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عيد سباقات القدرة

كانت النسخة الـ12 ملهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، التي 

استضافتها مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، مبثابة بطولة عالم مصغرة للقدرة، حيث 

تتميز سباقات املهرجان بالتنظيم الرائع واجتذاب أفضل الفرسان في العالم، باإلضافة إلى 

اجلوائز املالية والعينية املغرية.

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

حاكم دبي، حرص على حضور سباقات املهرجان األربعة التي جاءت قوية ومثيرة، أكد سمّوه 

خالل حديثه مع اإلعالم أن الغاية من املهرجان ليس من يفوز أو من يخسر بقدر ما هو 

عيد وفرحة. شهد الفعاليات أيضًا سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي. 

حرصنا في مجلة »البادية« على التواجد في هذا احلدث العاملي ونقل جميع أحداثه التي 

التي أقيمت على  استمرت أسبوعًا، شملت أيضًا فعاليات مختلفة، مثل حفالت االستقبال 

شرف الوفود املشاركة، وسباق البوني الذي أقيم عشية السباق الرئيس، فضاًل عن القاعات 

التي خصصت لرعاة احلدث، التي استضافت أيضًا اإلعالميني للتواصل معهم ومع ضيوف 

املهرجان الكبير.

كما يأتي السباق وسط أجواء احتفالية اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، في رسالته الى أخيه صاحب 

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

رعاه الله، مبناسبة مرور 50 عامًا على انطالق مسيرة عطاء سموه، في العمل احلكومي.

شهر يناير شهد العديد من األحداث املهمة في مجال الفروسية، فقد استمرت أيضًا سباقات 

السرعة في كل املضامير، أيضًا بقية األنشطة واصلت برامجها املرسومة، لفتة بارعة اعتماد 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 

رئيس هيئة اإلمارات لسباق اخليل، لبرنامج موسم السباقات 2019 2020- في خطوة 

أكدت املستوى الذي وصلت إليه دولة اإلمارات في وضع اخلطط واالستراتيجيات على املدى 

الطويل والقصير.

توسعًا  التي شهدت  البولو  رياضة  مجال  في  مكثفًا  نشاطًا  أيضًا  املاضية شهدت  الفترة 

كبيرًا خالل السنوات املاضية، أضاف انضمام منتجع احلبتور للبولو املزيد من النشاط لهذه 

الرياضة، بجانب نادي غنتوت، نادي دبي للبولو ومنتجع ديزرت بالم.



على  وقدرتها  وعزمها  بأناقتها  االستخدامات  المتعددة  الرياضية  السيارة  هذه  تتميز   .Pajero ميتسوبيشي  مثل  والشخصية  القوة  يجمع  شيء  ال 
المزايا  مع  يكتشفها،  من  تنتظر  التي  معبدة  الغير  والمسارات  الوعرة  الطرق  إلى  المزدحمة  المدينة  شوارع  من  الطرق،  أنواع  مختلف  مع  التكيف 

المتقدمة وا�داء الممتع، وا�سلوب المتحضر، ستأخذك Pajero إلى أبعد مما حلمت به.
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محمد بن راشد يشهد فعاليات مهرجان سموه للقدرة

عبد الله المري يتوج بلقب السباق الرئيسي لمسافة 160 كلم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

أقيم  الذي  للقدرة،  فعاليات مهرجان سموه  الله،  رعاه 

مبدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، كما توج سموه 

الفائزين بلقب السباق الرئيس على كأس سموه ملسافة 

160 كلم الذي جاء في ختام املهرجان واشتمل أيضًا 
واإلسطبالت  كلم،   119 ملسافة  السيدات  سباق  على 

اخلاصة ملسافة 119 كلم، وسباق جميلتي املخصص 

لألفراس فقط ملسافة 120 كلم. وشهد السباق أيضًا 

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 

عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل 

مكتوم والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، والشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم.

شارك في مراسم التتويج، الشيخ خالد بن عبدالله آل 

وسعيد  للفروسية،  الدولي  االحتاد  رئيس  نائب  خليفة 

الطاير رئيس مجلس إدارة مجموعة ميدان، ود. غامن 

الهاجري األمني العام الحتاد الفروسية، ومحمد عيسى 

وباتريك عون  للفروسية،  نادي دبي  العضب مدير عام 

إدارة  مجلس  رئيس  عزيزي  وموريس  لوجنني،  ممثل 

رئيس  نائب  سعدون،  ومنى  العقاري،  للتطوير  عزيزي 

التسويق في شركة الطاير للسيارات.

بالتعاون  للفروسية،  دبي  نادي  السباقات  ونظم 

الدولي  االحتاد  إشراف  حتت  الفروسية  احتاد  مع 

الفائزون  نال  حيث  قيمة،  جوائز  ورصدت  للفروسية، 

باملراكز العشرة األولى سيارة لكل منهم، ونال أصحاب 

وتكفلت  سخية.  مالية  مبالغ   70 إلى   11 من  املراكز 

برعاية سباقي السيدات واالسطبالت اخلاصة مجموعة 

سباق  رعاية  تولى  فيما  العقاري،  للتطوير  عزيزي 

جميلتي مجموعة الطاير للسيارات.

محمد بن راشد: نحب َمن يحب الخيل
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

رعاه الله، أن الغاية من مهرجان سموه للقدرة ليس َمن 

يفوز أو َمن يخسر، بقدر ما هو عيد وفرحة لكل املالك 

واملدربني واملهتمني بالفروسية.

ودبي  ياس  لقناتي  لسموه  تصريحات  في  ذلك،  جاء 

ريسينج، خالل حضوره لفعاليات السباق.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

اخليل،  نحب  ألننا  املشاركة  على  املواطنني  »نشجع 

ونحب َمن يحب اخليل، وفي هذا املهرجان ال يوجد فائز 

وخاسر، جناح املهرجان، وراحة املالك واملدربني، هي 

فرحة املهرجان بأكمله”.

وأضاف سموه: »من صغري وأنا أحب اخليل وأركبها، 

األساس  في  واخليل  العاملية،  إلى  اخليل  وأوصلنا 

مقرها  إلى  أعدناها  لذلك  العربية،  اجلزيرة  موطنها 

وسباقات  املهجنة  اخليول  سباقات  بدعم  األساسي، 

أكبر  املنافسة  تكون  أن  في  ونرغب  والتحمل،  القدرة 

وأقوى”.

بن  محمد  بن  راشد  بن  محمد  الشيخ  مشاركة  وعن 

راشد آل مكتوم، قال سموه: »تأخر في املشاركة، أنا 

عندما كان عمري 12 عامًا كنت أشارك، ولكنه قادم”.

قدرة

املهرجان  في  باملشاركة  سعادته  عن  سموه  وأعرب 

ظهور  مفرح  أمر  أنه  إلى  مشيرًا  واملدربني،  واخليل 

سموه  ودعا  السباقات.  هذه  مثل  في  جدد  مدربني 

اإليجابية  بالروح  والتحلي  اليأس  عدم  إلى  املدربني 

والتعلم.

قال  باخليل  لالعتناء  املسافة  وزيادة  اجلوائز  توسيع 

سموه: من خالل رفعنا اجلوائز، وتقدمي اجلوائز حتى 

املركز الـ70، نهدف إلى محافظة الفرسان على سالمة 

سموه  وأشار  نهايته،  حتى  السباق  وإكمالهم  اخليل، 

املالك  مساعدة  في  املتمثلة  للقدرة  الدعم  مظاهر  الى 

السباقات  وإقامة  املواطنني على شراء بعض خيولهم، 

اخلاصة بهم، وأوضح سموه: »زيادة مسافات سباقات 

االسطبالت اخلاصة والسيدات إلى 120 كلم خالل هذه 

ألن  املالك،  مصلحة  في  كانت  املهرجان،  من  النسخة 

مسافة 100 كلم كانت جتعلهم يسرعون”.

أن  يجب  الرياضة  »هذه  وقال:  بالتنظيم،  أشاد سموه 

تكون شريفة، وأن تكون املنافسة في اإلمارات طيبة«. 

باملزيد من  تقوم  أن  العاملة، على  اللجان  وحث سموه 

اجلهد لضمان النزاهة في مثل هذه السباقات، مشيرًا 

إلى أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أيضًا قام 

إلى  بالوثبة  العاملية  اإلمارات  قرية  في  اللجان  بتوجيه 

ضبط القوانني املنظمة للسباقات هناك.

حمدان بن محمد:
إسطبالت  F3 تركز على الجودة

بن  حمدان  الشيخ  سمو  قال  السباق  ختام  عقب 

تلفزيونية،  تصريحات  في  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

)F3( و)M7( و)MRM( كلها تسير  إن إسطبالت 

لكن  بينها  بسيطة  اختالفات  هناك  واحد،  نسق  على 

األساسيات واحدة وخيول تلك االسطبالت قادرة على 

أداء  وقال سموه متحدثًا عن  املسافات،  الفوز في كل 

اسطبالت الوثبة: »فرسان الوثبة أبطال والبطل البد أن 

املسافات،  كل  مع  التعامل  يجيدون  أنهم  كما  يخاطر، 

وكانوا حتي املرحلة قبل األخيرة يشكلون خطورة كبيرة 

لكن يبدو أنهم تأثروا بالسرعة«.

قال   )MRM( إسطبالت  أداء  عن  سؤال  على  وردًا 

مكتوم:  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 

»املدرب إسماعيل محمد فقد جزءًا من خيوله القوية لكنه 

مازال منافسًا بقوة، أما إسطبالت )M7( فإن خيولها 

محمد بن راشد وحمدان بن محمد يتّوجان الفائزين بحضور باتريك عون.

محمد بن راشد خالل حضوره السباق.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد يتّوجان عبد الله المري بكأس القدرة.
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قدرة

أشياء  وهذه  املسارات  في  املشاكل  لبعض  تعرضت 

حتدث دائمًا خالل السباقات، خططهم كانت األفضل«، 

وقال:  قوة اجلواد »ضاحي«  تأكيده على  وجدد سموه 

العضلة  في  لشد  تعرضه  بعد  الزمه  الطالع  »سوء 

وأرشحه  األفضل  اجلواد  يعتبره  مازال  لكنه  اخللفية، 

للفوز في مسافة الـ 160 كلم«.

وعن تفوق ّإسطبالت )F3( قال سموه إن التفوق جهد 

فريق عمل وركزنا على اجلودة بعد استبدالنا الطريقة 

اخلاطئة التي كنا نتبعها والتي تعتمد على الكمية.

وحتدث عن غامن املري قائاًل إنه مدرب ذو خبرة كبيرة 

وله مقدرة على تأسيس اخليول وطريقته تعتمد على عدم 

الضغط عليها، أما خليفة املري فهو مدرب جيد وقادر 

على تنفيذ التعليمات بدقة، وعن املدرب علي املري قال 

سمو الشيخ حمدان بن محمد مازحًا »إنه في نزاع دائم 

مع سعيد جابر«.

الفرس »المندرا« بطلة األفراس
التوالي  على  الثانية  للمرة  الوثبة  اسطبالت  احتفظت 

فقط  لألفراس  املخصص  للقدرة  جميلتي  سباق  بلقب 

ملسافة 120 كلم، في ثالث أيام املهرجان، بعد أن توج 

الفارس عبدالرحمن سعيد الغيالني باللقب على صهوة 

الفرس »املندرا«.

فارسًا   230 بلغت  كبيرة  مشاركة  السباق  وشهد 

الفروسية  واسطبالت  أندية  مختلف  ميثلون  وفارسًة 

بالدولة، وجاء فوز الفارس الشاب عبدالرحمن الغيالني 

ظل  في  للضغط  تعرضه  بعد  وخاصًة  قوي،  أداء  بعد 

»إي  الفرس  الوثبة  السطبالت  األولى  املرشحة  خروج 

او رغد”.

وتدرج في املراحل إلى أن دخل في دائرة التنافس في 

املرحلة الثالثة، ومتكن من تقليص الفارق مع املتصدرين 

قوة  من  مستفيدًا  قوية،  بانطالقة  األخيرة  املرحلة  في 

اجتياز  في  أي صعوبة  لم جتد  التي  »املندرا«  الفرس 

بوابة الفحص البيطري.

ساعات   4:17:02 قدره  بزمن  املسافة  الفائز  وقطع 

كلم/  35.86 األخيرة  املرحلة  في  بلغ  ومبعدل سرعة 

غامن  عبدالله  الفارس  الثاني  املركز  في  وحل  ساعة، 

 )F3( اسطبالت  من  ليلي«  »تاجر  صهوة  على  املري 

املركز  في  جاء  فيما  ساعات،   4:17:12 قدره  بزمن 

صهوة  على  مكتوم  آل  دملوك  بن  حمد  الشيخ  الثالث 

قدره  بزمن   )M7( اسطبالت  من  »ارفيديرسي« 

4:18:18 ساعات.
إيمي لويس تتوج بلقب السيدات

 )F3( اهدت الفارسة اإليرلندية إميي لويس، إسطبالت

اللقب  وهو  كلم،   119 ملسافة  السيدات  سباق  لقب 

الثاني للفارسة واخلامس لإلسطبالت هذا املوسم مما 

يجعلها حتلق بعيدا برصيدها من االنتصارات عن بقية 

اإلسطبالت.

فعاليات  فاحتة  في  أقيم  الذي  السيدات  سباق  وشهد 

أندية  مختلف  من  فارسة   172 مشاركة  املهرجان 

الفارسة  وجنحت  بالدولة،  الفروسية  وإسطبالت 

اإليرلندية في حتقيق اللقب بعد أن قطعت املسافة على 

صهوة اجلواد » توم جونز« من إسطبالت )F3( بزمن 

قدره 4:11:47 ساعات ومبعدل سرعة بلغ في املرحلة 

االخيرة 35.35 كلم/ساعة، تلتها بفارق أقل من ثانية 

رفيقتها االرغوانية سيسليا جارسيا على صهوة »توفكا 
بطل سباق »جميلتي« محتفاًل باللقب.

حمدان بن محمد يتّوج العويسي بكأس المركز الثاني.
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قدرة

على  سبالنزون  مارتينا  ثالثة  حلت  فيما  مجاوري«،  ال 

صهوة »كاردينال آر« من إسطبالت )M7( بزمن قدره 

4:1248 ساعة.
وجاء فوز اميي لويس بعد أن قدمت مستوى رائعا خالل 

14 في املرحلة األولى،  السباق حيث حلت في املركز 

ثم حلت  السابع،  املركز  الى  الثانية  في  قليال  وتقدمت 

الثالثة وقبل األخيرة، وانطلقت بقوة  رابعة في املرحلة 

فوزا  وحتقق  املتصدرة  مع  الفارق  تقليص  في  لتنجح 

مستحقا.

زعبيل تكسب اإلسطبالت 
موستيرت،  جيسيكا  أفريقية  اجلنوب  الفارسة  توجت 

ثاني  في  أقيم  الذي  اخلاصة  اإلسطبالت  سباق  بلقب 

ايام املهرجان وشهد مشاركة كبيرة بلغت 342 فارسًا 

وفارسة ميثلون مختلف إسطبالت وأندية الفروسية في 

الدولة.

زعبيل  إلسطبالت  اللقب،  موستيرت  جيسيكا  واهدت 

محققة فوزها الثاني بالدولة، بعد أداء قوي أكدت فيه 

املدرب،  خطط  وتنفيذ  التحكم  في  ومقدراتها  حنكتها 

كلم،   119 البالغة  للسباق  الكلية  املسافة  وقطعت 

 4:17:08 قدره  بزمن   « هامليت  او  »ار  صهوة  على 

ساعة، ومبعدل سرعة بلغ في املرحلة األخيرة 33.16 

كلم/       ساعة.

على  احلمادي  إبراهيم حسن  الثاني،  املركز  في  وحل 

صهوة »اجيلي دي كردينت« من إسطبالت ماس بزمن 

قدره 4:18:59 ساعة، وجاءت في املركز الثالث ليلى 

الكمدة،  املرزوقي على صهوة »زاجارا« من إسطبالت 

بزمن قدره 4:21:59 ساعة.

سعيد الطاير:
المهرجان يسير من نجاح إلى نجاح

أعرب سعيد الطاير، الرئيس التنفيذي ملجموعة ميدان 

نائب رئيس نادي دبي للفروسية رئيس اللجنة املنظمة 

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ملهرجان 

الذي  الكبير  للنجاح  سعادته  عن  للقدرة،  مكتوم  آل 

من جناح  يسير  املهرجان  أن  مؤكدًا  املهرجان،  حققه 

والتوجيهات  واملتابعة  الكبير  الدعم  بفضل  جناح  إلى 

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  من صاحب  املستمرة 

آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، 

املهرجان  تواجد سموهما املستمر في  إلى أن  مشيرًا 

أثلجت  اخلاصة  التفاصيل  كل  ومتابعة  الفرسان  وبني 

الصدور.

شملت  العام  هذا  املهرجان  سباقات  أن  الطاير  وأكد 

السباق  339 في  منهم  فارس،   1000 أكثر  مشاركة 

رقمًا  ويعتبر  أمس،  أقيم  الذي  للمهرجان  الرئيسي 

قياسيًا باملقارنة مع أكبر بطوالت العالم التي ال يتعدى 

املشاركة بها 150 فارسًا وفارسة.

كل  رضا  إن  قال  للحدث،  التنظيمي  املستوى  وعن 

االحتاد  ومسؤولي  املشاركة  واإلسطبالت  املشاركني 

القدرة،  املهتمة بسباقات  الدولية  اللجان  وكافة  الدولي 

أن  إلى  للحدث، مشيرًا  التنظيمي  النجاح  يظهر حجم 

احلدث  وتقيم  النقاط  كل  دائمًا  ترصد  ميدان  مؤسسة 

من كل جوانبه لضمان النجاح والتطور.

باتريك عون:
خورون بالمشاركة في المهرجان

أكد باتريك عون عن فخرهم بان يكونوا رعاة وشركاء 

رسميني لهذا احلدث املميز، واستمرارهم برعاية كأس 

 160 ملسافة  للقدرة  راشد  بن  محمد  السمو  صاحب 

كلم.

الغالية  للثقة  للفروسية  لنادي دبي  بالشكر  وتقدم عون 

شراكة  بعد  أتت  والتي  لوجنني،  لشركة  منحوها  التي 

وهو  توقيتي  ودورهم كضابط  ميدان،  األمد مع  طويلة 

دور فعال في رياضة الفروسية.

وكشف عون عن تقدمي لوجنني جلائزة قيمة عبارة عن 

ساعة ذات اصدار محدود مصممة فقط لإلمارات تقدم 

لبطل السباق.

أشوك خّنا: شراكة استراتيجية
للطاير للسيارات مع المهرجان

الطاير  لشركة  التنفيذي  املدير  خّنا،  أشوك  أشاد 

»يسعدنا  قائاًل:  لألفراس  جميلتي  بسباق  للسيارات 

في شركة الطاير للسيارات والند روڤر أن نكون أحد 

شركاء النجاح االستراتيجيني ملهرجان صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسنة الثامنة 

مدار  على  جميلتي  لسباق  دعمنا  ويأتي  التوالي.  على 

تلك السنوات إميانًا بأهمية دور رياضة الفروسية بني 

فئات املجتمع، وتعزيزًا للمكانة الكبيرة التي حتظى بها 

املستوى  على  الرياضية  اخلريطة  على  اإلمارات  دولة 

اإلقليمي والدولي”.

وصل  حتى  املهرجان  استمرار  أن  إلى  خّنا  وأشار 

إلى عامه الـثامن، ميثل دلياًل على جناح ومتيز احلدث 

وحتقيق أهدافه بجدارة، فضاًل عن أنه عّزز من مكانة 

السباقات،  إلنهاء  حتملها  قدرة  في  العربية  اخليول 

الفروسية،  رائدة في رياضة  اإلمارات  دولة  أن  مؤكدًا 

هذه  في  تشارك  الرشيدة  الدولة  قيادة  أن  وخاصة 

الرياضة وتقدم لها دعمًا هائاًل.

تتويج أبطال سباق اإلسطبالت الخاصة.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد مع األوائل في سباق »جميلتي«.

الهاجري والعضب يتّوجان الفائزات في سباق السيدات.

عبد الله المري محتفاًل بالفوز.
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كأس ولي عهد الشارقة

المهر »إيه إس عجيب« يواصل تألقه ويتوج باللقب

سلطان  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  بحضور 

القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، كسب اجلواد 

القاسمي  ماجد  بن  الله  عبد  للشيخ  عجيب«  إس  »إيه 

السادس  الشوط  هيتشكوت،  سام  الفارس  وبقيادة 

وتوج  الشارقة.  عهد  ولي  كأس  لقب  على  واخلتامي 

وبقيادة  البسطي  خليفة  مون« حملمد  »ميستيك  اجلواد 

الفارس سام هيتشكوت بكأس سمو الشيخ أحمد بن 

راشد آل مكتوم، وسط احتفالية كبيرة شهدها مضمار 

سباق اخليل في نادي الشارقة للفروسية والسباق .

شهد السباق إلى جانب ولي العهد نائب حاكم الشارقة 

كل من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي 

سعيد  محمد  واملهندس  والسباق،  للفروسية  الشارقة 

الشحي مدير سباقات واسطبالت سمو الشيخ أحمد بن 

راشد آل مكتوم، واملهندس شريف احللواني نائب املدير 

مكتوم،  آل  راشد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  ملكتب  العام 

وسلطان اليحيائي مدير عام النادي والعديد من املالك 

الرايحي، وممثلو  ومربي اخليول ومدربيها ومنهم علي 

الدوائر واجلهات الراعية للسباق.

خيول   6 مع  جوادًا   87 مشاركة  السباق  شهد  كما 

اإلنتاج  وخيول  األصيلة  العربية  اخليول  من  احتياط 

القاب  على  تنافست  األصيلة،  املهجنة  واخليول  احمللي 

درهم،  ألف   640 بلغت  نقدية  وبجوائز  أشواط،   6

وأقيم السباق بالتعاون مع هيئة اإلمارات لسباق اخليل 

وبرعاية مركز دبي العقاري.

قدرة

»إيه إس عجيب« يواصل التألق
شهد الشوط السادس واخلتامي)شوط كأس سمو ولي 

عهد الشارقة(، تفوق املهر »إيه إس عجيب« للشيخ عبد 

الله بن ماجد القاسمي وبقيادة الفارس سام هتشكوت 

الذي حقق املركز األول  في الشوط الذي أقيم برعاية 

م   1200 البطل مسافة  وقطع  العقاري(،  دبي  )مركز 

»ميستيك  اجلواد  توج  كما  دقيقة.   1.18.33 بزمن 

أحمد  الشيخ  بكأس سمو  البسطي  ملالكه خليفة  مون« 

من  املقدم  اخلامس  الشوط  في  مكتوم  آل  راشد  بن 

م   1700 أن قطع مسافة  بعد  العقاري(،  دبي  )مركز 

بزمن 1.48.17 دقيقة.

أحمد  صاحلة  ملالكته  ظبيان«  زيد  »إيه  اجلواد  وظفر 

قطع  أن  بعد  اخلور(  برج  )شوط  للشوط  بطاًل  الغرير 

املهر  وظفر  دقيقة،   1.22.19 بزمن  1200م  مسافة 

الشوط  بلقب  كلداري  زياد  ملالكه  توريتس«  »اشتون 

1200م  مسافة  قطع  أن  بعد  زمردة(،  )شوط  الثاني 

بزمن 1.20.19 دقيقة.

وجنح الفحل »حريز الريف« من اسطبالت العجبان في 

الفوز باملركز األول للشوط الثالث: )شوط فلتات( بعد أن 

وانتزع  2.22.96 دقيقة.  2000م بزمن  قطع مسافة 

الفحل »كنز الريف« من اسطبالت العجبان املركز األول 

للشوط الرابع: )شوط الفردوس( بعد أن قطع مسافة 

1700م بزمن 2.03.60 دقيقة.

السباق شهد تنافسا مثيرا.

الجواد الفائز يعبر خط النهاية.

عبد الله القاسمي و باتريك عون يتّوجون أحد الفائزين.
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في سباق »العوير« بمضمار جبل علي

تألق »ريو تيجري« و«دراكو« يتوج بلقب الشوط الرئيس

سباق

بن  حمدان  الشيخ  لسمو  تيجري«  »ريو  اجلواد  انتزع 

سباق  لقب  دبي  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

في  »تقاتل«،  عن  رأس  بفارق  الري  خلدمات  املشرق 

العوير  سباق  فعاليات  ضمن  أقيم  والذي  السباق 

للخيول مبضمار جبل علي. وقاد اجلواد الفائز الفارس 

رويستون فرنش، وبإشراف سانديب جداف، ومسجاًل 

زمنًا قدره 1:50:79 دقيقة، وجاء ثالثًا »اروواي”.

راشد  بن  أحمد  الشيخ  لسمو  »دراكو«  اجلواد  وحلق 

تاج  وبقيادة  بشاالرد،  نيكوالس  وبإشراف  مكتوم،  آل 

على  متر   1400 ملسافة  الرئيس  الشوط  بلقب  اوشي 

جائزته  البالغ  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  سباق  لقب 

125 ألف درهم. وجاء فوز البطل بفارق 4,25 طول 

عن »وسيم«، فيما جاء ثالثًا »قادرية« وسجل البطل زمنًا 

قدره 1:25:51 دقيقة.

»ايه اف مغوار« بطل االفتتاح
النابودة  خليفة  خلالد  مغوار«  اف  »ايه  اجلواد  فاز 

هارا  فرناندو  وبقيادة  الرايحي،  راشد  علي  وبإشراف 

لقب  على  متر   1400 ملسافة  األول  الشوط  بجائزة 

درهم،  ألف   50 جائزته  البالغ  للمقاوالت  الساحل 

ومسجاًل زمنًا قدره 1:34:84 دقيقة، وجاء تفوق البطل 

ثالثًا  جاء  فيما  العرافة«،  اف  »ايه  عن  طولني  بفارق 

»صافن الريف«.

للسباقات  جولد  لتتش  كوور«  »او  اجلواد  وخطف 

وبإشراف ساتيش سيمار وبقيادة ريتشارد مولن لقب 

الشعفار لالستثمار البالغ جائزته 95 ألف درهم والذي 

أقيم في الشوط األول ملسافة 1400 متر، مسجاًل زمنًا 

قدره 1:24:78 دقيقة، وتفوق البطل بفارق 4 أطوال 

عن »ترينكارد«، فيما جاء ثالثا »متوكد«.

»ابوف نورمال«
يقلب الطاولة في الرابع

قلب اجلواد »ابوف نورمال« لناصر عسكر، وبإشراف 

ساتيش سيمار »ثنائية« وبقيادة ريتشارد مولن »ثنائية« 

ملسافة  الرابع  الشوط  جائزة  خطف  حني  التوقعات 

البالغ  ديرنزتاون  مزارع  سباق  لقب  على  متر   1200

دقيقة،   1:25:51 ومسجاًل  درهم،  ألف   125 جائزته 

وجاء ثانيًا »روزمات«، وحل ثالثًا »ريفلسكوب«.

لوتاه،  العباس  حلسني  جولد«  »ارش  اجلواد  وسجل 

فوزًا  دوبس  باتريك  وبقيادة  واتسون  دوج  وبإشراف 

الفتاً في الشوط اخلامس ملسافة 1950 مترًا على لقب 

درهم،  ألف   75 جائزته  البالغ  الهندسية  التل  سباق 

فيتفوق  وجاء  دقيقة،   1:58:53 قدره  زمنًا  ومسجاًل 

البطل بفارق 3,25 طول عن »كومبليانس«، فيما جاء 

ثالثًا »كرينسبيل”.

»هالو« نجم الختام
وبإشراف  البسطي  خليفة  »هالو« حملمد  اجلواد  حقق 

هارا  فرناندو  وبقيادة  »ثنائية«،  الرايحي  راشد  علي 

حني  املوسم  هذا  التوالي  على  الثاني  فوزه  »ثنائية« 

فاز بالشوط اخلتامي ملسافة 1800 متر على لقب اس 

وسجل  درهم،  الف   85 جائزته  البالغ  يوكيه  اس  آي 

البطل 1:50:72 دقيقة، متفوقًا بفارق 0,75 طول عن 

»هوكر«، فيما جاء ثالثًا »ثاقب”.

تتويج الفائزين في مضمار جبل علي.
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ختام بطولة أبوظبي الدولية 

كريستابس يتوج بالجائزة الكبرى وسعيد يكسب أعلى النقاط

قفز الحواجز

حلق لفارس كريستابس نيرتنكس باجلواد »موون ري« 

فئة  من  لقفز  الدولية  أبوظبي  جائزة  بلقب  التفيا،  من 

األربع جنوم وظفر بكأس جائزة أبوظبي الكبرى، وهو 

الفوز الثاني للفارس كريستابس بعد فوزه قبل اسبوع 

فئة  الدولية من  العني  الكبرى في بطولة  فقط باجلائزة 

الثالث جنوم، ونال الفارس املصري عبد القادر سعيد 

لقفز  العالم  لكأس  التأهيلية  أبوظبي  جولة  نقاط  أعلى 

احلواجز.

اخلميس  من  أيام  ثالثة  في  البطولة  فعاليات  وجرت   

3 وحتى السبت 5 يناير اجلاري، برعاية سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي 

ورعاية  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  وبدعم  للفروسية، 

لوجنني وشركة العواني، وتضمنت 16 شوطا، نصفها 

النجمة  فئة  اآلخر من  والنصف  األربع جنوم،  فئة  من 

الدولية  واملنافسات  الصغيرة،  القفز  خليول  الواحدة 

االطفال،  والفرسان  و)اجلونيورز(  الناشئني  للفرسان 

وشهد املنافسات وتّوج الفائزين عدنان سلطان النعيمي 

للفروسية،  أبوظبي  نادي  عام  مدير  البطولة  رئيس 

وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، 

وعقب  البطولة،  حتكيم  جلنة  رئيس  إبراهيم  وخليل 

متمنيا  الفائزين،  سلطان  عدنان  هنأ  التتويج  مراسم 

بن  منصور  الشيخ  لسمو  شاكرا  للجميع،  التوفيق 

ودعمه  للبطولة  رعايته  للبطولة،  الفخري  الرئيس  زايد 

ألنشطة الفروسية بصفة عامة، ولرياضة قفز احلواجز 

وفرسانها بصفة خاصة، وتقدم بشكره إلى جميع رعاة 

جميع  وإلى  املتصلة،  ومساندتهم  دعمهم  على  البطولة 

إن  وقال  اجناحها،  في  اسهموا  الذين  البطولة  جلان 

املوسم القادم سيشهد تنظيم بطولتني دوليتني في نادي 

العام  من  ديسمبر  آخر  في  األولى  للفروسية،  أبوظبي 

احلالي، والثانية في االسبوع االول من يناير 2020.  

أوائل جائزة أبوظبي الكبرى

جاء فوز كريستابس بجائزة أبوظبي الكبرى في منافسة 

ـ   145( بني  حواجزهما  ارتفاع  يتراوح  جولتني،  من 

إنتقل  وفارسة،  فارسا   28 فيها  وشارك  سم،   )160

منهم 8 فرسان إلى اجلولة الثانية بأداء نظيف خال من 

نقاط اجلزاء، وتصدرهم الفارس كريستابس نيرتنكس 

 )43.81( بلغ  زمن  في  الثانية  اجلولة  أكمل  أن  بعد 

ثانية، وأحرز الفارس املصري عبد القادر سعيد وصافة 

زمنه  وبلغ  ريفردي«  دي  »فينيس  بالفرس  البطولة 

)46.19( ثانية، ونال جائزة املركز الثالث الفارس عبد 

والزمن   »7 شا  شا  »شا  بالفرس  املهيري  حميد  الله 

نصيب  من  كان  الرابع  واملركز  ثانية،   )46.34( بلغ 

»كورتادو«  باجلواد  ترمي  العزيز  عبد  نادية  الفارسة 

والزمن )54.16( ثانية. 

حمشو يفوز بالجائزة الكبرى المصّغرة

السوري أحمد  الفارس  باجلواد »كوينتوس 81« أحرز 

الكبرى املصّغرة من فئة األربع  الفوز باجلائزة  حمشو 

جنوم، وجاءت املنافسة من جولة مع متايز، على حواجز 

فارسا   39 فيها  وشارك  سم،   )145( ارتفاعها  بلغ 

وفارسة، وصعد إلى التمايز 9 منهم، وأكمله دون خطأ 5 

فرسان، ونال جائزة املركز الثاني الفارس املصري عبد 

القادر سعيد مع »هوب فا«، وذهبت جائزة املركز الثالث 

للفارس األملاني يورغ نيفي بالفرس »بي أبيرل فا«.

األلماني فايساب

أول المتأهلين للجائزة الكبرى

»بيلو  باجلواد  فايساب  فليب  األملاني  الفارس  فاز 

السرعة  شوط  في  االول  املركز  بجائزة  هيريزونتي« 

التأهيلي ملنافسة اجلائزة الكبرى من فئة األربع جنوم، 

)145( سم،  الواحدة على حواجز  مبواصفات اجلولة 

وشارك فيها 45 فارسا وفارسة، وجنح منهم 6 فرسان 

لفرسان  نتيجة  وأفضل  خطأ،  دون  اجلولة  إكمال  في 

اإلمارات املركز السادس، وأحرزته الفارسة نادية ترمي 

باجلواد »كورتادو«.

قفزة رائعة.

النعيمي واليحيائي يتّوجان أبطال دولية أبوظبي لقفز الحواجز.
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قفز الحواجز

سالم خميس وأفضل زمن على )140(  

بصحبة  تألقه  السويدي  خميس  سالم  الفارس  واصل 

الفرس »اسبريسو«، وحقق فوزه الثاني في منافسة من 

األخطاء(  بأقل  زمن  )أفضل  الزمن  ضد  واحدة  جولة 

 52 فيها  وشارك  )140( سم،  ارتفاعها  على حواجز 

فارسا وفارسة، وجنح في إكمالها دون خطأ 8 فرسان، 

وأفضل زمن سجله الفارس السويدي مع »اسبريسو« 

وبلغ )55.61( ثانية. 

سالم أحمد يفوز بجائزة ختام المرحلتين

سجل الفارس سالم أحمد السويدي فوزا عزز به رصيد 

فوزه  السويدي  وحقق  البطولة،  في  اإلمارات  فرسان 

من  شوط  في  جاك«  »سناب  اجلواد  بصحبة  األخير 

وشارك  سم،   )130( ارتفاعها  حواجز  على  مرحلتني 

فيها 43 فارسا وفارسة، وجنح منهم 13 فارسا في 

الثاني  املركز  ونال جائزة  املرحلتني دون خطأ،  إكمال 

دو  »أوالك  باجلواد  غريب  هشام  السوري  الفارس 

مونتسيك«. 

راشد بن أحمد يتصدر

أولى تأهيلية الخيول الصغيرة

أحرز الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم باجلواد 

أولى  سنوات( صدارة   6( بي«  اكس  دي  »انفيكتوس 

 )7 ـ   6( الصغيرة  القفز  خليول  التأهيلية  اجلوالت 

ثالث  من  وتتألف  السابعة،  املجموعة  دول  من  سنوات 

بطولة  في  القادم  االسبوع  الثانية  باإلمارات،  جوالت 

حاكم  كأس  بطولة  ضمن  بالشارقة  والثالثة  الشراع، 

النهائي أيضا،  يناير احلالي وفيها يقام  الشارقة آخر 

البطولة  شوط  في  مكتوم  آل  راشد  الشيخ  فوز  وجاء 

الدولية من فئة النجمة الواحدة خليول القفز الصغيرة 

سنوات  و7  سم   120 حواجز  على  سنوات   6( عمر 

على حواجز 130 سم(، مبواصفات اجلولة الواحدة مع 

جولة متايز، وشارك فيها 38 فارسا وفارسة، وأكمل 

اجلولة دون خطأ 13 منهم، وأنهى التمايز دون خطأ 8 

فرسان، ونال جائزة املركز الثاني الفارس سالم أحمد 

السويدي باجلواد »داميوند ويي« )7 سنوات(. 

محمد أشرف يتّوج بجائزة الناشئين

حقق الفارس املصري محمد أشرف باجلواد »كواترو 

من  الدولية،  الناشئني  ملنافسات  الكبرى  اجلائزة   »3

جولة مع متايز على حواجز )130( سم، وشارك فيها 

7 منهم، وأكمله دون  التمايز  إلى  15 فارسا، وصعد 

خطأ 5 فرسان،  وهو الفوز الثاني الذي يحققه الفارس 

أشرف مع »كواترو« على حواجز )130( سم، بعد فوزه 

وأحرز  البطولة،  أيام  أول  في  املرحلتني   منافسة  في 

باجلواد  املازمي  سعيد  الفارس  الثاني  املركز  جائزة 

»الكوماندوز«. 

أسامة الزبيبي يكسب جائزة )الجونيورز( 

أحرز الفارس السوري أسامة الزبيبي بالفرس »بابريكا« 

من  )اجلونيورز(  لفئة  الثانية  الدولية  املنافسة  جائزة 

فيها  وشارك  سم،   )120( حواجز  على  ومتايز  جولة 

28 فارسا وفارسة، وشارك في التمايز 7 منهم، وأكمل 

وجائزة  الزبيبي،  أسامة  الفارس  خطأ  دون  التمايز 

املركز الثاني نالها الفارس السعودي عبد الرحمن النمر 

بالفرس »بير سمبر فاني«. واملنافسة الدولية األولى لفئة 

)اجلونيورز( أقيمت في ثاني أيام البطولة، مبواصفات 

املرحلتني اخلاصة، على ارتفاع )120( سم، وتنافس 

فيها 27 فارسا وفارسة، و11 منهم أكملوا املرحلتني 

أمجد  محمد  األردني  الفارس  وتصدرهم  خطأ،  دون 

بالفرس »إفيرا«.

راشد آل ثاني أول

المنافسة الدولية للفرسان األطفال

حقق الفارس راشد ضرار آل ثاني بالفرس »فيلني اس« 

الفوز بجائزة املركز االول في املنافسة الدولية للفرسان 

األطفال من جولة مع متايز، على حواجز )110( سم، 

ومبشاركة 9 فرسان، وصعد إلى جولة التمايز 4 منهم، 

وجائزة املركز الثاني كانت من نصيب فرسان اإلمارات 

أيضا وأحرزها الفارس عبد الله حمد الكربي باجلواد 

للفرسان  األولى  الدولية  واملنافسة  باتي«.  دو  »لوفر 

األطفال، أقيمت في اليوم الثاني للبطولة، من مرحلتني 

خاصة، على ذات االرتفاع، وشارك فيها 9 فرسان من 

وأكمل  والسعودية،  واألردن  ومصر  وسوريا  اإلمارات 

اجلولتني دون خطأ 4 فرسان، وسيطر فرسان اإلمارات 

الفارس  الثالثة األول، وفاز فيها  املراكز  األطفال على 

عبد الله حمد الكربي باجلواد »لوفر دوس باتي«.

إحدى الفارسات تجتاز أحد الحواجز.



3233 32

بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية

ختام مثير للبطولة وخيول مربط دبي تخطف األضواء

جمال الخيل

الفجيرة  لبطولة  الرابعة  النسخة  فعاليات  ختام  شهد 

جلمال اخليل العربية، منافسات مثيرة وشيقة، وشارك 

أيام 250خيال،   3 أقيمت على مدى  التي  البطولة  في 

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي 

ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم وإشراف جميعة اإلمارات 

للخيول العربية. وحققت البطولة جناحا كبيرا من جميع 

أفضل  من  نخبة  واجتذبت  والتنظيمية  الفنية  النواحي 

مثيرا  تنافسا  اخلتام  منافسات  وشهدت  السالالت، 

وعروضا شيقة قدمتها اخليول املشاركة، وتألقت خيول 

مربط األريام بذهبية وبرونزية وفضية، وحقق مربط دبي 

ذهبيتني، وذهبية لكل من السالم، وامليدان، واحلارثي.

حضور رسمي كبير للبطولة
حرص سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي 

ولي عهد الفجيرة، عل حضور إنطالق البطولة وشارك 

في تتويج الفائزين، كما حضر الفعاليات أيضا الشيخ 

الفجيرة  هيئة  رئيس  الشرقي  حمد  بن  راشد  الدكتور 

الشرقي،  حمد  بن  مكتوم  والشيخ  واإلعالم،  للثقافة 

زايد  والشيخ  الرياضي،  الثقافي  الفجيرة  نادي  رئيس 

بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية اإلمارات للخيول 

العربية، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، 

رئيس احتاد اإلمارات لبناء األجسام واللياقة البدنية، 

ومعالي  الشرقي،  سيف  بن  حمد  بن  أحمد  والشيخ 

محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء 

واملستقبل، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد 

البطولة، وعصام عبدالله،  العام على  الفجيرة املشرف 

مصبح  وعلي  العربية،  للخيول  اإلمارات  جمعية  مدير 

الكعبي، مدير البطولة، وعدد كبير من املالك ومن عشاق 

الفروسية.

“األريام كنوز« بطلة المهرات
قوية  الذهبية  البطوالت  القاب   على  املنافسات  جاءت 

للتقارب الكبير في املستويات، وتوشحت املهرة »األريام 

املهرات، وحلت في  بطولة  بذهبية  األريام  ملربط  كنوز« 

املركز الثاني ونالت اللقب الفضي »ع ج نشيدة« ملربط 

أنيسة«  كيو  »اس  البرونزي  اللقب  نالت  فيما  املسرة، 

لعدنان عبدالله محمد الشحي.

وحصلت على ذهب األفراس »أميرة اجلنادرية الثانية« 

أعلى  حققت  قد  الفرس  هذه  وكانت  الفالح،  ملربط 

 92.83 بلغ  التأهيلية  األشواط  خالل  النقاط  معدالت 

للشيخ  الزبير«  »نهاوند  الفضي  اللقب  ونالت  نقطة، 

البرونز  فيما حصلت على  ثاني،  ال  عبدالله بن محمد 

»اس جي روضة« حملمد هيثم بن فريش الكندي.

تألق » دي ريدا« و«دي نايل”
استهلت« دي ريدا«  األلقاب الذهبية ملربط دبي، عندما 

انتزعت ذهبية املهرات بعمر سنة، تاركة املركز الثاني 

السدمي،  ملربط  دوناتيال«  »فام  الى  الفضي  واللقب 

وحصلت على البرونز »سواري الفارس« ملربط الفارس.

الذهبية  البطوالت  ثاني  دبي  مربط  نايل«  »دي  ومنح 

فيما احتلت  لقب األمهار عمر سنة،  بعد حصوله على 

أمهار مربط األريام املركزين الثاني والثالث حيث نالت 

الفضة والبرونز عبر كل من »األريام رسمي« و«األريام 

سياف”.

الذهبي  باللقب  امليدان،  ملربط  ار«  آي  »االهاري  وتوج 

»أوس  الى  والفضة  الثاني  املركز  تاركا  لألمهار، 

اللقب  ونال  الشامسي،  اجلوعان  حملمد  الهواجر« 

البرونزي »دي ماغنوم« ملربط اجلواهر للخيول العربية.

اللقب  احلارثي،  محسن  حلامد  مرج«  »دي  واقتنص 

أصيل  ايه  »كي  الفضي  اللقب  ونال  للفحول،  الذهبي 

املجد« ملربط الصافنات فيما حصل على اللقب البرونزي 

»سندان ام اس« لسعود علي راشد املزروعي.

محمد بن حمد: دعم القيادة ساعد

على انتشار الفروسية
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي 

عهد الفجيرة ولي عهد الفجيرة على األهمية التي حتظى 

الدعم  بفضل  اإلمارات  في  العربية  اخليول  تربية  بها 

على  والذي ساعد  الرشيدة  القيادة  توليه  الذي  الكبير 

انتشار رياضة الفروسية في الدولة ومشاركة فرسانها 

إلى  سموه  وأشار  والدولية.  اإلقليمية  البطوالت  في 

الدعم الدائم لبطوالت الفروسية ومنافسات محبي اخليل 

بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد 

الشرقي عضو املجلس األعلى حاكم الفجيرة وترسيخ 

بطوالت  منافسات  خارطة  الفجيرةعلى  إمارة  اسم 

بها  حظيت  التي  الواسعة  املشاركة  إلى  الفتًا  اخليل، 

البطولة، والتطور الالفت الذي طرأ عليها في نسختها 

اخليل  حملبي  جامعة  سنوية  بطولة  بوصفها  الرابعة، 

العربي األصيل.

محمد بن حمد وراشد بن حمد وزايد بن حمد والريسي خالل البطولة.

محمد التوحيدي وعبدالعزيز المرازيق مع أحد خيول مربط دبي الفائزة.

محمد بن حمد وزايد بن حمد خالل المنافسات.



3434

جمال الخيل

عصام عبدالله:

الفجيرة بوابة للمشاركات الدولية 
للخيول  اإلمارات  جمعية  مدير  عبدالله  عصام  أكد 

سبيل  في  كبيرة  جهودا  بذلت  اجلمعية  أن  العربية، 

تليق  التي  الرائعة  الصورة  بهذه  البطولة  إخراج 

مبستوى تنظيم الفعاليات بدولة اإلمارات، مشيرا الى 

ان الدعم الكبير من القيادة الرشيدة وضع دولتنا في 

قمة الفروسية العاملية.

وقال عصام عبد الله ان بطولة الفجيرة تكتسب أهمية 

للبطوالت  املشاركني  وتؤهل  للخيول  بوابة  كونها  كبرى 

شهر  في  ستقام  التي  أبوظبي  بطولة  خاصة  الدولية 

فبراير املقبل دبي في مارس.

ان  العربية،  للخيول  االمارات  جميعة  مدير  وأضاف 

النشاط  هذا  لتطوير  خططها  في  ماضية  اجلمعية 

املكانة  في  تتمثل  التي  املكتسبات  على  واحملافظات 

الكبيرة إلنتاج الدولة احمللي والذي اضحى االن يحتل 

مكانة كبيرة.

الحربي: جهود كبيرة

من الجمعية إلنجاح البطولة
جمعية  أن  للبطولة،  العام  املنسق  احلربي  محمد  أكد 

في  كبيرا  جهودا  تبذل  ظلت  العربية  للخيول  اإلمارات 

سمو  بتوجيهات  وذلك  الفجيرة،  بطولة  إجناح  سبيل 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

من  ومتابعة  وبإشراف  الرئاسة  شؤون  وزير  الوزراء 

اجلمعية  رئيس  نائب  نهيان  آل  حمد  بن  زايد  الشيخ 

مشيرا الى ان اجلمعية قامت بالدعم اللوجستي للبطولة 

اخليول  اسطبالت  من  الالزمة  الترتيبات  كل  ووضعت 

يشارك  البطولة  وان  العرض خاصة  ومنصات  املتنقلة 

بها عدد كبير من اخليول.

إحدى المهرات تستعرض جمالها.

HorseFairDubai International

Give your little ones a
fun introduction to horses 
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منصور بن زايد يعتمد برنامج سباقات الخيل لموسم 2020-2019

نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  اعتمد 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة 

لسباقات  الرسمي  البرنامج  اخليل  لسباق  اإلمارات 

اخليل في الدولة ملوسم 2019 –2020.

تشرف هيئة اإلمارات لسباق اخليل على املوسم الذي 

يتضمن 67 سباقًا ينطلق أولها من مضمار ميدان يوم 

أولى  تنطلق   في حني   ، أكتوبر   24 املوافق  اخلميس 

يوم  للفروسية  أبوظبي  العاصمة  مضمار  سباقات 

ERA Fixture List 2019 - 2020
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اجلمعة 25 أكتوبر، وتنطلق أول سباقات مضمار جبل 

علي اجلمعة 1 نوفمبر،  كما يطلق مضمار الشارقة أول 

سباقاته يوم السبت 9 نوفمبر، ويبدأ موسم السباقات 

في مضمار العني يوم اخلميس 14 نوفمبر 2019.

في  للسباقات  يوم   12 اإلماراتي  املوسم  سيتضمن 

مضمار العني، 15 يومًا للسباقات في مضمار أبوظبي، 

و11 في مضمار جبل علي، و6 أيام ملضمار الشارقة، 

إضافًة إلى 23 يوما للسباقات في مضمار ميدان.

نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  صّرح 

رئيس  الرئاسة  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

مجلس إدارة هيئة االمارات لسباق اخليل بهذا الصدد 

موسم  سباقات  برنامج  بإطالق  سعداء  "نحن  قائاًل: 

2019 - 2020 ، الذي يوفر للمدربني وعشاق اخليل 

موسمًا متكاماًل على مضامير الدولة اخلمسة. وأضاف 

ه: "عبر هذا البرنامج نوفر سباقات للخيول احمللية  سموِّ

والدولية سواًء املهجنة األصيلة أو العربية األصيلة".

منصور بن زايد.
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برعاية محمد بن راشد

تكريم الدفعة الثانية لـ »مسار جودلفين« لصناعة الخيول

رعى 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 حفل تخريج الدفعة الثانية 

من منتسبي برنامج »مسار جودلفني« لصناعة اخليول.

  وحضر حفل التكرمي الذي جرى مبدينة جميرا في دبي، 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

التشريفات  دائرة  عام  مدير  سليمان  سعيد  وخليفة 

والضيافة في دبي، وسعيد حميد الطاير رئيس مجلس 

إدارة ميدان وعدد من مالك ومدربي اخليل.

وبدأ احلفل بكلمة ملدير عام جودلفني في دبي وبريطانيا 

نائب  الذي أشاد برؤية صاحب السمو  اندرسون  هيو 

نحو  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

عمومًا  دولة  اإلمارات  في  اخليول  صناعة  مستقبل 

بناء  أهمية  إلى  مشيرًا  اخلصوص،  وجه  على  ودبي 

جيل إماراتي قادر على ممارسة صناعة اخليل تدريبًا 

وفروسية ومشاركة في السباقات الدولية وتربية اخليل.

كما حتدث علي آل علي رئيس برنامج »مسار جودلفني« 

إلى صاحب  والعرفان  الشكر  آيات  أسمى  رفع  الذي 

السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

الوطن  لشباب  الكرمية  ومتابعته  توجيهاته  على  دبي 

الذين يرغبون في االلتحاق بهذا البرنامج إلعداد قادة 

من الشباب قادرين على إدارة قطاع صناعة اخليل بكل 

املركز األول عامليًا في هذه  لتظل دولتنا في  مفرداتها 

اإلمارات  دولة  مجتمع  في  املتوارثة  احليوية  الصناعة 

وحتظى باهتمام كبير من قبل سموه وولي عهده سمو 

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

 تكريم الخريجين
وإلى  احلفل  راعي  السمو  اعتلى صاحب  اخلتام  قبيل 

جانبه ولي عهده منصة التكرمي حيث سلم سمو الشيخ 

إلى  الشهادات  مكتوم  آل  بن راشد  بن محمد  حمدان 

أصحابها وهم خلود احلوسني خريجة جامعية وتدرس 

وملياء  خيل،  وفارسة  العاملية  احلوكمة  في  املاجستير 

خريجة  العبيدلي  وعلياء  معمارية،  مهندسة  النوري 

جامعية في مادة القانون، ونورا الفالسي  حتمل شهادة 

املاجستير، وفاطمة البادي حاصلة على شهادة جامعية 

بن  وسلطان  وفنون«،  »ثقافة  الدولية  الدراسات  في 

طائرات،  مهندس  محمد  ومحمود  السبوسي  الشيبة 

النوري  العزيز  وعبد  ميكانيكي،  مهندس  اجلفال  وعلي 

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  هنأ  خيول.  وقد  مربي 

محمد  بن  الشيخ حمدان  وسمو  مكتوم،  آل  راشد  بن 

في  النجاح  لهم  ومتنيا  الشباب  مكتوم  آل  راشد  بن 

صناعة  مهنة  ممارسة  في  واإلبداع  وحياتهم  عملهم 

اخليل كي يكونوا قدوة إلخوانهم وأخواتهم من شباب 

الذي  املجال  الدخول في هذا  الوطن ويشجعوهم على 

يعد عنوانًا لألخالق الكرمية والتسامح واخلير والثقافة 

والتراث الوطني بامتياز.

الخريجون: شكرًا محمد بن راشد
على الرعاية الكريمة

آيات  أسمى  رافعني  سعادتهم  عن  اخلريجون  أعرب 

بن  الشيخ محمد  السمو  إلى صاحب  والشكر  التقدير 

راشد آل مكتوم، على رعايته الكرمية لهم ومتابعته لهم 

طوال فترة التعلم والتدرب على هذه الصناعة ورياضة 

العرب األصيلة.

البرنامج  أنه استفاد من  وأوضح اخلريج علي اجلفال 

بني  امتدت  التي  الدراسية  الفترة  خالل  الكثير  وتعلم 

رائعة  جتربة  وكانت  وأيرلندا،  وبريطانيا  اإلمارات 

احلواجز  قفز  رياضة  اجلفال  علي  وميارس  ومميزة. 

وشارك في كثير من البطوالت داخل وخارج الدولة، كما 

أسهم في العديد من أنشطة سباقات القدرة، ومثل علي 

اجلفال اإلمارات في بطولة جراند سالم للجو جيستو 

والتي نال خاللها املركز الثالث.

بخوض  سعادته  بالغ  عن  النوري  العزيز  عبد  وأعرب 

جتربة البرنامج، مشيرًا إلى أنها كانت فرصة ممتازة 

ليتعلم الكثير عن خبايا هذه الصناعة التي كان يحبها.

محمد بن راشد يستمع إلى شرح من أحد الخريجين.

بحضور محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يكّرم إحدى الطالبات المتخرجات.

بحضور محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يكّرم أحد الطالب المتخرجين.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد مع الطالب المكّرمين.
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وقال: البرنامج فتح له آفاقًا كبيرة في مجال سباقات 

ما  بعد  املجال  هذا  في  االستمرار  في  ويأمل  اخليل 

البرنامج.  خالل  من  كبيرة  ومعارف  مهارات  اكتسب 

كان  جودلفني  مسار  برنامج  أن  علي  آل  ملياء  وأكدت 

مبثابة حلم حتقق وفرصة غير مسبوقة لتطوير مهاراتها 

ومعارفها في هذا املجال.

وقالت ملياء آل علي إن شغفها باخليل بدأ عندما كانت 

تتلقى أول دروسها في الفروسية وهي في الثانية عشرة 

عندما مت اختيارها للمشاركة في اليوم الوطني بفعالية 

على ظهر اخليل. 

الفروسية  عن  خلفيته  إن  السبوسي  سلطان  وقال 

لها  األسرة  إن  حيث  للبرنامج،  لالنضمام  شجعته 

ارتباط وثيق بالفرويسة ولها تاريخ عريق في سباقات 

القدرة وسباقات سرعة. وأعرب محمد مردود عن بالغ 

للبرنامج، مشيرًا إلى أن البرنامج  سعادته باالنضمام 

كان شاماًل ويحتوي على جوانب مهمة لبناء الشخصية 

وتنمية املقدرات بجانب التخصص في صناعة اخليل.

مبثابة  للبرنامج  انضمامها  احلوسني  خلود  واعتبرت 

في  قدراتها  لتطوير  عنها  تبحث  كانت  نادرة  فرصة 

هذا املجال، مشيرة إلى أن البرنامج وفر لها ولزمالئها 

برامج تدريبية ممتازة.

بانضمامها  سعادتها  عن  العبيدلي  علياء  وأعربت 

التدريبات  أن  إلى  مشيرة  وتخرجها،  للبرنامج 

لها  فتحت  البرنامج  خالل  تلقتها  التي  واملعلومات 

آفاقًا جديدة، وجعلتها اآلن تفكر في كيفية الربط بني 

الفروسية والقانون والتوسع في هذه الفكرة مستقباًل.

في  للجامعة  دخولها  قبل  العبيدلي  علياء  وشاركت 

بطوالت دولية ومحلية لقفز احلواجز مع فريق اإلمارات 

ونالت ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

وتسعى نور الفالسي إلى تنفيذ ما درسته من مهارات 

وعلوم في مجال الفروسية عبر برنامج مسار جودلفني، 

وربطها بخبراتها في مجال الرعاية واالهتمام باحلياة 

البرية.  وحتمل نور الفالسي درجة املاجستير في العلوم، 

وعملت سابقًا في سفاري دبي وجمعية اإلمارات للحياة 

البرية، وهي ناشطة في مجال حفظ ورعاية احليوانات، 

وقادها شغفها باحليوانات والطبيعة لتصبح أول عربية 

تصل القارة القطبية اجلنوبية »انتاركتيكا«، مما أهلها 

ذلك لتصبح سفيرة قطبية رسمية.

وقالت فاطمة البادي، إن االلتحاق بالبرنامج كان فرصة 

الفروسية،  للحصول على قدر كبير من أسرار  عظيمة 

مشيرة إلى أن شغفها باخليول بدأ منذ وقت مبكر لكن 

انشغالها بالدراسة حرمها من مواصلة هوايتها ووجدت 

اآلن فرصة كبيرة في برنامج مسار.

بحضور محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يكّرم إحدى الخريجات.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد ومنصور بن محمد خالل حفل التخريج.
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تعليم الفروسية ـ خاص البادية

حواس الخيل - الرؤيةمهارات ومبادئ الكبح الجسدي

أثناء األساليب ) الطرق( املؤملة نستخدم الكبح اجلسدي 

ونادرًا ما نلجأ للكبح الكيميائي وهذا منطقي اذا كان 

البديل هو املقاومة املؤملة أو فرصة لتعلم اخليل التملص.

تتصّعد الشدة من األسلوب الكريه وهناك احتمال أن 

أقل  اخليل  وجتعل  واخليل  االنسان  بني  العالقة  تتأثر 

طواعية لألساليب املستقبلية.

بعض املشاكل هي نتيجة األخطاء السابقة في التوقيت 

لذلك  مشاكل صحية  بسبب  األخر  وبعضها  والتنسيق 

بالتعديل  البدء  قبل  البيطرية  املشورة  طلب  ينبغي 

السلوكي.

للخلف  التراجع  اخليل  رفض  عند   , املثال  سبيل  على 

علينا أواًل فحص آالم الظهر.

مبجرد بدء استجابة التحليق, ستستمر معظم اخليول 

املكبوحة عن طريق الرأس بالنضال حتى يزول الضغط 

احمليط به , وهذا ما سبب ربط اخليول برسن متني ) أو 

طوق الرأس( وعدم االعتماد ابدًا على العنان أو املوّجه 

املتصل باللجام.

ميكن أن يربط اخليل بجدائل معصوبة متصلة بجسم 

التحرر  سريعة  العقد  أو  املعصوبة  اجلدائل   . صلب 

تتحرر  أو  ستنفصل  ألنها  الصراع  عند  آمنة  ستكون 

عندما نأخذ حجم احلصان بعني االعتبار ، فلديه أكبر 

عيون في كل الثدييات البرية، مما يدل على أهمية هذا 

احلس بالنسبة للحصان. لديه رؤية ممتازة، مبا في ذلك 

الرؤية الليلية، و تستطيع أن ترى تقريبا بنفس اجلودة 

في الليل و خالل ساعات النهار.

فاخليل،  اإلنسان.  رؤية  عن  متاما  اخليل  رؤية  تختلف 

رؤية  لديها  تفترس،  التي  الرعوية  احليوانات  كمعظم 

أحادية. تتوضع أعينها على جانبي الرأس، وترى بشكل 

مستقل بكل عني. وهذا يعطي احلصان نطاقا أوسع من 

الرؤية، وهو أمر مهم في مراقبة اخلطر وتناول الطعام 

في نفس الوقت، كما أنه ميكن أن يرى األمام واخللف 

واجلانبني في ذات الوقت.

إذا حترك شيء ما واسترعى اهتمام احلصان، ميكن 

للحصان التبديل إلى استخدام الرؤية الثنائية، بواسطة 

مواجهة الكائن واستخدام كلتا العينني في الوقت ذاته.

فعمق  احلصان،  عني  شبكية  تصميم  لطريقة  نظرا 

اإلدراك لديه سيئ للغاية. وهذا هو السبب بكون اخليل 

مترددة في اقتحام املجاالت املظللة، أو اجلحور. عليها 

أن تتعلم أن تثق بتقدير فارسها أو املعالج في كثير من 

احلاالت. احلصان غير قادر على تغيير شكل العدسات 

داخل العني بالطريقة التي ميكن لإلنسان أن يقوم بها، 

نتيجة لذلك للتركيز على الصورة عليه أن يرفع الرأس 

ويخفضه. وهذا ميكن أن يساء تفسيره من قبل البشر 

كسلوك مراوغ. اخليل بطبيعة احلال أكثر نشاطا حوالي 

الفجر والغروب، وبالتالي فبصرها أفضل من اإلنسان 

في الضوء اجلزئي. لكن عيونها ال تتكيف بشكل جيد 

جدا على التعامل مع التغيرات السريعة في السطوع، 

إلى  املضيء  اخلارج  من  االنتقال  املثال  سبيل  على 

الداخل املظلم، وبالتالي، قد تكون بعض اخليل مترددة 

في دخول األماكن املظلمة.

سلوك  من  بعضا  يفسر  أن  ميكن  العينني  موضع 

يقرب  لديه ما  الرغم من أن احلصان  احلصان. وعلى 

الرؤية، مبا في ذلك ما يقرب من  من 360 درجة من 

كامل املنطقة وراءه، إال انه لديه اثنتني من البقع العمياء 

الضيقة، خلف الردف وأمام األنف مباشرة. قد يكون 

مت  إذا  يرفس  قد  احلصان  أن  في  السبب  هو  هذا 

هناك  ولكن   , والعنان  التوجه  حبال  من  أكبر  بسرعة 

وبذلك  للخيل  تعزيز  هو  السريع  الهروب  ألن  مفارقة 

تزداد نسبة حدوث الصراعات في املستقبل.

أفضل طريقة هي تدريب اخليل على التقدم لألمام من 

خالل ضغط التوجيه وبعدها ربط حبل التوجيه )القيادة( 

بأنبوب العربة الداخلي املرتبط بقوة بنقطة متينة حيث 

يكون سطح اخليل آمن.

في احلاالت النادرة التي ميانع بها اخليل, يعمل األنبوب 

الداخلي كـ يد قوية.

اخلطورة  شديد  أمر  املذعورة  اخليول  عن  االفراج 

ً اذا كان هناك أكثر من خيل مربوط ومحفز  وخاصة 

بالهرع االجتماعي.

تنفك  ال  التحرر  سريعة  العقد  أن  بالذكر  اجلدير  من 

احلاالت  هذه  وفي  الضغط  تكون حتت  عندما  بسهولة 

يفضل استخدام عقدة الكرسي.

الرأس  حركة  يعزز  األنف  ارتفاع  في  اخليول  ربط 

الذي  اخليل,  طول  يحدد  الذي  املجال  الطبيعية ضمن 

يجب أن يكون قصير على احلد الضي مينع اخليل من 

وصع ساقه على احلبل و طويل إلى احلد الذي يسمح 

بدوران وانعطاف رأس اخليل.

خطورة صراع اخليل جتاه القيود اجلسدية عن طريق 

أن  تعني  للحرية,  سعيًا  عمياء  بطريقة  اطرافه  ضرب 

علينا جتب احلبل وأدوات الكبح إن أمكن ذلك.

اشتعال احلبال أو حتى متزقها ينتج من تقنيات الربط, 

الكبح أو التطويق حتى في حاالت التدريب املمتازة.

الربط  الكيميائية على تقنيات  العوامل  عمومًا , تفوقت 
ألنه ال يوجد أي مبرر للسماح للخيل مبهاجمة القيود 

اجلسدية عندما ال يكون هناك دليل على أن هذه احلادثة 

ستنتهي. اذا كان اخليل ال يتعلم العالقات اجليدة مع 

لم  شيء,  أي  تعليمه  جتنب  أن  علينا  عندئذ  املوظفني 

من  حتد  التعتيم  تقنيات  استخدام  أن  من  التأكد  يتم 

استجابات اخلوف جتاه احلقن و التقليم.

يبلغ االندروفني ذروته في البالزما عند الصباح الباكر 

الوقت أقل حساسية  و من احملتمل أن تكون في هذا 

الوقت  هو  الوقت  هذا  يعتبر  لذلك  الضارة,  للمؤثرات 

املثالي للمباشرة باألساليب البغيضة االختيارية.

الصعب  من  جتعل  التهديدات  من  للفرار  اخليل  ميول 

التعامل معه في العراء وحتى محاوالت ركنه في حقل 

أو حظيرة ملعارضته هو اختيار سيء اذا كان اإلسطبل 

ميتلك يطح عدمي االنزالق.

يتفاجأ. كما  االقتراب منه من اخللف، حيث ميكن أن 

أنه أيضا السبب في أنه إذا دوعب من اجلزء األمامي 

وهذا  حاد.  بشكل  يتراجع  قد  فاحلصان  الوجه،  من 

أن  احلصان  يستطيع  ال  القفز،  عند  أنه  أيضا  يعني 

يقلع، وهكذا فهو يحكم  القفزة عندما  أو  يرى األرض 

من  االقتراب  عند  املكتسبة  الذاكرة  من  االرتفاع  على 

السياج.

احلصان قادر أيضا على رؤية حركة على مسافة بعيدة 

جدا، وهذا يفسر السبب في أن اخليل قد تتوقف فجأة 

عندما تكون في جولة خارجا وتبدو بأنها في حالة تأهب 

لشيء بعيد في األفق، والذي ال يستطيع الفارس رؤيته.

وتشير البحوث إلى أن اخليل لديها رؤية ثنائية األلوان، 

مما يعني أنها تستطيع التمييز بني نوعني من األلوان 

األلوان، مما  ثالثية  رؤية  فلديهم  البشر  أما  الرئيسية. 

يعني أنهم يستطيعون التمييز بني ثالثة ألوان رئيسية. 

كثافة.  أقل  هي  اخليل  تراها  التي  األلوان  من  العديد 

جتذب  الطبيعية  األلوان  مع  تتباين  التي  فاأللوان 

على  املعلق  الفاقع  األحمر  فاملعطف  وهكذا  انتباهها، 

بوابة احلقل قد يفزعها. ميكن أن تشوش املواد العاكسة 

اخليل أحيانا أو أن تفزعها. أي إضاءة تشوه األلوان 

الطبيعية، مبا في ذلك بعض اإلضاءة الليلية، ميكن أن 

تؤثر أيضا على الطريقة التي يدركون بها األشياء.

احلصان  فعيون  للرؤية،  تستخدم  كونها  عن  وفضال 

للحالة املزاجية، فالعيون  هي أيضا أداة تواصل قيمة 

أما  مسترخ،  حصان  على  تدل  الناعمة  املسترخية 

أو  عصبي  فهو  العينني  بياض  يبرز  الذي  احلصان 

نطاق  على  البعض  بعضها  تتواصل اخليل مع  متوتر. 

اجلسد  لغة  شفهي.  غير  تخاطبا  مستخدمة  واسع 

سبيل  فعلى  مزاجه،  عن  الكثير  تروي  احلصان  لدى 

وتعرية األسنان  األنف،  الوجه من جتعد  تعابير  املثال 

وانتصاب األذنني للخلف هي حتذير، ورمبا تسبق القيام 

بالعض. ويظهر الرأس املنخفض أن احلصان مسترخ، 

إلى األرض  وإذا كان احلصان يخفض رأسه وصوال 

فهذه عالمة على اخلضوع، وخاصة إذا كان مصحوبا 

اللعق. سيتم تغطية املزيد عن التواصل  بالتكشيرة أو 

بني اخليل في وقت الحق.
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تعليم الفروسية ـ خاص البادية

تمارين هامة للياقة الفرسان

بعشرات  الفارس  وزن  وزنه  يفوق  حصان  قيادة 

استعداد  إلى  ويحتاج  جسديًا  مرهق  أمر  األضعاف 

كبير جسديًا وفكريًا من جانب الفارس.

وهذه اللياقة ال ميكن احلصول عليها من خالل متارين 

خالل  من  أيضًا  بل  فحسب،  اخليل  وركوب  الفروسية 

النشاطات الرياضية األخرى.

وتتعرفون فيما يلي إلى خمسة متارين تزيد قوة الفارس 

ولياقته:

اليوغا
ومتديدها،  العضالت  إرخاء  رياضات  أحد  اليوغا هي 

وهذا النوع من االسترخاء ضروري لعضالت الفارس، 

الهدوء  بث  في  اليوغا  وتساعد  التمارين.  وبعد  قبل 

دفع  في  أساسي  الهدوء  وهذا  الفارس،  في  الداخلي 

احلصان للشعور بالطمأنينة مع قائده.

تمديد الساقين
أوتار الركبة والعرقوب مهمة جدًا للفارس، فحتى يتعود 

الفارس على استعمال الركبان، عليه متديد أوتار الركبة 

الساق،  عضلة  مترين  إلى  باإلضافة  اجللوس،  أثناء 

املعروفة بالبطة، من خالل الرفع واجللوس.

تمارين عضالت الفخذ الداخلية
أثناء ركوب اخليل، يثبت الفارس جسده على احلصان 

باستعمال عضالت فخذه الداخلية. لذا، من املهم تدريب 

هذه العضالت من خالل متارين القرفصاء، أو التدرب 

على الضغط على كرة بحجم كرة اليد بني الفخذين.

تمارين المعدة
متارين الضغط واملعدة مبختلف أنواعها تقوي اجلذع 

وجتعل جتربة القيادة أقل جهدًا.

تمارين الرقبة
مترين املفصل القذالي املوجود في مؤخرة الرأس كي 

الفارس  وضعية  جعل  في  جدًا  أساسية  مرونته  تزيد 

واحلصان مستقيمة. فبمجرد أن يحني الفارس رأسه 

التوازن،  إلعادة  ميينًا  جسمه  سيميل  اليسار،  إلى 

والنتيجة هي قيادة غير مريحة للحصان. ملنع هذا، على 

الفارس ممارسة متارين متساوية القياس على الرقبة، 

املستقيمة  الوضعية  واتخاذ  واألكتاف،  الذقن  وبتمديد 

على الدوام أثناء السير واجللوس.

أسباب تمرد الحصان على الفارس؟

يتساءل الكثير من الفرسان عن السبب من وراء تغير 

تصرفات اخليول، بعد فترة من شرائها. وتبدأ مالمح 

التمرد والعناد، بالظهور على احلصان، مبا ال يعكس 

تهذيبه وطاعته.

والسبب يعود إلى بعض األخطاء التي يقوم بها الفارس 

أثناء التعامل مع حصانه، والتي تفسد تصرفاته. فإذا 

تساهل الفارس مع أخطاء احلصان الصغيرة، سيؤدي 

جتاهل  حد  إلى  بأخطائه  احلصان  متادي  إلى  ذلك 

الفارس وعدم احترامه.

الثقة  إبداء  على  احرص  األمر،  هذا  حصول  ولتجنب 

أمام احلصان دائمًا، ووجه إليه أوامر دائمة.

ما  الفرسان  بها  يقوم  إلى أخطاء  يلي  فيما  وتتعرفون 

 Horse“ موقع  بحسب  اخليول  مترد  بحالة  يتسبب 

”Channel

أواًل: ترك الحصان لتناول العشب
بناء على رغبته

إذا سمحت للحصان بتناول العشب دون إذنك، سيتفهم 

احلصان أنه أخذ مكانك في القيادة. عندها، سيحاول 

تعامل  تصرفاته.  باقي  في  االنصياع  وعدم  التمادي 

بالطعام،  األمر  يتعلق  عندما  احلصان  مع  بحساسية 

وخصوصًا أن القرار يعود حصرًا للفارس.

ثانيًا: السماح للحصان بالوقوف
في المكان الذي يريده

وبعد  ما،  مكان  في  الوقوف  حصانك  من  تطلب  قد 

أو  بسيطة،  بخطوات  التحرك  يحاول  جتده  حلظات 

التصرف،  هذا  املعاكس.  االجتاه  في  الذهاب  يحاول 

بقدرته  يعتقد  احلصان  أن  يعني  بساطته،  من  بالرغم 

أثناء  للخطر  حياتك  ويعّرض  أوامرك،  جتاهل  على 

إشارة  دون  بالتحرك  للحصان  السماح  معه.  التعامل 

أو إذن منك يعني أنه في املستقبل قد يتحرك قبل أن 

متتطيه بالكامل.

ثالثًا: االنحراف لتجنب عوائق
أو أشياء معينة دون إذنك

قد تقود احلصان في املضمار على مسار معني، وأثناء 

السير يلمح احلصان عائقًا معينًا في مساره على بعد 

خطوات. وإذا غّير احلصان مساره لتجنب العائق بدون 

إذنك، قد يبدأ بتغيير مسار السير أو رفض السير كلما 

أراد ذلك. لذا، امنع احلصان من هذه املمارسات التي 

تنم على قلة االحترام للفارس.
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بولو

تفوق على غنتوت في النهائي
فريق اإلمارات بقيادة ميثاء بنت محمد يتوج بلقب دولية البولو

بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  بقيادة  اإلمارات  فريق  توج 

محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب بطولة اإلمارات الدولية 

املفتوحة للبولو، بعد ان تفوق على فريق غنتوت في ختام 

غنتوت،  بنادي  الرئيسي  زايد  الشيخ  مبلعب  البطولة، 

رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  سمو  برعاية 

نادي غنتوت لسباق اخليل والبولو، بالتنسيق مع جمعية 

الرياضي،  أبوظبي  مجلس  من  ودعم  للبولو،  اإلمارات 

نهيان،  آل  زايد  بن  فالح  بن  سلطان  الشيخ  بحضور 

والشيخ املهندس خالد بن خليفة بن محمد آل نهيان.

فريق  على  املثير  بفوزه  البطل  الفريق  تتويج  وجاء 

غنتوت بالهدف الذهبي، بنتيجة 8-9، بعد مباراة رائعة 

متكافئة متيزت بالندية واإلثارة واألداء السريع واملفتوح 

من العبي الفريقني، وشهد اللقاء العديد من التحوالت 

بهدفني  اإلمارات  فريق  وافتتحه  أشواطه،  امتداد  على 

هدف  بينها  من  أهداف   8 سجل  الذي  بانيلو،  لتومي 

إلى  التتويج،  الفريق ملنصة  قاد  الذي  الذهبي،  املباراة 

جانب هدفي فيدي بوتوبسكي، فيما سجل لفريق غنتوت 

دسمال،  بن  يوسف  الفريق  كابنت  الفضي  الوصيف 

ومارتن وكرسيبو )هدفني لكل منهم(، و3 أهداف لالعب 

سنيسينتا.

أبوظبي يتفوق على الحبتور
جنح  والرابع،  الثالث  املركزين  حتديد  مباراة  في 

الثالث  باملركز  الفوز  في  اللقب(  )حامل  أبوظبي  فريق 

بنتيجة  الرابع  احلبتور  فريق  على  بفوزه  البرونزي، 

انطالقة  منذ  أبوظبي  لفريق  كاملة  سيطرة  بعد   ،8-2

أشواط املباراة، التي سبقت املباراة اخلتامية للبطولة.

وكانت البطولة التي نظمها نادي غنتوت بنجاح كبير، 

قد شهدت مشاركة 5 فرق ضمت العديد من الالعبني 

العاملني املصنفني، إلى جانب كوكبة من العبي اإلمارات 

آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  بقيادة 

مكتوم.

تتويج الفائزين
عقب ختام املباراة قام الشيخ سلطان بن فالح بن زايد 

آل نهيان، بحضور سعيد بن حوفان املنصوري، نائب 

رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد النعيمي مدير عام 

النادي، وعدد من رجال السلك الدبلوماسي املعتمدين 

لدى الدولة، وبعض الشخصيات الرياضية والضيوف، 

وعدد من ممثلي اجلهات الراعية للبطولة، بتسليم كأس 

آل  بن راشد  بنت محمد  ميثاء  الشيخة  لسمو  البطولة 

مكتوم، قائده فريق اإلمارات الذهبي، فيما تسلم فريق 

البطولة،  جنوم  تكرمي  ومت  الفضية،  امليداليات  غنتوت 

دسمال  بن  يوسف  غنتوت  فريق  قائد  مقدمتهم  وفي 

كما  إماراتي،  العب  أفضل  بجائزة  الفائز  السويدي، 

وفاز  البطولة،  بجائزة  غنتوت  نادي  من  )البوني(  فاز 

العب فريق اإلمارات األرجنتيني توميا بانيويل، بجائزة 

أحسن العب محترف، كما شمل التكرمي اجلهات الراعية 

والسحب على اجلوائز املجانية، مع تكرمي الفائزين في 

سلطان بن فالح وخالد بن خليفة يفتتحان المباراة النهائية.

ميثاء بنت محمد تحمل كأس دولية البولو خالل تتويج فريق اإلمارات.



4849 48

بولو

مسابقات أجمل زي.

فقرات احتفالية
الفقرات  من  العديد  اخلتامي  احلفل  مراسم  شهدت 

االحتفالية الرائعة، التي وجدت جتاوبًا من عشاق بولو 

اللعبة على  أبرز جنوم  البطولة  بعد أن ضمت  غنتوت، 

املستوى احمللي والعاملي. 

وقد مت تقدمي العديد من الفقرات االحتفالية الترفيهية، 

وتدشني القرية التراثية، واالستمتاع بعرض القفز احلر 

أفراح  وفرقة  اإلمارات،  أبطال  مبشاركة  باملظالت، 

الترفيهية، كما شاركت فرق  وقرية األطفال  اإلمارات، 

الفنون الشعبية.

سعيد بن حوفان يقدم التهنئة
لفريق اإلمارات

رئيس مجلس  نائب  املنصوري،  بن حوفان  أكد سعيد 

إدارة النادي، أن هذه النجاحات التي تشهدها رياضة 

فيها  الفضل  يرجع  غنتوت،  بنادي  والبولو  الفروسية 

النادي  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  لسمو 

لرعايته ودعمه غير احملدود، ومتابعاته الدؤوبة لنشاط 

النادي، وحرص سموه على توفير كل ما هو جديد من 

حيث اإلضافات ملنشآت هذا الصرح الرياضي الكبير، 

وجلب أفضل اخليول. 

بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  بقيادة  اإلمارات  فريق  وهنأ 

محمد بن راشد آل مكتوم، التي أعطت مشاركتها نوعًا 

استقطبت  التي  الفرق  كل  لدى  واحليوية  احلماس  من 

العديد من الالعبني البارزين من مواطنني ومحترفني.

أحمد النعيمي يشيد بالبطولة
باملشاركة  النادي،  عام  مدير  النعيمي  أحمد  أشاد 

السنوية،  البطولة  ضمتها  التي  الفرق  لكل  اإليجابية 

وأسهمت في طفرة البولو اإلماراتي، بعد أن ضمت 5 

فرق قوية، وشهدت تألق العديد من الالعبني املصنفني، 

املستمر  دعمه  على  الرياضي  أبوظبي  مجلس  وشكر 

للبولو  اإلمارات  جمعية  شكر  كما  النادي،  ملسيرة 

جلهودها الفنية التي أسهمت في جناح البطولة، وخص 

وابن  الرسمية،  النادي  سيارة  مزراتي  شركة  بالشكر 

حم للسفر، وعيادة نور الوصل للدور الطبي املقدر، واي 

بغنتوت  اجلزيرة  توليب  جولدن  ومنتجع  وفندق  فيزا، 

قامت  التي  الرياضية  أبوظبي  وقنوات  أبوظبي،  في 

مواقع  مباشرة، وشكر جنوم  الهواء  على  اخلتام  بنقل 

التواصل االجتماعي لتغطية البطولة.

فعاليات األطفال خالل الحفل الختامي.

إحدى فقرات حفل الختام.

البطولة شهدت فعاليات مختلفة.

حضور جماهيري كبير خالل البطولة.
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بمشاركة ميثاء بنت محمد
آر ايه بن دري يتوج بكأس ونستون تشرشل بمنتجع ونادي الحبتور

مبشاركة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد ال 

فعاليات  للبولو  احلبتور  ونادي  منتجع  شهد  مكتوم، 

 6 فيها  شارك  التي  تشرشل  ونستون  كأس  بطولة 

حل  الذي  للبولو  اإلمارات  فريق  سموها  وقادت  فرق، 

وصيفا بعد خسارته من فريق آر ايه بن دري، وشهد 

فعاليات اخلتام أيضا مبارة أخرى بني فريقي احلبتور 

بفوز  انتهت  والرابع،  الثالث  املركزين  لتحديد  وبنكاش 

الوطني  بالنشيد  الفعاليات  افتتحت  احلبتور.  فريق 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة ومن ثم إنطلقت املباراة 

النهائية التي بدأت بتقدمي اعضاء الفريقني وضم فريق 

اإلمارات للبولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد 

هيلي  وبيلي  اكونا،  ناتشو  بانيلو،  توماس  مكتوم،  ال 

فيما ضم فريق آر ايه بن دري كل من خالد بن دري، 

راشد الفالحي، اندريه البالسيت، وتومي إريارت.

مباراة قوية
االول  بداية شوطها  منذ  قوية  مباراة  الفريقان  قدمان 

وحتى نهاية شوطها الرابع. تناوب الفريقان في التقدم 

مع نهاية كل شوط وفي نهاية الشوط االخير حقق فريق 

آر ايه بن دري للبولو الفوز بنتيجة 8.5 مقابل 8 اهداف 

لفريق اإلمارات.

اما مباراة احلبتور وبنكاش، فقد متيزت بالقوة واإلثارة، 

وكانت السيطرة في اغلب أوقاتها لفريق احلبتور الذي 

 1.5 مقابل   8 بنتيجة  منافسه  على  كبيرا  فوزا  حقق 

لفريق بنكاش. وتكون فريق احلبتور من حبتور احلبتور، 

ابوجلباين.  ورجاء  كوتينو،  جستو  برسفورد،  تومي 

بنكاش،  حيدر  عبار،  الدكتور  بنكاش  فريق  فيما ضم 

فريدريكو بوتوبسكي، وماورو قوميز.

وعقب اخلتام قام حميد بن دري، رئيس مجلس إدارة 

بالقاب  الفائزين  بتتويج  دري،  بن  مشاريع  ومؤسس 

جائزة  إريارت  تومي  ونال  تشرشل.  ونستون  كأس 

افضل العب باإلضافة الى فوز جواده »شاكيرا« بجائزة 

عدد  البطولة  ختام  وشهد  البطولة.  في  جواد  افضل 

أبناء اجلالية  اللعبة وعدد من  كبير من محبي وعشاق 

البريطانية. يشار الى ان فريق بنجاش للبولو يحمل لقب 

النسخة املاضية من كأس السير ونستون تشرشل بعد 

بنتيجة  اإلمارات  فريق  على  النهائية  املباراة  في  فوزه 

سبعة أهداف مقابل ستة.

المباراة الختامية شهدت منافسات مثيرة.

تتويج فريق »آر إيه بن دري« بكأس تشرشل للبولو.
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بقيادة ميثاء بنت محمد
فريق اإلمارات للبولو يفوز بكأس اليوم الوطني بمنتجع الحبتور

باالحتفاالت  للبولو  احلبتور  نادي  مشاركة  اطار  في 

لدولة اإلمارات، نظم  السابع واألربعني  الوطني  باليوم 

البطوله  وحققت  الوطني  اليوم  كاس  بطولة  النادي 

الفرق  بني  قوي  تنافس  من  شهدته  ملا  كبيرا  جناحا 

الستة املشاركة، وقادت سمو الشيخة ميثة بنت محمد 

فريق  على  للفوز  اإلمارات  فريق  مكتوم،  آل  راشد  بن 

من  كل  اإلمارات  فريق  وضم   ،7-6 بنتيجة  احلبتور 

فيما ضم  اكونا،  وناتشو  بانلو،  توماس  جيرمو هيلي، 

كويتينو،  جستو  احلبتور،  محمد  قائده  احلبتور  فريق 

هوغو لويس، وتوماس إرياتي، وسبقت املباراة اخلتامية 

بني  وجمعت  والرابع،  الثالث  املركزين  حتديد  مباراة 

مهرة  فريق  فيها  وفاز  احلبتور(،  و)ذئاب  مهرة  فريَقي 

بستة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف الهدف..

مباراة الختام
مت  ثم  للدولة  الوطني  بالنشيد  اخلتام،  فعاليات  بدأت 

إطالق عددا كبيرا من البالونات بألوان علم اإلمارات، 

وتبع ذلك تقدمي الالعبني اعضاء فريقي احلبتور وفريق 

انخرط  املباراة  بداية  صافرة  إنطالق  ومنذ  اإلمارات، 

الفريقان في مباراة متقاربة في املستوى والنتيجة حيث 

انتهى شوطها األول بالتعادل اإليجابي 2-2. 

الرمت  بنفس  املباراة  استمرت  الثاني  الشوط  في 

واملستوى الذي كانت عليه، وبعد التعادل 5 أهداف لكل، 

تقدم فريق احلبتور بالهدف السادس في الشوط الثالث 

عن طريق هوغو لويس الذي متكن من ترجمة متريرة 

طويلة من توماس إرياتي الى هدف السبق، ولكن هذا 

بالكاس  بالفوز  اإلمارات  فريق  امال  على  يقضي  لم 

اإلمارات  فريق  متكن  األخيرة،  الدقائق  اقتراب  فمع 

من تسجيل هدفني متتاليني، وبذلك توج فريق اإلمارات 

بكأس اليوم الوطني اإلماراتي 2018 وحصل توماس 

بانلو على جائزة أفضل العب في املباراة النهائية و«او 

هاكينني« من فريق بولو احلبتور كأفضل جواد.

ميثاء بنت محمد خالل التتويج بحضور خلف الحبتور.

خلف الحبتور وراشد الحبتور خالل التتويج.

محمد الحبتور مع أعضاء فريقه بحضور خلف الحبتور.
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ميثاء بنت محمد:
سيدات )اإلمارات( يشارك باألرجنتين

آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمّو  أعربت 

وفريقها  سعادتها  عن  اإلمارات،  فريق  رئيسة  مكتوم، 

بأنه  الفوز  واصفة  الوطني،  اليوم  بطولة  بكأس  بالفوز 

جميل وفي مناسبة هي األجمل.

وقالت سموها إن الفوز بداية جيدة للموسم، عالوة على 

لها  الوطنية  املناسبات  مع  تتزامن  التي  البطوالت  أن 

مذاق خاص، والفوز بها ميثل أهمية بالغة للفريق. 

آل  راشد  بن  بنت محمد  ميثاء  الشيخة  وكشفت سمو 

مكتوم،  مشاركة فريق سيدات اإلمارات في أول بطولة 

خصيصًا  تقام  التي  الثانية  وهي  للسيدات،  خارجية 

أن  مؤكدة  فرق،   4 مبشاركة  األرجنتني  في  للسيدات 

البطولة تعد فرصة ذهبية لتجربة العبتنا اجلديدة التي 

وهي  املوسم  هذا  الفريق  صفوف  إلى  ضمها  نعتزم 

البريطانية هايزيل جاكسون )9( جول وتعد من أفضل 

3 العبات في العالم، مؤكدة أنها ستشارك في نسخة 

العام املقبل. 

خلف الحبتور: الكل فائز
مجموعة  ورئيس  مؤسس  احلبتور  أحمد  خلف  رفع 

القيادة  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  احلبتور 

اليوم الوطني ال47 لدولة االمارات  الرشيدة مبناسبة 

وأسرة  البالغة  سعادته  عن  وأعرب  املتحدة  العربية 

املجموعة باملشاركة في االحتفال باليوم الوطني ال47 

للدولة الذي يتزامن مع »عام زايد«.

فالكل  البطولة  في  خاسر  وال  فائز  هناك  »ليس  وقال: 

فائز ألنها مناسبة وطنية عظيمة في جوهرها وأهدافها 

والفرحة بها واجبة ألننا نستلهم منها الكثير مما حتقق 

الرائعة  السنوات  هذه  مدار  على  االمارات  الحتاد 

بنتائجها التي أصبحت مثار إعجاب العالم أجمع«.

املباراة  بنتيجة  الفائز  اإلمارات  فريق  احلبتور  وهنأ 

النهائية وخص بالتهنئة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد 

جميع  هنأ  كما  الفريق  رئيسة  مكتوم  آل  راشد  بن 

املشاركني في البطولة.
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بحضور جماهيري كبير
غنتوت للبولو يحتفي بـ »عام زايد« بالفوز على مونتي كارلو

فاز فريق غنتوت لسباق اخليل والبولو على فريق مونتي 

كارلو للبولو 6-7 في املباراة الودية الدولية التي أقيمت 

حتت رعاية سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس 

احتفاالت  ضمن  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت  نادي 

عشاق  من  كبير  حضور  وسط  زايد«  »عام  بـ  النادي 

اللعبة وجالية مونتي كارلو إحدى املناطق اإلدارية في 

إمارة موناكو.

املطر  زخات  عقب  رائعة  أجواء  في  املباراة  جاءت 

من  اإلشادة  وجد  بشكل  لها  اإلعداد  النادي  وأحسن 

االحتاد  منافسات جائزة  الذين شهدوا  البالد  ضيوف 

للطيران الكبرى للفورموال1- في أبوظبي.

اليبهوني، عضو  املباراة االحتفالية مطر سهيل  حضر 

الوطني االحتادي عضو مجلس إدارة مجلس  املجلس 

أبوظبي الرياضي، رئيس اللجنة املنظمة لسباقات كأس 

العربية األصيلة،  للخيول  الدولة  السمو رئيس  صاحب 

مجلس  رئيس  نائب  املنصوري  حوفان  بن  وسعيد 

النادي، وأحمد النعيمي مدير عام النادي، وفرانشيسكو 

ميترينج رئيس احتاد مونتي كارلو للبولو، وضيف شرف 

اللبناني راغب عالمة الذي رمى ضربه  الفنان  املباراة 

البداية للمباراة.

عبدالله بن دسمال يسجل »هاتريك«

جاء فوز غنتوت بقيادة عبدالله بن دسمال الذي سجل 3 

أهداف وهدفني لالعب على املري وهدفا لكل من يوسف 

للفريق  سجل  فيما  بوتيستا،  واحملترف  دسمال  بن 

ماريانا  الدولية  الالعبة  فرانشيسكو  بقيادة  الضيف 

جالرزا 3 أهداف وهدفني لالعب ماكسي وضم الفريق 

الالعبة تيم وارد، أدار اللقاء الدولي األرجنتيني مانويل 

مبساعده مارتني، وفي ختام املباراة مت توزيع الهدايا 

التذكارية على الفريقني وكبار الضيوف.

رئيس نادي مونتي كارلو يشيد

كارلو  مونتي  نادي  رئيس  ميترينج  فرانشيسكو  أشاد 

نهيان  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  سمو  بحفاوة  للبولو 

رئيس نادي غنتوت لسباق اخليل والبولو وأسرة النادي، 

مؤكدًا أن قيادة اإلمارات تولى قطاع الشباب والرياضة 

يتردد  اإلمارات  اسم  جعل  مما  االهتمام،  من  الكثير 

في الكثير من احملافل اخلارجية الدولية، موجها الدعوة 

القريب  في  كارلو  مونتي  لزيارة  للبولو  غنتوت  لفريق 

العاجل.

فريقا غنتوت ومونتي كارلو في احتفالية عام زايد للبولو.

ARAB HORSE COUTURE
MAGAZINE

Owned & Bred by Michałów Stud, Poland
Paris 2018 - World Platinum Champion Female

Pictured:

*Gazal Al Shaqab | Emanda
2004 Purebred Arabian Mare

*Emandoria
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RA/Bin Drai Polo Team
Takes the Sir Winston Churchill Cup 2018

It was a week of exciting polo matches at 

the Al Habtoor Polo Resort and Club. Six 

teams competed during the Sir Winston 

Churchill Cup 2018 resulting into a 

Subsidiary match between Habtoor Polo 

against Bangash Polo and a Final match 

between RA/Bin Drai Polo and UAE Polo 

teams.

The Subsidiary final saw Habtoor Polo 

and Bangash Polo teams battle it out 

in an intense match. Habtoor Polo 

dominated the game resulting in a 

sweeping win against the opposing team 

scoring 8 – 1.5.

POLO

The Club had offered its usual Friday 

Polo Picnic – a tailgating tradition 

popular in the polo circuit where guests 

relaxed and watched the games under a 

gazebo whilst the children entertained 

themselves in a dedicated Kids Area. 

Two La Perle tickets were given away to 

Friday Polo Picnic parkers, and two gold 

coins worth AED 2,500 in prizes were 

up for grabs during the halftime of the 

final match. The best-dressed man was 

awarded the ‘Man of the Hour’ and won 

a bespoke tailoring voucher worth AED 

1,000.

The Final opened with the call for the 

UAE National Anthem. After team 

presentations were done, the crowd 

witnessed RA/Bin Drai and UAE Polo 

teams in a close match from the first 

chukker down to the sound of the buzzer 

at the fourth chukker. Two strong teams 

alternately had the lead at the end of 

each chukker and ultimately RA/Bin Drai 

Polo team took the win at 8.5 to 8.

Humaid Bin Drai, a reputable name in 

the polo community and Chairman and 

Founder of Bin Drai Enterprises was called 

upon to award the winners and runners-

up of the Sir Winston Churchill Cup 2018. 

Tomy Iriarte was the Most Valuable Player 

who rode Shakira, the Best Playing Pony.
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POLO

on site ready with their

delicious servings.

The subsidiary final saw Dubai Wolves/

Rhinos Polo compete with Mahra Polo 

team leading to a final score of 6

– 4.5 in favour of Mahra.

The final opened with the call for the UAE 

National Anthem. Balloons in the colours 

of the UAE flag were

released, and presentation of each player 

followed. At the blow of the whistle, the 

teams engaged in a tight

match and the game progressed with 

teams tied at the end of the first half at 

2 – 2. At halftime, two prizes

worth AED 2,500 in cash and vouchers 

were won during the Gold Coin Hunt and 

the UAE National Day Race.

The game continued with the same 

intensity as it started with the third 

chukker ending at 4 - 4. Habtoor Polo

took the lead as Hugo Lewis ran onto a 

long pass from Tommy Iriate, picked up a 

bouncing ball in the air and hit

a neck shot from 100 yards out on the 

volley. As the last minutes ensued, UAE 

Polo was able to score two

succeeding goals with the last one close 

to the buzzer and declaring them as the 

victor of the UAE National Day

Cup 2018.

Tomas Panelo was awarded as the Most 

Valuable Player and O. Hakkinen from the 

Habtoor Polo Team as the

Best Playing Pony.
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UAE Polo Wins
the UAE National Day Cup 2018

The Al Habtoor Polo Resort and Club 

hosted another successful tournament

as it concluded the UAE National Day Cup 

2018 with UAE Polo Team as its winner. 

Lead by the team’s patron

Her Highness Sheikha Maitha bint 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum; the 

team proudly lifted the trophy in

celebration of their victory over Habtoor 

Polo scoring 7- 6.

The 10-goal tournament was held in 

honour of the UAE›s 47th National Day, 

and the Club had delivered more

than just an action-packed afternoon. 

The usual Friday Polo Picnic, a tailgating 

tradition that has been a part of

the polo scene, made a lot of polo picnic 

parkers in UAE themed cars happy as 

they received 2 La Perle tickets.

Visitors relaxed in gazebos and blankets 

while the little ones enjoyed the 

dedicated kids area in which the huge

bouncy castle and free pony rides proved 

popular. Food and ice cream trucks were 

POLO
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Kitzpolo
Snow Polo World Cup Kitzbühel

Highlight in january – 2018 – Bendura 

Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel

As a polo and sports car fan we had our 

first highlight already at the beginning 

of the year. The Kitzpolo. Since 2017 the 

Italian traditional company Maserati acts 

as automobile sponsor of the Snow Polo 

World Cup Kitzbühel. Our impressions 

from 2017 you find when scrolling down. 

What makes Snow Polo different 

The tournament consists of six teams. The 

differences in the snow polo to the lawn 

polo are: a team consists of three and not 

four players. The playing field is smaller 

and adapted to local conditions.

The grooms (trainers and carers of 

the horses) need four to five days to 

get the horses used to the snow, the 

temperatures and the red rubber bell. 

Tito Gaudenzi, player and tournament 

organizer said: “You cannot force 

anything and have to bring patience. 

Riders have to adapt to the horses – and 

not vice versa.“

Further preparation requires that the 

horses shall be sheared. With their winter 

fur they would sweat too much. So they 

are rubbed off after the game and can 

dry quickly in the warm horse corner. For 

the Snow Polo World Cup more than 100 

horses travel to Kitzbühel.

Let the game begin

Then the ball was thrown in and the 

game started. Immediately it goes up 

and down rapidly, the snow swirls up, the 

snorting of the horses is heard and by 

the moderator the action of the game is 

heated even further. Due to the proximity 

to the event, the tension is always at 

present and the game transcends pure 

goosebumps mood. Like this it was all 

day with some breaks until about 4pm. 

The tournament was finished for the day 

and the finalists for the next day were 

fixed. The guests left the tent by the time 

the catering crew needed three hours to 

prepare the Polo Player’s Night. We used 

the time for some shopping and a stroll 

through Kitzbühel.

VIP Polo Player´s Night at Kitzpolo

The three hours were like flying and we 

were back on the polo grounds at 8pm. 

Pure romance. It snowed thick flakes, 

lamps illuminated the different Maserati 

models, small wood fire blazed in the 

middle of the snow and with appetizers 

mulled wine in front of the tent you 

could stay outside for a while. Of course 

there were also some celebrities at 

present, which led to camera’s flashlights 

in the lounge of the tent, which gave 

the event a glamorous touch, to be well 

deserved. After a short speech the dinner 

was served and after all the guests had 

dined, the VIP Polo Player’s Night with the 

live band Uma Galera startet at 11 o clock 

P.M.

Polo is more than wearing fur and 

drinking champagne. Especially the 

proximity to the teams, the horses 

and the field makes the Sp place 

approachable in every way. So we met 

Steffi von Pock (Bernd Gruber Poloteam) 

shortly before the start of the match and 

were able to watch the preparation.

Even a whole through the boxes in the 

evening after the exciting matchday was 

no problem. Whenever the interested 

viewer has questions, they are gladly 

answered by everyone on site.

During the Snow Polo Cup 2018 we 

met Steffi von Pock, the internationally 

known polo player and co-organizer Tito 

Gaudenzi, his father, the inventor of the 

Snow Polo, Reto Gaudenzi and The Voice 

of Polo Jan-Erik Franck.
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Al Habtoor Polo Resort and Club
Welcomes the EEF National Showjumping 

Competition

The Al Habtoor Riding School is a proud 

host of the EEF National Showjumping 

Competition on the 06th to 07th of 

December 2018. The competition 

has received over 130 entries with 

showjumpers participating from all over 

the world. A total prize of AED 140,00 and 

points await these skilled riders as they 

demonstrate their excellent training in 

sync with their cherished horses in 11 

classes with jumps ranging from 110 cm 

up to 140 cm.

Well-known faces in the showjumping 

scene graced the arenas of the Al 

Habtoor Polo Resort and Club such as the 

19-times Danish Champion Tina Lund. 

The competition will be judged by Khalil 

Ibrahim, Mohd Ibrahim Al Nakhi and 

Ahmed Saif Al Shamsi from the Emirates 

Equestrian Federation.

As an effort to further enhance and grow 

the sport of showjumping, the Club will 

hold its first Grass Roots Training Show 

on the 07th of December 2018 as well. 

The show specifically caters to young 

or amateur riders who are aiming to 

advance in the sport and ultimately 

qualify to join an affiliated showjumping 

competition.

The December edition of the National 

Showjumping Competition is a part of 

the Emirates Longines Show Jumping 

League. Held from October – April, the 

JUMPING

League features a series of national 

and international shows that will 

offer the audience a range of exciting 

competitions for riders of all levels and 

ages.

The history of Longines’ relationship 

with show jumping dates back to 1912. 

More than a century later and the brand’s 

passion for and commitment to this 

sport are still incredibly strong. Today, 

Longines is the Official Partner and 

Official Timekeeper for a great number 

of prestigious competitions around the 

world including the Emirates Longines 

Show Jumping League.
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التي يتحلى بها شعب اإلمارات،  تقدير لروح املغامرة 

منط احلياة الصحراوية الفريد للقبائل القدمية وتراثها 

الساعات  دار  قامت  بالصقور،  الصيد  في  العريق 

أوليس ناردين بإهداء محبي رياضة الصقور، إصدار 

 Classic Tourbillon”فالكون توربيون  “كالسيك 
Falcon الفريد في إصدار محدود من ثماني ساعات، 

سيكون متوفرا بحلول العيد.

لقد أبدع أساتذة تصنيع الساعات في أوليس ناردين، 

إلصدار هذه الساعة الرائعة التي استلهمت تصميمها 

من التراث الصحراوي للمنطقة فضال عن تقاليد الصيد 

بالصقور احملببة التي ال يزال يعتز بها الشعب. يتميز 

الشاهني بسمات الهبوط واالنقضاض فضال عن سرعته 

ورشاقته وهي من الصفات احملببة التي تردد صداها 

في  األساسية  اجلوانب  كأحد  وبدت  العصور  مر  على 

منط حياة ساكني الصحراء. 

نفس  في  خاصة  مكانة  بالصقور  الصيد  لتراث  كان 

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه، فاهتم بها وتعد رياضة الصيد بالصقور 

كان  حيث  زايد،  الشيخ  قلب  إلى  الهوايات  أحب  من 

زحام  رغم  الرياضة  هذه  ممارسة  على  يحرص 

مسؤوليات احلكم ومهام الدولة، مؤمنًا بأن هذه الرياضة 

جزء أصيل من التراث الشعبي العربي، ويجب احملافظة 

أوليس ناردين تكّرم تراث اإلمارات للصيد بالصقور
بإصدار “كالسيك توربيون فالكون” بطالء ميناء مزخرف

إصدارات الكريسماس األنيقة من دار الساعات أوريس السويسرية الفاخرة
Artelier Calibre 111  أوريس

عليها، والعناية بها، وتشجيع األبناء على ممارستها. 

وبشكل عام، تولي دولة اإلمارات اهتمامًا كبيرًا لرياضة 

فيها  االهتمام  زيادة  في  أسهم  ما  بالصقور،  الصيد 

بتربية الصقور، واحملافظة على السالالت النادرة منها، 

وهناك العديد من القرارات التي تصب في مصلحة هذه 

العربي، مثل ضرورة  الرياضة واحملافظة على الصقر 

بعيدة  مبادرات  ووضع  صقر  لكل  تعريفي  جواز  عمل 

النظر للحفاظ على هذا الطائر الفريد وحمايته، ما أدى 

إلى استمرار هذه الرياضة حتى يومنا هذا. 

مانيرو توربيون دبل بيرفيريال
تحفٌة فنّيٌة مع توربيون عائم 

قدراتها  أخرى  مّرًة  بوشرر  أف  كارل  تستعرض 

اإلبداعّية بشكٍل الفٍت عبر تقدمي ساعة مانيرو تروبيون 

الفريدة  اآللّية  احلركة  تطوير  مّت  وقد  بيريفيريال.  دبل 

منشآت  داخل  بالكامل   CFB T3000 نوعها  من 

بني  مع  اجلمع  في  عاملّيًا  األولى  تعتبر  حيث  العالمة، 

املّثبت  والتوربيون  التلقائّي  احمليطّي  اللّولبّي  النظام 

بصورة محيطّية بحيث يبدو وكأّنه عائم. وتعتبر العالمة 

الناجحة عاملّيًا من لوسيرن رائدّة في تصنيع األنظمة 

من  التقنّية  األسس  وتقّدم  التلقائّية،  احمليطّية  اللّولبّية 

الهاّمة  املزايا  العائم. ومن بني  التوربيون  أجل تصنيع 

األخرى وظيفة إيقاف الثواني في التوربيون باإلضافة 

الرسمي  السويسري  املعهد  قبل  أّنها مصّدقة من  إلى 

.)COSC( الختبار كرونومتر الساعات

منذ أكثر من 200 عام، قّدم التوربيون حلواًل مبتكرًة 

للعديد من املشاكل التقنّية التي أّثرت على دّقة الساعة 

اجليب  ساعات  تستخدم  كانت  املاضي  ففي  سابقًا. 

وبالتالي  لصاحبها،  الصدرّية  جيوب  في  توضع  التي 

يسّبب  ذلك  وكان  دائمًا.  مقلوبٍة  وضعّيٍة  في  كانت 

معّرضًة  رأسّيًا  الدّوارة  االّتزان  عجلة  تكون  أن  في 

بشكٍل أكبر للجاذبّية األرضّية، وحّتى احلّد األدنى من 

اجليب  ساعة  دّقة  عدم  في  يتسّبب  كان  التوازن  عدم 

وضبطها للوقت. وهذا اخلطأ الناجم عن الوضعية ميكن 

بشكٍل  بأكمله  االّتزان  نظام  دوران  عبر  فقط  تعويضه 

مقاومة  وبالتالي  اخلاص،  محوره  حول  ومنتظٍم  دائٍم 

على  بناًء  و  األرضّية.  اجلاذبّية  عن  الناجمة  التغّيرات 

توربيون-  عليه  وأطِلق  قفٍص  في  وضعه  مّت  فقد  ذلك، 

كلمة فرنسّية تعني »الزوبعة«. ويستمر هذا النظام في 

إدهاش كّل من يراه حّتى يومنا احلاضر مبا يقّدمه من 

تعقيد مايكروميكانيكّي مذهٍل وحرفّية في البناء. ويعتبر 

تقدميه  يتّم  ورقّيًا  تعقيدًا  األنظمة  أهّم  أّحد  التوربيون 

في ساعة، وال تتقنه إاّل فئة قليلة من الشركات املصّنعة 

للساعات.

السويسرية  الساعات  بدار  الفني  اإلبداع  فريق  أهدى 

الساعات  محبي  من  األفراد   “  ORIS  – “أوريس 

 Artelier Calibre 111 الثمينة إصدارات أوريس

والتي تعد واحدة من أهم الساعات التي صنعتها دار 

خاللها  من  لُتجسد  اإلطالق  على  املستقلة  الساعات 

فن اإلبداع احلقيقي في عالم الساعات الفريدة. وتعد 

إصدارات أوريس الثمينة، هدية مناسبة للرجل األنيق 

في موسم االحتفاالت.

تألقت دار الساعات السويسرية »إبرهارد آند كو« من 

  Jours Grande Taille  8 إصدار  إضافة  خالل 

اجلديد الذي ميكنه االحتفاظ باحتياطي الطاقة ملدة 8 

أيام ويجمع اإلصدار األنيق بني الكالسيكية واملعاصرة 

حملبي الساعات الثمينة. تعد اإلصدارات اجلديدة هدايا 

مناسبة في االحتفاالت بالكريسماس.

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 

حداثة بشكل عام.

 ETA Peseux 7001  تعمل الساعة بواسطة حركة

إضافية  وحدة  في  وتنضغط  التعبئة،  يدوية  املعدلة 

تضيف عمالنية احتياطي الطاقة وتوفر بعض املساحة 

8 جورس غراند تايل 
 من دار الساعات السويسرية “إبرهارد آند كو«

املعيشية لبرميل الزنبرك الثاني الذي يبلغ طوله حوالي 

125 سنتيمتًرا )حوالي 50 بوصة!(.

يأتي طراز إبرهارد 8 جورس غراند تايل بعلبة أنيقة 

عيار  الوردي  الذهب  من  مصنوعة  مللم،   41 قطرها 

الدرجة  من  للصدأ  املقاوم  الفوالذ  من  أو  قيراًطا   18

الفوالذ  من  العلبة  ظهر  على  بفتحة  ويتميز  اجلراحية، 

الزنبرك الرئيسي املزين بشكل رائع  توفر إطاللة على 

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 نسختني للميناء، األولى حتتوي 

تأتي  أناقة،  أكثر  وهي  والثانية،  عربية  أرقام  على 

باألرقام الرومانية.

مت دمج جميع خبرات صناعة الساعات التقليدية في هذه 

الساعة الفريدة التي يبلغ قطرها 44 مللم، والتي تتميز 

بطالء ميناء مزخرف، توربيون محلق، فرار سيليكون، 

واحتياطي يتجاوز 7 أيام. كل ساعة من هذه التشكيلة 

املكونة من 8 قطع من الذهب األبيض هي ساعة فريدة 

من  واحدة  ناردين  أوليس  تظل  يدوي.  ميناء  بطالء 

امليناء  طالء  تقنية  تتقن  التي  القليلة  التصنيع  شركات 

التي  الشركات  أوائل  من  واحدة  وهي  مصانعها،  في 

ساهمت في إحياء هذه اآللية الرائعة.

مطور حلركات  بوصفها  أوريس  بإعادة  الساعة  تبشر 

الروح  تظهر  والتي  التطوير،  ذاتية  مسلسل  إلنتاج 

التي تتحلى بها الشركة من خالل احتياطي  اإلبداعية 

مسجل  طاقة  احتياطي  ومؤشر  أيام   10 ملدة  الطاقة 

غير خطي. 

اخلط،  إلى  جديدًا  طرازًا  أوريس  أضافت  فقد  واآلن 

وعقارب  للصدأ  مقاوم  فوالذ  علبة  بني  يجمع  والذي 

وشارات ساعات مطلية بالذهب.
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قصيدة للتغني في الحقبة الذهبية
تجسد نانيرو فالي باك أناقة الماضي 

جتمع مانيرو فالي باك التشكيلة أحدث ما تقدمه كارل 

أف. بوشرر بني جمال املعدن الثمني وأناقة األيام التي 

خلت وأحدث تكنولوجيات صناعة الساعات. تتألق فالي 

18 قيراط  الزهري  الذهب  باك اجلديدة على علبة من 

حتمل آلية دوران الدوالب.

توزان بني جمال املاضي وتباين احلاضر 

تعتبر ساعة مانيرو فالي باك ساعة سرمدية تتألق على 

أف.  كارل  ساعات  تصاميم  من  واستلهمت  املعصم. 

بوشرر من ستينيات وسبعينيات القرن املاضي لتجسد 

روح األيام اخلوالي. واستوحيت التعرجات االنسيابية 

للعلبة على قطر 43 مم املصنوعة من الذهب الزهري 

18 قيراط من ساعات تلك العقود متامًا مثل تصاميم 
الياقوتي  كالكريستال  الساعة  من  األخرى  األجزاء 

الذهب  من  والعقارب  الفطرية  الضغط  وأزرار  املقوس 

نصف  واملؤشرات  مثقوب  مشرط  شكل  على  الزهري 

الدائرية.

وتأتي هذه النفحة التاريخية من املاضي بتماٍه تام مع 

عناصر الساعة احلديثة في حني أن املينا األسود في 

تباين تام مع امليناين الفرعيني الفضيني لعرض الثواني 

مثل  جريئة  حمراء  عالمات  مع  دقيقة  الثالثني  وعّداد 

تضيف  التي  للحلقة  الدائري  واخلط  باك  فالي  أحرف 

تباينًا خالبًا. واضيف إلى التصميم اجلميل عقرب ثاٍن 

ونافذة  سرعة  ومقياس  األحمر  باللون  للتوقيت  رفيع 

للتاريخ عند الساعة السادسة. وصنع احلزام من جلد 

كودو باللون الرمادي القامت مع ملسات نهائية من اجللد 

الذهب  من  ومشبك  األحمر  باللون  وخياطة  املدبوغ 

الزهري من 18 قيراط.

جتمع مانيرو فالي باك التشكيلة أحدث ما تقدمه كارل 

أف. بوشرر بني جمال املعدن الثمني وأناقة األيام التي 

خلت وأحدث تكنولوجيات صناعة الساعات. تتألق فالي 

18 قيراط  الزهري  الذهب  باك اجلديدة على علبة من 

حتمل آلية دوران الدوالب.

إصدار توريك كرونومتر غيلوشيه
ُيزين ساعات برميجياني للعام الجديد

تستعد دار الساعات السويسرية »برميجياني فلورييه- 

عن  النقاب  لكشف   “  Parmigiani Fleurier
أحدث إصدارات العام 2019 من خالل مشاركتها في 

ينطلق  الذي  إتش”  إتش  آي  “إس  الساعات  صالون 

األسماء  أهم  مشاركة  ويشهد  بجنيف  يناير   14 في 

واملاركات في عالم الساعات الثمينة.

كرونومتر  توريك  إصدار  بإطالق  مؤخرًا  الدار  وقامت 

التصميم  جمال  بني  يجمع  والذي  اجلديد،  غيلوشيه 

والكفاءة العالية، وفي العام 2017 كشفت برميجياني 

Toric� كرونومتر«- »توريك  عن  النقاب   فلورييه  

Chronomètre، وهو تعديل عصري للساعة األولى 

التي صممها صانع الساعات ميشيل برميجياني. وفي 

نوفمبر للعام 2018، عادت العالمة إلى جماليات هذا 

مزخرفُا  للنظر  ملفتًا  ميناًء  له  وقدمت  الرائد،  الطراز 

إلضفاء الطابع اللولبي لكوز الصنوبر.

ميناء غيلوشيه 
“الزخرفة آسرة للغاية ألنها تستند إلى النسبة الذهبية. 
انسجام  إنتاج  تعيد  فيبوناتشي،  لوالب  ترى  بداخلها، 

التي  الطريقة  هي  هذه  الطبيعة.  في  مكان  كل  يعّم 

 يصف بها ميشيل برميجياني ميناء غيلوشيه اليدوي في 

»توريك كرونومتر« اجلديد. يستحضر منطه متحد املركز 

ترتيب املقاييس على كوز الصنوبر - أحد األمثلة التي 

ال حصر لها على النسبة الذهبية في العالم الطبيعي.

غيلوشيه اليدوي هو تقنية حرفية، ال يتقنها سوى عدد 

منط  إلنتاج  املادة  فيها  ُتنَقش  الصانعني،  من  قليل 

التوالي،  على  و6   12 الساعتني  عند  متكرر.  زخرفة 

وكلمة  اإلهليليجي  فلورييه  برميجياني  شعار  يبرز 

“Chronomètre”  التي يستخدمها معهد اختبار 
الكرونومتر السويسري )COSC( عن زخرفة امليناء.

يجعلها  مما  مفرغة،  شبه  رمح  شكل  على  العقارب 

أكثر إحكامًا لتكمل مسار الدقائق املتقن حول احمليط 

واألرقام العربية رائعة التناسق.

مبيعات سوق دبي الحرة
تسجل ملياري دوالر في 29 ديسمبر

أعلنت سوق دبي احلرة أنها وصلت إلى هدفها  بتحقيق 

خالل  دوالر(  )ملياري  درهم  مليار   7.3 مبيعاتها 

الساعات األولى من فجر 29 ديسمبر.  

وأشار كولم ماكلوخلني، النائب التنفيذي لرئيس مجلس 

أن  إلى  احلرة،  دبي  لسوق  التنفيذي  الرئيس  اإلدارة 

السوق  خالله  راقبت  إذ  جيدًا،  كان   2018 موسم 

مبيعاتها عن كثب، وخاصة في اليومني األخيرين، حيث 

وصلت املبيعات إلى امللياري دوالر، وقد أبدى سعادته 

بتحقيق السوق هذه املبيعات قبل نهاية العام. 

 وسجلت السوق ملياري دوالر في الصالة ب )كونكورس 

B(، في متام الساعة 00:43 صباح 29 ديسمبر، عقب 
عملية شراء آللة تصوير من نوع نيكون بقيمة 1,999 

درهم، قام بها املسافران السيد والسيدة كريستنسن 

من الدمنارك، حيث تخطت بعدها مبيعات السوق 7.3 

التعرف على هوية العميل قدمت  مليارات درهم. وبعد 

دوالر،   2,000 بقيمة  شراء  قسيمة  احلرة  السوق  له 

وذلك بحضور عدد من مسؤولي السوق، مبن فيهم صبا 

طاهر، نائب أول الرئيس- املشتريات، وآالن تشامبان، 

نائب الرئيس-تقنية املعلومات واخلدمات اللوجستية.

 وكان الزوجني كريستنسن 73- سنة- في طريقهما إلى 

سيدني عبر دبي لالحتفال بالذكرى اخلمسني لزواجهما، 

وغمرتهما السعادة لدى معرفتهما بخبر حصولهم على 

 EK رحلتهما  إقالع  من  دقيقة   50 قبل  الهدية  هذه 

»كانت  كريستنسن:  السيد  وقال  سيدني.  إلى   414
اآلن  وبات مبقدورها  الذهب،  ترغب في شراء  زوجتي 

استخدام هدية األلفي دوالر لشراء ما تريد.« وأثارت 

إعجاب  احلرة  السوق  في  املتوافرة  املتنوعة  البضائع 

الزوجني، اللذين شكرا اجلميع على تلك الهدية الرائعة.

وقال ماكلوخلني: »نثمن عاليًا اجلهود الكبيرة التي بذلها 

فريق العمل لضمان جناح سير عمليات السوق احلرة، 

وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد 

بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارتنا، على دعمه 

الدائم للمؤسسة.«

وطاقم  ومورديها  السوق  ماكلوخلني عمالء  كذلك شكر 

املوظفني الذي يعملون بجد لتواصل السوق عملها على 

مدار 24 ساعة يوميًا.

يذكر أن سوق دبي احلرة، التي احتفت في العشرين من 

ديسمبر بالذكرى 35 لتأسيسها، سجلت مبيعات سنوية 

بها  ويعمل  األول،   عامها  في  دوالر  مليون   20 بقيمة 

حاليًا نحو 6,200 شخص، في حني بلغ عدد العاملني 

فيها في عامها االفتتاحي )1983(، 100 موظف، ما 

زال 26 منهم  على رأس عملهم حتى اآلن.
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احتفاًء بشراكتها مع نعومي أوساكا
»نيسان« تصّنع إصدارًا محدودًا لسيارة »جي تي – آر« 

غراهام ُتتوج عالم الوقت
بإصدارات كرونوفايتر فاينتاج األنيقة

اإلصدار  شراء  طلبيات  تلقي  »نيسان«  شركة  بدأت 

تدشينه  سيتم  الذي  آر«   – تي  »جي  لسيارة  اخلاص 

اليابانية  التنس  جنمة  مع  »نيسان«  بشراكة  احتفاًء 

وبطلة »جراند سالم« نعومي أوساكا.

سيارة   50 إلى  يصل  ما  لتصنيع  »نيسان«  وتخطط 

من هذا اإلصدار، مزّودة مبواصفات خاصة استنادًا 

آر برمييوم«. وسوف   – إلى درجة اإلصدار »جي تي 

يتضمن التصميم اخلارجي للسيارة ثالثة خيارات ألوان 

واللؤلؤ  املتأللئ،  الداكن  األوبال  حجر  وهي  متنوعة، 

األبيض البراق، واللؤلؤ األسود الداكن.  

إلى  أخيرًا  انضمت  أوساكا  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 

قائمة سفراء عالمة »نيسان«، وذلك بعد فوزها مباشرة 

ببطولة »جراند سالم« للتنس كأول يابانية حتصل على 

شاركت  حيث  للسيدات،  فردي  فئة  البطولة  هذه  لقب 

اإلصدار  لهذا  األلوان  خيارات  حتديد  في  أوساكا 

خيارات  توفير  مت  وقد  آر«.   – تي  »جي  من  اخلاص 

األلوان الثالثة لهذا الطراز التذكاري مبناسبة الشراكة 

بني اجلانبني، حيث ميكن دمج أي من هذه اخليارات مع 

أي لون من ألوان التصميم اخلارجي.   

مثّبتة   LED نوع  من  توقف  بأضواء  السيارة  وتأتي 

اللون  كربوني  اخللفي  اجلناح  على  علوي  مستوى  في 

للسيارة، ولوحة رقم الطراز ذهبية اللون املوجودة في 

صندوق احملرك.  

سعر  عن  املقبل  الشهر  خالل  اإلعالن  يتم  وسوف 

السيارة، املقرر طرحها في السوق الياباني فقط.

النقاب  “غراهام” بكشف  الراقية  الساعات  دار  قامت 

اجلديدة  فاينتاج  كرونوفايتر  غراهام  إصدارات  عن 

بكمية محدودة تصل إلى 100 قطعة، تتألق إصدارات 

غراهام احلديثة بروعة التصميم والكفاءة العالية. 

بألوان  مزخرف  مبيناء  الفريدة،  غراهام  ساعات  تبرز 

األحمر واألبيض واألزرق يبرز حالة من احلميمية مع 

التأكيد على هذا الكرونوغراف األوتوماتيكي مع شاشة 

اخلطوط  تعد  األولى،  للوهلة  التاريخ.  اليوم-  عرض 

احلمراء والبيضاء وطنية بشكل جريء، ومع ذلك ، فإن 

تأثير األوكورديون يسمح بلون أزرق أكثر من املعتاد. 

هناك  يزال  ال  أنه  تلميح خفي  أو  تصميم عصرية  لغة 

تباين في اللون األزرق األوروبي، تتيح آلية زناد غراهام 

 / تشغيل  األيسر  اجلانب  على  األيقونية  كرونوفايتر 

اململكة  توقف سريع احلركة - حلم مفاوض انسحاب 

الساعة  تأتي   .Brexit األوروبي  االحتاد  من  املتحدة 

بدرزات  العجل  جلد  من  أزرق  بحزام  للنظر  الالفتة 

حمراء وبيضاء. كما تتوفر بلون بديل بني حلالة حنني 

أقوى. 

»ماكلوخلين« يتسلم جائزة إنجاز العمر
مـن »الـبــرج لـلـرؤســـاء الـتـنـفـيــذيـيــن« 

تسلم كولم ماكلوخلني النائب التنفيذذي لرئيس مجلس 

»جائزة  احلرة،  دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 

البرج للرؤساء التنفيذيني« عن فئة »إجناز العمر«، من 

أندية  لشبكة  التنفيذي  والرئيس  املؤسس  نظام،  طارق 

العام  املقر  في  وذلك  العالم،  حول  التنفيذيني  الرؤساء 

ملؤسسة سوق دبي احلرة. 

خالل  اجلائزة  هذه  ماكلوخلني  منح  عن  اإلعالن  جرى 

للرؤساء  البرج  جوائز  لتوزيع  الثالث  السنوي  احلفل 

التنفيذيني، أقيم الشهر املاضي في فندق هيلتون شيكو 

نانهاي في مدينة شينزن الصينية.

وقال ماكلوخلني، لدى تسلمه اجلائزة: »تعذر حضوري 

حفل توزيع جوائز البرج للرؤساء التنفيذيني في شينزن، 

العمر،  إجناز  جائزة  على  باحلصول  سعيد  أني  غير 

وأشكر  اجلائزة،  بهذه  الفائزين  قائمة  بدخولي  وأعتز 

طارق لتقدميه اجلائزة لي شخصيًا غي دبي.«

القيادية  للمهارات  تقديرًا  التكرمي  هذا  ماكلوخلني  نال 

مع سوق  املتميزة  املهنية  مسيرته  أظهرها خالل  التي 

دبي احلرة، والتي متتد إلى 35 عامًا. ومن املتوقع أن 

تسجل سوق دبي احلرة، التي تعد أكبر سوق حرة في 

العالم من حيث حجم اإليرادات، مبيعات سنوية تصل 

إلى ملياري دوالر في عام 2018.

نظم احلدث شبكة أندية الرؤساء التنفيذيني حول العالم  

آل مكتوم،   بن مكتوم جمعة  الشيخ جمعة  رعاية  حتت 

التنفيذيني  الرؤساء  أبرز  في شينزن   اجلائزة  وكرمت 

واملؤسسات في العالم، وذلك في عدة فئات وصناعات.

في صفوفها  شخصيات  اجلائزة  وضمت جلنة حكام 

وجرى  كبار،  ومبدعني  أعمال  ورجال  رفيعة  تنفيذية 

ومساهماتهم  اجنازاتهم  على  بناء  الفائزين  اختيار 

الكبيرة في عالم األعمال.

البرج  بجائزة   2017 في  فاز  ماكلوخلني  أن  يذكر 

العاملية للرؤساء التنفيذيني، في حني حصلت سوق دبي 

احلرة على جائزة »أفضل اخلدمات العاملية« خالل حفل 

أقيم في العاصمة األمريكية واشنطن في عام 2016.
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لمحة عن إنجازات
سوق دبي الحرة في عام 2018

سوق  تختتم   ،2018 موسم  على  الستار  اسدال  مع 

دبي احلرة موسما ناجحًا آخرًا شهدت خالله املؤسسة 

الرائدة عامليًا في قطاع جتزئة املطارات تطورات هامة 

وإجنازات متعددة، وفيما يلي استعراض سريع ألبرز 

ما حققته السوق احلرة في عام 2018:

يناير/ كانون الثاني
 23 الـ  السنوية  للدورة  الدعم  قدمت سوق دبي احلرة 

ملهرجان دبي للتسوق من خالل شراكتها االستراتيجية 

مع احلدث للسنة الرابعة عشر على التوالي. 

فبراير/ شباط
ديزرت  دبي  أوميغا  بطولة  احلرة  دبي  سوق  دعمت 

الالعب  األولى  للمرة  بها  فاز  التي  للجولف،  كالسيك 

الصيني لي هاوتونغ.

دبي  سوق  لبطوالت   26 الـ  السنوية  الدورة  أقيمت 

إلينا  األوكرانية  بتتويج  اختتمت  والتي  للتنس،  احلرة 

سفيتولينا، التي جنحت في الدفاع عن لقبها في بطولة 

السيدات، بينما انتزع  اإلسباني روبرتو بواتيستا لقبه 

األول في تنس الرجال.

 مارس/ آذار
فازت فرقة كورال سوق دبي احلرة »نايتنجيل« بجائزة 

أفضل أداء كورال مؤسسي في مهرجان كورال الشرق 

األوسط 2018.

دعمت سوق دبي احلرة الدورة العاشرة ملهرجان طيران 

من  كوكبة  حضره  والذي   لآلداب،  الدولي  اإلمارات 

الكَتاب واألدباء في العالم.

ابريل/ نيسان 
أعلنت سوق دبي احلرة عن مبيعاتها ربع السنوية، التي 

تعادل  زيادة  بنسبة  دوالر،  مليون   523.46 سجلت 

املاضي،  العام  من  الفترة  ذات  مع  باملقارنة   ،11%
األمر الذي أشر إلى بداية إيجابية ملوسم 2018، عقب 

تسجيل السوق ملبيعات سنوية بلغت 1.93 مليار دوالر 

في عام 2017.

قامت سوق دبي احلرة بأول زيارة لها من بني اثنتني 

إلى مضمار نيوبري لرعاية سباقات اخليول على مدى 

يومني. 

عمل  »أفضل  جديدتني  بجائزتني  احلرة  السوق  فازت 

احلفل  خالل  اخليري«،  العام  و»بطل  للعام«  خيري 

احلرة  األسواق  أخبار  مجلة  جوائز  لتوزيع  السنوي 

الدولية  للتميز في مجال جتزئة السفر، أقيم في لندن.

مايو/ أيار 
فازت السوق للمرة الـ 18 على التوالي بجائزة »مؤسسة 

حفل  خالل  األوسط«  الشرق  في  للعام  السفر  جتزئة 

انترناشيونال«  نيوز  فري  »ديوتي  مجلة  جوائز  توزيع 

آسيا باسيفيك، أقيم في سنغافورة.

الرئيسة  وافقت سوق دبي احلرة على توسيع رعايتها 

استضافتها  التي  للجولف  املفتوحة  آيرلندا  لبطولة 

مع  السوق  شراكة  لتستمر  ماكلوري،  روري  مؤسسة 

احلدث حتى العام 2020.

يونيو/حزيران
نالت السوق احلرة جائزة سوبر براندز للمرة 13 خالل 

حفل توزيع جوائز سوبربراندز اإلمارات، أقيم في فندق 

إنتركونتيننتال، دبي فيستيفال سيتي.

نظمت السوق كأس سوق دبي احلرة للجولف في نادي 

خور دبي للجولف واليخوت.

لسباقات  اآليرلندي  كورا  مضمار  على  السوق  رعت 

للسنة  وذلك   يونيو،   30 في  ايرلندا«  »ديربي  اخليل 

أوبراين  األخوين جوزيف  به  فاز  احلادية عشر، حيث 

املهر  خالله  وتألق  )فارس(،  أوبراين  ودونكا  )مدرب( 

»التروبي«.

يوليو/ تموز 
واصلت السوق احلرة رعايتها الرئيسة لبطولة أيرلندا 

روري  مؤسسة  استضافتها  التي  للجولف  املفتوحة 

اإلنسانية، وأقيمت في نادي باليليفني للجولف مبقاطعة 

دونغال األيرلندية، ، حيث وصل إجمالي جائزة احلدث 

املالية، الذي أصبح جزءا من سلسلة روليكس، 7 ماليني 

روسيل  االسكتلندي  العام  هذا  بلقبها  وفاز  دوالر، 

نوكس.

أغسطس/ آب 
لرعاية  أسكوت  مضمار  إلى  احلرة  دبي  سوق  عادت 

سباقات سوق دبي احلرة لكأس شرجار، الذي يعد من 

أهم املنافسات الدولية لفرق الفرسان، وفاز بكأس العام 

فريق الفتيات للمرة الثانية.

صنفت مجلة فوربس كولم ماكلوخلني ضمن أكثر 50 

شخصية مؤثرة من الوافدين في اإلمارات. 

مماراسات  أفضل  بجائزة  احلرة  دبي  سوق  فازت 

املسؤولية االجتماعية واملؤسسية خالل الدورة السنوية 

املؤسسية  االجتماعية  املسؤولية  جلوائز  الثامنة 

واالستدامة في آسيا.

سبتمبر/ أيلول
فازت سوق دبي احلرة بجائزة الشركة املشغلة للعام من 

جوائز ذا فيليبينو تاميز آوردس، أقيم في فندق جاي 

دبليو ماريوت ماركيز.  

حصلت السوق احلرة على جائزتي شركة التجزئة للعام 

وشركة جلف بزنس للعام من جوائز جلف بزنس التي 

تنظمها موتيفيت.

بزنس  جلوبال  جوائز  من  اثنتني  احلرة  السوق  نالت 

التجارية  آسيا  عالمات  فئة  عن  األولى   ، سيمبوسيوم 

التنفيذي  النائب  تلقى كولم ماكلوخلني،  بينما  الرفيعة، 

دبي  لسوق  التنفيذي  الرئيس  اإلدارة  مجلس  لرئيس 

احلرة جائزة »رائد األعمال األكثر إثارة لإلعجاب في 

آسيا«. 

في  اخليل  لسباقات  رعايتها  موسم  السوق  اختتمت 

شبكة  نظمته  التنفيذيني،  للرؤساء  البرج  جوائز  توزيع 

أندية الرؤساء التنفيذيني في مدينة شينزين الصينية.

امللكة  قارب  منت  على  جتزئة  متجر  السوق  افتتحت 

اليزابيث الثانية الذي يرسو في ميناء راشد.

شاركت سوق دبي احلرة، للمرة الثانية، في حتدي دبي 

للياقة البدنية من خالل إقامة أربع فعاليات مؤسسية.

نوفمبر/ تشرين الثاني 
موانئ  لبطولة  شاركت سوق دبي احلرة كراع رسمي 

والتي  إلى دبي(  )السباق  للجولف  العاملية  للجولة  دبي 

أقيمت على ملعب عقارات جميرا للجولف.  

استضافت السوق الدورة السنوية 26 لكأس سوق دبي 

 100 على  يزيد  ما  مبشاركة  للجولف،  العاملي  احلرة 

العب والعبة من ممثلي قطاع صناعة األسواق احلرة 

احمللية والعاملية.

ديسمبر/كانون األول
للتسوق  حرة  سوق  »أفضل  بجائزتي  السوق  فازت 

الشرق  في  للتسوق  حرة  سوق  و»أفضل  العالم«  في 

تي(  )جي  ترافيلر  جلوبال  مجلة  ناشري  من  األوسط« 

خالل  وذلك  السفر،  شؤون  في  املتخصصة  األمريكية 

حفل أقيم مبدينة لوس أجنلوس األمريكية.

احتفلت سوق دبي احلرة بالذكرى 35 لتأسيسها، حيث 

على   %  25 خصومات  عرض  املناسبة  بهذه  أطلقت 

 19  ،18( أيام  ثالثة  ملدة  السلع  من  واسعة  مجموعة 

و20 ديسمبر(.

تتوقع سوق دبي احلرة أن تسجل مبيعاتها نهاية هذا 

العام  ملياري دوالر. 

مضمار نيوبري اإلجنليزي، عندما رعت سباقات عطلة 

نهاية األسبوع الدولية على األرض املنبسطة ملدة يومني. 

اكتوبر/تشرين األول 
فازت السوق احلرة -للمرة التاسعة- بجائزة »مؤسسة 

جتزئة املطارات في مكان واحد للعام« املرموقة، خالل 

كان  مبدينة  أقيم  الذي  فرونتيرز،  جوائز  توزيع  حفل 

الفرنسية.  

املؤمتر  جوائز  من  أربع  على  احلرة  السوق  حصلت 

املسؤولية  في  قيادة  »أفضل  وهي:  للقيادة،  العاملي 

البيئية«  القيادة  و»جائزة  املؤسسية«  االجتماعية 

دول  في  للعام  جتارية  مشغل  عالمة  أفضل  و»جائزة 

ماكلوخلني  كولم  نال  بينما  اخلليجي«  التعاون  مجلس 

»جائزة التميز في القيادة العاملية« .

حفل  خالل  العمر  إجناز  بجائزة  ماكلوخلني  كولم  فاز 
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