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129 مليون درهم في انتظار األبطال

مارس   30 السبت  يوم  تقام  التي  العاملي،  دبي  كأس  أمسية  من  الـ24  النسخة  تكتسب 

اجلاري، أهمية خاصة بعد توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

للسباق  املالّية  اجلائزة  بزيادة  الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

الرئيس على كأس دبي العاملي للخيول لتصبح 12 مليون دوالر، بداًل من 10 ماليني دوالر 

)ما يزيد على 44 مليون درهم(، اجلائزة األعلى للمركز األول في سباقات اخليول املهجنة 

األصيلة في العالم، إضافة إلى زيادة جوائز منافسات هذه الليلة ليصبح إجماليها 35 مليون 

دوالر )مبا يوازي نحو 129 مليون درهم(.

العاملية،  اخليل  سباقات  قمة  على  تتربع  التي  البطولة  هذه  قيمة  من  الزيادة  هذه  وتعزز 

وأصبحت أهم الفعاليات التي جتمع مختلف بقاع األرض للتنافس في ميدان النجوم وحتفة 

املضامير.

تتجه األنظار إلى فريق جودلفني ومرشحه »ثندر سنو« الذي يبحث عن إجناز تاريخي غير 

البطولة منذ تأسيسها قبل  باللقب مرتني، األمر الذي لم يحدث خالل هذه  بالفوز  مسبوق 

24 عامًا.

السباق العاملي يعتبر ذروة موسم الفروسية في الدولة، األكثر نشاطًا وحيوية، يضم بجانب 

كأس دبي العاملي أنشطة أخرى للفروسية كمنافسات قفز احلواجز، عروض جمال اخليل، 

سباقات القدرة، وغيرها.

روزنامة سباقات السرعة شهدت زيادة كبيرة هذا املوسم، حيث متت إضافة 4 حفالت إلى 

عدد  إجمالي  بلغ  أبريل،  شهر  إلى  األولى  للمرة  املوسم  سيمتد  والعني،  ميدان  مضماري 

حفالت السباقات في املوسم 63 حفاًل.

العدد  ناحية  األنشطة من  زادت  فقد  املوسم،  ملحوظًا هذا  تطورًا  القدرة شهدت  سباقات 

منافسات  شهدت  أيضًا  جدد.  ومدربني  وفرسان  إسطبالت  ظهور  املوسم  شهد  واجلودة، 

عروض اجلمال توسعًا هذا املوسم.

املختلفة، شهد  واملنافسات  البطوالت  انتشارها عبر  أيضًا  البولو فقد واصلت  أما رياضة 

املوسم تفوقًا واضحًا لفريق اإلمارات للبولو، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد 

آل مكتوم، حيث تّوج الفريق بلقبي بطولة دبي الذهبية والفضية.



مهرجان سلطان بن زايد 

الدولي للقدرة.

 الناشــر
حارس فياض

 مراسلون بالخارج
سامية ناجي و دبليو اليكس 

 اإلخراج الفني
أحمد يزبك

مكاتب

 اإلمارات العربية المتحدة، دبي
 ص.ب.:50324

 ت:2348 457 4 971+ ، ف:2126 457 4 971+
م :4050 653 50 971+ 

 لبــنان، بيروت
 ص.ب.:90-1096 

ت:121 513 1 961+ ، ف:141 513 1 961+
البريد اإللكتروني

info@albadiamagazine.com

 للتحرير واإلعالنات

م: 4050 653 50  971+ , 5550 302 55 971+
البريد إلكتروني

hares@albadiamagazine.com

Publisher
Hares Fayad 

Overseas Reporters
Samia Naji and W. Alex

Art Director
Ahmad Yazbek

Offices

United Arab of Emirates, Dubai 
P.O. Box: 50324 
T.: +971 4 457 2348 , F.: +971 4 457 2126 
M.: +971 50 653 4050, 

Lebanon, Beirut 
P.O. Box: 90-1096 
T.: +961 1 513 121 , F.: +961 1 513 141

Email: info@albadiamagazine.com

For Editorials & Advertisements

M.: +971 50 653 4050

M.: +971 55 302 5550

E-mail: hares@albadiamagazine.com

www.albadiamagazine.com

18

22

»ثندر سنو« يبحث عن إنجاز 

تاريخي.

»عجيب« بطل كأس حاكم 

الشارقة.

14



30

26

ختام ناجح لكأس رئيس 

الدولة لقفز الحواجز.

منافسات المدينة 

المستدامة لقفز الحواجز.
32

الخياري يهدي إسطبالت 

)SS( لقب حتا للقدرة.



46

34

ميثاء بنت محمد تقود 

»اإلمارات« للفوز بكأس 

جوليوس باير.

سعيد بن حمدان يتّوج أبطال 

مهرجان البولو.
52

ذهبيتان لمربط عجمان في 

دولية أبوظبي لجمال الخيل.



1819 18

كأس دبي العالمي

النسخة الــ 24 لكأس دبي العالمي

نجم جودلفين »ثندر سنو« يبحث عن إنجاز تاريخي 

من   30 الـ  أمسية  العاملي  ميدان  مبضمار  يشهد 

كأس  من  والعشرين  الرابعة  النسخة  فعاليات  مارس 

دبي العاملي 2019، والتي تقام برعاية صاحب السمو 

الدولة  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتشهد هذه النسخة 

تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، بزيادة اجلوائز التي وصلت قيمتها اإلجمالية 

كأس  لشوط  ماليني   12 منها  دوالر،  مليون   35 إلى 

دبي العاملي الرئيس في األمسية. مضمار ميدان أكمل 

أكملت  حيث  احلدث،  بهذا  اخلاصة  الترتيبات  جميع 

جميع اللجان املنظمة استعداداتها إلخراج هذه النسخة 

بصورة رائعة. ويتوقع أن تكون املنافسة هذا العام قوية 

في  والنوعية  الكمية  الوفرة  بسبب  اخليول  من  ومثيرة 

والسعودية  وأمريكا  اإلمارات  من  املشاركة  اخليول 

بلدان  من  وغيرها  إفريقيا،  وجنوب  واليابان  وأوروبا 

العالم، وقد وجهت الدعوة لكبار الشخصيات فى عالم 

اخليول والفروسية من أنحاء العالم ملتابعة هذا احلدث.

»ثندر سنو« يبحث عن إنجاز تاريخي
بعد مشاركة ناجحة في اجلولة الثالثة من بطولة حتدي 

سترداي،  السوبر  حفل  األولى ضمن  للفئة  مكتوم  آل 

دشن »ثندر سنو« جلودلفني، بطل النسخة املاضية حملة 

لتحقيق فوز تاريخي ليصبح أول حصان يتوج باللقب 

مرتني.

املدرب  تدريبه  على  يشرف  الذي  سنو«  »ثندر  ويعتبر 

التي  اخليل  أبرز  سرور،  بن  سعيد  العاملي  اإلماراتي 

خالل  العاملي  دبي  كاس  في  للمشاركة  ترشيحها  مت 

األمسية األغلى على مستوى العالم.

»نورث أمريكا« صاروخ محلي مرشح للقب

العاملي  دبي  لكأس  املرشحني  قائمة  في  بقوة  يدخل 

سيمار  ساتيش  بإشراف  أمريكا«  »نورث  اجلواد 

وبقيادة ريتشارد مولن، أحد أبرز جنوم كرنفال كأس 

دبي العاملي، واملتوج بلقب اجلولة أالولى والثانية لتحدي 

آل مكتوم للفئة األولى.

يؤكد  كبيرة حيث  أهمية  ويكتسب حضور هذا اجلواد 

الشهير  الفحل  ابن  أظهر  وقد  اإلمارات،  قوة سباقات 

مشاركتيه  قوي خالل  وأداء  مبهرة  إمكانيات  »دباوي« 

في سباقات الكرنفال لهذا املوسم.

حضور إمريكي
االمريكية  اخليول  أبرز  »برافازو«  اجلواد  تعرض  بعد 

املرشحة للمشاركة في كأس دبي العاملي، لالصابة ونفوق 

املرشح األمريكي البارز »باتل أوف ميد واي« مؤخرًا، 

تبدو املشاركة األمريكية فاقدة للنجوم، بسبباالستنزاف 

من  عدد  وخروج  سنًا،  األكبر  اخليول  صفوف  في 

األسماء البارزة ملمارسة مهام اإلنتاج بداًلعن مواصلة 

السباقات، مثل »أكسلريت« و«سيتي أوف اليت«، وبناء 

على  مرتكزة  فيالكأس  األمريكية  املشاركة  تبدو  عليه 

بسباقات  الفائز  وهي  احلظوظ،  متقاربة  خيول  أربعة 

الفئة األولى على الرمل والعشب«يوشيدا«، و«سيكنغ ذا 

سول«، ووصيف بريدرز كب كالسيك »غنافيرا«، إضافة 

إلى بطل داربي فلوريداالعام املاضي »اوديبل”.

الفرنسي »كول ذا ويند«
في الكأس الذهبي

اجلاد  استعدادهم  أربابها  أكد  التي  اخليول  بني  من 

األوروبي  الفحل  ابن  ويند«  ذا  »كول  دبي،  إلى  للسفر 

الفئة  سباقات  من  اثنني  في  والفائز  »فرانكل«،  البارز 

األولى، ومن بينهما بري دو كادران )ج 1(، وهو سباق 

التحمل الرئيس ضمن حفل سباق اآلرك الفرنسي العام 

املاضي، بإشراف املدرب الفرنسي البارز فريدي هيد، 

والذي قرر إشراك اجلواد في سباق بري دارشان، وهو 

نفس السباق الذي فاز به العام املاضي »تاليسمانك«، 

في إطار االستعداد لسباق كأس دبي الذهبي )ج 2(، 

وسيمأل اجلواد فراغاً فرنسياً بعد انسحاب »وزير أباد« 

من محاولة تسجيل الفوز الرابع في كأس دبي الذهبي، 

بسبب عدم اجلاهزية.

»فيـدورا« ترفــع العلم األسترالي
أول  لتكون  دبي  كينويل  لويد  األسترالي  املدرب  اختار 

جتربة عاملية له في السباقات، وقرر إرسال مهرته الفائزة 

في اثنني من سباقات الفئة األولى »فيدورا«، للمنافسة 

تكون  أن  أمل  على   ،)1 )ج  للسرعة  القوز  سباق  في 

ولذلك  أيضًا ألستراليا،  بل  له فقط،  ليس  مصدر فخر 

األستراليني  املدربني  خبرات  من  االستفادة  إلى  عمد 

التدريب  فارس  واختار  املجال،  هذا  في  الذين سبقوه 

»بالك  األسترالية  الفرس  رافق  الذي   – بيل  بادي 

كافيار« في رحلتها املظفرة في رويال آسكوت )داميوند 

جوبيلي ستيكس( في 2012 .

»سزن ليجند« يمثل هونغ كونغ
وتدخل خيول هونغ كونغ، بثقة للمشاركة في حفل كأس 

من تتويج النسخة الماضية.

»ثندر سنو« أحد الخيارات المهمة لفريق جودلفين في كأس دبي العالمي.
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مؤخرًا  رشحت  التي  األسماء  بني  ومن  العاملي،  دبي 

أن   ، فونيس  كاسبار  مدربه  أكد  الذي  ليجند«  »سزن 

اجلواد سيتدرب بغرض املنافسة في دبي تيرف )ج 1(، 

وستكون رحلة دبي الثانية للجواد الذي فاز في رحلته 

مايل،  كراجني  بسباق  سنغافورة  إلى  األولى  الدولية 

وظل مستواه متماسكًا في هونغ كونغ، شاغاًل مراكز 

و«اكسلتانت«،  »بيوتي جنريشن«  من  كل  أمامية خلف 

في عدد من سباقات الفئة األولى في هونغ كونغ، ومنها 

والذي  األمريكي،  النسل  ذو  ستيت«  »اليوسيف  أيضًا 

املدرب  أعلن  فيما  مايل،  إلى جودلفني  يتجه  أن  يتوقع 

ريتشارد جيبسون أنه بانتظار دعوة ملشاركة »ويشفول 

ثينكنغ« للمشاركة في سباق القوز للسرعة.

أوبراين في الميدان
املدرب املخضرم اإليرلندي ايدان أوبراين دائم احلضور 

في سباقات كأس دبي العاملي، ومن بني املرشحة املهرة 

لها  والتي أجرى  »غاليليو«،  الفحل  ابنة  واند«  »ماجيك 

إطار  في  السباقات،  انطالقة  قبيل  خاصة،  مترينات 

دبي  رمبا  أو  كالسيك  الشيما  في  محتملة  مشاركة 

األربع  مهرة  حلت  األخيرة،  مشاركتها  وفي  تيرف. 

سنوات باملركز الثاني في سباق بيغاسوس العشبي في 

غلف سترمي بارك في أواخر يناير املاضي. 

أشواط كأس دبي العالمي
في  األغلى  اخليل  سباقات  أمسية  في  املنافسة  تبدأ 

بالشوط  سباقات،   9 مدار  على  تستمر  والتي  العالم، 

العربية  للخيول  املخصص  متر   2000 ملسافة  األول 

األصيلة »دبي كحيلة كالسيك«، والذي مت ترفيع جائزته 

الى مليون دوالر، الذي يعتبر واحدًا من أرفع التحديات 

خليول الذيل الطويل في العالم، ويجمع نخبة من أفضل 

الشوط  وخصص   ، الثاني  السباق  وينطلق  اخليول. 

الثالث ملسافة 3200 متر للخيول املهجنة األصيلة على 

لقب سباق »كأس دبي الذهبية« للفئة الثالثة »عشبي«. 

البالغ إجمالي جوائزه املالية 1.5 مليون دوالر برعاية، 

للخيول  متر،   1900 ملسافة  الرابع  الشوط  وخصص 

لقب  على  فقط  ثالث سنوات  األصيلة في سن  املهجنة 

»ديربي اإلمارات« للفئة الثانية على أرضية تابيتا، ويبلغ 

مجموعة  برعاية  دوالر  مليوني  املالية  جوائزه  إجمالي 

ملسافة  اخلامس  الشوط  أما  النابودة.  ومحمد  سعيد 

1200 متر فقد خصص للخيول املهجنة األصيلة على 

أرضية  على  األولى  للفئة  للسرعة«  القوز  »سباق  لقب 

دوالر  مليون   2 املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ  عشبية، 

برعاية. وخصص الشوط السادس ملسافة 1200 متر 

املخصص للخيول املهجنة األصيلة على لقب دبي جولدن 

شاهني للفئة األولى، البالغ إجمالي جوائزه املالية 2.5 

السابع ملسافة  الشوط  برعاية، وخصص  دوالر  مليون 

إجمالي  البالغ  األصيلة،  املهجنة  للخيول  متر   1800

الثامن  الشوط  أما  دوالر،  ماليني   6 املالية  جوائزه 

املهجنة  للخيول  خصص  فقد  أمتار،   2410 ملسافة 

األصيلة على لقب »سباق لوجنني شيماء كالسيك« للفئة 

األولى على أرضية عشبية، ويبلغ إجمالي جوائزه املالية 

6 ماليني دوالر برعاية »لوجنني«. ويختتم عرس اخليول 

بالسباق الرئيس لكأس دبي العاملي للفئة األولى ملسافة 

جوائزه  إجمالي  البالغ  متر،   2000 امليل  وربع  امليل 

املالية 10 ماليني دوالر.

تفوق إمارتي بكأس دبي العالمي
ظلت خيول اإلمارات واخليول األمريكية تتقاسم ألقاب 

ونالت   ،1996 عام  انطالقتها  منذ  العاملي  دبي  كأس 

اإلمارات 11 ألقاب مقابل 10 أيضًا للواليات املتحدة، 

وجاءت انتصارات اخليول اإلماراتية على هذا النحو:

سجل »سنغسبيل« العائد لصاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم  أول فوز خليول اإلمارات في النسخة 

الثانية للبطولة 1997، ثم فاز »املتوكل« لسمو الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم في النسخة الرابعة 1999، 

من  اخلامسة  النسخة  جلودلفني  ميلينيوم«  »دبي  ونال 

الكأس عام 2000، لتعود جودلفني مرة أخرى لتخطف 

لقب النسخة السابعة عبر »ستريت كراي« عام 2002، 

فوز  لتعزز   2003 التالي  العام  في  جودلفني  وتعود 

اإلمارات بواسطة »مون بلد«، ثم حتقق جودلفني اللقب 

السادس لإلمارات عبر »إلكتروكوشنست« في 2006، 

ثم ينال الكأس الثمني »انفاسور« العائد لسمو الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 2007، واستعاد 

اإلماراتية  اخليول  هيبة  جلودلفني  »مونتروسو«  اجلواد 

للبطولة،  عشرة  السابعة  النسخة  بلقب  حلق  عندما 

بعد غياب استمر 4 سنوات، وسطر اجلواد »افريكان 

للتفوق اإلمارتي عندما  ستوري« جلودلفني قصة جيدة 

انتزع لقب النسخة التاسعة عشرة للبطولة األغلى في 

»برينس  اجلواد  وعزز   ،2014 املاضي  العام  العالم 

مكتوم  آل  محمد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  بيشوب« 

انتصارات اخليول اإلماراتية عندما انتزع لقب النسخة 

قبل املاضية 2015، ويحمل جنم جودلفني »ثندر سنو« 

لقب النسخة املاضية.

10 انتصارات للخيول االمريكية
بكأس دبي العالمي

استطاع بطل النسخة قبل املاضية من كأس دبي العاملي 

اجلواد االمريكي »اروغيت« ان مينح اخليول االمريكي 

»كالفورنيا  وكان  الغالية،  البطولة  بهذه  العاشر  لقبها 

بهذه  التاسع  لقبها  االمريكي  اخليول  منح  قد  كروم« 

البطولة الغالية في العام 2016.وحقق اجلواد »انيمال 

دبي  كأس  مسيرة  في  عشر  الثامن  اللقب  دوم«  كينج 

خيول  انتصارات  مع  حينها  لتتعادل   ،2013 العاملي 

استهلت  قد  األمريكية  اخليول  وكانت  اإلمارات. 

عن  العاملي  دبي  كأس  من  األولى  بالنسخة  إجنازاتها 

فيما   ،1996 عام  »سيجار«  األسطورة  اجلواد  طريق 

عام  »سيلفرشارم«  اجلواد  بتوقيع  الثاني  الفوز  جاء 

1998، عادت اخليول األمريكية في النسخة السادسة 

إنتزاع  في  »كابنت ستيف«  اجلواد  لينجح  السباق  من 

األمريكي  اإلجناز  يتعزز  أن  قبل  الفوزالثالث2001، 

باللقب الرابع عن طريق »بليزنتلي بيرفكت« في 2004، 

طريق  عن  اخلامس  فوزها  األمريكية  اخليول  وحققت 

املهر«روزيز إن ماي« في 2005 بطل الدورة العاشرة، 

وذلك قبل أن يهدي اجلواد »كيرالني« الواليات املتحدة 

الفوز السادس عام 2008، وانتزع اجلواد »ويل آرمد« 

اخليول  مهديًا  عشرة،  السادسة  النسخة  بلقب  الفوز 

الكأس  تخرج  األولى  وللمرة  السابع.  اللقب  األمريكية 

2010، بعد أن ذهبت  من اإلمارات وأمريكا في عام 

إلى البرازيل عبر »جلوريا دي كامبيو« التي سجلت فوزًا 

تاريخيًا بهذا اللقب، ثم عزز املهر الياباني التنوع في 

النسخة السادسة عشرة من البطولة عندما خطف املهر 

»فيكتوريا بيزا« اللقب.

حمدان بن محمد مع »ثندر سنو« المتّوج بلقب النسخة الماضية.
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ختام موسم سباقات اإلمارة الباسمة

“عجيب” يتوج بكأس حاكم الشارقة و«جريند« بطل الماراثون

سباق

اختتم مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق، موسم 

سباقاته 2018 2019- عبر حفل سباقه األخير والذي 

تألف من 6 أشواط زينها السباق األرفع كأس صاحب 

السمو حاكم الشارقة، الذي رفض أن يخرج من النادي 

العريق حيث ذهب اللقب للجواد املتألق »إي اس عجيب« 

للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة 

نادي الشارقة للفروسية.

عبد  بن  سالم  الشيخ  الفائزين  وتوج  احلفل  وشهد 

حاكم  السمو  مكتب صاحب  رئيس  القاسمي  الرحمن 

رئيس  القاسمي  ماجد  بن  الله  عبد  والشيخ  الشارقة، 

حضر  كما  للفروسية،  الشارقة  نادي  إدارة  مجلس 

اليحيائي  التتويج سلطان  مراسم  في  وشارك  السباق 

عضو مجلس الشارقة الرياضي ومدير نادي الشارقة 

للفروسية، وباتريك عون املدير اإلقليمي لشركة لوجنني.

تصدرها  النابودة  خالد  خيول  املالك  خيول  وواصلت 

للمشهد حيث نالت ثنائية، وملع أيضا خالل احلفل جنم 

)مايل ستون(  لنادي  انضم  الذي  اوشيه  تاغ  الفارس 

يحقق  فارس  ثاني  وهو   500 رقم  للفوز  حتقيقه  بعد 

هذا اإلجناز في سباقات اإلمارات بعد مواطنه ريتشارد 

اوشيه  ابتعد  كما  انتصارات،   504 حقق  الذي  هيوز 

أيضا بصدارة الفرسان لهذا املوسم محققا 37 فوزا.

“عجيب” يفرض اسلوبه
فرض اجلواد اجلواد »إي أس عجيب« بإشراف إبراهيم 

ليكسب  املميز  أسلوبه  هيتشكوت،  سام  وقيادة  أصيل 

لقب شوط كأس صاحب السمو حاكم الشارقة ملسافة 

1700 متر )هيبة(.

النهاية  الى  البداية  السباق من  البطل  وتصدر اجلواد 

كانت  الذي  اجلمهور  من  كبير  وحماس  تشجيع  وسط 

تعتيريه املخاوف من تكرار سيناريو العام املاضي حيث  

انحرف اجلواد بعد ان كان متصدرا بفارق كبير، عن 

املسار قرب خط النهاية ليخرج كليا من السباق. 

من  املرة  هذه  متكن  هيتشكوت  سام  الفارس  لكن 

السيطرة التامة على اجلواد البالغ من العمر 5 أعوام 

فوزا  ليحقق  ايزي«  »بيج  الفحل  من  ينحدر  والذي 

كاسحا بفارق كبير بلغ 10 أطوال عن الوصيف »أيه 

أف املتغطرس« خلالد النابودة بإشراف إرنست اورتيل 

وبقيادة تاغ اوشيه.

فيما حل في املركز الثالث »إيه إف الوجود« ملالكه بطي 

وبقيادة  الشامسي  أحمد  بإشراف  الشامسي،  أحمد 

الفارس إليون شافيز. وسجل اجلواد الفائز زمنًا وقدره 

1:56:50 دقيقة.

 »أيه أف مفاتن« تنجز فوزها األول
منحت الفرس »أيه أف مفاتن« خلالد النابودة، بإشراف 

 500 رقم  فوزه  اوشيه  تاغ  الفارس  أورتيل،  أرنست 

في اإلمارات، عندما انتزعت لقب الشوط الثاني ملسافة 

1200 متر )مبتدئة(، بعد صراع امتد لألمتار النهائية 

مع »أيه أف مغوار« لنفس املالك بإشراف علي الرايحي 

وبقيادة فرناندو هارا.

ومتكنت ابنة الفحل »ايه اف البراق« البالغة من العمر 

محاوالت،   9 بعد  لها  فوز  أول  من حتقيق  سنوات   6

وقطعت املسافة بزمن قدره 1:21:09 دقيقة، فيما حل 

في املركز الثالث »جاب العفريت« لسمو الشيخ سعيد 

وبقيادة  إلهي  عرفان  بإشراف  مكتوم،  آل  مكتوم  بن 

من السباق.

الجواد »عجيب« يجتاز خط النهاية.

عبدالله القاسمي وسلطان اليحيائي مع الجواد »عجيب«.

سالم القاسمي وعبدالله القاسمي واليحيائي وعون خالل تتويج الجواد »عجيب«.
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سباق

رويستون فرينش.

“نجم الرواسي” نجم األفتتاح
استهل اجلواد »جنم الرواسي« بقيادة فابريس فيرون، 

متر   1200 ملسافة  األول  الشوط  بلقب  بالفوز  احلفل 

)مبتدئة(، مانحا مالكه ومدربه حسن احلمادي ثاني فوز 

له خالل املوسم.

5 سنوات، في حتقيق  العمر  البالغ من  وجنح اجلواد 

»ايه  الوصيف  له متفوقا على  ثالث مشاركة  الفوز من 

اورتيل  إرنست  بإشراف  النابودة،  خلالد  مخباط«  اف 

وبقيادة أنطونيو فريزو.

الشيخ  لسمو  باروت«  »جاب  الثالث  املركز  في  وجاء 

إلهي  عرفان  بإشراف  مكتوم،  آل  مكتوم  بن  سعيد 

وبقيادة رويستون فرينش. وقطع اجلواد الفائز املسافة 

بزمن قدره 1:20:87 دقيقة. 

“ايه اف طراحة” تكمل الثائية للنابودة
اكملت الفرس »ايه اف طراحة« بقيادة سام هيتشكوت، 

أورتيل  أرنست  واملدرب  النابودة  خالد  للمالك  الثنائية 

بعد حتقيقها لفوز مثير بلقب ثالث أشواط احلفل ملسافة 

1700 متر )تكافؤ(.

وقدمت الفرس »ايه اف طراحة« وهي أيضا ابنة الفحل 

»ايه اف البراق« عرضا رائعا مكنها من الصدارة رغم 

تواق«  اتش  »ام  القوي  اجلواد  من  الشرسة  املنافسة 

ملنصور خليفة بن حبتور، بإشراف اليس جيني وبقيادة 

ريتشارد مولن.

وتفوقت الفرس الفائزة بفارق رقبة قاطعة املسافة بزمن 

الثالث  املركز  في  حل  فيما  دقيقة،   1:58:46 قدره 

»سيكرت سنتنيل« ملربط فورتا، بإشراف هالل العلوي 

وبقيادة بن كيرتس.

“دينجرس ثوت” نجم المهجنة
بعد 24 مشاركة جنح اجلواد »دينجرس ثوت« للشيخ 

جمعة بن دملوك آل مكتوم، بإشراف دوج واتسون وقيادة 

باتريك دوبس، في حتقيق أول فوز في تاريخه السباقي، 

عندما حلق بلقب الشوط اخلامس وهو الوحيد في احلفل 

املخصص للخيول املهجنة ملسافة 1200 متر تكافؤ.

وعلى الرغم من فشل اجلواد البالغ من العمر 6 سنوات 

متقدمة  مراكز  حقق  انه  اال  األول،  املركز  حتقيق  في 

في كثير من السباقات، واستطاع في هذا السباق من 

إجناز هذا الفوز املهم بصعوبة من امام اجلواد القوي 

»بيرفكت سينس« حلمدان املنصور، بإشراف أحمد بن 

حرمش وبقيادة كونرو بيزلي.

وحقق اجلواد الفائز 1:11:60 دقيقة. وحل في املركز 

بإشراف  جويدة،  صالح  لعي  جلو«  »كوزميك  الثالث 

ساتيش سيمار وبقيادة ريتشارد مولن.

“آر بي جريند” نجم الماراثون
رئيس  السمو  لصاحب  بي جريند«  »آر  اجلواد  أصبح 

الدولة، بإشراف إريك ملارتنيل وقيادة فابريس فيرون، 

عندما  الشارقة،  مبضمار  الفوز  يحقق  حصان  آخر 

ملسافة  الشارقة(  )ماراثون  اخلتامي  الشوط  كسب 

2700 متر تكافؤ.

واستطاع اجلواد »آر بي جريند« ابن الفحل »بيرنينج 

قدراته  فيه  أكد  أروع  وال  عرض  تقدمي  من  ساند« 

طول   8.25 بفارق  الشوط  خيول  مكتسحا  التحملية 

بإشراف  النابودة،  كافو« خلاد  اف  »ايه  الوصيف  عن 

إرنست اورتيل وبقيادة تاغ اوشيه.

وقطع اجلواد الفائز املسافة الكلية للسباق بزمن قدره 

»محفوظ«  الثالث  املركز  في  وجاء  دقيقة.   3:10:36

وهو أيضا لصاحب السمو رئيس الدولة بقيادة باتريك 

كوسغريف.

السباق شهد تنافسًا قويًا بين الخيول.
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مهرجان سلطان بن زايد الدولي للفروسية

الفارس سيف المزروعي يتوج بلقب السباق الماراثوني 

فعاليات  باخلتم،  للقدرة  العاملية  بوذيب  قرية  نظمت 

النخسة الثالثة عشرة من مهرجان سمو الشيخ سلطان 

القدرة  ركوب   - للفروسية  الدولي  نهيان  آل  زايد  بن 

والتحمل، الذي ينظمه نادي تراث اإلمارات بتوجيهات 

نهيان ممثل  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  ورعاية سمو 

صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، بالتعاون مع 

احتاد االمارات لفروسية والسباق، وفي ظل بروتوكول 

وقوانني بوذيب لركوب القدرة والتحمل.

5 سباقات 
وتألف املهرجان الذي اختتم يوم السبت املاضي، من 

)ثالث  مفتوح  دولي  كم   242.15 املاراثوني  السباق 

جنوم( الذي أقيم على مدى ثالثة أيام، سباق 100.91 

كم محلي للخيول ذات امللكية اخلاصة، وسباق 80.47 

كم دولي تأهيلي »جنمة واحدة«، وسباق 120.27 كم 

دولي للشباب والناشئني )جنمتان(، وسباق 101.01 

الرابع  الدولي  املؤمتر  باإلضافة  للسيدات،  كيلومتر 

قيمة  جوائز  خصصت  وقد  والتحمل.  القدرة  لركوب 

فاخرة  سيارات  ثماني  عن  عبارة  بالسباقات  للفائزين 

ومبالغ مالية قيمة ودروع .

زايد  الشيخ  الفائزين  تويج  في  وشارك  اخلتام  وشهد 

بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، بحضور حميد 

التنفيذي لألنشطة  الرميثي املدير  سعيد سالم بوالحج 

والفعاليات بنادي تراث االمارات، والدكتور عبيد علي 

نائب سمو مدير عام مركز سلطان  راشد املنصوري، 

بن زايد آل نهيان

المزروعي بطل الماراثون
بلقب  املزروعي  علي  محمد  أحمد  سيف  الفارس  توج 

جرى  الذي  جنوم(  )ثالث  دولي  كلم   242.15 سباق 

على مدى ثالثة أيام، حيث نال املركز األول على صهوة 

نقاط  وفق   )MRM( إسطبالت  من  »سيام«  اجلواد 

الفارس  الثاني  املركز  في  فيما حل  بوذيب،  بروتوكول 

من  »تيرمناتور«  اجلواد  صهوة  على  رام  هانيومانا 

الفارس  الثالث  املركز  في  وحل  ورسان،  إسطبالت 

محمد حمود حميد الغيالني من إسطبالت الريف على 

صهوة اجلواد »ماناليتو«.

منصور خميس نجم الشباب
فاز منصور خميس محمد الشدي على صهوة اجلواد 

»متارا ديسرت مون« من إسطبالت دباوي بلقب سباق 

120.27 جنمتني دولي للشباب والناشئني، وفق نقاط 

بروتوكول بوذيب الفارس، وحصل على سيارة، فيما حل 

على صهوة  الكندي  سعيد  حميد  راشد  الفارس  ثانيًا 

 ،)F3( إسطبالت  من  ديبولسكي«  »فاجابون  اجلواد 

قدرة

وفي املركز الثالث الفارسة ناروا كالفو ايبانيز من على 

.)M7( صهوة اجلواد »نارجيس« من إسطبالت

ليلى المرزوقي
تكسب سباق الملكية الخاصة

توجت الفارسة ليلى محمد عبيد املرزوقي بلقب سباق 

وفق  اخلاصة  املليكة  ذات  للخيول  كيلومتر   100.91

نقاط برتوكول بوذيب لركوب القدرة والتحمل، وحققت 

من  إندورانس«  »جابوالني  اجلواد  صهوة  على  اللقب 

سيارة  عن  عبارة  جائزة  ونالت  الكمدة،  اسطبالت 

فاخرة ومبلغ مالي، فيما حلت في املركز الثاني مارجيك 

الكميتي،  الله  عبد  محمد  اسطبالت  من  فاليري  فيسر 

على صهوة اجلواد »ماريك أورينتال«، وجاء في املركز 

على  الشحي  علي  محمد  أحمد صالح  الفارس  الثالث 

وقد حصل  الكمدة.  راي« من إسطبالت  »لوف  صهوة 

الفائزون الثالثة على جوائز قيمة عبارة عن 3 سيارت 

ومبالغ نقدية .

 آية عبد الرضا تتوج بلقب السيدات
اجلواد  صهوة  على  الرضا  عبد  آية  الفارسة  ظفرت 

في  األول  )F3(باملركز  اسطبالت  من  »تراماريجليو« 

سباق 101.01 كيلومتر للسيدات وفق برتوكول بوذيب 

لركوب القدرة والتحمل، ونالت جائزة عبارة عن سيارة 

الفارسة  الثاني  املركز  في  حلت  فيما  مالي،  ومبلغ 

سيمونا شلباكوفا على صهوة اجلواد »إيكوكرونوس«من 

اسطبالت النصر 2 ، وجاءت في املركز الثالث الفارسة 

على  الكتبي،  اسطبالت  من  فاليري  فيسر  مارجيك 

صهوة اجلواد »فيجا دي الفيشاد«.

»الخيل والفارس«
في المؤتمر الدولي 

والتحمل  القدرة  لركوب  الرابع  الدولي  املؤمتر  شكل 

املؤمتر  فعاليات  غطت  إذ  املهرجان،  فعاليات  باكورة 

أول أيام املهرجان، حيث تضمنت ندوة بعنوان »العالقة 

بني اخليل والفارس – اجلانب اإلنساني« أدارها احلكم 

اإلماراتي الدولي محمد علي احلضرمي، وشارك فيها 

جنسيات  من  واملختصني  والباحثني  اخلبراء  من  نخبة 

ياسني  محمد  شيخ  عزير  الدولي  احلكم  هم:  مختلفة، 

من الهند، واحلكم الدولي كريستيان لوزانو من فرنسا، 

لوكليرك  لوي  جان  الدكتور  الدولي  البيطري  والطبيب 

من فرنسا، والطبيب البيطري الدولي السويدي الدكتور 

روال  اإلماراتية  البيطرية  والطبيبة  سومراش،  هالفرد 

تتويج السباق الرٔييسي.

تتويج سباق السيدات.
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املسابقات  جدول  شؤون  في  والباحث  شعبان،  حسن 

تضمنت  كما  ماري.  جوهن  ديفيد  الدكتور  البريطاني 

السباقات  »جدولة  حول  عمل  ورشة  املؤمتر  فعاليات 

املدربني  توزيع  على  والسلبي  اإليجابي  تأثيرها  ومدى 

للخيل خالل املوسم اخلاص برياضة الفروسية«.

توصيات المؤتمر
جملة  إلى  املؤمترون  خلص  املؤمتر  فعاليات  نهاية  في 

تتويج اإلسطالت ذات الملكية الخاصة.

لألندية  ومعايير  متطلبات  وضع  أهمها  التوصيات  من 

الفهم  في  تساعدهم  اخليل،  ركوب  تعليم  ومراكز 

مناهج  واقتراح  الفروسية،  رياضة  لقوانني  األشمل 

ركوب  تدريب  ملراكز  دقيقة  اعتماد  وإجراءات  تعليمية 

االستراحة  فترات  تأثير  مدى  دراسة  وكذلك  اخليل، 

سباقات  في  مشاركتها  بعد  اخليول  على  اإلجبارية 

القدرة والتحمل، إضافة إلى دراسة مدى تأثير الوزن 

اإلضافي اإلجباري على اخليول املشاركة في سباقات 

بحوث  إجراء  املؤمترون  اقترح  كما  والتحمل،  القدرة 

ودراسات إضافية حول التعامل مع اخليل والعناية به 

وبسالمته، مع التركيز على كيفية التعامل مع إصابات 

وأكد  والتحمل،  القدرة  بسباقات  في مشاركتها  اخليل 

املؤمترون كذلك ضرورة متابعة وتنفيذ التوصيات التي 

متت في هذا املؤمتر واملؤمترات السابقة.

مٔوتمر القدرة.
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الخياري يهدي إسطبالت )SS( لقب سباق حتا لإلسطبالت الخاصة

آمي لويس وصيف وخلف الغيث ثالثا

للقدرة  الفارس سعيد حمود اخلياري بكأس حتا  توج 

اخلاصة  لإلسطبالت  املخصص  كلم   119 ملسافة 

الدولية  أقيم في مدينة دبي  والذي  الفردي  واالشتراك 

فبراير  من  والعشرين  الثامن  في  السلم  بسيح  للقدرة 

صهوة  ممتطيًا  باللقب  اخلياري  وفاز  وقطع  املاضي، 

اجلواد »مقدام« إلسطبالت )SS( العائدة لسلطان علي 

ساعات،   4.24.36 قدره  زمنًا  مسجاًل  السبوسي، 

لويس  آمي  اإليرلندية  الفارسة  الثاني  املركز  واحتلت 

إلسطبالت  سايلير«  دي  »بينماكو  اجلواد  صهوة  على 

زعبيل، مسجلة زمنًا قدره 4.24.44 ساعات.

وجاء في املركز الثالث الفارس خلف أحمد الغيث على 

ان  تي  ثروب« إلسطبالت  بارك  »دافلن  اجلواد  صهوة 

تي، مسجاًل زمنًا قدره 4.24.47 ساعات.

وحل في املركز الرابع الفارس منصور الفارسي على 

مسجاًل  إس،  إس  إلسطبالت  »فيدوك«  اجلواد  صهوة 

زمنًا قدره 4.26.30 ساعات، تاله في املركز اخلامس 

»هتان«  اجلواد  صهوة  على  عبدالواحد  غيث  الفارس 

 4.28.13 قدره  زمنًا  مسجاًل  إس،  إس  إلسطبالت 

ساعات، وجاء في املركز السادس الفارس زايد أحمد 

املري على صهوة »مار بارق« إلسطبالت مطر للقدرة، 

مسجاًل زمنًا قدره 4.30.16 ساعات.

وأشرف على تنظيم السباق الذي شارك فيه 50 فارسا 

احتاد  مع  بالتعاون  للفروسية  دبي  نادي  وفارسة، 

وعقب  الدولي،  االحتاد  وبإشراف  والسباق،  الفروسية 

لنادي  العام  املدير  العضب،  عيسى  قام محمد  اخلتام 

دبي للفروسية، بتتويج أصحاب املراكز الثالثة األوائل، 

الوصيفة  ونالت  الذهبية،  الكأس  البطل  تسلم  حيث 

الكأس الفضية، فيما نال صاحب املركز الثالث الكأس 

البرونزية.

اداء رائع للبطل

متكن بطل السباق الفارس سعيد حمود اخلياري على 

صهوة »مقدام« من حتقيق فوز رائع بعد أداء متوازن 

معدالت  على  محافظًا  السباق،  مراحل  جميع  خالل 

سرعة مكنته ليكون في وضع مريح حتى املرحلة الثالثة 

وقبل األخيرة التي دائمًا ما يقلل فيها الفرسان السرعة 

إلراحة اخليل استعدادًا للحسم في األخيرة.

العضب: سباق سريع وقوي

العام  املدير  العضب  عيسى  محمد  قال  جانبه  من 

للفروسية أن سباق كأس حتا لإلسطبالت  لنادي دبي 

تتويج الفأيزين بالمراكز الثالثة األولى.

البطل يستلم الكٔاس الذهبي من محمد العضب.

بطل السباق لحظة الوصول لخط النهاية.
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اخلاصة كان سريعا وشهد تنافسا قويا بني الفرسان 

الغلبة  كانت  النهاية  وفي  النهائية  املراحل  حتى  أمتد 

في  املشاركة  ان  العضب  وقال   .)SS( إلسطبالت

السباق لم تكن باحلجم املعهود وذلك رمبا يرجع لقرب 

موعد سباق ولي عهد دبي الذي دائما ما حترص معظم 

اإلسطبالت اخلاصة في املشاركة فيه بأفضل خيولها.

دخلت  للقدرة  الدولية  دبي  مدينة  ان  العضب  وأوضح 

في املراحل النهائية استعدادا ملهرجان سمو ولي عهد 

دبي للقدرة أبرز فعاليات املوسم والذي يتعبر خير ختام 

ملوسم سباقات مدينة دبي للقدرة.

 البطل سعيد بالفوز

األول  فوزه  بتحقيق  سعادته  عن  السباق  بطل  أعرب 

هذا املوسم، مشيرًا إلى أنه كان ثالثًا في سباق اليوم 

اخلياري  وأشاد  بالوثبة.  املاضي  ديسمبر  في  الوطني 

باجلواد »مقدام« وقال إنه من إنتاج إسطبالت صاحب 

مضيفًا  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

التعب،  التعافي من  على  عالية  قدرة  أن اجلواد ميتلك 

البيطري.  الفحص  جيدًا خالل  كان  قلبه  أداء  أن  كما 

الوصيفة.

السباق شهد تنافسا قويا.

في  كبيرة  سرعة  وشهد  قويًا  كان  السباق  وأضاف: 

معدالت  تقليل  إلى  الفرسان  عمد  ثم  األولى،  املراحل 

السرعة في املرحلة الثالثة استعدادًا للحسم الذي شهد 

سلطان  بتوجيهات  السباق  بطل  وأشاد  قويا.  تنافسًا 

السبوسي، وكذلك بالدعم من طاقم العمل في اإلسطبل 

الذين كان لهم الدور األكبر في هذا الفوز.

عودة الفرسان من لمرحلة األولى.

قدرة
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قفز الحواجز

ختام ناجح لبطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة

ألمانيا تفوز بكأس األمم لونجين وإيرلندا ثانيًا واإلمارات ثالثًا
أجواء إحتفالية رائعة، سادت خالل فعاليات منافسات 

فئة  من  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  بطولة 

ذات  من  لوجنني  األمم  كأس  وبطولة  جنوم،  اخلمس 

الثامنة  للمرة  بتنظيمها  يقوم  والتي  الرفيعة،  الفئة 

احتاد اإلمارات للفروسية والسباق، ويستضيفها للعام 

الدولي  الرياضي  الفرسان  التوالي منتجع  الثاني على 

أبوظبي  مجلس  ومساندة  برعاية  أبوظبي،  بالعاصمة 

بنت  فاطمة  وأكادميية  والشراع،  ولوجنني،  الرياضي، 

العاملية  األلعاب  وأوملبياد  النسائية،  للرياضة  مبارك 

بعد  البطولة  واختتمت   ،2019 أبوظبي  ـ  اخلاصة 

أربعة أيام عامرة بالتنافس ومليئة بالتحدي على ألقاب 

البطولة، وجوائزها القّيمة التي بلغت )200( ألف يورو 

ملنافسة كأس األمم، وذلك بني نخبة فرسان رياضة قفز 

احلواجز إجتذبتهم البطولة الرفيعة من 28 دولة حول 

العالم، وجاء ختامها مبنافسة  كأس األمم املؤهلة إلى 

نهائي كأس األمم حتدي لوجنني برشلونة شهر أكتوبر 

القادم. وشاركت سبع فرق في البطولة تصنيف خمس 

اإلمارات،  إيرلندا،  أملانيا،  هي  النتائج  وحسب  جنوم، 

السعودية، مصر، األردن وسوريا.

الفوز  حتقيق  في  األملاني  الفريق  يفلح  األولى  للمرة 

بالكأس وبرصيد 6 نقاط جزاء فقط في جولتني، جرى 

تصميم مساريهما بحواجز بلغ ارتفاعها )160( سم، 

ونال كأس املركز الثاني الفريق اإليرلندي برصيد 13 

نقطة جزاء، وتّوج فريق اإلمارات بكأس املركز الثالث 

من  اإلمارات  فريق  وتألف  جزاء،  نقطة   18 برصيد 

مكتوم  آل  أحمد  بنت  لطيفة  الشيخة  األوملبية  الفارسة 

عبد  نادية  والفارسة  سنة(،   11( »كوبولت«  واجلواد 

العزيز ترمي واجلواد »كورتادو« )10 سنوات(، والفارس 

عبد الله حميد املهيري والفرس »شا شا شا 7« )14 

»سما  والفرس  املري  محمد  الله  عبد  والفارس  سنة( 

دبي اف بي اتش« )12 سنة(. وبذلك يكون الطريق قد 

أصبح ممهدًا أمام مشاركة فريق اإلمارات في نهائي 

كأس األمم لوجنني برشلونة مجددًأ، وهو اإلجناز الذي 

الثالثة  للمرة  احلواجز  لقفز  اإلمارات  فرسان  يحققه 

وكان  السعودي  الفريق  معه  ويصطحب  التوالي،  على 

أيضًا.  املاضي  العام  برشلونة  نهائي  إلى  رافقه  قد 

وتّوج الفارس املصري املتألق عبد القادر سعيد بجائزة 

بعد  البطولة  جولتي  في  أداء  نتيجة  ألفضل  لوجنني 

إجنازه لهما منفردًا دون خطأ.

شهد منافسة كأس األمم وتّوج الفائزين، جبر السويدي، 

الدكتور  واللواء  أبوظبي،  عهد  ولي  ديوان  عام  مدير 

أحمد ناصر الريسي، رئيس احتاد اإلمارات للفروسية 

لوجنني  لشركة  اإلقليمي  املدير  عون  وباتريك  والسباق 

مقدمة الكأس، كما شهدها األمير عبد الله بن فهد آل 

والشيخ  للفروسية،  السعودي  االحتاد  رئيس  سعود، 

خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس االحتاد الدولي 

والسادة  السابعة،  اإلقليمية  املجموعة  رئيس  للفروسية 

ممثلو اجلهات الراعية وجمع كرمي من ضيوف احلدث 

عشاق  من  غفير  وجمهور  وخارجها،  الدولة  داخل  من 

رياضة قفز احلواجز. 

وفي إفاداتهم عقب التتويج، هنأ جبر السويدي الفائزين، 

معبرًا عن سعادته بفوز فريق اإلمارات باملركز الثالث 

ونيله حق التأهل إلى برشلونة 2019 ، وللعام الثالث 

نخبة  بتجمع  أيضًا  سعداء  إننا  وقال  التوالي،  على 

اإلمارات  أرض  على  العالم  دول  من  القفز  فرسان 

بطولة  الذي يستضيف  الرياضي  الفرسان  منتجع  في 

إمكانياته  كل  مسخرًا  اجلميع،  على  عزيزة  رياضية 

إلجناح البطولة الغالية، مباركًا الفوز ألصحاب السمو 

ورعايتهم  دعمهم  على  الرشيدة  والقيادة  الشيوخ 

لفرسان اإلمارات في كافة أنشطة الفروسية.

خليفة،  آل  الله  عبد  بن  خالد  الشيخ  قال  جانبه  من 

بتأهل  حتققت  والتي  املرجوة  بالنتائج  كبيرة  سعادتنا 

برشلونة،  نهائي  إلى  والسعودية  اإلمارات  فريقي 

وبفارق بسيط عن فرق املقدمة، ونحن نهنىء املتأهلني 

قدمه  ما  نقلل من شأن  وال  كعرب وكمجموعة سابعة، 

تفتح  رياضة  في  أهدافهم  بلوغ  لهم  متمنني  اآلخرون 

على  املنظمني  شاكرا  للتأهل،  جاهزية  لألكثر  ذراعيها 

إخراجهم البطولة مبستوى عاملي راٍق، وهو ليس باألمر 

تقدمي  إلى  دائمًا  سّباقة  فهي  اإلمارات،  على  الغريب 

األفضل، وقطار سريع للتميز يسعى اآلخرون للحاق به 

وبلوغ مستواه املتمّيز. وعن املنافسات الدولية لفرسان 

إنها  السابعة،  املجموعة  رئيس  قال  السنية  املراحل 

مستحدثة وجنحت فكرتها التي نبعت من نادي الشارقة 

للفروسية والسباق ووجدت القبول واملساندة من احتاد 

اإلمارات للفروسية ومن االحتاد الدولي للفروسية. 

وقال باتريك عون ممثل لوجنني مقدمة الكأس، سعدنا 

الثالثة، وهو  للمرة  بتأهل فريق اإلمارات إلى برشلونة 

جاهزيتهم  ويؤكد  اإلمارات  لفرسان  يحسب  إجناز 

بكل  ناجحة  إنها  عون  قال  البطولة  وعن  العالية، 

املقاييس، ومتشوقني إلجنازات جديدة يحققها منتخب 

وفرسان اإلمارات. 

الريسي،  ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  وقال 

بطولة  إن  والسباق:  للفروسية  اإلمارات  احتاد  رئيس 

كأس رئيس الدولة من فئة اخلمس جنوم والتي تقدمها 

يتضمنها  التي  البطوالت  أحداث  أهم  من  هي  لوجنني 

برنامج موسم رياضة القفز في اإلمارات، وهي تهدف 

إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز ثقل عاملي لعموم أنشطة 

للفروسية  اإلمارات  احتاد  رئيس  وأضاف  الفروسية. 

والسباق قائاًل: إن من دواعي سرورنا الترحيب بجميع 

ضيوف البطولة وبالفرسان الني شاركوا فيها من جميع 

أنحاء العالم، إثراًء ملا نقوم به من تنظيم لبطوالت من 

األنشطة  لتطور  ونقل صورة مشرقة  الرفيع،  املستوى 

الوثيقة  العالقة  إلى  اإلمارات، مستندين  الرياضية في 

والسباق  للفروسية  اإلمارات  احتاد  بني  تربط  التي 

واالحتاد الدولي للفروسية والذي جند منه دعما كبيرًا 

لكل ما نقدم عليه من عمل يوجه نحو  مصلحة الفروسية 

وتعميقها  العالقة  هذه  تطوير  إلى  متطلعني  وتطورها، 

بشكل أكبر مستقباًل. 

الريسي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن  وهنأ أحمد 

الشيخ  السمو  وصاحب  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

بن  منصور  الشيخ  وسمو  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس 

زايد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، 

بنجاح البطولة وتأهل فريق اإلمارات إلى نهائي كأس 

تأهل  إن  وقال  القادم،  أكتوبر  شهر  برشلونة  األمم 

بالفروسية  واهتمامهم  رعايتهم  ثمرة  هو  اليوم  الفريق 

يتبعه حتقيق إجنازات  أن  متمنيًا  اإلمارات،  وبفرسان 

في األوملبياد إن شاء الله.

األوكراني تيبل
يظفر بكأس الشراع للتحدي

وفي منافسة قبل اخلتام، منافسة الشراع للتحدي من 

فئة اخلمس جنوم، وجوائز أكثر من )93( ألف يورو، من 

جولة واحدة مع جولة متايز، صمم مسارها بحواجز بلغ 

ارتفاعها )150( سم، قبل حتديات النزال 37 فارسا 

الطريق  في  فرسان   8 الرئيسة  اجلولة  وعبر  وفارسة، 

نحو اجلائزة، وجنح منهم 5 فرسان في إكمال التمايز 

الفرسان  آخر  الشراع  بكأس حتدي  وفاز  دون خطأ، 

واجلواد  تيبل  ريني  األوكراني   ،)8 ر  )م.  التمايز  في 

ثانية،  »كوسون« منهيا اجلولة في زمن بلغ )31.99( 

وفي زمن بلغ )32.37( ثانية أكملت الفارسة األمريكية 

أليس ديباني جولة التمايز مع الفرس »أماريوسا اس« 

كأس  ذهبت  التفيا  وإلى  الثاني،  املركز  كأس  ونالت 

املركز الثالث وأحرزها الفارس كريستابس نارتنيكس 

املشارك السابع في جولة التمايز باجلواد »موون ري«.  قفزة رائعة.

جبر السويدي وأحمد الريسي وعدنان سلطان وباتريك عون خالل تتويج األبطال.
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منافسات بطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز 2019

الشربتلي يتألق ويحرز اللقب

قفز الحواجز

تألق الفارس السعودي عبد الله الشربتلي على امليدان 

العشبي باملدينة املستدامة في دبي، والتي نظمت بنجاح 

كبير أول بطولة دولية لقفز احلواجز من فئة النجمتني، 

وجرت فعاليات منافساتها السبع على مدى أربعة أيام 

)13 ـ 16( فبراير احلالي، وشارك فيها عدد كبير من 

فرسان وفارسات قفز احلواجز من 28 دولة، ومتيزت 

متعددة  وفعاليات  كبير،  جماهيري  بحضور  البطولة 

وفيها سطع  البطولة،  أيام  بها احلضور طيلة  استمتع 

جنم الفارس السعودي عبد الله الشربتلي مجددا على 

من  جملة  وقدم  املستدامة،  باملدينة  العشبي  امليدان 

البطولة  منافسات  من  عدد  في  املبهرة  اإلستعراضات 

لقب  بإحراز  تّوجها  أولى،  مراكز  ثالثة  منها  وحصد 

أكمل  أن  بعد  ال«،  »وولون  باجلواد  الكبرى  اجلائزة 

اجلولة الثانية في زمن سريع بلغ )42.78( ثانية وبقي 

صامدا إلى حني إنتهاء املنافسة، ويحتفظ الشربتلي في 

سجله بفوزين حققهما في أول منافسات لقفز احلواجز 

املوسم  فبراير  شهر  في  املستدامة  املدينة  أقامتها 

املاضي. 

اجلولتني،  مبواصفات  الكبرى  اجلائزة  منافسة 

بلغ  بحواجز  مساريهما  وصمم  مختلفني،  وبتصميمني 

ارتفاعها )145( سم، وشارك في اجلولة الرئيسة 19 

فارسا وفارسة، وفي اجلولة الثانية شارك 10 فرسان 

أصحاب أفضل النتائج في اجلولة األولى، وأنهى اجلولة 

خطأ،  دون  نظيف  أداء  بنتيجة  فرسان  ثالثة  الثانية 

وحاز جائزة املركز الثاني الفارس اإليرلندي شني برين 

باجلواد »كوملار«، بعد جناحه في إكمال اجلولة الثانية 

املركز  جائزة  وذهبت  ثانية،   )43.08( بلغ  زمن  في 

الثالث أيضا إلى إيرلندا ونالها الفارس ديفيد سيمسون 

واجلواد »فيودري اف«، وأنهى اجلولة الثانية دون خطأ 

في زمن بلغ )44.18( ثانية. 

 ثنائية الشربتلي
باجلواد  البطولة  في  األول  فوزه  الشربتلي  وحقق 

الفئة  منافسة  في  الثاني  املركز  من  منتقاًل  »كوينالن« 

منافسة  صدارة  إلى  سم،   )125( على  الصغرى 

مسارها  صمم  الكبرى،  الفئة  من  اخلاصة  املرحلتني 

بحواجز ارتفاعها )140( سم، وشارك فيها 25 فارسًا 

املرحلتني  إكمال  في  فرسان   9 منهم  جنح  وفارسة، 

الثانية سجله  املرحلة  في  األفضل  والزمن  خطأ،  دون 

ونال  ثانية،   )26.21( وبلغ  »كوينالن«  مع  الشربتلي 

جائزة املركز الثاني الفارس اليوناني دميتري ناتسيس 

بلغ  زمن  في  الثانية  املرحلة  وأنهى  »ديورين«  باجلواد 

إلى  الثالث  املركز  جائزة  وذهبت  ثانية،   )28.01(

»سييرا«  والفرس  اخلاطري  خالد  البحريني  الفارس 

وأكمل املرحلة الثانية في )29.28( ثانية. 

الفوز في منافسة  ثنائية بعد حتقيقه  وأكمل الشربتلي 

 )135( حواجز  على  مرحلتني  من  الوسطى  الفئة  من 

التنافس  وجرى  وفارسة،  فارسا   34 لها  تقدم  سم، 

املرحلة  إكمال  في  فارسا   14 وجنح  منهم،   25 بني 

األداء  أكملوا  فارسا   11 منهم   ، خطأ  دون  األولى 

في املرحلة الثانية دون خطأ، وتقدمهم الشربتلي على 

صهوة اجلواد »كاريرا« منهيًا املرحلة الثانية في زمن 

)24.55( ثانية، وجائزة املركز الثاني أحرزها الفارس 

وأنهى  أبراكس«  »كيه.  باجلواد  غريب  السوري هشام 

بني  للمراكز  تبادل  في  ثانية   )24.64( في  املرحلة 

الثالث  املركز  وأحرز  االفتتاح،  منافسة  في  الفارسني 

»إاليس«  بالفرس  أحمد  عارف  اإلماراتي  الفارس 

والزمن )25,13( ثانية. 

الرميثي يتصدر تمايز الوسطى
تصدر الفارس اإلماراتي محمد شافي الرميثي بالفرس 

»فينوس دو في واي« منافسة الفئة الوسطى مبواصفات 

ارتفاعها  على حواجز  مع جولة متايز  الواحدة  اجلولة 

)135( سم، وتنافس على جوائزها 26 فارسا وفارسة، 

جنح منهم 8 فرسان في اجلولة الرئيسة، في حني جنح 

الرميثي في  الفارس  التمايز  آخر املشاركني في جولة 

إكمال اجلولة دون خطأ منفردا في زمن بلغ )45.36( 

ثانية وحسم جائزة املركز األول لصاحله، ونال جائزة 

باجلواد  غريب  هشام  السوري  الفارس  الثاني  املركز 

»كيه. أبراكس« وأكمل التمايز في زمن سريع جدًا بلغ 

وجائزة  جزاء،  نقاط   4 برصيد  ولكن  ثانية   )33.49(

لوند  تينا  الدمناركية  الفارسة  نالتها  الثالث  املركز 

 )38.72( والزمن  كيه«  دانسنغ  فيلو  »بيوند  والفرس 

ثانية و4 نقاط جزاء.

اليوناني ناتسيس
يكسب الختام بـ )الجوكر(

املدينة  ميدان  على  الدولية  البطولة  منافسات  ختام 

املستدامة، جاءت مبواصفات جتميع النقاط مع اجلوكر، 

 )135( ارتفاعها  بلغ  بعشرة حواجز  وصمم مسارها 

سم، عدا حاجز اجلوكر الذي يكون عادة أكثر ارتفاعا 

عن األخرى، وقبل حتدياتها 18 فارسا، إال أن املشاركة 

الفعلية اقتصرت على 16 فارسا وفارسة، جنح منهم 

4 فرسان في جتميع كامل النقاط )65 نقطة(، وكسب 
اليوناني  الفارس  التوقيت  بفارق  األول  املركز  جائزة 

دميتري ناتسيس واجلواد »ديورين« وأكمل مهمة جتميع 

كامل النقاط في زمن بلغ )52.21( ثانية، ونالت جائزة 

»إنديانا«  بصحبة  لوند  تينا  الفارسة  الثاني  املركز 

الثالث  املركز  جائزة  وذهبت  ثانية،   )53.52( والزمن 

إلى الفارس اإليرلندي تريفور برين بعد أن أكمل مهمة 

جتميع كامل النقاط في زمن بلغ )54.11( ثانية.

غريب السوري يفتتح االنتصارات
منافسة  صدارة  غريب  هشام  السوري  الفارس  حقق 

املرحلتني  مبواصفات  الصغرى  الفئة  من  االفتتاح 

وتنافس  سم،   )125( ارتفاعها  حواجز  على  اخلاصة 

املرحلتني  وأكمل  وفارسة،  فارسًا   26 جوائزها  على 

دون خطأ 6 فرسان، وحاز جائزة املركز األول الفارس 

بزمن  أبراكس«  »كيه.  باجلواد  غريب  هشام  السوري 

الفارس  على  به  وتقدم  ثانية   )22.97( بلغ  سريع 

والزمن  و«كوينالن«  الشربتلي  الله  عبد  السعودي 

وفي  الثاني،  املركز  جائزة  به  فنال  ثانية   )23.62(

زمن بلغ )24.35( ثانية أنهى الفارس السوري يوسف 

بجائزة  وتّوج  »إلتون«  باجلواد  الثانية  املرحلة  ساواس 

املركز الثالث. 

وفي منافسة الفئة الصغرى الثانية، مبواصفات اجلولة 

الواحدة مع جولة متايز على حواجز ارتفاعها )125( 

سم، شارك 35 فارسا وفارسة، وأكمل اجلولة الرئيسة 

دون  التمايز  أكملوا  منهم  و8  فارسًا،   13 خطأ  دون 

بني  اإلرتباط  لفك  الرئيس  العامل  الزمن  وكان  خطأ 

الدمناركية  الفارسة  تقدمت  وفيها  الفرسان،  مراكز 

»بيوند  الفرس  بصحبة  الصدارة  واحتلت  لوند  تينا 

فيلو دانسنغ كيه« وأكملت التمايز في )31.87( ثانية، 

وجائزة املركز الثاني نالها هنا أيضًا الفارس السوري 

هشام غريب باجلواد »كيه. أبراكس« والزمن )32.80( 

ثانية، وذهبت جائزة املركز الثالث إلى الفارس اإليرلندي 

تريفور برين مع اجلواد »كورنتر في ايه« وأكمل التمايز 

في )33.34( ثانية.

تتويج األبطال.
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بطولة أبوظبي الدولّية لجمال الخيل

ذهبيتان لمربط عجمان و 5 ميداليات ملونة لمربط دبي

جمال الخيل

خطفت خيول اإلمارات االضواء خالل املنافسات النهائية 

لبطولة أبوظبي الدولية جلمال اخليول العربية 2019، 

امليداليات  وحازت  الستة  البطولة  ألقاب  على  وهيمنت 

الثالث لكل بطولة. وشهد ختام البطولة التي أقيمت على 

مدى 4 أيام )12-9 فبراير( بنادي أبوظبي للفروسية، 

حقق  حيث  ودبي،  عجمان  مربطي  خليول  الفتًا  تألقًا 

األول ثنائية ذهبية وفضية، فيما حصد مربط دبي ذهبية 

الفرس  حصول  إلى  باإلضافة  وبرونزية،  فضيات  و3 

»دي شيهانة« على جائزة الشيخ زايد بن سلطان، ونال 

ذهبية واحدة كل من مربط اجلواهر، مربط الصقران، 

التي  البطولة  ونظمت  الدرمكي.  عيسى  محمد  ومربط 

العربية  والدول  اإلمارات  من  خياًل   395 فيها  شارك 

برعاية  العربية،  للخيول  اإلمارات  جمعية  واألجنبية، 

رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف الشيخ 

زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس اجلمعية.

شهد اخلتام وشارك في التتويج، الشيخ زايد بن حمد 

آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، وعصام 

عبدالله، مدير اجلمعية، وعبدالرحمن البيضائي، رئيس 

مجلس إدارة مربط اجلواهر، ومحمد التوحيدي، مدير 

مربط دبي، وخالد العميري، مدير مربط عجمان، وخليفة 

النعيمي، مدير مربط األريام.

نتائج البطوالت
استهلت ثنائية مربط عجمان »ع ج نورة« التي حصدت 

الفضية  ونالت  الثاني  املركز  في  تلتها  املهرات،  ذهبية 

ونالت  ثالثة  حلت  فيما  دبي،  ملربط  شيهانة«  »دي 

البرونزية »اس اس ال بيال« ملربط الصقران، وانتزعت 

للمهرات  الذهبي  اللقب  اجلواهر  ملربط  دوناتيال«  »فام 

»دي  للمهرة  والفضة  الثاني  املركز  تاركًة  سنة،  بعمر 

فنانة« ملربط دبي، فيما حصلت رفيقتها »دي شامخة« 

على اللقب البرونزي.

بنيلها  عجمان  مربط  ثنائية  سواري«  ج  »ع  أكملت   *

الفضي  اللقب  ونالت  وصيفًة  وحلت  األفراس،  ذهبية 

»األريام حمراء« للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل 

نهيان، وحصلت على اللقب البرونزي »اف اس فنزويال« 

خلالد غامن العميري.

* هيمنت خيول مربط دبي على اللقبني الذهبي والفضي 

لبطولة األمهار، عبر كل من »دي مزيان« و»دي شخاط«، 

»األريام  البرونزي  اللقب  على  وحصل  ثالثًا  حل  فيما 

شباب« ملربط األريام.

الدرمكي  عيسى  حسني  حملمد  صامد«  »دي  نال   *

اللقب الذهبي لألمهار، وحصل على اللقب الفضي »دي 

ايه  »كي  البرونزية  ونال  اخليمة،  رأس  ملربط  مشجي« 

نبراس« خلالد غامن العميري.

ذهب  الصقران  ملربط  ايه«  كي  »سنداون  حصد   *

الفحول، وتاله في املركز الثاني ونال الفضة »ممفيس 

27« ملربط عجمان، فيما جاء في املركز الثالث وحصل 

على البرونز »عمير الهواجر« للدكتور غامن الهاجري.

كأس زايد لمربط دبي
بطولة  خالل  الفتة  بصورة  دبي  مربط  خيول  برزت 

خيول  وسجلت  العربية،  اخليل  جلمال  الدولية  أبوظبي 

املربط بصمة جديدة من التميز، وذلك بتألق املهرة »دي 

املعاصر  العاملي  اإلنتاج  أسطورة  من  وهي  شيهانة«، 

الفحل »اف ايه ال رشيم« والفرس العاملية »دي شهال«، 

زايد بن حمد ووعبد الرحمن البيضأيي.

احد الخيول يستعرض جماله  خالل البطولة.

زايد بن حمد يكرم المالك.
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جمال الخيل

والتي نالت جائزة كأس زايد للخيول العربية األصيلة، 

مترجمًة علو مراتب اجلودة التي يتمتع بها مربط دبي 

مقدمتها  وفي  النوعية،  األفحل  من  اإلنتاجية  وقوته 

اإلنتاجي  السجل  األفراس ذات  وكذا  الفحل »رشيم«، 

املتميز، مثل الفرس بطلة العالم »دي شهال«.

زايد بن حمد:

البطولة ترتقي بمنافسات الجمال
توجه الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، بالشكر والعرفان، 

لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تقديرًا لدعمه 

العربية  اخليول  لتطوير  السديدة  وتوجيهاته  السخي 

األصيلة في جميع مجاالتها. وقال: إن بطولة أبوظبي 

عام  مع  تزامنت  التي  العربية،  اخليل  جلمال  الدولية 

التسامح، متيزت بضمها الصفوة بعد رفع اشتراكات 

الستقطاب  أدى  والذي  البطولة،  في  اخليول  مشاركة 

النخبة للتنافس على األلقاب، وأكد أن مسيرة اجلمعية 

من تتويج مربط دبي.

من البطولة.

شأن  إلعالء  الرامية  أهدافها،  لتحقيق  بقوة  متضي 

خيول  منافسات  مبنظومة  واالرتقاء  العربية،  اخليول 

اجلمال، دعمًا لإلنتاج احمللي لدولة اإلمارات.

عصام عبدالله: منبر ألفضل خيول اإلنتاج
للخيول  اإلمارات  جمعية  مدير  عبدالله،  عصام  أشاد 

زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  الكبير  بالدعم  العربية، 

األصيلة  العربية  وللخيول  عمومًا،  للفروسية  نهيان  آل 

في جميع أنشطتها، وقال: هذا الدعم مكن اجلمعية من 

تنظيم هذه البطوالت بنجاح كبير، ولفت إلى أن بطولة 

الوجهات لصفوة  أهم  الدولية أصبحت إحدى  أبوظبي 

اخليول العربية األصيلة، وشكلت انطالقة قوية وكشفًا 

إلنتاج اإلمارات، حيث دائمًا ما يكون جنوم هذه البطولة 

أبطال العالم.  

التوحيدي:

فخورون بجائزة زايد بن سلطان
مدير  العام،  املشرف  التوحيدي،  محمد  املهندس  عّبر 

املهرة  بنيل  العربية، عن فخره  للخيول  عام مربط دبي 

األصيلة.  العربية  للخيول  زايد  جائزة  شيهانة«  »دي 

رغم  تطلعاتنا  إلى  البطولة  في  نتائجنا  ترَق  لم  وقال: 

تتويج مربط الصقران.

إحرازنا كل املعادن النفيسة، فتقديراتنا كانت مضاعفة 

من  مبزيد  واعد  املستقبل  لكن  الذهبية،  احلصيلة 

اإلجنازات الكبرى، ونحن فخورون بإحراز جائزة كأس 

القتران  الكثير  لنا  تعني  والتي  العربية،  للخيول  زايد 

بواسع رحمته،  الله  تغمده  زايد،  الشيخ  باسم  اسمها 

وكذلك ملا يؤكده إنتاجنا من متيز في اجلودة التي جعلت 

مربط دبي يجدد العهد مع اجلائزة، ليكون األكثر فوزًا 

بها منذ إطالقها.

الحربي: نسخة رائعة ومتميزة
للجمعية،  العام  املدير  مساعد  احلربي،  محمد  أعرب 

مدير البطولة، عن سعادته بخروج هذه النسخة بصورة 

رائعة وجميلة تؤكد املكانة الكبيرة لإلمارات في تنظيم 

الفعاليات الرياضية، وتوجه احلربي بالشكر إلى نادي 

للنادي عدنان سلطان  العام  واملدير  للفروسية  أبوظبي 

البطولة،  في  العاملة  الفنية  باللجان  مشيدًا  النعيمي، 

وقال: إنهم بذلوا جهودًا كبيرة إلجناح البطولة.

زايد بن حمد يكرم عصام عبد الله والحربي.
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المرض كسبب لمشكلة السلوك لدى الخيلهل تريد امتالك حصان؟ كم تبلغ الكلفة برأيك؟

هنالك من قد يرغب بتربية اخليول، ولكن ال شك بأنكم 

هل  لكن  للغاية،  مرتفعة  تربيتها  تكاليف  بأن  سمعتم 

تساءلتم يومًا كم تبلغ هذه الكلفة؟

لتربية  مباشرة  تكلفة  حتديد  الصعب  من  يكون  قد 

التي  املنطقة  على  املعلومات  هذه  تعتمد  إذ  اخليول، 

تعيش فيها من العالم، حيث تتمتع بعض املناطق بكلفة 

التي  املواد  من  وغيرها  والقش  الشعير  لشراء  قليلة 

يرتبط تواجدها من قلته بعدد من العوامل مثل الطقس.

وبالطبع فإن الكمية التي يأكلها احلصان ال تعد بالقليلة، 

إذ تتراوح نسبة ما يأكله احلصان ما بني 1.5 في املائة 

و2.5 في املائة من وزنه يوميًا.

وفقًا  تزداد  والتي  البيطريني  لألطباء  أسعار  وهنالك 

التي يضطرون ملعايشتها، كما أن األحصنة  للتكاليف 

وأكثر  سنويًا،  مرة  من  أكثر  ألسنانها  لعالج  تتطلب 

من  الطبيب  انتهاء  بعد  تأتي  التي  كلفة هي  العالجات 

عمله للتفقد من احلاالت الطارئة، هذا بالطبع لتضاف 

ألوف  تكلفتها  تبلغ  أن  التي ميكن  اجلراحية  العمليات 

الدوالرات.

وهذه التكاليف جميعها ال تضم أوعية الطعام والسروج 

والكماليات األخرى التي ميكنها أن تفرح حصانك.

إذًا فما هي التكلفة التقريبية المتالك حصان وتربيته؟ 

لألحصنة  األمريكي  املجلس  إذ  تقديرية،  إجابة  إليكم 

)AHC( في دراسة عام 2005 إلى أن 28 في املائة 

من  ألكثر  السنوي  دخلهم  يصل  األحصنة  مالكي  من 

100 ألف دوالر.
 )AAEP( األحصنة  ملالكي  األمريكية  الهيئة  أما 

جيدة  بصحة  واحد  حصان  امتالك  تكلفة  بأن  فقدرت 

ميكن أن تبلغ 2500 دوالر في السنة، كما قدر حتالف 

 )CANTER( السابقني  السباقات  أحصنة  مالكي 

للحصان  العام  3600 دوالر في  التكلفة بحوالي  هذه 

الواحد.

وهذه فكرة عن التكلفة اليومية
”about.com“ التي وفرها موقع

عن تربية الخيول:
١- دوالران للقش.

٢- فيتامينات ومواد معدنية: 17 سنتًا أو 30 دوالر 

شهريًا

القمح  من  املكونة  املغذية  احلبوب  من  كوبان   -٣

واأللياف: دوالر واحد.

٤- كشف طبي كل ستة أسابيع: 35 دوالرًا لكل مرة، 

أي ما يساوي 83 سنتًا في اليوم.

٥- الكشف عن املشاكل املعوية لألحصنة مرة كل ثالثة 

أشهر: 20 سنتًا في اليوم.

٦- كشف أسنان مرة في العام: 125 دوالرًا، أي ما 

يساوي 35 سنتًا في اليوم.

والكزاز  الكلب  ٧- املطاعيم واحلقن ضد أمراض داء 

 95 الروتينية:  وانفلونزا األحصنة وغيرها من احملقن 

دوالرًا في العام، أو 27 سنتًا في اليوم.

سوء  أو  املالئمة  غير  العدة  من  االنزعاج  عن  فضال 

االمتطاء، فهناك العديد من الطرق التي ميكن أيضا أن 

يتأثر بها السلوك باحلالة املرضية أو الطبية.

بها،  علم  على  اخليل  معظم أصحاب  حالة  هو  املغص 

سلوك  على  كبير  تأثير  لها  يكون  أن  ميكن  والتي 

احلصان. املغص ليس مرضا محددا، بل هو مصطلح 

من  عدد  له  يكون  قد  والذي  البطني،  األلم  على  يطلق 

األسباب. ميكن للعالمات أن تختلف اختالفا كبيرا بني 

األفراد ورمبا تعتمد أيضا على شدة األلم. بيد أنه من 

بني العالمات السلوكية األكثر شيوعا:

• التفاف الرأس نحو اخلاصرة.

• النبش باحلافر

• الركل أو عض البطن.

• التمدد كما لو أنه يتبول دون أن يفعل ذلك.

• االستلقاء أرضا بشكل متكرر والنهوض أو محاولة 

القيام بذلك.

• التدحرج، التدحرج العنيف على وجه اخلصوص.
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ما هي أكثر األمراض انتشارًا بين الخيل؟

رغم أن األحصنة تتميز بالقوة والسرعة، إال أنها قابلة 

مميتة  تكون  قد  التي  األمراض  من  بالعديد  لإلصابة 

أحيانًا. لهذا، يجب على الفارس أن يكون متيقظًا ألي 

إشارات تدل على إصابة حصانه باملرض، والتأكد من 

خضوعه للتلقيحات الالزمة سنويًا.

التهاب األنف والرئة
ينتشر هذا املرض التنفسي من خالل الفيروسات التي 

بأحصنة  االحتكاك  أو  العطاس  أو  السعال  عبر  تنتقل 

مريضة، وتعتبر األحصنة الصغيرة أكثر عرضة للمرض 

مقارنة باألحصنة البالغة. ومن أعراضه السعال واحلمى 

وسيالن األنف، ويسبب اإلجهاض لدى اخليول أيضًا. 

وتوجد لقاحات لهذا املرض تعطى مرتني سنويًا.

الكزاز
عرضة  يصبح  عميقة  إلصابة  احلصان  تعرض  إذا 

لإلصابة مبرض الكزاز. ورغم أن هذا املرض قد يصيب 

البشر، إال أنه أكثر خطورة لدى األحصنة، وقد يكون 

احلصان،  لدى  العضالت  تشنج  أعراضه  ومن  قاتاًل. 

خالل  من  الكزاز  جتنب  وميكن  الفك.  فتح  وصعوبة 

التلقيح على األقل مرة في السنة.

السل
وتنتقل  الباكتيريا.  تسببه  تنفسي  التهاب  هو  السل 

عدوى هذا املرض بني األحصنة. واألحصنة الصغيرة 

السل  يرافق  وقد  باملرض.  للعدوى  عرضة  أكثر  هي 

أمراض القلب، والرئة، باإلضافة إلى خراجات داخلية 

لدى احلصان. ومن أعراضه فقدان الشهية، واحلمى، 

وسيالن األنف، باإلضافة إلى التهاب الغدد اللمفاوية. 

وأفضل طريقة لتجنبه هي تلقيح احلصان سنويًا وجتنب 

احتكاكه مع أحصنة غريبة.

اإلنفلونزا
 إنفلونزا األحصنة هي عدوى فيروسية تصيب اجلهاز 

الشهية  فقدان  تتضمن  وأعراضها  العلوي،  التنفسي 

وارتفاع احلرارة وسيالن األنف والسعال، كما يصبح 

في  املرض  هذا  فيروس  وينتشر  أبيضًا.  املخاط  لون 

من  ينتقل  وقد  العطاس،  أو  السعال  خالل  من  الهواء 

خالل مالبس أو أيدي البشر. وينصح بتلقيح احلصان 

ضد اإلنلفونزا كل شهرين.

التهاب الدماغ
يصيب هذا املرض األحصنة من خالل فيروس يسبب 

تلفًا في الدماغ، وقد يكون مميتًا. وحتمل الطيور هذا 

أعراضه  ومن  احلصان.  إلى  ينتقل  الذي  الفيروس، 

يقوم  والنعاس وأعراض االكتئاب. وقد  املبكرة احلمى 

احلصان املريض بفعل أشياء مثل املشي في دوائر أو 

ضرب رأسه في اجلدار. ويصاب احلصان بالشلل وقد 

ميوت بعد يومني وأربعة أيام، لكن توجد لقاحات ضد 

جميع أنواع هذا املرض.

الكلب
إنسان  أو  آخر  حيوان  لعاب  في  الكلب  فيروس  ينتقل 

ومن  العصبي.  واجلهاز  الدماغ  ويصيب  به،  مصاب 

أعراضه االكتئاب وعدم اتزان احلركة وحصول تغيرات 

أيضًا.  والشلل  احلصان،  تصرفات  في  معتادة  غير 

وتتلقى األحصنة لقاحًا ضد الكلب مرة في السنة.

الديدان المعوية
أن  ويجب  األحصنة.  جميع  أمعاء  في  ديدان  توجد 

تتناول األحصنة دواء حملاربة الديدان مرة في الشهر 

الرطبة، ومرة كل ثالثة أشهر في املناطق  في املناطق 

في  الديدان  عدد  زيادة  محاربة  وميكن  الصحراوية. 

جسم احلصان من خالل إبقاء االسطبالت نظيفة وإبقاء 

السماد بعيدًا عن طعام األحصنة.

المغص
جدًا،  حاٍد  ألم  إلى  بسيط  ألٍم  من  املغص  يتراوح  قد 

ويسبب  األحصنة.  موت  وراء  الرئيس  املسبب  ويشكل 

الهضمي  اجلهاز  في  دائم  بأذى  املتكرر  املغص 

احلصان  وموت  متزقه  إلى  أحيانًا  يؤدي  ما  للحصان 

إذا لم يخضع لعملية مباشرة. ومن أعراض هذا املرض 

والتعرق.  بقوة،  البطن  وضرب  األرض  على  التمدد 

ليخرج  واملشي  احلركة  على  احلصان  مساعدة  ويجب 

الغازات من جسمه.

حمى الحافر
من  للكثير  احلصان  تناول  بسبب  املرض  هذا  يأتي 

احلبوب أو العشب األخضر بدون التدرب بشكل كاٍف، 

ويتألم  احلصان.  حوافر  في  السامة  املواد  تتجمع  إذ 

كما  األماميني.  حافريه  على  الوقوف  عند  احلصان 

تصبح حرارة احلافرين األماميني مرتفعة. ولعالج حمى 

أي  من  وتخلص  فورًا  بيطريًا  طبيبًا  استدعي  احلافر، 

حبوب قد يأكلها احلصان.
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عالمات في الخيل

الشية
لونه  يخالف  الفرس  جسم  في  لون  وجود  هي  الشية 

األصلي وهي تختص بالرأس والقوائم فإذا كانت رأس 

احلصان لونها أحمر وعلى اجلبني بيضاء فتسمى شية 

وأسماء  مختلفة  أشكاال  الشيات  أو  البقع  هذه  وتتخذ 

مختلفة نختلف من بلد إلى آلخر.

وقد أطلق عليها العرب قدميا أسماء مازالت تستعمل 

في بعض املناطق العربية وعدم وجود لون مخالف على 

اجلبهة فيطلق عليها اخليل املصمت.

النجمة: جنمة صغيرة على اجلبهة وتختلف في شكلها 

وحجمها صغيرة أو كبيرة أو مستدير.

البياض على قصبة األنف والذي ينقطع  الشريط: هو 

قبل أن يصل إلى املنخارين ويسميه العرب اليعسوب.

األبيض الوجة: وهو اللون األبيض الذي يغطي اجلبهة.

الشعلة: يغطي البياض الوجه ولكن ال يصل إلى العينني 

ويسمى “غرة شارخة”.

قصاصة: بياض على الشفة العليا ويطلق العرب عليه 

أرمت.

التحجيل
احلجل أو التحجيل هي الشيات أو البياض التي تكون 

قدمية  عربية  كلمة  احلجل  وكلمة  الفرس.  قوائم  على 

كانت تطلق على ما تلبسة النساء في القدم من الفضة 

- خلخال( ..

واحلصان الذي ليس به شية فيطلق على اللون “أصم” 

البيضاء على  العالمات  أو  والتحجيل  مثل أحمر أصم 

قوائم اخليل لها عدة أنواع:

عدد القوائم التي تحمل
العالمات )التحجيل(:

- العالمات على األربع قوائم.

القائم  حسب  ويسمى  قوائم  ثالث  على  العالمات   -

اليد  مطلق  الثالث  محجل  مثل  العالمات  من  اخلالي 

اليمنى أو الرجل اليسرى.

- العالمات على اثنني فقط من األرجل.

- العالمات على رجل واحدة )أرجل(.

- التحجيل أو العالمات على اليدين فقط.

- التحجيل أو العالمات على اليدين والوجه معا.

- العالمات على يد واحدة وكذلك على الوجه فيسمى 

أعصم.

- ممسك األيامن مطلق األياسر.. عندما يكون البياض 

برجل ويد من األمين.

- ممسك األياسر مطلق األيامن : عندما يكون البياض 

برجل ويد من اجلانب األيسر.

اليمنى  اليد  في  فتوجد  معكوسة  تكون  العالمات   -

والرجل اليسرى أو العكس.
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محمد بن مكتوم يتوج الفائزين
ميثاء بنت محمد تقود »اإلمارات« للفوز بكأس جوليوس باير

ميثاء  الشيخة  بقيادة سمو  للبولو  اإلمارات  فريق  توج 

الذهبي  دبي  بكأس  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بنت 

)جوليوس باير( بعد فوزه على فريق احلبتور في املباراة 

النهائية التي أقيمت في نادي ومنتجع احلبتور للبولو، 

بعد  اإلمارات  بنتلي  كأس  بلقب  زيدان  فريق  فاز  كما 

تفوقه على دبي وولفز في املباراة التي أقيمت قبل نهائي 

كأس دبي الذهبي، ونال اليخاندرو ميوزو لقب أفضل 

العب في البطولة.

وجنح فريق اإلمارات في إنهاء البطولة دون هزميه  بعد 

وتسيد  احلبتور،  فريق  على  النهائية  املباراة  في  فوزه 

انتهت  التي  املباراة منذ اجلولة األولى  فريق اإلمارات 

اتساع  الثالثة  اجلولة  وشهدت  هدفني،  بفارق  بتفوقه 

الفارق إلى خمسة اهداف لصالح فريق اإلمارات، وعلى 

الرغم من محاوالت فريق احلبتور لتقليص الفارق إال ان 

فريق اإلمارات واصل تفوقه لينهي املباراة بنتيجة 10 

أهداف مقابل 8 أهداف.

محمد بن مكتوم يشيد بالبطولة
محمد  الشيخ  الفائزين،  وتوج  اخلتامية،  املباراة  شهد 

خلف  األعمال  ورجل  مكتوم،  آل  راشد  بن  مكتوم  بن 

احلبتور، والرئيس التنفيذي لبنك جوليوس باير الشرق 

األوسط رويجيس بورغر.

مكتوم  آل  راشد  بن  مكتوم  بن  محمد  الشيخ  وأشاد 

بالتنظيم واملستوى الفني للكأس بشكل عام، واملباراة 

النهائية على وجه اخلصوص، وقال: »نحن سعداء بهذه 

محمد بن مكتوم خالل التتويج بحضور خلف الحبتور.

محمد بن مكتوم وميثاء بنت محمد أثناء التتويج بحضور خلف الحبتور.

Middle East Automotive News

Photo credit / Shine TV
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هذا  على  احلبتور  مجموعة  ونشكر  الرائعة  االحتفالية 

بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  نهّنئ  كما  الالفت،  النشاط 

محمد بن راشد آل مكتوم بالفوز بالكأس«، مشددًا على 

أن اجلميع خرج فائزًا في األمسية التي عكست مدى 

تطّور اللعبة في اإلمارات.

ميثاء بنت محمد:
هدفنا اكمال منظومة النجاح

آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  وأعربت سمو 

باللقب  )اإلمارات(  فريقها  بفوز  سعادتها  عن  مكتوم 

وقالت: »لقد وفقنا في إعداد فريق قوي وخيول أكثر قوة 

وجهاز فني احترافي، وهذا ما ظهر جليا طوال املوسم، 

فقد تطور الفريق كثيرًا وبدأ الفريق يتجانس حتى وصل 

إلى هذا املستوى، واعتقد أن مدربنا حقق حلمه بالفوز 

هذا العام بخمس بطوالت”.

ومتنت سموها عن أملها في أن يظهر الفريق أكثر قوة 

في كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي تقام خالل 

الفترة من 13 وحتى 29 مارس اجلاري في أبوظبي 

وقالت إنها الهدف التالي للفريق إلكمال منظومة النجاح.

خلف الحبتور: مستوى تنظيمي رائع
سعادته  عن  احلبتور  أحمد  خلف  األعمال  رجل  أعرب 

البالغة باملستوى الفني والتنظيمي لكأس جوليوس باير 

Photo credit / Shine TV

سعادة  وهي  تضاعفت  سعادته  أن  إلى  منوهًا  للبولو 

مزدوجة بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل 

مكتوم وفوز سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل 

مكتوم ألننا نعد فوزها فوزًا جلميع الفرق.

املتميز  اجلماهيري  باحلضور  سعادته  عن  أعرب  كما 

يثلج  وللنهائي خاصة وهو حضور  للبطولة بشكل عام 

الصدر فهنيئًا بهذه املكاسب للبولو في دولة اإلمارات.

محمد الحبتور  يهنئ
تقدم محمد احلبتور رئيس اللجنة املنظمة لسلسلة كأس 

دبي الذهبية بالتهنئة لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن 

راشد آل مكتوم على فوز فريقها. ووجه احلبتور الشكر 

إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم 

لرعايته للبطولة، وإلى الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد 

آل مكتوم لرعاية حفل اخلتام وتتويجه األبطال.

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



5455 54
Photo credit / Shine TV



5657 56

بولو

بمشارك ميثاء بنت محمد
سعيد بن حمدان يتوج الفائزين في مهرجان البولو

آل  راشد  بن  حمدان  بن  الشيخ سعيد  مهرجان  حقق 

للفروسية  احلبتور  بنادي  أقيم  الذي  للبولو،  مكتوم 

كبيرا  جناحا  التسامح(،  )عام  شعار  حتت  والبولو، 

على مختلف املستويات، وحقق أهدافه التي عبر عنها 

لكل  وجهة  اإلمارات  ان  واضاحة  برسالة  املهرجان 

بني  واحملبة  التسامح  وطن  وأنها  الرياضية،  األحداث 

مختلف اجلنسيات.

وأقيم املهرجان الذي يحظى برعاية ودعم سمو الشيخ 

وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان 

املالية، مبشاركة كوكبة من أبرز جنوم اللعبة في العالم، 

املواطنني،  الالعبني  بجانب  اجلنسيات  مختلف  من 

إضافة إلى مشاركة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن 

راشد آل مكتوم في احلدث، وحضور الشيخ سعيد بن 

حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي توج الفائزين.

مباراتان و8 أشواط
تضمن املهرجان مباراتني، كل منهما 4 أشواط، وحملت 

الفرق األربعة أسماء »نشوان« و«إرهاب« و«سلسبيل« 

و«حفيد«، وكلها أسماء خيول صنعت إجنازات عديدة 

وجمعت   ، مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو 

باسمي  املواطنني  الالعبني  بني  األولى  املباراة 

 ،4-3 »حفيد«  بفوز  وانتهت  و«حفيد«،  »سلسبيل« 

وشارك في املباراة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن 

ومحمد  مكتوم،  آل  علياء  والشيخة  مكتوم،  آل  راشد 

وراشد  احلبتور،  وطارق  احلبتور،  وحبتور  احلبتور، 

الفالحي، وسعود خوري، وخالد بن دري، وخلف راشد 

احلبتور، وناصر الشامسي، وفارس اليبهوني، ومحمد 

الثانية  املباراة  وخطفت  احلبتور.  وطارق  دري،  بن 

جمعت  فقد  األضواء  احملترفني-  بالالعبني  -اخلاصة 

انتهت  والتي  »إرهاب«،  ومنافسه  »نشوان«  فريقي  بني 

بفوز »إرهاب« على »نشوان« 7-9، وقدم أبرز الالعبني 

في العالم مستوى متميزًا من األداء الفني خاصة أن 

كل فريق يضم تصنيف هانديكاب 30 جول، وهو أعلى 

تصنيف في البولو.

ميثاء بنت محمد: مهرجان كبير وفريد
آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  أعربت 

 ، املهرجان  هذا  في  باملشاركة  سعادتها  عن  مكتوم، 

الذي ميثل أهمية خاصة وبالغة لرياضة البولو، وعشاق 

ومحبي اللعبة وممارسيها.

ينعكس  الكبير، سوف  التجمع  هذا  إن  وقالت سموها 

أسهم  وقد  وخارجيًا،  محليًا  وترويجها  اللعبة  على 

بشكل كبير في ترويج دبي )لؤلؤة اإلمارات(، والرياضة 

اإلماراتية عامة، والبولو على وجه اخلصوص.

سعيد بن حمدان يتّوج الفائزين بحضور سلطان بن دري.
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سمو  إلى  الشكر  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  وتوجهت 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، على رعايته الكرمية 

بن  حمدان  بن  سعيد  الشيخ  وإلى  األول،  للمهرجان 

راشد آل مكتوم، على تشريفه وتتويجه للفرق املشاركة، 

ما ضاعف من النجاحات.

سعيد بن حمدان: نجاح المهرجان
يشجع إلى تنظيمه سنويا

مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  بن  سعيد  الشيخ  أعرب 

األولى،  النسخة  بنجاح  سعادته  عن  املهرجان  راعي 

من  املهرجان  به  خرج  وما  النجاحات  هذه  أن  مؤكدًا 

مكاسب فنية وتنظيمية يشجع على إقامة احلدث سنويًا.

 وأشاد سموه بجهود اللجنة املنظمة للمهرجان ونادي 

لرياضة  قدم  الذي  والفروسية  للبولو  احلبتور  ومنتجع 

والذي  العالم،  في  األندية  أفضل  من  واحدًا  اإلمارات 

سواء  فاز  الكل  أن  مؤكدًا  جميعًا،  لنا  مفخرة  يعد 

الالعبني أو اجلمهور أو املنظمني.

بولو
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فاز على غنتوت في النهائي
ميثاء بنت محمد تقود )اإلمارات( للفوز بكأس دبي الفضية للبولو

مبنتجع  الفضية  الكأس  لبطولة  اخلتامي  حفل اليوم 

ومشوقة  ممتعة  مبنافسات  للبولو،  احلبتور  ونادي 

وحضر  البولو،  لعبة  لعشاق  كبير  جماهيري  بحضور 

مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  بن  راشد  الشيخ  احلفل 

بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  بقيادة  اإلمارات  فريق  وتوج 

في  فوزها  بعد  بالكأس،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

املباراة النهائية على فريق غنتوت بعشرة أهداف مقابل 

تسعة أهداف، في مباراة قوية ومثيرة لم حتسم إال في 

الثواني األخيرة من الشوط اخلامس واألخير.

فاز  هيلدون  كأس  على  مباراة  النهائية  املبارة  سبقت 

بها فريق زيدان بقيادة عمرو زيدان، على منافسه فريق 

مهرة بقيادة راشد احلبتور وبنتيجة 9 أهداف مقابل 8 

أهداف ونصف هدف ملهرة.

سمو  القائدة  الى  باإلضافة  الغمارات  فريق  وضم 

الشيخة ميثة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كل من 

توماس بانيلو، ماتياس بينوا واليخاندرو موزيو. بينما 

 ، و2015   2014 نسختي  بطل  غنتوت  فريق  ضم 

يوسف بن دسمال قائدًا، خوان زافاليتا، مارتن دونوفن 

وباوتيستا بيقري.

ميثاء تكتيك مشاركة الخيول
قادنا للفوز

آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  وأعربت سمو 
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القوي،  غنتوت  فريق  على  بالفوز  سعادتها  عن  مكتوم 

مؤكدة أنه دائمًا منافس عنيد وقوي ومقاتل بكوكبة جنوم 

والتوفيق  احلظ  ولكن  واحملترفني،  املواطنني  من  اللعبة 

من املولى عز وجل يقف إلى جانبنا في كل مبارياتنا 

بهذا  مواجهات  بثالث  التقيناه  والذي  الفريق،  مع هذا 

املوسم ووفقنا بالفوز عليه واحلمد لله.

تكتيك  إلى  اإلمارات  فريقها  فوز  سموها  وأرجعت 

مشاركة اخليول، ألن فريقها دفع بأقوى خيلني لديه في 

الدقائق األخيرة ما رجح كفته، مشيرة إلى الدور الكبير 

للخيول وبترسخ التناغم مع اخليل في املباراة.

وأشارت إلى أن الفــريق ســـوف يطوي صفحة الكأس 

اليــوم  كأس  بطولتي  إلى  أضفناها  التــي  الفضية 

الوطني، وكأس بطولة اإلمارات الدولية بنادي غنتوت. 

في  املشروع  حقه  فريقنا  يستخدم  سموها  وأضافت 

املنافسة والفوز بالكأس الذهبية، وهي البطولة األقوى 

واألهم للجميع مؤكدة أنها سوف تشارك بنفس تشكيل 

الفريق احلالي من دون تغيير.

راشد بن حمدان يشيد بالتنظيم واألداء
أعرب الشـــيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم عن 

لكـــأس  اخلـــتامية  املباراة  بحضوره  البالغة،  سعادته 

اإلمارات  فريقي  جـــمعت  والتي  للبولو  الفضية  دبي 

التي  املباراة  في  الفريقني  بأداء  مشيدًا  وغنــتوت، 

وغنتوت،  اإلمارات  فريقي  من  واإلثارة  بالقوة  اتسمت 

آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  مهنئًا 

دبي  بكأس  الفوز  لها  ومتمنيًا  الكبير،  بالفوز  مكتوم 

الذهبية والتي ستنطلق األسبوع املقبل ومؤكدًا حرصه 

على حضور نهائي كأس دبي الذهبية.

مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  بن  راشد  الشيخ  وأبدى 

إعجابه الشديد بالتنظيم وروعته وباحلضور اجلماهيري 

وباملنشآت املعمارية واحلضارية التي ال تضاهى والتي 

ال يوجد لها مثيل في آسيا وإفريقيا. كما ثمن أداء فريق 

للبطولة  اخلتام  مسك  شكلت  التي  املباراة  في  غنتوت 

التي تستقطب أبناء اإلمارات واخلليج، إلى جانب أبرز 

إلى  الدوام  على  يسعون  والذين  احملترفني،  الالعبني 

والتي  دبي  على أرض  األثرياء  لعبة  التواجد بساحات 

أصبحت قبلة للنجوم واملشاهير.
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POLO

La Martina›s founder Lando Simonetti 

won the «Baku Moritz Polo Award» 

At the gala night at the Badrutt›s Palace 

hotel on Saturday evening, the «Baku 

Moritz Polo Award», that recognises 

outstanding achievements in the field of 

polo sports, was awarded for the second 

time. This year›s award went to Lando 

Simonetti, founder and owner of the La 

Martina brand. Since its creation in 1985, 

La Martina has been supporting the sport 

of polo and propagating its values.

The company, having started in boots 

and saddles, soon expanded;it created 

a lifestyle collection and advanced its 

technological prowess. Today, La Martina 

warrants the quality required in this 

demanding sport.

Reto Gaudenzi, founder of the Snow 

Polo World Cup St. Moritz and president 

of World Polo PLC, together with Elchin 

Guliyev, president of the Azerbaijani 

equestrian sports federation, Dr Piero 

Dillier, vice- president of the Federation 

of International Polo FIP, Birgit Hügli- 

Hermann, publisher-  cum- owner of 

the Polo & Luxury magazine and the 

lady who initiated the award, as well as 

Richard Leuenberger, managing director 

of the Badrutt›s Palace hotel sit on the 

judging committee that picks the award 

winner.

Excellent conditions for the 

tournament on all three days

The organisers of the tournament jointly 

with some 100 volunteers once again 

managed to prepare an exceptionally 

well- groomed polo field. On the 

tournament weekend, the players and 

their ponies could rely on a 250- strong 

team to cater for excellent conditions. 

Thus, they have contributed significantly 

to turning the 35th edition of the Snow 

Polo World Cup St. Moritz into a first- 

rate event and the sporting and social 

highlight of the winter polo season once 

again.
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Three firsts
at the 35th Snow Polo World Cup St. Moritz

The 35th Snow Polo World Cup, which 

was held from 25 to 27 January 2019, will 

go down in history as the tournament of 

firsts: It was the first- ever overall victory 

for the team «Badrutt›s Palace». And, 

for the first time in the history of the 

tournament, a female player, namely 

Melissa Ganzi from the USA, bagged the 

coveted Cartier Trophy. The breathtaking 

performances of the «Sardhadchi» cavalry 

team were another novelty. These artists 

on horseback from Azerbaijan, who 

appeared for the first time in Switzerland, 

delighted the audience with their fast- 

POLO

paced acrobatic show. The 2019 event 

on the frozen Lake St. Moritz saw a 

turnout of some 18,000 spectators, more 

than ever before. Sponsors and partners 

showed a firm commitment, and 

demand for VIP, Chukker Club and gala 

night tickets was unusually strong. With a 

tournament budget of CHF 2.5

million coupled with the favourable 

circumstances, the organisers estimate to 

have generated an economic benefit for 

the region of some CHF 12 million, which 

is a significant year- on- year increase. Next 

year, the Snow Polo World Cup will take 

days. Saturday›s tickets for both the VIP 

tent and the «Baku St. Moritz Gala» at the 

Badrutt›s Palace Hotel were sold out.

The «Sardadchi» cavalry team from 

Azerbaijan captivated the audience on 

each of the three days of the tournament. 

The 12- strong troupe on their noble 

Karabakh horses have appeared regularly 

at top- notch international events since 

their first show in 2012. Notably, they 

performed their mesmerising «Land of 

Fire Azerbaijan» show at the birthday 

celebration for Queen Elizabeth II.

Two thousand eight hundred sushi rolls 

were served in the VIP tent over the three 

days of the tournament by the official 

caterer of the Snow Polo World Cup St 

Moritz, the Badrutt›s Palace Hotel, who 

also uncorked some 500 bottles of red 

wine and an equal amount of white wine. 

Zwyer Caviar served 15 kilograms of 

first- rate caviar. Champagne flowed both 

in the VIP tent and the Polo Village – with 

more than 2,000 bottles of Perrier- Jouët 

consumed – and some 115 litres of Royal 

Salute whisky were poured.

place from 24 to 26 January 2020.

This year›s tournament was not only a 

first- rate event on the polo field – with 

some of the world›s best polo players, 

such as 10- goaler Juan Martin Nero, 

competing on the frozen Lake St. Moritz 

– but also aside from the playing field. 

Over the three days, more than 18,000 

spectators flocked to the frozen lake to 

watch the teams play. More than 200 

journalists, photographers and camera 

teams from around the world attended. 

The demand for VIP and Chukker Club 

tickets was unusually high on all three 
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اليفستايل

تشكيل  في مجال  رائدة  هوبلو  باتت  عام ٢٠١٦،  منذ 

الصفير وتلوينه. بعد الصفير الشفاف واألسود املدّخن 

مجال  في  مساعيها  هوبلو  تواصل  واألحمر،  واألزرق 

األلوان. ومبا أّن العالمة لم تقف يوًما عند أّي حدود، 

فقد سّجلت سابقة عاملّية جديدة من خالل إدخال لون 

الشمس إلى ساعاتها. تقّدم هوبلو اليوم ساعة سبيريت 

أوف بيغ بانغ يالو صفير التي تنضح بالطاقة واإلشراق 

والتألق.           

بدأت  اإلبداعّية،  روحها  من  وانطالًقا  عام ٢٠١٦،  في 

هوبلو بإحداث تغيير جذري في مجال صناعة الصفير 

الصفير  أّن  إلى  اإلشارة  مع  استخداماته،  وتوسيع 

تصنيعها  أّن  كما  املقاومة،  وفائقة  متاًما  شفافة  مادة 

أكثر  هوبلو  توّسعت   ،٢٠١٧ في  شديد.  بتعقيد  يّتسم 

»فّن  أتقنت  التي  العالمة  توّصلت  فقد  ابتكاراتها،  في 

امللّون،  الصفير  من  كبيرة  قطع  إنتاج  إلى  االنصهار« 

وانعدام  والعشوائية  التعقيد  عوامل  من  الّرغم  على 

الصفير  انصهار  تشوب  التي  والتجانس  االستقرار 

وتبلوره. ويقوم هذا االبتكار واإلتقان على استثمارات 

قسم  فريق  عمل  وعلى  الصفير،  تصنيع  سّهلت  كبيرة 

سبيريت أوف بيغ بانغ يالو صفير٤٢مم
هوبلو، أقرب قليال إلى الشمس

»كاسيو« تطرح طرازًا جديدًا من ساعة PRO TREK  الذكية
المزودة بميزة الخرائط الملونة في أسواق الشرق األوسط

مستمّرة  بصورة  يستكشف  الذي  والتطوير  البحث 

إمكانية إبتداع ألوان جديدة للصفير.                

حّققت هوبلو إجنازات في مجالَي الهندسة والكيمياء من 

خالل توّصلها إلى عملّية صعبة ومكلفة جنحت بفضلها 

الصفير  من  متاًما  مّتسقة  كبيرة  قطع  صناعة  في 

أسرار  جميع  هوبلو  اكتشفت  لقد  وامللّون.  الشّفاف 

تصنيع الصفير، وهي املادة التي تضفي الشفافية على 

ساعات بيغ بانغ اونيكو وسبيريت أوف بيغ بانغ وحتى 

األجزاء  فيها  احتجبت  ساعات  الفيراري.   MP-05
اخلارجية لتكشف هيكلها كاماًل وحركتها.      

بعد الشفاف واألسود املدّخن واألزرق واألحمر، انضّم 

اللون  إّنه  ألوانها:  مجموعة  إلى  جديد  أساسّي  لون 

األصفر. ولتلوين الصفير بلون الشمس، صهرت هوبلو 

أّما   ،)Al2O3( األملنيوم  أكسيد  مع   )Cu( النحاس 

النتيجة فصفير ملّون يحتفظ بجميع خصائصه األولّية 

باعتباره املاّدة األكثر شفافّية ومقاومة للخدش، وإحدى 

أصلب املواد على اإلطالق. كما أّنه لوٌن مبتَكر مبا أّنها 

املرة األولى في تاريخ صناعة الساعات التي ُيلّون فيها 

الصفير باللون األصفر.

مانيرو توربيون دبل بيرفيريال
تحفٌة فنّيٌة مع توربيون عائم 

واملتألقة.  األنيقة  كوربورال  تشكيلة  بوس  هيوغو  تقّدم 

جتّسد ساعات كوربورال من بوس مظهرًا قويًا يتماشى 

مع يومنا هذا.

من  وكالهما  والراحة  األناقة  بني  الساعات  فتجمع 

علبة  مع  دائرية  الساعة  املعاصر.  بوس  رجل  سمات 

قطرها 40 مم بحرف ضّيق حتمل وتأّطر املينا املتدّرج 

مينا  مع  السادسة  الساعة  إلى  االنتباه  وتلفت  األنيق. 

فرعي متدرج يندمج بسالسة مع الساعة يذكرنا بأهمية 

كل ثانية متر.

ساعات تعرف متامًا الفرق بني العمل والترفيه وتستطيع 

أن تضبط الوقت لكليهما بدقة.

خمسة  هذه  اجلديدة  بوس  ساعات  مجموعة  تضم 

الستانلس  من  وبسيطة  عصرية  العلبة  موديالت. 

ستيل الفضي أو الذهب األصفر إضافة إلى موديالت 

كالسيكية مع مينا باألسود أو األزرق القامت أو العاجي. 

وجند جنب التاج نافذة التاريخ سهلة القراءة.

وكأنها  تبدو  الطفيفة سوف  باختالفاتها  املوديالت  كل 

استمرارية للسترة الرسمية لرجال األعمال أو الكنزات 

باألناقة  لتذكر  امللحقات  وتأتي  يوم.  لكل  املريحة 

األساسية مع جلد األسود أو البني القامت يحمل نقشة 

التمساح أو سوار من الستانلس ستيل الفضي. فالوقت 

من ذهب.

ساعات  سلسلة  من  جديدًا  طرازًا  »كاسيو«  تطلق 

»PRO TREK » الذكية املخصصة لهواة النشاطات 

اخلارجية في الشرق األوسط. وسيتوفر الطراز اجلديد 

حيث  قريبًا،  املنطقة  أسواق  في   »WSD-F30«

بالطرازين  مقارنة  تطورًا  أكثر  مبميزات  تزويده  مت 

اللذين   »WSD-F20»و  »WSD-F10« السابقني 

مت إطالقهما في العامني 2016 و2017 على التوالي. 

ميزة  على   »WSD-F30« اجلديد  الطراز  ويحتوي 

اجلرافيتي  فنان  مع  املستمر  تعاونها  إطار  ضمن 

ُتطلق شركة  أليك مونوبولي،  الشارع  وجنم فن رسوم 

تصميمًا  هوير  تاغ  الرائدة  السويسرية  الساعات 

جديدًا في مجموعتها فورموال 1، وهو متوّفر حاليًا في 

اإلمارات العربية املتحدة

Alec Monop� )مرًة أخرى، ُيبدع أليك مونوبولي 

oly( مع ساعات تاغ هوير )TAG Heuer(! حيث 
شركة  مع  عامليًا  املشهور  الشارع  رسوم  فنان  تعاون 

طراز  تصميم  أجل  من  املتمّيزة  السويسرية  الساعات 

العربية  اإلمارات  دولة  في  حاليًا  متوفرًا  أصبح  جديد 

صناعة  وإتقان  حرفية  بني  جمعه  خالل  ومن  املتحدة. 

الساعات، وسحر الفن املعاصر، واألناقة اخلالدة، فمن 

املؤّكد أن حُتّقق ساعة تاغ هوير الرواج الذي تستحقه 

بني عشاق فن رسوم الشارع وخبراء الساعات.

يتمّيز هذا الطراز الفريد وامللّون من ساعات فورموال 1 

التي ُتنتجها تاغ هوير بإظهار رسم للمصرفي الصغير 

لثامًا  يرتدي  وهو   )Monopi( مونوبي  يدعى  الذي 

الساعة.  ميناء  فوق  اخلضراء  بالنقود  ويرمي  أحمرًا 

تاغ هوير تحتفل بإصدار نسخة جديدة مع فنان الجرافيتي أليك مونوبولي
عندما يتمازج الفن مع الوقت

كما خّط أليك مونوبولي توقيعه املمّيز على خلفية امليناء 

عالوًة  واألحمر.  واألزرق  األصفر  ألوان  مستخدمًا 

 41 الـ  ذات  الرياضية  الساعة  هذه  تتمّيز  ذلك،  على 

ملم بسوار مطاطي أسود، وإطار دّوار أحادي االجتاه 

غير قابل للصدأ، مع طالء PVD أسود محفور عليه 

مقياس 60 دقيقة. ويأتي تصميم الساعة باللون األسود 

اجلريء ليكون اخللفية املثالية للعمل الفني امللفت للنظر 

على ميناء الساعة مما ُيعطيه مزيدًا من التمّيز.

وفي هذا السياق، تعاونْت تاغ هوير مع أليك مونوبولي 

في عام 2016 حيث ُأعلن عن هذا التعاون اإلبداعي 

هذه  وفي  ميامي.  في  املعاصر  الفن  أسبوع  خالل 

على  املميزة  رسومه  مونوبولي  أليك  أبدع  املناسبة، 

Mi� )جدران بوتيك تاغ هوير في حي ميامي للتصميم 

ami Design District( . وبعد عام، ظهر عمله 
الفني للمرة األولى على ساعة تاغ هوير ذات اإلصدار 

ليكون  هوير  تاغ  من  اجلديد  الطراز  ويأتي  اخلاص. 

امتدادًا لهذا التعاون اإلبداعي.

إلتاحة   )Extend Mode( االستخدام  مدة  إطالة 

باإلنترنت  االتصال  دون  امللونة  اخلرائط  استخدام 

أيام  لثالثة  تصل  ملدة   )GPS( املواقع  حتديد  ونظام 

عرض  النمط  هذا  خالل  ويتم  واحدة.  شحن  وبعملية 

أحادية  شاشة  على  مستمر  بشكل  والبيانات  الوقت 

اللون، كما ميكن عرض خارطة ملونة بكسبة زر واحدة.   

استهالك  من  االستخدام  مدة  إطالة  منط  ويوفر    

الطاقة عن طريق تبديل نظام التشغيل إلى منط وضعية 

االنتظار املوفر للطاقة وفق جدول يحدده املستخدم. كما 

يضمن هذا النمط إدارة مثالية للطاقة مبا يتوافق مع 

خطة النشاط اخلارجي، ما يتيح للمستخدم تتبع موقعه 

وتسجيل  باإلنترنت  املتصلة  غير  اخلارطة  على  احلالي 

املسارات أثناء قيامه بالنشاطات اخلارجية التي تدوم 

ألكثر من يوم واحد.   

امللونة  بطبقتني  اجلديدة  العرض  شاشة  خالل  ومن 

الطراز  يعرض  بوصة،   1.2 قياس  اللون من  وأحادية 

خالل  من  دقيقة  بتفاصيل  والبيانات  اخلرائط  اجلديد 

 ،)OELD( املتناسقة  اإللكترونية  اإلضاءة  شاشة 

باإلضافة إلى عرض مقياس الضغط اجلوي/ االرتفاع 

والبوصلة والتوقيت، مبا يعكس املزايا الرائعة للعالمة 

للنشاطات  املخصصة   »PRO TREK« التجارية 

 Multi( منط  على  الساعة  حتتوي  كما  اخلارجية. 

Timepiece Mode(، وهي ميزة متطورة عن منط 
إظهار  فقط  تتيح  والذي   )Timepiece Mode(
عملية  أثناء  اللون  أحادية  شاشة  على  الوقت  بيانات 

إيقاف الربط مع الهاتف الذكي والشاشة امللونة، حيث 

توفر هذه امليزة معلومات مفيدة لألنشطة في األماكن 

اخلارجية بشكل فوري مع توفير الطاقة.
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كرونوسويس Chronoswiss تستعرض إصدارْي
Flying Grand Regulator فالينج جراند رجيوليتر المحدودْين

أطلقت شركة كرونوسويس طرازْين جديدْين من فالينج 

الطبقي املميز  البناء  جراند رجيوليتر، يجسدان عملية 

للميناء وأعمال غيوشيه الشهيرة. تعّد هاتان الساعتان 

احلصريتان أمثلة رئيسية للخط الذي أحدث أكثر من 

مجرد موجات في عالم الساعات الراقية.

هذين  تصميم  مت  رياضي،  بذوق  ويتسم  أنيق  كالهما 

الطرازين ليتناسبا مع معظم املناسبات ببراعة شديدة. 

 12.4  ×  44 للصدأ  املقاوم  الفوالذ  علبة  قياس  يبلغ 

التشطيب  ساتانية   DLC بطانة  تضفي  كما  مللم. 

على هاتني الساعتني شكاًل قوًيا. تذّكر العروات امللولبة 

الطيار،  بساعة  احلجم،  كبير  البصلي  والتاج  املمتدة، 

ولكنها تناسب الساعة متاًما.

أنيقة  غيوشيه  ميناء  بصفيحة  الطرازين  كال  يتميز 

الدقائق  فصل  حلقة  وهو  األعلى  في  التالي  باملستوى 

حلقة  فوق  املوقع.  مركزي  دقائق  لعقرب  املفهرس 

الفصل، يوجد سجل الساعات حتت موقع الساعة 12، 

والسجل الثاني فوق موقع الساعة 6. تتميز الساعتان 

بفاصل من الساعة 9 إلى الساعة 3، يحمل اسم عالمة 

Tissot Heritage Visodate Quartz  ساعة
تراث من األناقة

على  بارتدائها  شاب  كل  يحلم  التي  الساعة  هي  هذه 

معصمه: قطعة تناقلتها األجيال من جيل إلى جيل. ترمز 

 ،Tissot Heritage Visodate Quartz ساعة

السلس  الدمج  إلى   ،1950 مجموعة  من  املستوحاة 

والذي  الشباب  وشغف  العاطفية  الكالسيكية  بني  ما 

إلى  باحلنني  مفعم  ساعة  قرص  تصميمها:  في  يبرز 

باخلط  تيسو  ويظهر شعار  ملسة عصرية،  مع  املاضي 

األصلي، مع معلمات ساعة رقيقة منحوتة وعداد التاريخ 

األساسي عند الساعة 3 باإلضافة إلى خاصية جديدة 

حركة الكوارتز.

املبشرة   Tissot Heritage Visodate ساعة  

إلى اخلمسينيات: قرص  الذي يعود  الرائد  بتصميمها 

في  وبراعة  مموجة  زاوية  وخطوط  انسيابي  ساعة 

االرتداء؛ إنها لساعة أصلية وأنيقة تضم وظيفة التاريخ 

Tis� 3. تستوحى ساعة  األساسية عند عقرب الساعة

sot Heritage Visodate Quartz إلهامها من 
سابقتها في حني أنها تضفي ملسات أنيقة من العصر 

املصنوعة  املقببة  العلبة  ذلك  في  مبا  له،  تنتمي  الذي 

بفخامة بواسطة مجموعة من األساور املميزة. فالشاب 

والعشرين  احلادي  القرن  قيم  يجسد  يرتديها  الذي 

بقطعة  الولع  ذاته  الوقت  في  ويبرز  وطموحاته  وآماله 

تشير إلى تاريخ. فمن احملتمل أن يكون جده قد اقتنى 

ملون  أكسيدي  بسطح  تتميز  أنها  حيث  القطعة،  هذه 

إال أنها كذلك تعد الرفيق اليومي األمثل. جتسد ساعة 

جميع   Tissot Heritage Visodate Quartz
له  الذي نطمح  النقاء  للسعي وراء  اخلصائص الالزمة 

“كرونوسويس«، ورقم اإلصدار احملدود.
عيار  كرونوسويس  بحركة  الساعتان  هاتان  تعمل 

رؤيتها من خالل  والتي ميكن  التعبئة،  يدوية   C.678
ظهر الزفير. طورت كرونوسويس نظام ضبطها الذاتي 

يسمح  مما   - بجعة  عنق  منظم  باستخدام  اخلاص 

بإجراء تعديالت أدق على ضبط الساعات. باإلضافة إلى 

ذلك، تتميز احلركة بآلية توقف الثواني حيث تقوم زالقة 

الساعة  يرتدي  من  يقوم  حني  الثواني  عقارب  بإغالق 

بسحب التاج. حتتوي الساعة على زخرفة معمولة بشكل 

جيد حيث حتتوي الصفيحة الرئيسية  السوداء بأشرطة 

جنيف الدائرية، على العديد من اجلواهر املرئية، وقدر 

أو  املصقولة  التروس  تضفي   .perlage من  جيد 

املسفوعة شكاًل صناعيًا أكثر على اآللية، وأجدها جذابة 

للساعة،  العام  وامللمس  الشكل  الزخرفة  تناسب  حقًا. 

الشاملة، هناك شيء معقد  باجلمالية  االقتران  وعندما 

للنظر إليه بغض النظر عن اجلانب. تدق الساعة بتردد 

2.5 هرتز وميكنها االحتفاظ باحتياطي طاقة ملا يقرب 
من 45 ساعة.

جميًعا، بدًءا من منط احلياة املتمدن إلى مكان العمل 

األسبوع  نهاية  عطالت  قضاء  إلى  املطار  صالة  ومن 

على الطريق. إنها تتمتع بتلك الروح املدهشة - مزيج 

ما بني الطابع الكالسيكي واحلديث - التي جتعل احلياة 

العادية حياة استثنائية: وهي وسيلة لتذكيرنا بأنه يوجد 

دائًما في احلياة جتربة جديدة يجب اكتشافها في مكان 

ما. وفصل جديد يتم كتابته.
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Dive Control أوريس ُتطلق
إصدارًا محدودًا للمرة األولى بالشرق األوسط

Hublot كالسيك فيوجن توربيون أورلينسكي 
فّن صناعة الساعات والّنحت »ثنائي انصهاري« 

هاملتون تقّدم ساعة كاكي بايلوت كوارتز
خالل سباق بطولة العالم ريد بول الجوي 2019 

بإطالق  »أوريس«  السويسرية  الساعات  دار  قامت 

األوسط.  الشرق  في  األولى  للمرة  احملدود  إصدارها 

يجمع إصدار أوريس دايف كنترول احملدود بني جمال 

التصميم والكفاءة العالية.

دايف  إصدار  مع  البحار  أعماق  إلى  أوريس  وتعود 

ميثل  الذي  احملدود،   Dive Control  - كنترول 

األداء  عالية   ProDiver برودايفر-  لساعة  تطورًا 

الشركة  صنع  من  احملترفني  للغواصني  املصممة 

قطرها  علبة  في  الساعة  تأتي  املستقلة.  السويسرية 

51 مللم مصنوعة من التيتانيوم درجة 2 خفيف الوزن 

ومغلفة  بدي إل سي باللون األسود.

حتتوي الساعة على نظام أمان التناوب املسجل ببراءة 

اختراع ألوريس، أوRSS ، وهو جهاز أوريس  رئيسي 

يقوم بإحكام احلافة الدوارة أحادية االجتاه في مكانها 

ُأنتجت هوبلو ساعة كالسيك فيوجن توربيون بالتعاون 

مع الفّنان ريشار أورلينسكي، وهي متّثل حتفة نحتّية 

ذات علبة عريضة مشطوفة احلواف تكشف عن أجزائها 

الساعة  هذه  تصميم  في  يدخل  املنظمة.  امليكانيكية 

الثالثية األبعاد الصفير أو الكينغ غولد أو السيراميك، 

وهي جتّسد احلداثة في مختلف حوانبها.       

شريك  أورلينسكي،  ريشار  املعاصر  النّحات  يجمع 

أطلقت أكثر الرياضات اجلوية احلماسية لسباقات ريد 

بول عام 2003  وهاملتون هي ضابط الوقت الرسمي 

من  جولة  أول  مع   2019 عام  نستمر  أن  نفتخر  لها. 

انطالقة السباق في أبو ظبي أمام ذهول آالف املعجبني 

من حول العالم. فال شيء يوازي حماس السباق اجلوي 

مع العروض الرائعة املصاحبة للسرعة والدقة.

أثناء الغوص. كما حتتوي الساعة اجلديدة على عداد 

كرونوغراف مدته 60 دقيقة عند الساعة 12 متامًا، مع 

تفاصيل أساسية بلون أصفر واضح. وستتوفر الساعة 

في إصدار محدود من 500 قطعة فقط. 

مصممة للمحترفين
احملدود  كنترول  دايف  أوريس  إصدار  تطوير  مت 

بالشراكة مع  رومان فريشنيشت، وهو غواص جتاري 

حتت  األعماق  في  العملية  حياته  يقضي  سويسري 

املاء، خلدمة صناعة الغواصات البحرية. وبالتعاون مع 

رومان، قامت أوريس  بتطوير نظام أمان التناوب، أو 

نظامRSS ، احلاصل على براءة اختراع، والذي يوجد 

في ساعات ProDiver ومصمم إلحكام حافة الغوص 

بالساعة في مكانها بأمان أثناء الغطس. لقد أصبح هذا 

اجلهاز املبتكر من أجهزة أوريس الرئيسية.

هوبلو اإلبداعي منذ عام 2017، بني عامله التصويري 

الوجيهات،  املتعددة  التصاميم  على  القائم  وأسلوبه 

وخبرة هوبلو في مجالَي التكنولوجيا وصناعة الساعات.

والولع باأللوان واملواد، فضاًل عن التفاعل بني الشفافية 

وجمالّية  تقنّية  حتّديات  في  يجّسدانه  الذي  والضوء، 

عن  التصاميم  رائعة  نتجت ساعات  أن  وسبق  مذهلة. 

هذا االنصهار التقني-الفّني. من خالل سحر الوجيهات 

فنّية  تتشّكل حتفة  املبتكرة،  واملواد  واحلواف  املتعددة 

فيوجن  كالسيك  ساعة  تتمّيز  املعصم.  لتزيني  جاهزة 

الطاقة  احتياطي  ذات  اجلديدة  أورلينسكي  توربيون 

منها  مجموعات  ثالث  إنتاج  مّت  والتي  أيام،   5 البالغ 

حيث  نحتّي،  ببعد  قطعة،   30 على  منها  كّل  تقتصر 

ُأعيد تصميم حركة توربيون هوبلو الشهيرة وخطوطها 

املشطوفة بالكامل. إّنها حتفة فنّية مخصصة للمعصم، 

وهي مستوحاة من منحوتات املبدع الفرنسي احليوانية 

ذات  أو  الوجيهات  املتعدد  الراتنج  من  املصنوعة 

التصاميم املعدنية اجلوفاء.

 2019 عام  ملوسم  األساسي  العتاد  هاملتون  وقدمت 

من خالل مجموعة ساعات كاكي بايلوت كرونو كوارتز 

السائق  إليها  يحتاج  التي  باخلصائص  املجهزة 

ومساعده واملالحون والطيارون. وكان سفراء هاملتون 

وبيت مكلويد  فيالردي  إيفانوف وخوان  نيكوال  كل من 

وكاريو كوستا في قلب احلدث وأنهى إيفانوف السباق 

في املرتبة الراعبة.

تأتي ساعة كوارتز الرياضية على حزام أنيق من اجللد 

أو سوار معدني وعلبة ستاينلس ستيل من 44 مم ومينا 

رمادي أو أزرق مع عدادات للثالثني دقيقة وستني ثانية 

العلبة  على  خاصة  نقوش  وضعت  كما  الثانية.  وِعْشر 

اخللفية بالشعار الرسمي لسباق ريد بول اجلوي. وجند 

عن الساعة الثانية عشر تفاصيل باألحمر واألزرق وعلم 

الفوز وهو مزيج رائع بني املالحة اجلوية ودقة الصناعة 

السويسرية.

تأسست هامتلون عام 1982 في النكاستر، في والية 

بنسلفانيا األمريكية. وساعات هاملتون جتمع بني الروح 

األمريكية والدقة غير املسبوقة ألحدث احلركات والتقنيات 

السويسرية. ُعرفت هاملتون بتصاميمها املبتكرة وهي 

مترسخة في هوليود حيث ظهرت منتجاتها في أكثر من 

500 فيلم. كما تتحلى العالمة بإرث عريق في املالحة 

أكبر  سواتش،  مجموعة  في  عضو  وهاملتون  اجلوية. 

مصنع وموزع ساعات في العالم. الساعات متوفرة لدى 

متاجر ريفولي وساعة الصفوة في املنطقة.

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 بين جمال الماضي وتباين الحاضر 
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 

قصيدة للتغني في الحقبة الذهبية
تجسد ManeroFlyback مانيرو فالي باك أناقة الماضي 
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.

األوجه العديدة
لعائلة ساعات مانيرو فالي باك

ساعة مانيرو فالي باك من الذهب الزهري هي الساعة 

الثامنة التي تأتي لتنضم إلى تشكيلة الساعات متعددة 

األوجه هذه. وهي أيضًا تقدم موديل كالسيكي مع علبة 

من الذهب الزهري مع مينا أسود أو فضي أو شامباين 

وموديل من الستانلس ستيل القوي مع مينا فضي أو 

أزرق رمادي وموديل على النمط القدمي مع مينا أسود 

هذه  من  واحدة  وكل  ستيل.  الستانلس  من  علبة  في 

الساعات الرائعة جتسد روح كارل أف. بوشرر للتمّيز 

في صناعة الساعات من لوسرن.
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Witness stunning equestrian 
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اليفستايل

روجيه دوبوي ُتجسد لحظات الشغف بكرة القدم
وتتعاون مع نادي العين

Rado من HyperChrome Ultra Light ساعة
استعراض للتناغم بين المتناقضات

أعلنت روجيه دوبوي عن انطالق شراكتها الكبيرة مع 

هذا  اإلماراتي  الدوري  بطل  القدم،  لكرة  العني  نادي 

له  نسخة  أول  في  آسيا   أبطال  دوري  وبطل  العام 

تشتهر  التي  السويسرية  العالمة  وقعت   ،  2003 عام 

وتعقيدات  بتقنيات  تتمتع  التي  املتطورة  بساعاتها 

امليقات  لتكون  الرسمي  االتفاق  وقعت  استثنائية، 

على  أقيم  حفل  في  القدم  لكرة  العني  لنادي  الرسمي 

استاد هزاع بن زايد في مدينة العني.

جُتسد الشراكة معايير اجلودة والكفاءة العالية باإلضافة 

إلى التميز واإلبداع؛ وتثبت روجيه دوبوي ريادتها في 

عالم كرة القدم، فكل منهما بارع في مجاله وحريص 

على احلفاظ على معايير التميز وااللتزام والتفرد. 

العيد  ومبناسبة  املرموقة  الشراكة  بهذه  واحتفاال 

في  الساعات  صانع  قام  النادي،  لتأسيس  اخلمسني 

 50 من  محدود  إصدار  بتطوير  دوبوي  روجيه  جنيف 

قطعة من ساعة أكسكاليبور أوتوماتيك األيقونية. يتميز 

امليناء،  على  النادي  بألوان  العني  أكسكاليبور  إصدار 

وعبارة “الذكرى الـ 50 لتأسيس نادي العني” 

على ظهر علبة الساعة األنيقة.

الساعات  دار  في  العمل  فريق  وأكد 

بتلك  سعادته  على  دوبوي،  روجيه 

التي جتسد حلظات  الهامة  الشراكة 

الشغف بكرة القدم والتعاون مع بطل 

الذي  القدم  لكرة  العني  نادي  مثل 

املنطقة  في  بشهرة أسطورية  يتمتع 

تعد مصدر فخر كبير لعالمة روجيه 

اإلميان  يجمعهما  حيث  دوبوي، 

بالتميز واحلرص على التفوق.

في ظل تفاني هذه العالمة التجارية في اإلبداع وكسر 

Hyper� ساعة فإن  التقاليد،  على  والثورة   القيود 

ما  كل  فيها  اجلديدة   Chrome Ultra Light
تتوقعه من شركة Rado، فهي تتميز مبواد ابتكارية، 

وعناصر إبداعية جديدة، وتصميم رائع منقطع النظير.

على  والبني،  البرونزي  باللونني  الساعات  هذه  وتتميز 

للتناغم  مثال منوذجي  وهي  األرض،  تربة  ألوان  غرار 

 HyperChrome بني املتناقضات. كما تتميز ساعة

Ultra Light مبظهر قوي التأثير – حيث إنها تبدو 
من  مصنوعة  أنها  إال   – الوزن  وثقيلة  نسبًيا   كبيرة 

السيراميك فائق التقنية خفيف الوزن، وتكاد ال تشعر 

بارتدائها.

وفي حني أن وزن السيراميك فائق التقنية اخلفيف الوزن 

للغاية )Si3N4( يقل عن وزن السيراميك فائق التقنية 

القياسي الذي تعتمده شركة Rado مبقدار النصف، 

إال أنه أكثر صالبة منه وأكثر قدرة على مقاومة اخلدش. 

واالبتكار،  اإلبداع  Rado في  شركة  لتفاني  ونتيجًة 

فإن السيراميك فائق التقنية اخلفيف الوزن للغاية ُيَعد 

مادة استثنائية بالفعل، وهو مثالي ملن يحبون االنتقال 

والسفر بأقل قدر من الوزن.

هناك تباين واضح بني املواد العصرية الفائقة وتركيبة 

العلبة احلاضنة املصنوعة من السيراميك فائق التقنية 

ولقد  ثانية.  الساعة من جهة  ميناء  من جهة، وتصميم 

كانت  التي  اجليب  ساعات  من  تصميمها  استلهام  مت 

معروفة في القرن العشرين،  بحيث تتميز هذه الساعة 

املصنوعة  املوانىء  قراءة  وسهولة  الواضحة  بالبساطة 

على  ونقش  البني  باللون  التقنية  فائق  السيراميك  من 

الساعات  هذه  على  يضفي  مبا  الشمس،  أشعة  شكل 

مظهًرا كالسيكًيا متميًزا.

طرح  يتم  للمتناقضات،  مستمر  استعراض  وفي   

اإلصدار البني مع سوار من نسيج ناتو مبظهر رياضي 

البرونزي مع  يتم طرح اإلصدار  بينما  الطراز،  وقدمي 

مثالي  وهي منوذج  املعّتق   البني  باللون  جلدي  سوار 

يجمع بني املواد العصرية والتقليدية في تناغم تام.

 HyperChrome Ultra Light ورغم أن ساعة

مستلهمة من األفكار التراثية، إال أنها لم تغفل العناصر 

املستقبلية، وهي بذلك تضمن حتقيق اجلاذبية املنشودة 

لسنوات طويلة مبظهر أنيق وعصري متجدد باستمرار.
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UAE Polo Team Proudly Claims
the Julius Baer Gold Cup 2019
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