جولة  في  ُخذ حصانك  اللجام.  حزام  من  بداًل  القيادة 

القيادة  بحبل  وامسك  ثابتًا.  يقف  واجعله  بالساحة، 

بعيدًا عن اللجام بعدة أقدام، ثم قم بقذف نهاية احلبل 

لألعلى  وحركه  حوله  بهزه  وقم  احلصان.  ظهر  على 

واألسفل من عنقه.

الذعر، فال تدعه يهرب  أو  إذا شعر احلصان باخلوف 

وال ُتزيل احلبل. وبداًل من هذا، استمر في حتريك احلبل 

أزل  ثم  التحرك.  عن  ويتوقف  يهدأ  حتى  ظهره  حول 

احلبل.

افعل هذا على كٍل من جانبي احلصان، مع سحب احلبل 

على وجهه أيضًا. والفكرة هي أن جتعله غير حساس 

حتريكهم  أو  عليه  اللجام  أو  احلبل  وجود  ضد  نهائًيا 

حوله باستمرار.

من  تخليص حصانك  طريق  عن  -  حرر حصانك،   2

الشعور’ بالرعب’ من أي شيء يتحرك حوله من خالل 

عملية ُتسمى’ التحرير بالكيس واستخدم سوًطا طوياًل 

أو عصا واربط به كيسًا بالستيكيًا في النهاية. ثم لوح 

به في الهواء حول احلصان؛ وقد يشعر بالذعر أو قد 

ُيصبح قلقًا. وعندما يشعر باخلزف، استمر بنفس حركة 

الكيس حتى ُيدرك أنها ال ُتشكل أيه خطر ويهدأ. ثم أزل 

الكيس والسوط، وُقم بتدليل احلصان وامدحه. .

أنحاء  بجميع  الكيس  يحتك  ذلك حتى  فعل  استمر في 

شعوره  أثناء  الكيس  ُتزيل  أال  وتذكر  احلصان.  جسم 

بالذعر، فقط ال تبعده أبدًا حتى يهدأ.

استبدل الكيس ببعض األشياء األخرى التي قد ُتصدر 

الكثير من الضوضاء أو تبدو ُمخيفة. كمصدات الرياح 

السوداء، أو املعطف، على سبيل املثال، تعتبر تلك أشياء 

مرعبة ويخاف احلصان قليل اخلبرة من وجودها خلفه.

3 -  استخدم طريقة جيفري لتحرر احلصان من خوفه 

من حركتك. بعد مرور عدة أيام على التحرر بالكيس، 

على  يعتاد  جعله  طريق  عن  للركوب  حصانك  حِضر 

احلصان  من  اقترب  جسمه.  فوق  /أو  حوله  وجودك 

واقفز حوله، لوح بذراعيك، وقم بفعل أية نشاطات قد 

تبدو غريبة أو قد تتسبب بالذعر للحصان. كما يحدث 

مع وسائل إزالة حساسية احلصان، وال تتوقف عن فعل 

ذلك عندما يخاف حصانك؛ توقف فقط عندما ُيدرك أنك 

ال ُتشكل أيه تهديد ويهدأ.

افُرك جسم احلصان بسرعة وحترك حوله بسرعة حتى 

ال ينزعج كثيرًا من احلركات السريعة.

بينما ُيصبح حصانك ُمعتادًا على حركتك، انحني على 

معدتك فوق ظهره. فأنت ُتعده للركوب عن طريق إضافة 

الوزن، ولكن يجب فعل ذلك بطريقة غير ُمخيفة.
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التعلم من التجربة والخطأ

ميكن للخيول أيضا التعلم عن طريق التجربة واخلطأ، 

ويسمى هذا النوع من التعلم في بعض األحيان بالتعلم 

العرضي.

القش  من  كومة  سرقة  يحاول  السن  صغير  حصان 

كانت  إن  مهددا  يكون  قد  القطيع  من  آخر  عضو  من 

أذنيه منتصبتني، فهذا قد يتبعه بعدها عضة أو ركلة، 

واحلصان صغير السن سيتعلم عددا من األمور بسبب 

هذه التجربة.

سوف يتعلم:

• حصان ذو أذنني متجهتان للخلف قد يكون على وشك 
أن يعض أو يركل.

• لتجنب التعرض للركل، ابتعد عند رؤبة األذنني متجهة 
للخلف.

• التعرض للركل يؤلم.
عند  األخرى  اخليول  عن  بعيدا  البقاء  األفضل  من   •

قيامهم بتناول الطعام.

• ميكنك حماية طعامك عن طريق عض أو ركل اآلخرين.
لدى القيام بتجربة مع معرفة هذا، فإن احلصان صغير 

السن سيتعلم أن بعض أعضاء القطيع قد يسمحون لك 

باإلفالت من العقاب عند سرقة الطعام، ولكن اآلخرين 

بعض  تتعلم  قد  مماثلة،  بطريقة  بذلك.  يتسامحوا  لن 

اخليول أنه ميكنها أن “تفلت من العقاب” جراء سلوك 

ولكن  ما،  قبل شخص  من  امتطائها  يتم  عندما  معني 

ليس من قبل شخص آخر.
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خلف الحبتور يستضيف فعاليات افتتاح موسم البولو الثاني
في الحبتور بولو ريزورت اند كلوب

استقبل مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة احلبتور، 

خلف أحمد احلبتور، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن 

راشد آل مكتوم وأكثر من 400 ضيف في حفل افتتاح 

موسم البولو الثاني التي أقيم في احلبتور بولو ريزورت 

ذات اخلمس جنوم. يحتفي هذا احلدث السنوي بتقاليد 

اإلماراتية،  الضيافة  وكرم  األنيقة،  واألزياء  البولو، 

فيشّكل انطالقة قوية ومتألقة ملوسم البولو في دبي.

افُتِتح احلفل مبباراة بولو وّدية مبشاركة فريق اإلمارات 

احلبتور  فريق  ضد  رائعة  مباراة  خاض  الذي  للبولو 

بولو. وقد شاركت في املباراة سمو الشيخة ميثاء بنت 

محمد بن راشد آل مكتوم، كابنت فريق اإلمارات للبولو، 

إلى جانب العديد من الالعبني الذين قّدموا أداء رفيع 

نائب رئيس  امللعب، وهم محمد احلبتور،  املستوى في 

ملجموعة  التنفيذي  والرئيس  الرئيس  اإلدارة  مجلس 

بولو  احلبتور  مدير  احلبتور،  محمد  وحبتور  احلبتور، 

ريزورت اند كلوب، والالعب احملترف أليخاندرو غوالند. 

ورجا  الفالحي،  راشد  من  كل  احلبتور  فريق  ومّثَل 

البوجباين، وطارق راشد احلبتور، وتوماس إيريارتي.

بأسلوبه  يتميز  الذي  املنتجع  إلى  الضيوف  وصل 

جوائز  على  للتنافس  األزياء  أجمل  مرتدين  األندلسي 

مسابقة أفضل زي. وتضمن البرنامج املسائي ترفيهًا 

حيًا وأطباقًا شهية من إعداد املطاعم الستة في احلبتور 

بولو ريزورت.

احلبتور،  اإلدارة، خلف  ورئيس مجلس  املؤسس  وقال 

ريزورت  بولو  احلبتور  في  »نقّدم  الترحيبية:  كلمته  في 

اند كلوب أسلوبًا فريدًا في الاليفستايل. يشّكل املنتجع 

املمتد على مساحة ستة ماليني متر مربع، والذي يجمع 

باخليول،  واخلاصة  والسكنية  الفندقية  املنشآت  بني 

الطراز  عاملية  بتجهيزات  مزّودًا  فخمًا  خاصًا  مالذًا 

ويؤّمن خدمة ممتازة “.

يتمحور املنتجع حول احلبتور بولو ريزورت، وهو عبارة 

وُيقّدم  الفروسية واخليول،  عن فندق مستلهم من عالم 

خدمات شخصية من خالل 136 غرفة وجناحًا، و25 

فيال فخمة، وستة مطاعم.

في  حديثًا  املعنّي  العام  املدير  ريفز،  جيمس  قال  وقد 

االستمتاع  الضيوف  »بإمكان  ريزورت:  بولو  احلبتور 

مبختلف اخلدمات في املنشآت املجهزة بأحدث التقنيات، 

أو االستمتاع باملناظر اخلالبة فيما يسترخون في هذا 

املالذ اخلاص الفخم. ُيقّدم الفندق مطاعم عاملية الطراز، 

خالبة  ومناظر  تنس،  وملعب  رياضة،  وقاعة  ومسبحًا، 

تطل على مالعب البولو ذات املعايير الدولية”.

يتخلل موسم البولو املقبل 3 مسابقات رئيسية من 18 

للبولو  الذهبية  دبي  كأس  بطولة  إطار  في  هنديكاب، 

كأس  الذهبي،  باير  جوليوس  كأس  الفضية،  )الكأس 

حتدي دبي( التي ستنطلق في أكتوبر مع افتتاح موسم 

البولو الثاني وتستمر حتى أبريل 2019. حُتقق بطولة 

التي أّسسها محمد احلبتور  للبولو  الذهبية  كأس دبي 

عام 2009، مزيدًا من النمو والتطور، وُتصنَّف حاليًا 

حمدان بن محمد وحمدان بن راشد خالل تتويج النسخة الماضية من كأس دبي العالمي.
بني أفضل بطوالت البولو في العالم، كما أنها البطولة 

األوسط  الشرق  في  الهنديكاب  من  األعلى  العدد  ذات 

وأفريقيا وآسيا.

ُيشّكل املعلم الفريد الذي يحيط به املساحات اخلضراء 

مكانًا مرغوبًا جدًا للزيارة واإلقامة، حيث يتضمن أكثر 

ومدرسة  بولو،  وأربعة مالعب  لإليجار،  فيال   120 من 

االستعراضي  للقفز  حلبات  عن  فضاًل  اخليل،  لركوب 

ألكثر  تتسع  اجلودة  فائقة  واسطبالت  اخليل  وترويض 

اند  ريزورت  بولو  احلبتور  يحجز  حصان.   500 من 

رياضة  في  رائدة  كوجهة  لدبي  راسخة  مكانة  كلوب 

في  البولو  بطوالت  أبرز  من  العديد  تستضيف  البولو 

العالم، منها بطولة كأس دبي الذهبية. وُيضفي املكان 

ذات  دبي  مدينة  على  الراقي  التطور  من  مستوى 

العاملية، ويحتل موقعًا مثاليًا في دبي الند  املواصفات 

مدير عام الحبتور بولو ريزورت جيمس ريفز.وعلى مقربة من املعالم السياحية األساسية في املدينة.

خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور. فريق الحبتور بولو الفائز في المباراة االفتتاحية لموسم البولو الثاني.
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من المباراة االفتتاحية لموسم البولو الثاني.
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مهرجان بينك بولو الخيري بغنتوت
فريق غنتوت »ب« يتوج باللقب بعد مباراة مثيرة

أحرز فريق غنتوت »ب« للبولو كأس مهرجان بينك بولو 

اخليري في نسخته التاسعة، الذي نظمه نادي غنتوت 

حتت  غنتوت،  في  زايد  باستاد  والبولو  اخليل  لسباق 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  سمو  رعاية 

النادي ودعم مجلس أبوظبي الرياضي في إطار احلملة 

املهرجان  حضر  الثدي.  سرطان  ملرضى  التوعوية 

الشيخ سلطان بن فالح بن زايد آل نهيان والعديد من 

املسؤولني، والذي يأتي ضمن املبادرات املجتمعية التي 

يطلقها النادي احتفااًل بعام زايد، وحضره جمهور كبير 

شارك في الفعاليات. 

جاء فوز غنتوت »ب« بعدما تفوق على فريق غنتوت »أ« 

أقيمت  التي  االستعراضية،  املباراة  في   9-3 بنتيجة 

غنتوت  فريق  وضم  اخليري،  املهرجان  هامش  على 

ويوسف  اليبهوني،  وفارس  دسمال،  بن  عبدالله  )ب(، 

)أ(،  غنتوت  فريق  ضم  فيما  املري،  وعلي  دسمال  بن 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو 

بجانب الشيخة موزه بنت مروان بنت محمد بن حشر 

آل مكتوم والشيخة علياء بنت مروان آل مكتوم ومرمي 

أحمد احلوسني، وأدار املباراة مارتن وبيوتيسا. 

واليبهوني  دسمال  بن  عبدالله  البطل،  للفريق  سجل 

ليوسف  وهدفًا  للمري  وهدفني  منهما،  لكل  أهداف   3

أهداف  ميثاء  الشيخة  سمو  وسجلت  دسمال  بن 

بالرغم  وأنيقًا  بسيطًا  احلفل  وجاء  الثالثة،  )ب(  فريق 

أدى  مما  املنطقة  سماء  غطت  التي  القوية  الرياح  من 

موسيقى  شاركت  فيما  اجلوية،  االستعراضات  إللغاء 

شرطة دبي بأحلانها الرائعة وتشكيالتها املتنوعة، ومت 

إطالق البالونات الوردية، وشهد احلفل إقامة الكثير من 

عيادات الفحوصات املجانية واملعارض للجهات الراعية.

وفي ختام املهرجان الرياضي املجتمعي، الذي اشتمل 

الترفيهية لألطفال واملجتمعية  على العديد من الفقرات 

للعائالت، قام الشيخ سلطان بن فالح بن زايد آل نهيان 

يرافقه سعيد بن حوفان املنصوري نائب رئيس مجلس 

إدارة النادي وأحمد النعيمي مدير عام النادي بتتويج 

االفتتاحية  اخليرية  املباراة  بكأس  )ب(  غنتوت  فريق 

بجانب تقدمي الهدايا التذكارية، وباقات الزهور للفريقني.

الالعبني  كافة  تهنئة  على  االحتفال  راعي  وحرص 

اخليرية،  األعمال  مع  تفاعلهم  شاكرًا  املشاركني، 

والبولو،  اخليل  لسباق  غنتوت  نادي  مببادرة  ومشيدًا 

الرياضي  أبوظبي  مجلس  بدعم  اإلشادة  مجددًا 

بتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل 

نهيان رئيس املجلس لكافة املبادرات اإلنسانية النبيلة، 

الشيخة  بقيادة سمو  )أ(  غنتوت  فريق  بالشكر  وخص 

املشاركة  على  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء 

املجتمعية التي أسهمت في جناح املهرجان.

بدعم  املنصوري  حوفان  بن  سعيد  أشاد  جانبه،  من 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  سمو  ورعاية 

اخليري  للمهرجان  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت  نادي 

وسط  النبيلة،  اإلنسانية  رسالته  حقق  الذي  السنوي، 

املتميزة  العالقات  عمق  أكدت  ومشاركة  مميز  حضور 

مثل  في  واملقيمني  املواطنني  من  اإلمارات  أبناء  بني 

هذه املشاريع اإلنسانية التي أدخلت الفرحة والسرور 

للجهات املستفيدة. 

ووجه أحمد النعيمي مدير عام نادي غنتوت الشكر إلى 

كافة املشاركني في املهرجان اخليري األول الذي نظمه 

النادي أمس األول في افتتاح موسمه وخص بالشكر 

التي  الراعية  اجلهات  وكافه  الرياضي  أبوظبي  مجلس 

مجموعة  وشكر  األنيق،  االحتفال  إجناح  في  أسهمت 

الطاير   - موتورز  برميير  ومازيراتي-  أباريل  كلوب 

أنيقة  احتفالية  قدمت  التي  املنظمة  واللجنة  للسيارات، 

التسويق  بن قرع رئيسة قسم  بالشكر نسرين  وخص 

مدير  كباشي  صالح  ومجاهد  العامة،  والعالقات 

الفعاليات واإلعالم بالنادي وكافه سائل اإلعالم املختلفة 

احمللية واألجنبية.
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Khalaf Al Habtoor hosts event to launch
the Al Habtoor Polo Resort & Club’s 2nd Polo 

Season Opening

Founding Chairman of the Al Habtoor 

Group Khalaf Ahmad Al Habtoor 

welcomed Her Highness Sheikha Maitha 

bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

and over 400 guests at the 2nd Polo 

Season Opening held at the five-star Al 

Habtoor Polo Resort. The yearly event 

celebrates polo tradition, fashion and 

UAE hospitality, marking a grand and 

glamorous start of the polo season in 

Dubai.

This gala event opened in style with a 

friendly polo match with the UAE Polo 

team playing a great game against 

Habtoor Polo. HH Sheikha Maitha bint 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 

Patron of the UAE Polo team was joined 

by several players showing a high-level 

performance on the field including 

Mohammed Al Habtoor, Vice Chairman 

& CEO of Al Habtoor Group, and Habtoor 

Mohammed Al Habtoor, Director of the 

Al Habtoor Polo Resort & Club, and polo 

professional Alejandro Gowland. The 

Habtoor Polo team was represented by 

Rashid Al Falahi, Raja Albujabain, Tariq 

Rashid Al Habtoor and Tomas Iriarte.

Guests arrived at the Andalusian-style 

resort in their Sunday best competing for 

prizes in the Best-Dressed Competition. 

The evening programme included live 

entertainment and bespoke hospitality 

catered from across the six culinary 

venues at the Al Habtoor Polo Resort.

In his welcoming speech, Khalaf Al 

Habtoor, Founding Chairman said, “We 

have a unique luxury lifestyle offering at 

the Al Habtoor Polo Resort & Club. The 

sprawling six million square hospitality, 

residential and equine development is 

a luxurious private haven offering world 

class facilities and impeccable service.”

The centrepiece of the resort features 

the Al Habtoor Polo Resort, an 

equestrian-inspired luxury hotel offering 

personalized services across 136 rooms 

and suites, 25 bespoke villas and six 

culinary venues. 

James Reeves, newly appointed General 

Manager at the Al Habtoor Polo Resort 

said, “Guests can enjoy all the equine 

offerings in state-of-the-art facilities 

or simply watch the world go by from 

their luxurious private haven. The 

POLO

bespoke hotel offers world class dining, 

a swimming pool, gym, tennis court and 

open views across the international-sized 

polo fields.”

The upcoming polo season includes 3 

main 18-goal handicap competitions as 

part of the Dubai Polo Gold Cup series 

(Silver Cup, Julius Baer Gold Cup, Dubai 

Challenge Cup) kicking off in October 

with the 2nd Polo Season Opening until 

April 2019. Founded by Mohammed Al 

Habtoor in 2009, the Dubai Polo Gold 

Cup Series has grown from strength to 

strength. Today, it is ranked among the 

best polo tournaments in the world and 

the highest handicapped event in the 

Middle East, Africa and Asia.

Surrounded by lush greenery, the unique 

landmark is a highly desirable place to 

visit and live offering more than 120 villas 

for lease, four polo fields, a riding school 

with show jumping and dressage arenas 

and premium stabling for more than 500 

horses. The Al Habtoor Polo Resort & Club 

firmly seals Dubai’s position as a leading 

polo destination hosting several of the 

world’s most prominent tournaments, 

including the Dubai Polo Gold Cup Series. 

The destination introduces a serene level 

of sophistication to a world-class city 

and is ideally located in Dubailand and in 

close proximity to the city’s key touristic 

attractions.
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اليفستايل

قامت دار الساعات السويسرية »روجيه دوبوي« بالتألق 

ساعات  تصميم  على  حرصها  إطار  وفي  جديد  من 

أكسكاليبور  كانيلو  إصدار  بطرح  قامت  األبطال، 

بتوربيون مزدوجة محلّقة ومت تصميم سوار الساعة من 

قفاز املالكم الفائز.

إّن قوة اإلرادة احلازمة هذه والقدرة األكيدة على التفّوق 

أّدت بروجيه دوبوي إلى االعتراف بتقاربها الغريزّي مع 

صديق العالمة اجلديد، جنم املالكمة املكسيكي واملتّوج 

سول  املتوسط،  الوزن  فئة  في  العالم  ببطولة  مؤخرًا 

ألفاريز )املعروف باسم »كانيلو«(. حاماًل ألوان روجيه 

املُفعمة  للمحترفني  املالكمة  مباراة  مبناسبة  دوبوي 

كانيلو  عّبر  غولوفكني،  واحلماس ضّد جينادي  بالزخم 

إصدار روجيه دوبوي الجديد
ُيزين معصم األبطال

سكوديريا فيراري
تقّدم تشكيلتها للخريف والشتاء

عن روح داٍر يحّركها الشغف وتتمّتع بعزم ثابت للفوز 

الترّقب  للتعبير عن جّو  تخّطي كل احلدود.  عن طريق 

واحلماس الذي أحاط بهذا االنتصار واحتفااًل بتحالفها 

إصدارًا  دوبوي  روجيه  دار  أطلقت  اجلديد،  البارز 

الوردي  الذهب  ثماني قطع من  استثنائيًا من  تذكاريًا 

مزدوجة  بتوربيون  أكسكاليبور  األيقونية  لساعتها 

باللغة  محفورًا  الطرازات  هذه  من  كّل  يأتي  محلّقة. 

جرت  التي  احلاسمة  املباراة  هذه  بتاريخ  اإلسبانية 

أرقى مهاراته  املصنع  السادسة. خّصص  الساعة  في 

نابض  في  كانيلو  اسم  من  األولى  األحرف  تظهر  كي 

الساعة  حركة  نظام  من  رئيسي  مكّون  وهو  الوصل، 

ُمظهرًا حتّكم املصنع باألوُجه التقنية واجلمالّية حلرفّيته.

تأتي تشكيلة سكوديريا فيراري للخريف والشتاء لتكّمل 

مجموعة ريد ريف الواسعة واحملبوبة.

ميّيز الهيكل اجلريء على شكل أقراص العسل ساعة 

ريد ريف مع شكلها االنسيابي واملستوحى من هيكل 

صغيرة  دائرية  علبة  لديها  الساعة  السباق.  سيارة 

حجم 44 مم أو 38 مم مصنوعة من الستينلس ستيل 

بالكامل وحتمل ملسات نهائية تنذر بلوحة قيادة فيراري. 

أسرة  إلى  انضمت  التي  األحدث  الساعة  هذه  تتمتع 

ريد ريف بهيكل قرص العسل وحزام السيليكون املجعد 

إهداء موسيقي جديد من ريموند ويل  السويسرية...
إصدار فرقة الهارد روك إيه سي دي سي

الفاخرة  السويسرية  الساعات  تصنيع  شركة  تفخر 

سلسلة  جديد ضمن  تعاون  عن  بالكشف  ويل  رميوند 

 AC/DC فريالنسر  ساعة  املوسيقية،  األيقونات 

تكرميا  مصممة  ساعة  وهي  احملدودة،  النسخة 

 Rock and Rock Hall of Famers لألسطورة

AC/DC . هذه الساعة احلصرية تشمل نظام حركة 
في  ذاتيا  تطويره  مت  الذي    Calibre RW1212
الشركة، والذي يسمح للناظرين برؤية ميزان “النظام 

البديل/النظام املباشر” في الساعة.

تزيح رميوند ويل  الستار عن أحدث تصميم تضيفه إلى 

من  املستوحاة  الساعات  من  التوّسع  دائمة  التشكيلة 

املوسيقى التي تتميز بسمات تصميم بارعة مستوحاة 

من أسطورة فريق الروكAC/DC ، التي ُترجمت إلى 

ساعة فريدة جتمع عقود اخلبرة في تصميم الساعات.

AC/ يبلغ قطرها 42 مللم، يفيض إصدار فريالنسر

عليها  وتطغى  الواضحة.  بالرجولة  احملدود   DC
ُتبرز عقارب الساعة والدقائق  التفاصيل املضيئة التي 

وصاٍف.  جلي  عرض  من  الوقت  تبرز  التي  األنحف 

تبرز  الساعة،  في  رول  أند  الروك  روح  على  وللتشديد 

الساعات مبؤشرات مرصعة. التصميم األسود للميناء 

الفولطية.  AC/DCعالي  الغرافيكي   بالنمط  يذكرنا 

الساعة  عند  األيقونية   AC/DC طباعة  يجاور  وهو 

السوار  من خالل  القوي  الروك  تصميم  ويتأكد   .  12
. AC/DC اجللدي األسود الذي يحمل شعار

باإلضافة إلى قوتها اجلمالية، فإن مجموعة فريالنسر 

فقط  قطعة   3000 من  واملؤلفة  احملدودة   AC/DC
وهي  الشركة،  تصميم  من  التعبئة  ذاتية  بحركة  تتمتع 

عيار  RW1212 التي تتمّيز بفتحة في اجلزء السفلي 

“النظام  في  اخلالب  امليزان  برؤية  يسمح  الساعة  من 

البديل/النظام املباشر«. 

املستوحى من الشبكة األمامية لسيارة السباق.

تعكس الساعة روح السباق وتأتي األلوان لتدعمه بقوة 

السوداء  اخللفية  على  احلمراء  التفاصيل  بفعل  خاصة 

واخلطوط االنسيابية األصلية التي تقطع وجه الساعة 

عموديًا ما يعطي ملسة إثارة.

وضعت شارة فيراري في الساعة الثانية عشرة وهكذا 

سكوديريا  محبي  شغف  على  ريف  ريد  ساعة  تثني 

بهذا  لباسهم  يكملون  والذين  بالرياضة  فيراري 

االكسسوار الذي ال مثيل له.

تركز كرونوسويس على األساسيات في طراز “فالينج 

امليناء  بفضل  اجلديد:  سكالتون”  رجيوليتر  جراند 

الساعة  تتحرر  الهيكلية،  واحلركة  بالكاد  املوجود 

املذهلة من جميع املواد غير الضرورية بطريقة مبتكرة. 

مبيناء  األبعاد  متعددة  رجيوليتر  ساعة  هي  والنتيجة 

مدمج متقن الصنع ورؤى عميقة. وتنّم الهيكلة عن هالة 

مللم   44 البالغ  الرجالي  احلجم  بسبب  جدا  معاصرة 

واخلطوط املبتكرة الواضحة للقطعة. باإلضافة إلى لغة 

هذا  الديناميكي  التلوين  يدعم  املعقدة،  غير  التصميم 

كرونوسويس السويسرية تتألق بإصدار أنيق
إصدار 2018 المحدود من فالينج جراند رجيوليتر سكالتون

التأثير. مقياس الساعات على شكل قمع يخطف العني 

بكل تأكيد.

وروعة  للتفاصيل  كرونوسويس  حب  أيًضا  هنا  يتجلى 

الساعات الراقية: هناك نظير أصغر حتت عقرب الدقائق 

الذي يصور بدقة صورة معكوسة ملناطق مقياس الدقائق 

على نطاق مركزي مصغر. مت إخفاء هذه العناصر نظًرا 

لوجود تداخل للنطاق الواسع مع أنبوب الساعات. تثير 

ال  ألنه  املتطور،  بالتصميم  متناهية  متعة  اخلدعة  هذه 

يزال من املمكن قراءة الدقائق بدقة. تتميز احلركة يدوية 

التعبئة املهيكلة بشكل جميل بآلية ثواني التوقف: يؤدي 

تفعيل التاج إلى حتريك زالجة حتجب ميزان النابض. 

وبالتالي ميكن إيقاف عقرب الثواني وضبطه بدقة. 

رجيوليتر  جراند  فالينج  تشكيلة  إلى  إضافة  أحدث 

سكالتون  في إصدار محدود من 30 قطعة فقط من 

مع  املجلفنة  الفضة  من  ميناء  على  حتتوي  الساعات 

حزام متساح مميز من نوع hornback باللون البني 

األنيق.
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دار الساعات “غراهام” ُتعبر عن مفهوم الوقت
من خالل إصدار”كرونوفايتر جراند فينتاج” الفاخر

عن  النقاب  بكشف  “غراهام”  الساعات  دار  قامت 

ساعة  تعد  الفريدة.  الساعات  حملبي  جديد  إصدار 

ثمينة  إضافة  املطورة،  فينتاج”  جراند  “كرونوفايتر 
التفكير  فاعلية  اجلديد  اإلصدار  ويجسد  الوقت.  لعالم 

الكافي خاصة عندما يتطابق مع التنفيذ الفعلي بطريقة 

فتحة  على  حتتوي  مللم،   47 قطرها  علبة  في  أنيقة. 

كبيرة، وزناد تشغيل/ إيقاف أيقوني، كلها عناصر تؤكد 

كرونوفايتر  ساعة  بها  تتحلى  التي  العمل  طبيعة  على 

من  العسكري  الطيران  تاريخ  بلغ  لقد  فينتاج.  جراند 

أربعينيات القرن املاضي آفاقا جديدة في هذه الرباعية 

الرائعة من الساعات املعاصرة.

باليوم، حيث  األمس  زمن تصل  إنها مبثابة كبسوالت 

تتولد سمات الصقل والبساطة من اخلبرة. انظر إليهم 

بالروح  يتحلون  الذين  األنيقني  الهواة  معصم  على 

األيسر  اجلانب  على  الزناد  يعد  املتحررة.  الرياضية 

املاضي  إلى  احلنني  بني  رمزي  جسر  مبثابة  للعلبة 

واحلداثة. مت وضعه هناك في األساس بغرض سهولة 

التشغيل بأصبع اإلبهام في قمرة القيادة، ويسّهل اآلن 

أو  ثابتا  األرض،  على  للكرونوغراف  السلس  التشغيل 

سوار  محل  حّل  أصلي  قمص  كم  يكون  قد  مسرعا. 

األثناء،  هذه  في  محببة  جلدي  طيران  سترة  قميص 

ومع ذلك تستمر ركلة احلركة السريعة. تركز طرازات 

غراهام كرونوفايتر جراند فينتاج على التفاصيل. 

يحتوي زجاج زفير مقبب على عدسة مكبرة للتاريخ عند 

سريعا  الوقت ميضي  عامة،  بصفة  متاما.   9 الساعة 

في عاملنا اليوم أيضا. وتقوم النافذة الكبيرة في العلبة 

بتعزيز وضوح قراءة ميناء الكرونوغراف، كما تضيف 

توقيعا إضافيا فاعال. ولرؤية قراءة جيدة، بصرف النظر 

عن أحوال الطقس، يتضمن ظهر العلبة كريستال زفير 

ميكن  الشمسية  الطاقة  أن  فقط  تتأكد  ولكي  شفاف. 

استغاللها لغرض جمالي، تأتي طارة فوالذية ساتانية 

وميناء مصقول بالرمل مبكون مشع جاهزة لالسترخاء.

“إبرهارد آند كو” السويسرية 
تدعم األعمال الفنية الفريدة

تشهد الذكرى الثالثة حلدث لوغانو عرض عمل مخصص 

لعالمة إبرهارد للمايسترو ماريو كريسكي.

والفنية  الثقافية  املبادرات  من  املتزايد  العدد  ويهدف 

سياحية  وجهة  بالفعل  هو  ما  تطوير  إلى  لوغانو  في 

سويسرية ودولية مفضلة.

في هذا العام، تقام العديد من الفعاليات، ومن أكثر هذه 

والتي   ،  Wopartلـ الثالثة  الذكرى  ترقبًا  الفعاليات 

معرض  شهد  سبتمبر.   20 في  افتتاح  بحفل  ستبدأ 

األعمال على الورق، الذي بدأ عام 2016، تطورًا أدى 

إلى منو مضاعف، من حيث الزيادة في عدد العارضني 

الدوليني وحضور الزوار.

ساهمت العديد من العوامل في هذا التوسع السريع: 

والدعم  املنظمني  وخبرات  األعمال  جودة  ساهمت  فقد 

أحد   Wopart جعل  في  احمللية  احلكومة  من  القوي 

أهم األحداث الدولية في فئة »األعمال على الورق«. كما 

الذي حققه  إلى املردود السريع  الفضل في ذلك  يعود 

املعارضون من خالل مشاركة جامعني دوليني بارزين.

تعد إبرهارد آند كو واحدة من رعاة احلدث، وذلك في 

ضوء توجه يدفع العالمة على نحو متزايد لدعم األحداث 

الفنية التي متيزت بقاسم مشترك: هدف نشر االهتمام 

بني جمهور أوسع، أصغر سنًا. وبالتعاون مع شريكها 

قامت  لوغانو،  في  الساعات  صناعة  في  ميرسمان 

إبرهارد بتوفير صالة في حدث Wopart. توفر هذه 

الصالة فرصة للزوار الكتشاف تاريخ إبداعات العالمة 

السويسرية في الساعات الراقية. 

تستعرض الطرازات املعروضة أهم املراحل في تاريخ 

إبرهارد الطويل: بدايًة من طراز اجليب 1894، نصل 

1919، مرورًا مبثال على  يد في عام  إلى أول ساعة 

صنعت  التي  األسطورية  فورت«  »إكسترا  تشكيلة 

الغوص  ساعات  إحدى  وأخيًرا  األربعينات  أوائل  في 

في  اإلنتاج  ميزت  التي  الشهيرة  »سكافوغراف« 

الستينيات.

من بني الطرازات املعاصرة، التي مت تقدميها للجمهور 

بالك  »سكافوغراف  طراز  األولى،  للمرة  السويسري 

طراز  من  بالكامل  سوداء  نسخة  اجلديد،  شيب«  

GMT الشهير. وسيكون زوار Wopart أيضًا أول 
من يحظى بفرصة االستمتاع برؤية عمل تصويري قام 

العظيم  األستاذ  كو  آند  إلبرهارد  وتنفيذه   بتصميمه 

ماريو كريسي، الذي جتسد غرضه امللهم في العنوان 

“Tempo e Movimento”  )الوقت واحلركة(.

أوريس السويسرية
تتألق بإصدار روبرت كوبيكا الجديد 

من  بالتألق  »أوريس«  السويسرية  الساعات  دار  قامت 

خالل إصدار خاص وبكمية محدودة في إطار ترحيبها 

بعودة روبرت كوبيكا إلى سباقات الفورموال1.

يعّد كوبيكا أول سائق بولندي يتنافس في الفئة األولى 

لسباقات السيارات، ويعود بعد إصابة خطيرة ليصبح 

إصدار  يستند  والتطويري.  االحتياطي  ويليامز  سائق 

أوريس  تاريخ  على  احملدود  كوبيكا  روبرت  أوريس 

مركزية   ثواٍن  عقرب  على  ويحتوي  دايت  داي  ويليامز 

الوطني  العلم  من  األحمر  اجلزء  في  دقائق  ومسار 

البولندي. سيتوفر هذا اإلصدار في 250 قطعة فقط. 

Baroncelli Big Date ساعة بارونشيلي بيج دايت
Mido من ميدو

إلى  لتنضم  جاءت  جديدة  دايت  بيج  ساعة  ُطرحت 

تشكيلة بارونشيلي.

   واحتفااًل بالذكرة املئوية لها، قامت ميدو بوضع فتحة 

تعمل  التي  الساعة احلصرية  تلك  على  للتاريخ  واسعة 

. Caliber 80  على حركة

واملعززة  بعناية  املصقولة  الفوالذ  من  علبتها   بفضل 

بحرف دائري مزدوج فإن ساعة بارونشيلي بيج دايت 

الساعة  عند  التاريخ  فتحتي  مع  خاصة  وتبرز  تتألق 

السادسة.

هذا  فإن  الكاملة،  بارونشيلي  تشكيلة  مع   ومتاشيًا 

الشكل اجلديد يلفت االنتباه بتصميمه األنيق واهتمامه 

بأدق التفاصيل من املينا املبرغل إلى العقارب بوجهني. 
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»هورولوجيكال ماشين رقم 9 – فالو«
قياس الزمن بالديناميكا الهوائية

شركة أحمد صديقي وأوالده
تتعاون مع »أيروواتش«

أواخر  في  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ما  سنوات  في 

مبادئ  بدأت  املاضي،  القرن  وخمسينيات  أربعينيات 

تصميم  مجال  في  بالترسخ  الهوائية  الديناميكا  علم 

تشبه  التي  السيارات  أشكال  وبدأت  السيارات. 

السابقة  العقود  في  سادت  التي  الصندوقية  العربات 

الوقت  انسيابية. وفي  أكثر  إلى شكل  لتتحول  تختفي، 

نفسه، أصبحت األشكال منحنية األضالع أكثر بروزًا 

وفي  والسرعة.  بالقوة  مباشرًا  وعدًا  لتقدم  ووضوحًا، 

التهوية  لقنوات  املتطورة  التكنولوجيا  كانت  الوقت  ذلك 

منلكها  التي  الكمبيوتر،  باستخدام  النماذج  ووضع 

اليوم، أحالمًا بعيدة املنال؛ حيث كان املصممون حينها 

يسترشدون بحسهم اجلمالي أكثر من أي قواعد علمية. 

أبدعها  التي  النماذج  أكثر  من  عددًا  النتيجة  وكانت 

سيارات  في  جتسدت  اإلطالق،  على  جمااًل  اإلنسان 

بيويك  و«1948  دبليو196«  »مرسيدس-بنز  مثل 

هذا  في  السيارات  صناعة  تلت  وقد  سترميالينر«. 

وجه اخلصوص صناعة  وعلى  أخرى،  األمر صناعات 

الطيران، لتنتج طائرات مثل طائرة »دو هافيالن فنوم« 

القصيرة  ومقدمتها  االنسيابي  بجسمها  متيزت  والتي 

العريضة، واستخدمت في دوريات مراقبة املجال اجلوي 

السويسري ملدة 30 عامًا.

تتشرف الشركة العائلية املستقلة »أيروواتش« باإلعالن 

عن تعاونها مع شركة أحمد صديقي وأوالده في دبي.

بقلب  ساينليجيي  من  تتخذ  التي  أيروواتش  وتعمل 

باستمرار  لها،  مقرا  السويسرية  جورا  جبال  سلسلة 

على إنتاج ساعات فائقة اجلودة منذ تأسيسها في عام 

.1910
التي  صديقي  عائلة  مع  بالعمل  أيروواتش  وتفخر 

تشاركها قيم احترام التقاليد واجلودة واالبتكار.

التجارية  العالمة  تقدم  دبي،  في  إطالقها  ومبناسبة 

ويسرها  املنافسة.  تقبل  ال  بأسعار  استثنائية  ساعات 

 Time Zones  7 إبداعات تشكيلتها  عرض أحدث 

وButterfly وSkeleton حملبي الساعات في دبي.

 Renaissance 7 Time Zones ساعة  تتمتع 

بحرفية ميكانيكية متفوقة متكنها من  استعراض الوقت 

هذا  الكبرى.  العاملية  املدن  من   6 جانب  إلى  احمللي 

التصميم املبتكر هو من بنات أفكار فريد إريك بولزلي، 

مهندس الساعة والشريك في عالمة أيروواتش العائلية. 

بسعر  الدقة  مدهشة  ميكانيكية  أداة  الساعة  وتقدم 

تنافسي ال يعلى عليه. ومع هذا االبتكار، أعادت العالمة 

الصغير  املجتمع  في  رئيسي  كمنافس  مكانتها  تأكيد 

ملصّنعي الساعات املبتكرة املستقلني في جورا. 

نظرا لشعبية النموذج األول من هذه الساعة النسائية 

من  إضافية  ملسة  بإضفاء  أيروواتش  قامت  املغرية، 

السحر على اإلصدار اجلديد احملدود. وترمز الفراشات 

األنثوية إلى التجديد والرقة والفرح  الالمتناهي.

القرص باستثناء واحدة  الفراشات على  وتتلون جميع 

الفراشة  تزدان  حني  في  الوقت.  مع  تدريجيا  منها 

املتموضعة عند الساعة الثامنة بالروديوم، كما مت وضع 

التصميم  الستكمال   12 الساعة  عند  متأللئة  أملاسة 

املذهل.

للساعات  كمصنع  عامليًا  سمعتها  أيروواتش  رسخت 

غير االعتيادية ألكثر من 100 عام. ومع الوافد اجلديد 

  »Renaissance grande squelette« خط  إلى 

السويسرية خليطا رائعا وفريدا  الشركة  تقدم  الناجح 

سيعشقه محبو الساعات الهيكلية.

أثارت  التقليدية،  القيم  أيروواتش على  تركز  وفي حني 

االعتيادية.  غير  ساعاتها  مع  الدهشة  وتكراًرا  مراًرا 

مثااًل   Renaissance Black Fir Tree وتعتبر 

لذلك: فهي جتسد كل صفات صناعة الساعات  مميزًا 

الكالسيكي  التراث  عن  النظر  وبصرف   ، األصلية 

للتصمامي  احتضانها  عن  أيضًا  تعبر  فإنها  للشركة، 

املعاصرة. 

Camouflage collection تشكيلة كاكي فيلد
كاموفالج من هاملتون

ال  الذين  املغامرات  الساعة حملبي  هذه  هاملتون  تقّدم 

يرغبون في االستغناء عن الوظيفية واألناقة وهي ساعة 

تذكرنا بتاريخ عسكري ثري نلتمسه في هذه التشكيلة 

اجلديدة لألبطال.

 حازت هاملتون على جائزة  ’E’  الشهيرة من البحرية 

األمريكية عن متيزها في تصنيع الساعات وقدرتها على 

توفير مليون ساعة فائقة الدقة للقوات املسلحة األمريكية 

في أربعينيات القرن املاضي.

وهي  اجلد  محمل  على  التقدير  هذا  هاملتون   تأخذ 

اجلودة  عالية  ساعات  بتصنيع  باالستمرار  ملتزمة 

جتسد الروح األمريكية والدقة السويسرية.

ومقاومة  وقوية  متينة  فيلد  كاكي  تشكيلة   ساعات 

ناعمًا وصلبًا  ألوان ترابية وتقّدم ملمسًا  مصنوعة من 

في آن لساعات لن تخذلك أبدًا.

بطاريتها  وتدوم    H-30  آلية بحركة  الساعة   تعمل 

جنب  أو  حقيبة  في  تبقى  أن  فيمكن  ساعة  لثمانني 

وقت  أي  في  حركتها  لتستأنف  جاهزة  دائمًا  السرير 

احتجت إليها.

 أخضعت ساعات كاكي فيلد هاملتون إلى االختبارات 

وتيرتهم  مع  يتماشى  مبا  املغامرين  أفضل  يّد  على 

وأثبتت إنها قادرة على استيفاء متطلباتهم.

 تعي هاملتون متامًا املطلوب في امليدان وتشكيلة كاكي 

فيلد كاموفالج اجلديدة متثل مرحلة محورية في تاريخ 

عسكري عريق.

إبرهارد آند كو
تتألق بإصدار جديد يجمع الكالسيكية بالعصرية

كو«  آند  »إبرهارد  السويسرية  الساعات  دار  قامت 

 Jours Grande 8 بالتألق من خالل إضافة إصدار

Taille  اجلديد الذي ميكنه االحتفاظ باحتياطي الطاقة 

الكالسيكية  بني  األنيق  اإلصدار  ويجمع  أيام   8 ملدة 

والعصرية حملبي الساعات الثمينة.

وبالرغم من احلفاظ على نفس الشكل األساسي للميناء 

احتياطي  ومؤشر  6 متامًا،  الساعة  عند  فرعي  مبيناء 

الطاقة عند الساعة 9 متامًا، تعّد الساعة أكبر قلياًل في 

أكثر  مظهًرا  وحتقق  الطاقة  احتياطي  لتالئم  االرتفاع 

 ETA  حداثة بشكل عام. تعمل الساعة بواسطة حركة

التعبئة، وتنضغط في  يدوية  املعدلة   Peseux 7001

وحدة إضافية تضيف عمالنية احتياطي الطاقة وتوفر 

الذي  الثاني  الزنبرك  لبرميل  املعيشية  املساحة  بعض 

 50 125 سنتيمتًرا )حوالي  يبلغ طوله حوالي  زنبرك 

تايل  غراند  جورس   8 إبرهارد  طراز  يأتي  بوصة!(. 

الذهب  من  مصنوعة  مللم،   41 قطرها  أنيقة  بعلبة 

الوردي عيار 18 قيراًطا أو من الفوالذ املقاوم للصدأ 

من الدرجة اجلراحية، ويتميز بفتحة على ظهر العلبة من 

الفوالذ توفر إطاللة على الزنبرك الرئيسي املزين بشكل 

رائع بجسر على شكل الرقم 8.

تتميز بعروات قصيرة نسبيًا وتاج ضبط/ تعبئة مدمج 

على  املطلقة  بالراحة  الوقت  قياس  يتميز جهاز  للغاية، 

معصم احلجم املعتاد.  

تتوفر هذه الساعة في نسختي للميناء ، األولى حتتوي 

تأتي  أناقة،  أكثر  وهي  والثانية،  عربية  أرقام  على 

باألرقام الرومانية.
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سيارة ميشين إي كروس توريزمو التجريبية تدخل خط اإلنتاج
السيارة الكهربائية الرياضية الثانية من تزوفنهاوسن

سيارة جاكوار I-PACE تسافر من لندن إلى بروكسل
عبر نفق المانش بشحنة كهربائية واحدة

أيه جي في  بورشه  وافق مجلس اإلشراف في شركة 

السيارة  إنتاج  على  أكتوبر   18 يوم  املنعقد  اجتماعه 

التجريبية ميشني إي كروس توريزمو. وستوفر الشركة 

املصنعة للسيارات الرياضية 300 فرصة عمل إضافية 

السيارة  إلنتاج هذه  تزوفنهاوسن  مقرها مبقاطعة  في 

جنيف  معرض  في  األولى  للمرة  تقدميها  مت  التي 

للسيارات 2018.

التجريبية  توريزمو  كروس  إي  ميشني  سيارة  وكانت 

أبرز  من  العادية  الطرقات  على  للقيادة  املصممة 

السيارات التي ُعرضت في جنيف ونالت استحسان كل 

من زوار املعرض ووسائل اإلعالم على حد سواء. ومتتاز 

سيارة كروس توريزمو ذات األبواب األربعة ببنيتها التي 

بتجهيزات  مزودة  وهي  فولت   800 نظام  على  تعتمد 

التي  وباستطاعتها  السريع.  الشحن  بشبكة  لتوصيلها 

تبلغ 600 حصان، ميكن للسيارة اجلديدة قطع مسافة 

تصل إلى 500 كم وفق دورة القيادة األوروبية اجلديدة 

)NEDC(. والسيارة مستوحاة من تايكان وهي أول 

في  طرحها  بورشه  تعتزم  بالكامل  كهربائية  سيارة 

األسواق في العام 2019. ويوفر طرح سيارة تايكان 

وتولي  بتزوفنهاوسن.  في  عمل جديدة  فرصة   1.200

بورشه أهمية كبيرة ملبدأ االستدامة في عملية اإلنتاج 

التي ستكون خالية من انبعاثات الكربون. كما تخطط 

الشركة لرصد استثمارات تزيد عن ستة مليارات يورو 

في مجال التنقل الكهربائي بحلول العام 2022.

أظهرت سيارة جاكوار  I-PACE الكهربائية بالكامل 

مسافة  باجتيازها  الواقع  أرض  على  العملية  قدراتها 

بروكسل بشحنة  إلى  لندن  )369 كم( من  مياًل   229

كهربائية واحدة.

األداء  وعالية  االستخدامات  متعددة  السيارة  وبدأت 

لندن  في  بانك  منطقة ساوث  املدينتني من  بني  رحلتها 

بعد شحن بطاريتها – البالغة قدرتها 90 كيلو واط/ 

ساعة - بالكامل قبل أن تتوجه إلى محطة نفق املانش 

في فولكستون. وقطعت جاكوار I-PACE مسافة الـ 

العالم  في  البحر  حتت  نفق  أطول  عبر  كيلومترًا   50

باستخدام قوتها اخلاصة خالفًا لنحو 80 مليون سيارة 

مت نقلها باستخدام القطار عبر هذا النفق منذ افتتاحه.

I-PACE من نفق اخلدمة على اجلانب  وبعد خروج 

اآلخر في محطة كاليه الفرنسية، توجه املهندس ستيفن 

آرت«  ديز  »مون  متحف  إلى  شرقًا  بالسيارة  بولتر 

مخزون  من   8% بقاء  مع  بروكسل  وسط  التاريخي 

الشحن في البطارية.

سيارة  في  األنظمة  تكامل  مدير  بولتر،  ستيفن  وقال 

جاكوار  I-PACE: »صممنا هذه السيارة الكهربائية 

في  العمالء  احتياجات  لتلبية  االستخدامات  متعددة 

الجتياز  يوميًا  استخدامها  يستطيعون  سيارة  اقتناء 

بقطع مسافة   I-PACE ومع جناح  طويلة.  مسافات 

بروكسل بشحنة  إلى  لندن  )369 كم( من  مياًل   229

كهربائية واحدة مع بقاء شحن إضافي لدى وصولها، 

السفر  في  عمليًا  السيارة  هذه  قدرة  مدى  أظهرنا 

ملسافات طويلة«. 
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اليفستايل

سوق دبي الحرة
تفوز بأربع جوائز في مؤتمر القيادة العالمي

للسنة التاسعة »دبي الحرة«
تفوز بجائزة أفضل سوق تجزئة في مطار للعام

فازت سوق دبي احلرة بأربع جوائز خالل حفل توزيع 

جوائز املؤمتر العاملي للقيادة الذي أقيم مؤخرًا في فندق 

»العنوان بوليفارد دبي«.

ويحتفي مؤمتر القيادة العاملي بتجارب أصحاب العمل 

ثقافة  على  واحملافظة  وصقل  خلق  مجال  في  املبتكرة 

أهم  ومن  العمل وخارجه،  مقر  داخل  والقيادة  اإلدارة 

فعاليات احلدث تكرمي مؤسسات وقادة أعمال بارزين، 

حفلت سجالتهم بإجنازات كبيرة في ميادين عدة.

وحصلت سوق دبي احلرة على اجلائزة األولى والثانية 

»جائزالقيادة البيئية« و»جائزة أفضل قيادة في املسؤولية 

السوق  قيادة  لدور  تقديرًا  املؤسسية«،  االجتماعية 

مماراساتها  عبر  أفضل  عالم  خلق  في  البارز  احلرة 

املسؤولة في قطاع األعمال، وإظهارها التزامًا متميزًا 

ومساهمات بيئية ومجتمعية إيجابية. بينما نالت جائزتها 

الثالثة »أفضل عالمات أصحاب العمل التجارية في دول 

مجلس التعاون اخلليجي« تقديرًا لتميزها ومساهماتها 

وبدا  فريد،  نحو  على  وهويتها  اسمها  بناء  في  القّيمة 

ذلك جليًا في أداء مواردها البشرية، واستراتيجيتها في 

جعل سوق دبي احلرة من أكثر املؤسسات التي يتطلع 

أفضل  بجائزة  التاسعة  للمرة  احلرة  دبي  سوق  فازت 

توزيع جوائز  للعام خالل حفل  سوق جتزئة في مطار 

كونغرس  مركز  في  مؤخرًا  اختتم  الذي  فرونتير، 

مانديليو اكسبو مبدينة كان الفرنسية.

أقيمت حفل توزيع اجلائزة بالتزامن مع انعقاد املعرض 

جوائز  وتعد  العاملية،  احلرة  األسواق  لرابطة  السنوي 

وتكرم  السفر،  جتزئة  صناعة  أوسكار  مبثابة  فرونتير 

الباحثون عن العمل لالنضمام إليها.  

العاملية  القيادة  »جائزة  الرابعة  السوق  جائزة  وذهبت 

املتميزة«  إلى كولم ماكلوكلني النائب التنفيذي لرئيس 

احلرة،   دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس 

وذلك تقديرًا خلدماته الهامة في قطاع جتزئة السفر في 

املنطقة طوال 35 عامًا.

هذه  على  بحصولنا  سعداء  نحن   « ماكلوكلني:  وقال 

التزام سوق دبي احلرة في مجال  تؤكد  التي  اجلوائز 

أفضل املمارسات، وحتتفي باالبتكار والتميز في قطاع 

جتزئة السفر العاملي.   

 وأبدى كولم ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئيس مجلس 

سعادته  احلرة  دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 

بحصول السوق مجددًا على هذه اجلائزة للسنة الثانية 

على التوالي )2001-2000، 2018-2017( وللمرة 

حصولنا  »إن  وأضاف:  اجلائزة،  إطالق  منذ  التاسعة 

املسؤولية االجتماعية املؤسسية، وتعكس بوضوح عملنا 

الدؤوب جتاه املجتمع والبيئة، بينما تبرز جائزة عالمتنا 

التجارية التزامنا وجهودنا الدائمة لالستثمار في طاقم 

عملنا الذي يصل تعداده إلى 6,100 موظف، وحرصنا 

على متكينهم من خالل مبادرات عديدة توفر فرص عمل 

تسمح لهم إطالق العنان إلإمكاناتهم، وأنا سعيد أيضًا 

املنظمني  وأشكر  الشخصية،  جائزتي  على  بحصولي 

على منح السوق احلرة كل هذا التكرمي.«

على هذا التكرمي جاء تتويجًا للكثير من العمل واجلهد 

لنا،  فخر  مثار  دومًا  ستكون  اجلائزة  وهذه  واملثابرة، 

وأضم  دعمهم،  على  احلكام  وجلنة  املنظمني  وأشكر 

مكتوم،  آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  إلى  صوتي 

رئيس مجلس إدارة سوق دبي احلرة، في إهداء جائزة 

فرونتير إلى جميع العاملني في مؤسستنا.«

أبرز  من  ستًا  فرونتير  جوائز  حكام  جلنة  ضمت 

سجالتهم  حتفل  الذين  الدوليني،  التنفيذيني  املسؤولني 

ووقع  احلرة،  األسواق  عالم  في  واسعة  بخبرات 

اختيارهم على سوق دبي احلرة بعد تفوق األخيرة -في 

منافسة شديدة- على ثمان من األسواق احلرة الرائدة 

عامليًا. 

احلرة  دبي  سوق  مبيعات  تواصل  ذلك  غضون  وفي 

هذا  السنوية  مبيعاتها  تصل  أن  املتوقع  ومن  منوها، 

العام إلى 2 مليار دوالر. ومن أهم النقاط التي وضعتها 

للسوق،  اجلائزة   منح  عند  االعتبار  في  التحكيم  جلنة 

وشراكتها  التجزئة،  عروض  في  القائم  األخيرة  توسع 

مع موردين كبار. 

في إطار تحدي دبي للياقة الثاني                         
100 من موظفي سوق دبي الحرة في فعالية الجري الشاطئي 

شارك ما يزيد على 100 من موظفي سوق دبي احلرة 

في فعالية اجلري الشاطئي ملسافة 7 كم التي نظمتها 

السوق على شاطئ الطائرات الورقية »كايت بينش« في 

جميرا بدبي مؤخرًا.

وتعد هذه الفعالية، التي أقيمت على مضمار برج العرب 

للمشي السريع، األولى لسوق دبي احلرة من أصل 5 

في  مشاركتها  إطار  في  إطالقها  عن  أعلنت  فعاليات 

شارك  الثانية.  سنته  في  البدنية  للياقة  دبي  حتدي 

وفي  احلرة  دبي  سوق  مسؤولي  من  عدد  احلدث  في 

مقدمتهم صالح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات 

الرئيس -احملاسبة،  نائب  أنانثان،  وكومار  املؤسسية، 

واألمن  املمتلكات  الرئيس-حماية  نائب  الشبلي،  وزايد 

املؤسسي.

وأشاد تهلك بالنجاح الذي حققته أولى فعاليات السوق 

املؤسسية حيث قال: » كان حدثًا رائعًا، أقيم في مكان 

سوق  موظفي  من  الكثيرين  مبشاركة  وُسعدنا  جميل، 

دبي احلرة في هذه املبادرة الرائعة التي أطلقها سمو 

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 

دبي.«

وتشمل فعاليات السوق األربع األخرى، ركوب الدراجات 

فيها،  املشاركني  ويتقدم  نوفمبر،   3 في  بايك  دبي  في 

مايكل شميد، نائب أول الرئيس-دعم التجزئة، في حني 

تقام نهائيات الدورة السنوية لبطولة سوق دبي احلرة 

للبولينغ في 5 نوفمبر، في مركز دبي الدولي للبولينغ في 

املمزر. وتنظم حصص زومبا للياقة البدنية التي يشرف 

عليها مدرب زومبا معتمد في 10 نوفمبر على استاد 

دراغون  سباق  إلى  إضافة  للتنس،  احلرة  دبي  سوق 

لليخوت.  دبي  خور  نادي  في  نوفمبر   16 في  بويتينغ 

كما يشارك موظفو املقر العام لسوق دبي احلرة بهذه 

الفعالية أيضا من خالل تخصيص 10 دقائق صباحية 

لتمارين املرونة، ستقام قبل بداية يوم العمل في منطقة 

مواقف سيارات املوظفني.

ملبادرة  الدعم  تقدمي  على  احلرة  دبي  سوق  وحترص 

معًا،  موظفيها  جمع  وعلى  البدنية،  للياقة  دبي  حتدي 

وتشجيع قوتها العاملة املتنامية على أسلوب حياة أكثر 

صحة ونشاطا.
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