


مهرجان محمد بن راشد للقدرة

يعتبر أول يناير من كل عام أحد املواعيد الكبرى لعشاق الفروسية عمومًا وسباقات القدرة 

على وجه اخلصوص، حيث مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، 

وجهة  يعتبر  كما  نهايته،  إلى  بدايته  منذ  متابعته  على  العرب  فارس  يحرص  الذي  احلدث 

مفضلة لكل اإلسطبالت.

وقد جاءت فعاليات هذا العام، والتي شملت السباق الرئيس باإلضافة إلى 3 سباقات أخرى، 

مثيرة بعد أن توافرت لها كل عوامل النجاح، ومتكنت إسطبالت )إف 3( العائدة لسمو الشيخ 

حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، من قول كلمتها في السباق الرئيس الذي توج به 

فارس اإلسطبل سالم العويسي.

كما يعد شهر يناير أيضًا مهمًا في سباقات املضمار، حيث يشهد انطالقة كرنفال كأس 

انيق ورائع استضافه مضمار  الذي أطلق نسخته السابعة عشرة عبر حفل  العاملي،  دبي 

ميدان العاملي.

برنامج  قطع  أن  بعد  مهمة  فعاليات  أيضًا،  والشارقة،  وأبوظبي  العني  وشهدت مضامير   

املوسم ثلثه، ويتوقع أن تتواصل اإلثارة خالل شهر فبراير أيضًا للوصول إلى مارس الذي 

يعتبر مسك ختامه كأس دبي العاملي الذي يحتفل هذا العام بيوبيله الفضي.

ساحات الفروسية األخرى أيضًا كانت مسرحًا للتنافس الشريف على ظهور اخليل، ونظم 

احتاد الفروسية العديد من بطوالت قفز احلواجز في العني والشارقة وأبوظبي، لكن موسم 

الرفيع سيكون خالل شهري فبراير ومارس. كما خطفت عروض جمال  الدولية  البطوالت 

اخليول العربية األصيلة األنظار عبر بطوالت الفجيرة وعجمان، باإلضافة إلى اإلجناز الكبير 

الذي حققه مربط دبي ببطولة العالم في باريس.

رياضة البولو أيضًا كانت حاضرة، خالل الشهر املاضي، عبر مهرجان غنتوت الذي أقامه 

النادي تخليدًا لذكرى املغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والذي شهد 

تألق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، بعد أن قادت فريقها للفوز بلقب املباراة الودية. آخر 

أخبار البولو كانت اتفاقية الرعاية التي وقعتها بطولة دبي الذهبية مع بنك ستاندرد تشارترد، 

ليصبح مسّماها اجلديد بطولة ستاندرد تشارترد الذهبية 2020 للبولو.
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مهرجان محمد بن راشد للقدرة 

فارس العرب يشهد الختام والعويسي بطل السباق الرئيسي 

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

آل  الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد  رعاه 

ختام  الرئيسي ضمن  السباق  دبي،  عهد  ولي  مكتوم، 

مهرجان سموه، الذي أقيم  مبدينة دبي الدولية للقدرة 

في سيح السلم، مبشاركة 243 فارسًا وفارسة برعاية 

لوجنني.

 3 على  الرئيسي  السباق  بخالف  املهرجان  واشتمل 

سباقات اخرى هي سباق السيدات وسباق اإلسطبالت 

اخلاصة، وسباق جميلتي املخصص لألفراس فقط، وكل 

هذه السباقات ملسافة 120 كلم. 

النسخة  بلقب  العويسي  سعيد  سالم  الفارس  وتوج 

الـ13، لكأس محمد بن راشد للقدرة ملسافة 160 كلم 

على صهوة »كاستلبار كورسير« إلسطبالت )F3( ، بعد 

ان قطع املسافة الكلية على صهوة اجلواد “كاستلبار 

ومبعدل  ساعة،   6:24:00 قدره  زمن  في  كورسير” 

سرعة بلغ 25 كلم/    الساعة.

مارتينا  األرجنتينية  الفارسة  الثاني  املركز  في  وجاء 

 )M7( إلسطبالت  »منتصر«  صهوة  على  سبالنزون، 

بزمن قدره 6:24:15 ساعة، ومبعدل سرعة بلغ 24:98 

كلم/    الساعة. فيما حل في املركز الثالث، سعيد أحمد 

وهو  ميكامي”،  “لوجنرن  صهوة  على  احلربي  جابر 

أيضًا إلسطبالت )F3(، مسجاًل زمنًا قدره 6:25:19 

ساعة، ومبعدل سرعة بلغ 24:91 كلم/    الساعة.

العويسي يشيد بخيله
أعرب سالم سعيد العويسي بطل السباق عن سعادته 

قويًا  كان  السباق  أن  مضيفًا  السباق،  لقب  بتحقيق 

وشهد منافسة مثيرة، خاصة في املرحلة األخيرة.

وأشاد العويسي بجواده، وقال إن هذا هو فوزه األول 

بالدولة، ولكن له نتائج طيبة، وسبق أن شارك في قرية 

اإلمارات العاملية بالوثبة، لكن لم تناسبه األرضية، وقرر 

املدرب مشاركته في دبي، وبحمد الله حقق املطلوب.

وتقدم البطل بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

املهرجان  جناح  على  الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء 

وخروجه بصورة رائعة نالت رضا اجلميع.

بن  الشيخ حمدان  إلى سمو  بالتهنئة  البطل  تقدم  كما 

مبناسبة  دبي،  عهد  ولي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

تألق خيول إسطبالت )F3( وحتقيق اللقب الغالي، وإلى 

تتويج الفائزين.

محمد بن راشد في جولة داخل القرية خالل السباق.
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املدرب علي غامن املري الذي وضع ثقته الغالية فيه.

الفرنسية كاميل كولو بطلة السيدات
فعاليات  كولو،  كاميل  الفرنسية  الفارسة  استهلت 

ملسافة  للقدرة  السيدات  سباق  بلقب  بالفوز  املهرجان 

على صهوة  الكلية  املسافة  قطعت  أن  بعد  كلم،   120

 4:16:49 قدره  بزمن  بارثاس«،  دو  »فيستا  اجلواد 

28.04 كلم/  ساعة، وحلت  بلغ  ساعة ومبعدل سرعة 

جونزاليز  أواليا  اإلسبانية  الفارسة  الثاني  املركز  في 

قدره  بزمن   )M7( »احلجاج« إلسطبالت  على صهوة 

4:21:57 ساعة، فيما حلت في املركز الثالث الفارسة 

الهندية نيدا أجنوم شيالت على صهوة »أومور داورابل« 

من إسطبالت دباوي بزمن قدره 4:27:01 ساعة.

 تتويج الفائزات
عقب ختام السباق، قام كل من الدكتور غامن الهاجري 

األمني العام الحتاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب 

عزيزي  وموريس  للفروسية،  دبي  لنادي  العام  املدير 

بتتويج  العقاري،  للتطوير  عزيزي  إدارة  مجلس  رئيس 

الفائزات  نالت  الكؤوس  الى  وباألضافة  الفائزات. 

ونالت  منهن،  لكل  سيارة  األوائل  العشرة  باملراكز 

احلاصالت على املراكز من احلادي عشر إلى املركز الـ 

30 مبالغ مالية قيمة.

فرحة الفوز األول
الكبيرة  سعاتها  عن  كولو  كاميل  السباق  بطلة  أعربت 

بتحقيق أول ألقابها عبر هذا السباق الكبير الذي يعتبر 

أحد أهم أهداف اإلسطبالت.

ضمن  الفروسية  متارس  ظلت  إنها  البطلة  وقالت 

إسطبالت سيح السلم منذ 4 أعوام، وهذه املرة األولى 

التي حتقق الفوز على الرغم من أنها حققت انتصارات 

عديدة في بلدها فرنسا.

محمد بن راشد يتابع السباق.

حمدان بن محمد حرص على حضور السباق.
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وقالت أن الفوز يعتبر دافعا كبيرا وحافزا قويا لتحقيق 

ينتظرها  التي  املقبلة  الفترة  في  النجاحات  من  مزيد 

املزيد من التحديات.

وأشارت إلى أن سباق السيدات متيز باملنافسة القوية 

وحالفها احلظ في املرحلة األخيرة، والتي استطاعت من 

خاللها حسم اللقب بسهولة، موضحة أن اجلواد البطل 

في  الظن وجنح  عند حسن  كان  بارثاس«  دو  »فيستا 

االختبار بعد تفوقه على نخبة اخليول املشاركة.

الشحي يكسب اإلسطبالت الخاصة
توج الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الفرس 

سباق  بلقب  الكمدة،  إلسطبالت  إنديورانس«  »جبالني 

اإلسطبالت اخلاصة للقدرة ملسافة 120 كلم، الذي أقيم 

في ثاني أيام فعاليات املهرجان 

يهدي  أن  الشحي  أحمد  البطل  الفارس  واستطاع 

إسطبالت الكمدة اللقب الغالي للمرة الثانية، بعد أداء 

فارسة   224 أقيم مبشاركة  الذي  السباق  قوي خالل 

وفارسًا من مختلف أندية وإسطبالت الفروسية بالدولة.

قدره  بزمن  للسباق  الكلية  املسافة  الشحي  وقطع 

27.68 كلم/    بلغ  4:20:09 ساعات، ومبعدل سرعة 

ساعة، وجاء في املركز الثاني غيث عبد الواحد صقر 

قدره  بزمن   )SS( إلسطبالت  »هتان«  صهوة  على 

عبدالله  الثالث  املركز  في  حل  فيما  4:24:12 ساعة، 

إلسطبالت  كامبو«  دس  »أتوس  صهوة  على  العامري 

زعبيل، بزمن قدره 4:24:34 ساعة.

وجاء السباق قويًا وسريعًا، وكان تكتيكيًا بامتياز من 

في  جواده  مجهود  ادخار  استطاع  الذي  البطل  قبل 

الصدارة،  ليتسلم  الصعود  في  ليبدأ  األولى،  املرحلة 

بدءًا من املرحلة الثانية.

للحاق  الفرسان  بذله  الذي  املجهود  من  الرغم  وعلى 

السرعة  بسبب  فشلت  محاوالتهم  كل  لكن  باملتصدر، 

االستجابة  ذلك  في  وساعده  الشحي،  للفارس  الكبيرة 

الفورية من الفرس القوية »جبالني«.

الهاجري يتوج الفائزين 
عقب ختام السباق، قام كل من الدكتور غامن الهاجري 

األمني العام الحتاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب 

الهرمودي  وراشد  للفروسية،  دبي  لنادي  العام  املدير 

بتتويج  للسباق،  الراعية  لالستثمار  مبادلة  شركة  من 

الفائزين باملراكز الثالثة األولى.

البطل يشيد بالجواد الفائز
عن  الشحي  أحمد صالح  الفارس  السباق  بطل  أعرب 

الغالي  اللقب  لهذا  الكمدة  إسطبالت  بتحقيق  سعادته 

للمرة الثانية، مضيفًا أن السباق لم يكن سهاًل وشهد 

تنافسًا قويًا، ألن كل اإلسطبالت حترص على الفوز.

متلك  إنها  وقال  »جوبالني«  بالفرس  الشحي  وأشاد 

كانت  حيث  والنتائج،  املشاركات  من  جيدًا  رصيدًا 

وصيفة في كأس ولي عهد دبي، واستطاعت أن متضي 

فترة الصيف املاضي في اإلمارات، لذلك اكتسبت خبرة 

كبيرة.

وأهدى بطل السباق اللقب إلى صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، مشيدًا بدعم سموه للفروسية 

عرسًا  يعتبر  السباق  هذا  إن  وقال  القدرة،  ولسباقات 

عام  كل  ينتظرونه  وإنهم  واملدربني،  والفرسان  للمالك 

بشغف وحماس.

العامري يهدي )F3( لقب جميلتي
توج الفارس عبد الله علي العامري بلقب سباق جميلتي 

للقدرة املخصص لألفراس ملسافة 120 كلم، الذي أقيم 

في ثالث أيام املهرجان، بعد ان انتزع اللقب على صهوة 

 .)F3( الفرس »مزيونة« إلسطبالت

الكلية  املسافة  قاطعا  رائعا  أداء  السباق  بطل  وقدم 

للسباق بزمن قدره 4:24:07 ساعات ومبعدل سرعة 

بلغ 27.23 كلم/ساعة.

وجاء في املركز الثاني الشيخ حمد بن دملوك آل مكتوم 

قدره  بزمن   )M7( إلسطبالت  »فريدة«  صهوة  على 

4:24:48 ساعات، فيما حل في املركز الثالث محمد 

إلسطبالت  راية«  او  »إي  على صهوة  العطاس  صالح 

الوثبة، بزمن قدره 4:25:28 ساعات.

الريسي يتوج الفائزين
ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  قام  السباق  ختام  عقب 

غامن  الدكتور  يرافقه  الفروسية  احتاد  رئيس  الريسي 

الهاجري األمني العام لالحتاد، ومحمد عيسى العضب 

املدير العام لنادي دبي للفروسية، وعويس صالح وباسل 

أصفري من شركة الطاير للسيارات، بتتويج الفائزين 

باملراكز الثالثة األولى. ورصدت لسباق جميلتي جوائز 

األوائل  العشرة  باملراكز  الفائزين  ينال  حيث  قيمة، 

احلادي  من  املراكز  وينال اصحاب  منهم،  لكل  سيارة 

عشر إلى املركز ال70 مبالغ مالية مغرية.

عبد الله العامري: فخور بالفوز األول
أعرب بطل السباق الفارس عبد الله علي العامري عن 

فخره بتحقيق فوزه األول عبر مهرجان صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ملا يحمله هذا 

االسم من قيمة كبيرة لكل أهل اخليل والفروسية.

بطل السباق لدى وصوله إلى خط النهاية.

سعيد الطاير وسلطان السبوسي.
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وقال انه سعيد بالصعود الى منصة التتويج مرتني خالل 

املهرجان حيث كان قد حل ثالثا في سباق اإلسطبالت 

اخلاصة ، معربا عن امله في مواصلة التألق في السباق 

الرئيس يوم السبت املقبل. 

وقال البطل ان السباق كان قويا وكل األفراس املشاركة 

في  صعوبة  أي  يجد  لم  لكنه  عالية،  مستويات  متلك 

حتقيق الفوز الن الفرس »مزيونة« متلك مقدرات عالية 

وقدمت أداء طيبا خالل السباق.

الريسي: سباق تنافسي رائع
رئيس  الريسي،  ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  توّجه 

والتبريكات،  التهاني  آيات  بأسمى  الفروسية،  احتاد 

إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

الرياضي  واالحتفال  املهرجان  جناح  على  الله،  رعاه 

أعدادها  في  تصل  ملنافسة  الكبير  والنجاح  الضخم، 

وطريقة جتهيزها وحجم املشاركة فيها، إلى كأس عالم 

للقدرة والتحمل. كما هنأ الريسي، سمو الشيخ حمدان 

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

فوز إسطبالت »F 3« بالكأس الغالية، وتفوقها بشكل 

منقطع النظير في سباق تنافسي رائع.

العضب: مشاركة 1100 خيل
دبي  لنادي  العام  املدير  العضب،  عيسى  محمد  تقدم 

للفروسية، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

دعمه  على  الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس 

القدرة  وسباقات  عامة،  بصورة  للفروسية  الالمحدود 

على وجه اخلصوص.

متميزة،  جاءت  املهرجان  من  النسخة  هذه  »إن  وقال: 

 1100 من  أكثر  إلى  وصلت  كبيرة  مشاركة  وشهدت 

خيل، بينها خيول من خارج الدولة، ما يؤكد االهتمام 

املتعاظم الذي وجدته من فرسان العالم«.

وأشاد العضب، بفرق العمل مبدينة دبي الدولية للقدرة، 

نالت  رائعة  بصورة  السباق  إخراج  في  والتي جنحت 

اإلشادة من اجلميع، كما توجه بالشكر أيضًا للشركاء 

إجناح  في  الكبير  لدورهم  احلكومية،  الدوائر  من 

الشيخ  سمو  إلى  بالتهنئة  العضب،  وتقدم  الفعاليات. 

آل مكتوم ولي عهد دبي،  حمدان بن محمد بن راشد 

مبناسبة فوز إسطبالت سموه بهذا اللقب الغالي.

باتريك عون يقدم هدية من )لونجين( لبطل السباق بحضور غانم الهاجري ومحمد العضب.

السباق شهد تنافسًا مثيرًا.
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كأس رئيس الدولة للخيول العربية

“صخر الخالدية« يتوج بلقب الختام بالعاصمة السعودية الرياض

سباق

في ختام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس 

السادسة  بنسختها  األصيلة،  العربية  للخيول  الدولة 

والعشرين والتي أقيمت مبيدان األمير سلطان بن عبد 

العزيز للخيل العربية في العاصمة الرياض، ُتوج اجلواد 

األمير  ومالكها  اخلالدية  إلسطبالت  اخلالدية«  »صخر 

خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بطاًل للسباق 

من  املجموعة  مقدمة  اقتحام  في  حيث جنح  اخلتامي، 

املسار اخلارجي في آخر 800م، ليحصد لقب السباق 

الذي أقيم ملسافة 1800م، واملخصص للمهور واملهرات 

من عمر أربع سنوات وما فوق، وذلك بإشراف سعد بن 

مطلق وقيادة الفارس ايدي كاسترو.

ريال  ألف   300 الشوط  هذا  جوائز  مجموع  وبلغ 

اخليول  نخبة  من  خياًل   16 مشاركة  وشهد  سعودي، 

العربية األصيلة، وحل باملركز الثاني »أسد اخلالدية«، 

وجاء باملرتبة الثالثة »منيع اخلالدية”.

التتويج
في ختام السباق الرئيسي، قدم فيصل الرحماني كأس 

صاحب السمو رئيس الدولة، إلى األمير فهد بن خالد بن 

سلطان بن عبد العزيز آل سعود ممثل مالك إسطبالت 

اخلالدية، مبناسبة تتويج »صخر اخلالدية« بلقب احملطة 

ايدي  والفارس  مطلق  بن  سعد  وللمدرب  السعودية 

املدير  الشمري  بن زيد  كاسترو، وذلك بحضور متعب 

الكرة  وأسطورة  العزيز  عبد  بن  سلطان  مليدان  العام 

السعودية ماجد عبدالله، وسعيد املهيري ممثل مجلس 

أبوظبي الرياضي.

كرنفال سعودي ابتهاجًا
بالكأس الغالية

وتقام سلسلة السباقات حتت الرعاية السامية لصاحب 

الدولة،  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وبدعم  الله،  حفظه 

األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 

بن  منصور  الشيخ  سمو  وتوجيهات  املسلحة،  للقوات 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  ونهج  لرؤية  دعمًا  الرئاسة، 

سلطان آل نهيان، إلعالء اخليل العربي األصيل وترسيخ 

العربية  املضامير  كل  في  وأصالته  العريقة  مكانته 

والعاملية، وشهد برنامج احلفل كرنفااًل سعوديًا ابتهاجًا 

التوالي،  على  الثاني  للعام  الغالية  الكأس  باستضافة 

العاملية،  السباقات  بني  وأهميتها  ملكانتها  وتقديرًا 

بشعار  عدة  تراثية  فقرات  األشواط،  برنامج  وتضمن 

»معًا أبدًا وعزكم عزنا«، امتدادًا لالحتفاالت املشتركة 

بني اإلمارات واململكة باليوم الوطني الثامن واألربعني 

التاريخية  العالقات  عمق  يعكس  مبا  التسامح،  وبعام 

البلدين،  جتمع  التي  املصيرية  والروابط  واالستثنائية 

وسط حضور رفيع املستوى وجماهيري كبير.

مشاعر المحبة واالعتزاز
نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  بن  شخبوط  الشيخ  توجه 

بالتهنئة  السعودية  العربية  اململكة  في  اإلمارات  سفير 

والتبريكات للقيادة الرشيدة مبناسبة النجاحات املبهرة 

السمو  صاحب  لكأس  اخلتامية  احملطة  حققتها  التي 

السعودية،  في  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس 

وأكد أن تنظيم سباق الكأس الغالية في اململكة الشقيقة 

العالقات  مكانة  على  يدل  التوالي  على  الثاني  للعام 

تزامنها  ظل  في  والسعودية  اإلمارات  بني  التاريخية 

مع االحتفاالت الوطنية املشتركة باليوم الوطني الثامن 

الدولة، وتدل االحتفاالت السعودية  لتأسيس  واألربعني 

واالعتزاز،  احملبة  مشاعر  لعمق  الصادق  التعبير  على 

وتعد جتسيدًا حقيقيًا للرؤى املشتركة واملصير الواحد، 

التنظيمية  النواحي  من  احلدث  جناحات  أن  مبينًا 

واملرابط  واملربني  املالك  نخبة  ومشاركة  واجلماهيرية 

بجانب األجواء والفعاليات االحتفالية، دليل على مكانة 

العالقات األخوية والروابط القوية التي جتمع البلدين.

وتقدم بالتهنئة لألمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز 

ولألمير فهد بن خالد بن سلطان مبناسبة فوز اجلواد 

»صخر اخلالدية« بلقب الكأس الغالية.

أبطال األشواط
العربية  للخيول  األول  بالشوط  احلفل،  برنامج  انطلق 

األصيلة »املبتدئة« ملسافة 1200م، واملخصص للخيول 

من السباق.

شخبوط بن نهيان خالل السباق وبجانبه متعب الشمري.

فيصل الرحماني يتّوج الفارس الفائز بحضور فهد بن خالد.
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سباق

بعمر 3 سنوات، وتوج بلقبه املهرة »اشجان اخلالدية« 

ملربط العلطاء للخيل العربية، بقيادة الفارس اليكسس 

إلسطبالت  اخلالدية«  »جمانة  املهرة  وفازت  مورينو، 

اخلالدية بلقب الشوط الثاني للخيول األصيلة »مفتوح« 

ملسافة  سنوات،   3 بعمر  واملهرات  للمهور  واملخصص 

1400م.

فيما ظفرت »وثابة اخلالدية« إلسطبالت اخلالدية بقيادة 

الثالث  الشوط  سباق  بلقب  الدهام،  محمد  الفارس 

للخيول السعودية األصل واملنشأ للمهور واملهرات من 

عمر أربع سنوات وما فوق، ملسافة 1600م، وفاز »نادر 

كاسترو،  ايدي  بقيادة  اخلالدية  إلسطبالت  اخلالدية« 

باملركز األول في سباق الشوط الرابع املخصص للخيول 

العربية األصيلة »مفتوح« تصفيات بطل امليادين، للمهور 

واملهرات من عمر 4 سنوات وما فوق ملسافة 1600م، 

فيما توج »مباشر اخلالدية« إلسطبالت اخلالدية بقيادة 

العربية  للخيول  اخلامس  الشوط  بلقب  الدهام،  محمد 

األصيلة »مفتوح« للمهور واملهرات من عمر 4 سنوات 

الرحماني يقدم الكأس لفهد بن خالد.وما فوق ملسافة 1800م.
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سباق

برعاية حمدان بن راشد

مهرجان شادويل العالمي يخطف األضواء في السعودية

اململكة  في  األضواء  العاملي  شادويل  مهرجان  خطف 

الرياض  في  أقيم  والذي  الشقيقة  السعودية  العربية 

نائب  برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

بن  سلطان  األمير  ميدان  في  املالية  وزير  دبي  حاكم 

عبدالعزيز آل سعود. وحققت النسخة الثانية جناحات 

كبيرة ونالت إشادات واسعة خاصة وأن احلدث يعكس 

البلدين  بني  الكبيرة  والتالحم  القوية  العالقة  عمق 

الشقيقني.

وهيمنت إسطبالت اخلالدية على املراكز الثالثة األولى 

ملسافة  شادويل«  مزارع  »كأس  الرئيسي  الشوط  في 

ريال  ألف   120 جوائزه  قيمة  والبالغ  متر   1800

سعودي حتت إشراف املدرب الشاب سعد بن مطلق، 

حيث توج »مباشر اخلالدية« بطاًل بقيادة الفارس محمد 

دقيقة، وحل في    2.2.27 قدره  زمنًا  الدهام مسجاًل 

ثالثًا »صخر  فيما جاء  اخلالدية«،  »نادر  الثاني  املركز 

اخلالدية”.

حضور رفيع
آل  سلطان  بن  خالد  بن  عبدالله  األمير  السباق  شهد 

بن  حامد  والشيخ  النمسا  لدى  اململكة  سفير  سعود 

مكتب  مدير  الصايغ  وميرزا  حامد  آل  بطي  بن  خادم 

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة 

األصيلة،  العربية  للخيول  سموه  جلائزة  العليا  املنظمة 

وسالم النقبي مستشار سفير الدولة لدى اململكة العربية 

السعودية الشقيقة، وعبدالله األنصاري ومسعود محمد 

سمو  جلائزة  املنظمة  اللجنة  أعضاء  الداعوق  وتوفيق 

العربية،  للخيول  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

األمير  مليدان  العام  املدير  الشمري،  زيد  بن  ومتعب 

سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية، وعدد من السفراء 

وممثلي الهيئات الدبلوماسية.

متوكل بطل االفتتاح
ظفر »متوكل اخلالدية« إلسطبالت اخلالدية بلقب الشوط 

األول »كأس اخليول العربية« ملسافة 1400 متر بقيادة 

الفارس محمد الدهام وإشراف املدرب سعد بن مطلق، 

مسجاًل زمنًا قدره 1.33.88 دقيقة.

إلسطبالت  الثاني  اللقب  اخلالدية«  »وفية  وأضافت 

»كأس  الثاني  الشوط  لقب  انتزاع  بعد  اخلالدية 

الفارس  بقيادة  متر   1400 ملسافة  ديرينزتاون« 

طلق،  بن  سعد  املدرب  وإشراف  مورينو  إليكسس 

مسجلة زمنًا قدره 1.34.47 دقيقة.

كأس شادويل
وحلق »أخزم عذبة« لألمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز 

آل سعود، بلقب الشوط الثالث »كأس شادويل« ملسافة 

وإشراف  العوفي  عبدالله  الفارس  بقيادة  متر   1600

قدره  زمنًا  مسجاًل  مشرف،  بن  عبدالله  املدرب 

1.47.76 دقيقة.

وعزز »صايل اخلالدية« إنتصارات إسطبالت اخلالدية 

بعد تتويجه في الشوط الرابع برعاية سفارة الدولة لدى 

الفارس  بقيادة  متر   1600 مسافته  والبالغة  اململكة 

ايدي كاسترو وإشراف املدرب سعد بن مطلق، مسجاًل 

زمنًا قدره 1.49.70 دقيقة.

»كأس  لقب  حكاية  ملربط  عذبة«  »روكت  واقتنصت 

التعاون اخلليجي« في الشوط اخلامس ملسافة 1600 

متر بقيادة الفارس خالد الشرار وإشراف املدرب محمد 

العنزي، مسجلة زمنًا قدره 1.49.77 دقيقة.

كأس اإلمارات
بلقب  اخلالدية  إلسطبالت  اخلالدية«  »صريح  وتوج 

الشوط السادس »كأس اإلمارات« ملسافة 1600 متر 

وإشراف  مورينو  اليكسس  الفارس  بقيادة  »مفتوح« 

املدرب سعد بن مطلق، مسجاًل زمنًا قدره 1.48.47 

دقيقة.

حققت »وثابة اخلالدية الثانية« إلسطبالت اخلالدية لقب 

الشوط السابع »كأس العزم«ملسافة 1800 متر، بقيادة 

الفارس محمد الدهام وإشراف املدرب سعد بن مطلق، 

مسجلة زمنًا قدره 2.4.23 دقيقة.

الصايغ: مشاركة إماراتية
في نسخة 2020

أعرب ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان 

لسباقات  املنظمة  اللجنة  ورئيس  مكتوم  آل  راشد  بن 

في  وفخره  العربية، عن سعادته  للخيول  جائزة سموه 

االمير سلطان  ميدان  الرائع  واملكان  املميز  اليوم  هذا 

في  احلدث  ووصف  العربي،  للخيل  العزيز  عبد  بن 

العالقات  تعزيز  اختراقًا جلهة  بأنه ميثل  الثانية  دورته 

واجلمع بني الشعبني على مائدة السباقات والتزامل بني 

الترويج  عن  فضال  اخليل،  وأهل  االعالمية  املؤسسات 

للدولة في هذا احملفل البارز.

لفرصة رعاية كل  وأضاف الصايغ ان شادويل ممتنة 

اشواط اليوم الثمانية وقال ان وجود ثمانية سباقات يعد 

في حد ذاته اجنازا كبيرا، واستطرد قائاًل: »بناء على 

هذا النجاح نعلن أن يوم 17 ديسمبر 2020 سيكون 

سباقات  ثمانية  أيضا  متضمنة  الثالثة  النسخة  موعد 

تتويجًا لهذه العالقات املتنامية، والشكر جلميع األطراف 

والشخصيات والقنوات االعالمية لدعما وإبرازها جهود 

في  العربية  اخليل  رفع شأن  في  الشيخ حمدان  سمو 

االوساط العربية واهمها السعودية.

متعب الشمري.ميرزا الصايغ.

خالل تتويج ٔابطال الشوط الرئيسي.

تتويج الفائزين بحضور ميرزا الصايغ.



2425 24

6 القاب لخيول الخالدية
الشاب  املدرب  بإشراف  اخلالدية  اسطبالت  حصدت 

ألقاب   6 بـ  بتتويجها  األسد  نصيب  مطلق  بن  سعد 

واضح  جتسيد  في  للحفل،  الثمانية  السباقات  من 

للتألق الباهر لالسطبل وامتالكه خيوط التميز في كافة 

بالقيادة،  وانتهاء  والتدريب  االنتاج  من  بدءا  مراحلها 

وبرغم وفرة املشاركات العددية من االسطبل في مقره 

في  ومتثل  طاغيا  كان  النوعي  التميز  ان  إال  الرئيس، 

شغل املراكز االمامية عدة مرات.

حامد آل حامد: دعم كبير للخيل العربي
أن  حامد،  آل  بطي  بن  خادم  بن  حامد  الشيخ  أكد 

حمدان  الشيخ  سمو  برعاية  العاملي  شادويل  مهرجان 

بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية، يعتبر 

من أبرز السباقات الداعمة للخيول العربية في اململكة 

العربية السعودية مشيرًا إلى أن اململكة كان تركيزها 

ينصب في السابق على اخليول املهجنة »ثيروبريد« وبدأ 

باخليول  األخيرة  الفترة  في  يتزايد  السعودية  اهتمام 

العربية األصيلة ويعتبر مهرجان اخلالدية العاملي، أحد 

املالك  العديد من  السعودي مما شجع  االهتمام  أوجه 

على امتالك نخبة اخليول العربية.

على  املتسارع  السعودي  بالنمو  حامد،  آل  وأشاد 

مستوى سباقات اخليل مما يترجمه إقامة كأس اململكة 

نهاية فبراير املقبل والذي يضم سباق للخيول العربية، 

مثمنًا جهود اململكة في إبراز اخليول العربية والسيما 

في  جدارتها  وأثبتت  العربية  اخليول  منبع  تعتبر  أنها 

عالم اإلنتاج لتفرز أسماء من نسل فحل »طويق« حققوا 

الفحل  إلى  إضافة  السباقات  عالم  في  متقدمة  مراكز 

مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »البراق« 

التي  األسماء  أثبتت  إذ  املالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب 

تنحدر من نسله جدارتها وريادتها عبر انتزاع العديد 

من األلقاب أبرزها لقب »كحيلة كالسيك« ضمن أمسية 

كأس دبي العاملي.

 فيصل الرحماني: شكرًا حمدان بن راشد
توجه فيصل الرحماني رئيس االحتاد الدولي لسباقات 

سمو  إلى  بالشكر  »افهار«،  األصيلة  العربية  اخليل 

دبي  حاكم  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ 

من  العربي ألكثر  للخيل  دعم سموه  على  املالية،  وزير 

30 عامًا، مشيرًا إلى أن إدراج سباقات اخليل العربي 

في بريطانيا ضمن البرنامج اإلجنليزي السنوي بجانب 

اخليول املهجنة »ثيرببريد«، يعطي رسالة واضحة للكثير 

من املضامير على اهمية افساح املجال للخيل العربي.

راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  أن  الرحماني  وأوضح 

آل مكتوم، ميلك بصمات كبيرة في عالم اخليول العربية 

سواء على مستوى اإلنتاج أو األفحل، ويدل املهرجان 

استراتيجية  وجود  على  السعودية  موسم  افتتاح  في 

األسواق  نحو  لإلنطالق  »شادويل«  ملزارع  واضحة 

احلدث،  راعي  سمو  أن  مبينًا  اململكة،  في  الناشئة 

يؤكد  مما  العربي  للخيل  الدعم  استمرار  على  حرص 

محبة سموه للخيل.

سباق

مباشر الخالدية بطل السباق الرئيسي.

طالب الخالدية بطل الشوط الرئيسي في النسخة الماضية.

عبدالله بن خالد بن سلطان يتوسط األبطال بحضور حامد ٓال حامد وميرزا الصايغ 
وسالم النقبي وعبدالله األنصاري ومسعود محمد ومتعب الشمري.
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سباق مضمار الشارقة

“الوجل” يكسب كأس ولي العهد و”دولمن” بطل كأس 
أحمد بن راشد

الرابع  السباق  لوجنني  الشارقة  نادي  مضمار  شهد 

آخر  في  ديسمبر   28 السبت  يوم  املوسم،  هذا  له 

على ستة  احلفل  واشتمل  العام،  هذا  املوسم  سباقات 

أشواط تتضمن سباقان على لقب  كأس سمو ولي عهد 

الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم 

الشيخ  السباق  وشهد  العقاري(.  دبي  مركز  )برعاية 

الشارقة  نادي  رئيس  القاسمي،  ماجد  بن  الله  عبد 

العام  املدير  اليحيائي،  وسلطان  والسباق،  للفروسية 

للنادي، وإبراهيم عبد الرزاق أستاذي، املدير التنفيذي 

ملكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واملهندس 

شريف احللواني، مدير مضمار جبل علي، والعديد من 

كبار املسؤولني واملالك.

“ايه اف الوجل” بطل كأس ولي العهد
أكد جواد النابودة »ايه اف الوجل« أنه له مكانة مميزة 

في السباقات العربية عندما منع البطل »إي إس عجيب« 

الثانية من كأس ولي  النسخة  من مضاعفة سجله في 

عهد الشارقة في الشوط اخلامس )هيبة( على مسافة 

إنتاج  فوق  فما  سنوات  األربع  خليول  متر   1200
وإشراف  أوشيه  تاغ  بقيادة  الفائز  وحصل  اإلمارات، 

أن  بعد  الشارقة  في  الثالث  فوزه  على  أورتيل  إرنست 

حرز الوصافة في سباقني بالعاصمة. 

تقدم حامل اللقب »عجيب« مبكرًا لكنه سرعان ما بلغ 

منتصف الطريق ليكتشف أن »ايه اف الوجل« يطارده 

بشدة ويقترب منه مع كل خطوة، وبالفعل متكن النجم 

الصاعد البالغ من العمر أربعة أعوام من تخطي خصمه 

بالقرب من خط النهاية ليكسب بفارق طول وربع طول 

في زمن قدره 1.15.82 دقيقة ويحرز الثالثية خليول 

النابودة في احلفل، فيما حلت رفيقته في اإلسطبل »ايه 

اف مثيرة« في املركز الثالث بقيادة أنطونيو فريزو. 

“دولمن” نجم المهجمة
أقيم كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في 

ثالث أشواط األمسية على مسافة 2000 متر )تكافؤ(، 

املهجنة  للخيول  خصص  الذي  الوحيد  الشوط  وهو 

عدنان  للمالك  »دوملن«  فيه  وبذل  احلفل،  في  األصيلة 

خمسة  بفارق  بالصدارة  وخرج  كبيرًا  مجهودًا  خان 

الفائز  أبروتش«  »دون  ابن  وتقدم  طول.  وربع  أطوال 

ميدان،  عشب  على  قبل  من  للمبتدئة  واحد  سباق  في 

من  مستفيدًا  األخير  املنعطف  في  وشراسة  بإندفاع 

عامل الوزن ليتغلب على »بيغ براون بير« الذي تقدم على 

»فيلوسوفر« ، وحقق ذلك في زمن 2.06.65 دقيقة . 

تالق خيول النابودة
مبكرًا  السباق  على  سيطرتها  النابودة  خيول  فرضت 

حينما افتتح »ايه اف عراب« الثالثية بفوزه في سباق 

مسافة  على  اإلمارات  إنتاج  واجلياد  لألمهار  املبتدئة 

1700 متر، وكانت املنافسة في السباق محصورة بينه 
وبني رفيقه في االسطبل والوصيف »ايه اف مصنف« 

الصدارة  على  صراع  في  ودخال  أوشيه  تاغ  بقيادة 

بفارق  تقدم  الذي  للفائز  كانت  األخيرة  الكلمة  لكن 

للشارقة،  األولى  زيارته  في  أطوال ونصف طول  ثالثة 

وبلغ زمن السباق 2.01.69 دقيقة فيما حل »ايه اف 

املجهز«  في املركز الثالث.  

“ايه اف مهلل” تتألق
ضاعفت املهرة »أيه اف مهلل« )أورتيل/فريزو( النتيجة 

لفريقها بانتزاعها لقب الشوط الثاني للمهرات واألفراس 

إنتاج اإلمارات على مسافة 1700 متر بطريقة رائعة 

وجنحت  السباق،  من  األمتار  آخر  في  متوقعة  وغير 

املهرة في ظهورها األول على اإلطالق في احلفاظ على 

وتيرة جيدة طوال السباق ثم زادت منها حينما اقتربت 

أن  كادت  التي  »نزعة«  الفرس  خلف  النهاية  خط  من 

تضمن الفوز لكن »ايه اف مهلل” منعتها بفارق ثالثة 

حلت  بينما   ،2.01.57 قدره  زمن  وفي  طول  أرباع 

“سميحة” في املرتبة الثالثة خلفهما. 
“أماني العودة” بطلة االفتتاح

افتتح اجلواد »أماني العودة« ابن »أبو اإلمارات« رصيد 

في  للموسم  بطي  بن  خادم  بن  حامد  الشيخ  خيول 

الشوط الرابع على مسافة 1200 متر )تكافؤ( بقيادة 

ساندرو بايفا وإشراف بخيت الكتبي الذي حصل على 

تفوق  وكان  السريعة،  املنافسة  في  كذلك  األول  فوزه 

املضمار  نفس  في  السباق  بداية  منذ  واضحًا  اجلواد 

الذي أحرز فيه انتصاره الوحيد قبل عام على مسافة 

2000 متر ليعود مجددًا على مسافة أقل.
 وأحرز »اماني العودة« لقبه الثاني بفارق نصف طول 

عن الوصيف »ايه اف مذهل« فيما حل »ايه اف سناد« 

في املركز الثالث، وبلغ زمن الفائز 1.19.26 دقيقة. 

“الجازي” تعود لالنتصارات
الدولة  رئيس  السمو  »اجلازي« لصاحب  الفرس  عادت 

في  العام  قرابة  غياب  بعد  أخرى  مرة  التتويج  لدائرة 

)تكافؤ(  متر   2000 واألخير ملسافة  السادس  الشوط 

جيسوس  بقيادة  الشارقة  في  الثاني  فوزها  وسجلت 

روزاليس هذه املرة وإشراف اريك ملارتنيل، متقدمة من 

ومثير  هادئ  بشكل  األخير  املنعطف  في  اخليول  بني 

لإلعجاب، وفازت على »معالي الريف« الذي تقدم على 

ستة  »اجلازي«  رصيد  في  ويصبح  تثور«.  اف  »ايه 

بعد  الرملية  األرضية  على  منها  خمسة  انتصارات، 

افتتاحها سجلها بفوز في عشب أبوظبي. 

عبدالله القاسمي وشريف الحلواني يتوجان خالد النابودة.
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تألق خيول طحنون بن زايد ومنصور بن زايد بفرنسا

»الشموس« تستطع في السرعة و »بلقيس« تتألق في الوثبة

واصلت خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان 

إلدارة سباقات  ياس  وخيول  الوطني،  األمن  مستشار 

اخليل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

البريدرز  بطولة  فرنسا، خالل سباقي  في  انتصاراتها 

كب الفرنسي للسرعة، و كأس الوثبة ستاليونز، واللذان 

فعاليات  ضمن  الفرنسي،  بورودو  مبضمار  أقيما 

النسخة احلادية عشر من مهرجان سمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة. 

سطعت »الشموس« لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل 

نهيان، بإشراف شارل جوردين، وبقيادة جوليان اوج، 

كب(  )البريدرز  سباق  في  االنتصارات  نغمة  لتستعيد 

متر،   1400 ملسافة  أقيم  الذي  الثانية  للفئة  للسرعة 

والبالغ جائزته 45 ألف يورو.

البالغ  زايد  تاج  بجوهرة  الفائزة  »الشموس«  وكانت 

الثاني  املركز  في  حلت  قد  درهم،  ماليني   5 جائزته 

في سباق الفئة األولى في آخر مشاركة، ولكنها اليوم 

أظهرت بأنها عادت إلى مستواها السابق بعد أن قدمت 

عرضًا رائعًا في فن االنقضاض من اخللف.

وانطلقت »الشموس« البالغة من العمر 5 سنوات، إلى 

لتتفوق في نهاية  الصدارة اعتبارًا من عمق املستقيم، 

األمر بفارق 3,5 طول عن اجلواد »بيلزام« لسمو الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية.

ريسك  »نو  نسل  من  املنحدرة  »الشموس«  وقطعت 

زمن  في  متر   1400 البالغة  السباق  مسافة  املوري« 

الثالث  املركز  في  جاء  فيما  دقيقة،   1:36:42 وقدره 

»امجز دي بيبول« ملارسيل ميزي.

واستعادت الفرس »بلقيس«، توازنها وتألقها، لتعود إلى 

الوثبة  بلقب سباق كأس  التتويج، حني حلقت  منصات 

ألف   15 البالغ جائزته  متر،   1900 ستاليونز ملسافة 

يورو، والذي يعد اجلولة اخلتامية من سلسلة سباقات 

الوثبة التي تقام على الساحة الفرنسية. 

من  البالغة  بلقيس  لصالح  البداية  منذ  السباق  وجاء 

وبقيادة  دوميليه،  توماس  عليها  يشرف  والتي  العمر 

انتوني كراستوس، ويتبعها »نو اند نو املوري« بقيادة 

هذا  على  ينسج  السباق  وظل  بيرترا،  زافير  فرانسوا 

املنوال حتى الوصول إلى املنعطف األخير.

وفي عمق املستقيم، طلب الفارس فرانسوا بيرترا من 

»بلقيس« االنطالق، وبالفعل استجابت الفرس املنحدرة 

من نسل »مهاب« والفرس »اليفة«، على الفور، وزادت 

النهاية  خط  إلى  الوصول  حتى  تدريجيًا  سرعتها  من 

ببراعة. وحل في املركز الثاني بفارق عنق عن البطلة، 

»بادي الشام« بقيادة جوليان كروسجني، فيما جاء في 

بن  طحنون  الشيخ  لسمو  مونلو«  »كنج  الثالث  املركز 

زايد آل نهيان، بقيادة جان بيرنارد ايجوم، وينتظر ابن 

»جلنار اخلالدية« مستقبل زاهر.

تحفيز واهتمام 
احمللية  ستاليونز  الوثبة  كأس  سلسلة  سباقات  وتقام 

دعم  بهدف  املهرجان،  إستراتيجية  ضمن  والعاملية، 

املالك واملربني في معظم دول العالم وحتفيزهم لزيادة 

 6 واحد  )عالم  وبشعار  العربي،  باخليل  االهتمام 

قارات أبوظبي عاصمة اخليول العربية(. وشاركت في 

السباق 13 خياًل في سباق كأس الوثبة ستاليونز )بري 

العربية األصيلة في  نيدجاري( وهي من نخبة اخليول 

سن أربع سنوات فما فوق، حقق عدد منها انتصارات 

متميزة في العديد من السباقات الكبرى. تتألف سباقات 

والعاملية،  احمللية  الساحة  على  سباقًا   66 من  الوثبة 

خصص منها 20 سباقات في فرنسا التي تعتبر معقل 

السباقات في أوروبا.

الشموس خالل فوزها في يوم االرك الفرنسي العام الماضي.

بلقيس.
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افتتاح كرنفال كأس دبي العالمي بميدان

»جالديتور كينج« يتوج بلقب بطولة دبوي ستيكس

بن  راشد  للشيخ  كينج«  »جالديتور  السرعة  جنم  توج 

ضمن  ستيكس  دبوي  بطولة  بلقب  النعيمي،  حميد 

العاملي،  دبي  كأس  لكرنفال  عشرة  السابعة  النسخة 

كينج«  »جالديتور  وأكد  يناير،   2 اخلميس  أقيم  الذي 

»ابن  األول  املرشح  على  ببراعة  تفوق  عندما  جدارته 

مالك« في السباق الذي بلغت مسافته 1200 متر في 

الشوط اخلامس، وسجل 1:11:29 دقيقة. 

»فاينال سونج« نجمة
تحضيري األلف جنيز

وبإشراف  »فاينال سوجن« جلودلفني،  املهرة  وأصبحت 

سعيد بن سرور، وبقيادة كريستوف سوميو، أول فائزة 

حني  للكرنفال،  عشرة  السابعة  النسخة  افتتاح  في 

حلقت بلقب السباق التحضيري لبطولة الـ1000 جنيز 

سنوات  ثالث  سن  في  للمهرات  املخصص  اإلماراتي 

األول،  أمس  يوم  أقيم  الذي  األول  الشوط  في  فقط، 

مبضمار ميدان، وبلغ إجمالي اجلوائز 960 ألف دوالر.

وقدمت »فاينال سوجن« املنحدرة من نسل »دارك أجنل«، 

فاصاًل من اإلثارة في فنون االنقضاض من الصفوف 

1,75 طول عن »داون أون ذا  لتتفوق بفارق  اخللفية، 

وأشاد  دقيقة.   1:24:44 وقدره  زمنًا  ومسجلة  بايو«، 

سعيد بن سرور باملهرة، وقال إنها كانت تتدرب بشكل 

جيد في التدريبات الصباحية بإسطبالت القوز، وأكدت 

تأقلمها على األرضية الرملية وتناسبها املسافة األطول، 

مهرة جيدة،  بأنها  فقال  »دبي الف«  رفيقتها  عن  وأما 

وكانت حتتاج املشاركة.

ثنائية لجودلفين
حققت خيول جودلفني بإشراف سعيد بن سرور الثنائية 

بارتنرشيب«  »ميجور  اجلواد  اندفع  حني  احلفل،  في 

بقيادة باتريك كوسجريف، من الصفوف اخللفية ليتفوق 

على منافسيه في الشوط الرابع ملسافة 1400 متر على 

لقب بطولة ميدان للتحدي، ومسجاًل 1:23:33 دقيقة.

وفي أول مشاركة على األرضية العشبية، جنح اجلواد 

مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »املنارة« 

في  أونيل  دين  وبقيادة  واتسون  دوج  وبإشراف 

الثاني  الشوط  في  1,75 طول  بفارق  ليفوز  االختبار، 

وخطف  ثانية.   57:75 ومسجاًل  متر،   1000 ملسافة 

للسباقات  اإلمارات  لنقابة  أرجنتاير«  »جراند  اجلواد 

الترفيهية وريبكا بايرون، فوزًا صعبًا بقيادة بريت دويل 

على خيول قوية في الشوط الثالث ملسافة 1900 متر، 

ليمنح مدربه دوج واتسون الثنائية، وسجل البطل زمنًا 

وقدره 1:59:31 دقيقة. 

عبدالله  ملالكه  أوردر«  »يونيفرسال  اجلواد  ودون 

املنصوري وبإشراف ديفيد سيمكوك، وبقيادة ريتشارد 

املتوسطة،  املسافات  جنوم  من  كواحد  اسمه  مولن، 

بفوزه في الشوط السادس ملسافة 2410 متر، منقضًا 

من الصفوف اخللفية ومسجاًل 2:31:36 دقيقة.
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بحضور حميد النعيمي

ختام مثير للنسخة 18 لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية

جمال الخيل

النعيمي  راشد  بن  الشيخ حميد  السمو  شهد صاحب 

عضو املجلس األعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار 

اخلتامي  احلفل  عجمان،  عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن 

للنسخة الـ 18 من بطولة عجمان جلمال اخليل العربي 

االستعداد  »عام  شعار  حتت  أقيمت  التي   ،2020

الشيخ  النهائي  حضر  أيام،   4 مدى  على  للخمسني«، 

حاكم  السمو  صاحب  ممثل  النعيمي  حميد  بن  أحمد 

عجمان للشؤون اإلدارية واملالية، والشيخ عبدالعزيز بن 

حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ 

راشد بن حميد رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ 

زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية 

النعيمي،  عمار  بن  راشد  والشيخ  العربية،  اخليول 

والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي.

أشواط البطوالت
في  »أي  املهرة   - املهرات  لفئة  الذهبية  البطولة  انتزع 

وقيمتها  العربية  للخيول  ابن هميلة  ملربط  راين«  بيريل 

80 ألف درهم، فيما حصلت املهرة »كوثر السيد« ملربط 

ليوا للخيول العربية على البطولة الفضية وقيمتها 50 

ألف درهم، وفازت املهرة »الرمي الهواجر« للدكتور غامن 

محمد الهاجري بالبرونزية وقيمتها 40 ألف درهم.

ملربط  سينية«  »دي  لألفراس  الذهبية  البطولة  وحقق 

دبي وقيمتها مائة ألف درهم، فيما حصل على الفضية 

العربية  األريام  إلسطبالت  شكيرة«  »األريام  الفرس 

»دي  الفرس  البرونزية  ونال  درهم،  ألف   60 وقيمتها 

ايناس« ملربط اجلواهر للخيول العربية وقيمتها 50 ألف 

درهم.

الذهبية  بالبطولة  فاز  فقد  األفالء،  لبطولة  بالنسبة  أما 

وقيمتها  العربية  للخيول  دبي  ملربط  شهير«  »دي  املهر 

50 ألف درهم، فيما حصل على البطولة الفضية املهر 

القاسمي  سعود  بن  محمد  للشيخ  البداير«  »ارجوان 

وقيمتها 40 ألف درهم، ونال البطولة البرونزية املهر »ع 

ج عجبان« للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وقيمتها 

30 ألف درهم.

وانتزع البطولة الذهبية األمهار »دي نايل« للشيخ سعيد 

بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، فيما نال »األريام شكالن« 

إلسطبالت األريام للخيول العربية البطولة الفضية، وفاز 

املهر«برق البستان« ملربط اجلواهر بالبرونزية.

الفحل  انتزعها  فقد  الفحول،  لفئة  الذهبية  البطولة  أما 

»عدوان  الفضية  وكسب  غلفا،  ملربط  الزبير«  »سلوان 

جنران«  ج  »ع  البرونزية  ونال  مهذب،  ملربط  الزبير« 

ملربط الطيار.

اإلمارات  في  الرائدة  املزرعة  جائزة  على  وحصلت 

جواد  جائزة  على  حصل  فيما  األريام،  إسطبالت 

اإلمارات الرائد »دي سينية« ملربط دبي، وفاز بجائزة 

ملواطن  واململوك  النقاط  من  عدد  بأكبر  الفائز  اجلواد 

»عدوان الزبير« ملربط مهذب للخيول العربية.

األشواط التأهيلية
بدأت منافسة اليوم اخلتامي بالفئة الثامنة »أ« للفحول 

»عدوان  الفحل  فاز  فوق، حيث  فما  أربع سنوات  عمر 

الزبير« باملركز األول واململوك ملربط مهذب برصيد 17. 

الزبير« ملربط  الثاني »سلوان  باملركز  نقطة، وجاء   92

غلفا وحصل على 50. 91 نقطة، واحتل املركز الثالث 

»ك أ بادي« ملربط غلفا وحصل على 17. 91 نقطة.

وانتزع املركز األول في الفئة الثامنة »ب« للفحول عمر 

»نبراس غرناطة« ألحمد راشد  فما فوق  أربع سنوات 

في  وجاء  نقطة،   91  .50 على  وحصل  العتيبة  خلف 

ليوسف عبدالله فضلي  الزبير«  الثاني »سقراط  املركز 

الثالث  املركز  واحتل  نقطة،   50.91 على  وحصل 

»معجب عذبه« حملمد أحمد عبداللطيف آل علي وحصل 

على 33. 91 نقطة.

لفئة  الذهبية  البطولة  عتاب«  »األريام  املهرة  انتزعت 

الفلوات عمر سنة واململوكة إلسطبالت األريام للخيول 

فيما  درهم،  ألف   50 اجلائزة  قيمة  وبلغت  العربية، 

حصلت املهرة »هاللة الهواجر« للدكتور غامن الهاجري 

ونالت  درهم،  ألف   40 على  وحصلت  الفضية  على 

األريام  إلسطبالت  بروق«  »األريام  املهرة  البرونزية 

للخيول العربية وقيمتها 30 ألف درهم.

أربع  عمر  »ج«  الثامنة  الفئة  في  األول  باملركز  وفاز 

الطيار  ملربط  جنران«  ج  »ع  الفحل  فوق  فما  سنوات 

الثاني  باملركز  وجاء  نقطة،   91  .67 على  وحصل 

وحصل  املرزوقي  أحمد  محمد  عمر  لعادل  »جنتلمان« 

على 67. 91 نقطة، واحتل املركز الثالث »أ.س. جوال« 

خللف أحمد خلف العتيبة وحصل على 17. 91 نقطة.

في  منارة  اإلمارات  النعيمي:  عمار 
الفروسية

عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  أشاد 

عجمان بجهود ومساندة واهتمام ودعم صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

»رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 

وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعلى حكام اإلمارات 

لرياضة الفروسية، مؤكدًا أن هذه اجلهود املقدرة هي 

امتداد طبيعي لالهتمام الكبير الذي جتده هذه الرياضة 

العربية األصيلة من القيادة وأبناء اإلمارات مما جعل 

دولتنا الفتية منارة في هذه الرياضة وموضوع اهتمام 

وحضور عاملي.

عجمان  في  وجدت  الفروسية  رياضة  أن  سموه  وأكد 

رعاية خاصة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ 

حاكم  األعلى  املجلس  عضو  النعيمي  راشد  بن  حميد 

عجمان.

وقال: هذه البطولة تأتي في دورتها الثامنة عشر أكثر 

تطورًا وإبداعًا وخاصة أنها شهدت منافساتها حتكيما 

عمار بن حميد.

حميد بن راشد في حديث مع زايد بن حمد.

حميد بن راشد خالل العروض وبجانبه عمار بن حميد وزايد بن حمد.
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جمال الخيل

التعاون  مجلس  دول  من  خليجيني  محكمني  قبل  من 

مكانتها ضمن  يعزز  الذي  األمر  العربي  اخلليج  لدول 

اإلمارات  في  الرياضية  والفعاليات  األحداث  أبرز 

ويجعلها من جهة أخرى ملتقى سنويًا جامعًا ملمارسي 

وعشاق هذه الرياضة. وأضاف: تنظيم هذا النوع من 

املنافسات والبطوالت اخلاصة بجمال اخليل سواء في 

عجمان أو دبي أو أبوظبي أو الشارقة مكن من جذب 

املسابقات  تلك  في  للدخول  اخليول  ومربي  جدد  مالك 

والتنافس وهذا ما شجع املواطنني على االهتمام باخليل 

املشاركة  اخليول  بني  النتائج  لتقارب  وبالنسبة  كثيرا. 

أسباب  عدة  إلى  ذلك  سموه  أرجع  الدورة..  هذه  في 

الكبير من  االهتمام  املستوى من خالل  تقارب  أبرزها 

املالك ومربي اخليل ودخول خيول جديدة في املنافسات 

واالهتمام بساللة اخليل العربية األصيلة.

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

السمو  إلى صاحب  والتقدير  بالشكر  العربية،  اخليول 

النعيمي عضو املجلس األعلى  الشيخ حميد بن راشد 

الحربي يتسلم تكريم من خالد غانم.

عجمان جلمال  لبطولة  الكرمية  لرعايته  عجمان،  حاكم 

الشيخ  سمو  إلى  بالتهنئة  تقدم  كما   ،2020 اخليول 

مبناسبة  عجمان،  عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار 

جناح النسخة الثامنة عشرة من بطولة عجمان، مشيدا 

مبتابعته وإشرافه املباشر على البطولة.

كما أشاد سموه بتولي التحكيم في بطولة جلنة حتكيم 

خليجية خالصة للمرة الثانية، مشيدا بأداء اللجنة مما 

يعزز الثقة في احلكم اخلليجي.واكد الشيخ زايد بن حمد 

أن اجلمعية حريصة على ترجمة توجيهات سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة، بدعم اخليول العربية األصيلة عبر 

الفنية  اجلوانب  في  حتققت  التي  النجاحات  مواصلة 

واإلدارية والتنظيمية خالل منافسات وبطوالت اجلمال.

النعيمي: سعداء بتألق خيول األريام
إلسطبالت  التنفيذي  الرئيس  النعيمي،  خليفة  أعرب 

اإلسطبل  خيول  بنتائج  رضائه  عن  العربية،  األريام 

رؤوس،  بخمسة  شاركنا  وقال:  عجمان،  بطولة  في 

التأهيلية، وتوجت خالل  أربعة منها تصدرت األشواط 

املتميز  بإنتاجها  األريام  خيول  تألق  وقال:  البطوالت. 

خالل هذه البطولة، وقبلها بطولة الفجيرة، جاء بفضل 

املتابعة والتوجيهات السديدة من سمو الشيخ حمدان 

بن زايد آل نهيان ممثل احلاكم في منطقة الظفرة، راعي 

إلى  بالشكر  النعيمي  خليفة  وتوجه  األريام،  إسطبالت 

سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، 

حتى  البطولة،  هذه  إجناح  على  وحرصه  جهوده  على 

أصبحت من أهم البطوالت، واجلميع يسعى للمشاركة 

فيها.

الحربي يتوج التوحيدي بحضور عبدالعزيز المرزوقي وخالد غانم.
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واصل تألقه الالفت

مربط دبي يزين العام 2019 بأمجاد ذهبية

جمال الخيل

أسدل مربط دبي للخيول العربية ستارته الذهبية على 

خالل  سجلها  التي  أمجاده  ،مجددا   2019 العام 

السنوات املاضية التي يحتفظ بأرقامها القياسية ألقوى 

البطوالت احمللية واإلقليمية والدولية. وقد سجل مربط 

إنتاج  في  ضاربة  عاملية  لقوة  بصمات  كعادته  دبي 

العربية األصيلة. وفضال عن مساهمته  وتطوير اخليل 

الكييرة  املرابط  لدى  العربية  تطوير اخليل  في حتسني 

باسم  إنتاجه  أكدتها إجنازات  السواء  على  والصغيرة 

العديد من املرابط، كان للمربط مساهمات كرمية وجليلة 

مكرمات  خالل  من  املواطنني  واملربني  املالك  دعم  في 

بالدعم  وكذا  احمللية،  البطوالت  في  املتميزة  لألفراس 

اخليري للفعاليات وطنيا ودوليا.

اإلنجازات المحلية
محليا يتجدد املوعد السنوي ببطولة عجمان، بإحرازه 

ذهبيتني، سطرهما كل من املهر »دي شخاط«، في بطولة 

األمهر بعمر السنة، واملهرة »دي شيهانة« ، باإلضافة 

»دي  السنة  بعمر  للمهرة  وفضية  الوصافة  مركز  إلى 

اإلمارات  جواد  جائزة  دبي  مربط  أحرز  كما  شعلة«. 

الرائد باملهرة »دي شيهانة«.

وفي بطولة اإلمارات الوطنية بأبوظبي، انتزاع ذهبيتني؛ 

 ، عسلية”  “دي  مع  سنة  بعمر  املهرات  ذهبية  األولى 

والثانية ذهبية األمهر مع األجمل “دي مزيان” وهو من 

الفرس دي مزايا، ثم فضية للمهرة دي شامخة.

منها  دبي  مربط  بإنتاج  وطنية  مرابط  احتفلت  كما 

املهر »دي مشجي« ملربط رأس اخليمة بذهبية األمهار، 

ونال  بالوصافة.  اجلواهر  ملربط  خطافة«  »دي  واملهرة 

و  البستان«  »جورية  مبفاتن  برونزيتني  البستان  مربط 

»روعة البستان« املربط الشقيق ملربط دبي.

وشهدت بطولة أبوظبي الدولية تألقا خليول مربط دبي 

وبرونزية،  فضيات  و3  ذهبية  ميدالية  أحرزت  حني 

بطولة األمهار بعمر السنة مع  املهر »دي مزيان«، كما 

نفس  في  »دي شخاط«  املهر  مع  الفضي  اللقب  أحرز 

البطولة، وأحرز أيضا اللقب الفضي في بطولة املهرات 

بعمر سنتني إلى ثالثة مع املهرة »دي شيهانة«.

إجناز قياسي 

اإلنجازات الخارجية
افتتح مربط دبي الصفحة الذهبية للموسم اخلارجي من 

بطولة براغ الدولية في العاصمة التشيكية، حيث سجل 

إجنازا متميزا بذهبيتني مكنتاه من تصدر املركز األول 

في البطولة.

فهيمنت على اللقبني الذهبي والفضي لبطولة األمهار عبر 

كل من املهر »دي مزيان« و املهر »دي شخاط«. ونالت 

فضية املهرات »دي شيهانة« ولقبا غاليا هو جائزة كأس 

زايد للخيول العربية األصيلة، مجددة العهد مع اجلائزة 

ليكون مربط دبي األكثر فوزًا بها منذ إطالقها. ونالت 

فيما حصلت  فنانة«،  »دي  املهرة  السنة  مهرات  فضية 

رفيقتها »دي شامخة« على اللقب البرونزي. كما تألق 

أخرى،  مرابط  باسم  شارك  والذي  دبي  مربط  إنتاج 

فأحرز املهر »دي صامد« اللقب الذهبي لألمهار، واملهر 

»دي مشجي« اللقب الفضي.

وسيطرت خيول مربط دبي للخيول العربية على ألقاب 

ذهبيتني  بإحراز  العربي  للجواد  الشارقة  مهرجان 

بطولة  في  األولى  الذهبية  جاءت  وبرونزيتني.  وفضية 

جاءت  حني  في   ، فنانة«  »دي  باملهرة  السنة  مهرات 

املهر  بواسطة  السنة  أعمار  بطولة  في  الثانية  الذهبية 

فضية  خطاف  دي  الفحل  انتزع  كما   . نايل«  »دي 

ونالت  املهور،  برونزية  بارق  دي  املهر  وأحرز  األفحل، 

املهرة دي سينيه برونزية املهرات.

أما في عرين مربط دبي خالل بطولة دبي الدولية للجواد 

في  الذهبي  اللقب  إحراز  من  املربط  فتمكن  العربي، 

التوحيدي والمرزوقي خالل التتويج.

التوحيدي والمرزوقي مع جوائز مربط دبي.
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بالنمسا، فقد كانت  الدولية  أما في ميزان بطولة ويلز 

املركز  إحراز  من  مكنته  ثقيلة،  دبي  مربط  حصيلة 

األول بثالثة ألقاب ذهبية. وكان ماكينة اإلنتاج العاملي 

املعاصر ومنتج األبطال الفحل املتميز إف إيه إل رشيم 

على موعد مع التألق اإلنتاجي في البطولة.

حقق مربط دبي إجنازا جديدا من اإلجنازات القيادية 

املتوالية، وذلك في بطولة مونتي فالكو الدولية بإيطاليا، 

الفرس  ومن  رشيم  ابن  شيماز  دي  املهر  نال  عندما 

املنتجة  الفرسات  أقوى  إحدى  فيرونيكا  ليدي  الولود 

الذهبية  امليدالية  سنوات  منذ  املتميزة  العربية  للخيول 

العربية  اخليل  مواصفات  كافة  في  احلكام  بإجماع 

األصيلة.

املوسم  لبطوالت  الذهبية  قيادته  دبي  مربط  وواصل 

الدولية،  إستروهن  بطولة  في  إنتاجه  بتألق  اخلارجي 

وفضية  ذهبيتني  بنيل  التتويج  منصة  اجتاح  حيث 

وبرونزيتني. 

وفي بطولة فيرونا الدولية بإيطاليا، أكد مربط دبي قوته 

اإلنتاجية، وذلك بتقاسمه ذهب البطولة مع بقية مرابط 

العالم، مسجال ثالثية ذهبية عززت حصيلته اخلارجية 

الكاسحة هذا العام.

للعالم  تعتبر بطولة  والتي  بفرنسا،  الدولية  وفي منتون 

قبل أوانها، املصنفة أعلى تصنيف لدى اإليكاهو، حسم 

مربط دبي مشاركته، مسجال إجنازا جديدا بتربعه على 

ولقب  وفضية  ذهبيتني  من  األول  باملركز  البطولة  قمة 

العربية  اخليول  وتربية  إلنتاج  مربط  أو  مزرعة  أفضل 

األصيلة.

العالم  بطولة  كانت  واجلمال  األصالة  معارك  سقف 

العاصمة  َأضواء  دبي  مربط  حاز  بباريس،حيث 

اإلمارات.  لدولة  الوطني  اإلحتاد  عيد  قبيل  الفرنسية 

وقد نال مربط دبي كل أنواع املعادن النفيسة وألقاب 

األفضلية املمكنة في أقوى بطولة على مستوى العالم. 

فنال الذهب والفضة وبرونزيتني وعددا من ألقاب التميز 

ولقب أفضل  العالم  لقب أفضل مزرعة منتجة في  هي 

فحل منتج في العالم ولقب أفضل فرس منتج في العالم، 

وهي ألقاب مكنت مربط دبي من اإلحتفاظ باملركز األول 

ومكانته القيادية كأفضل مربط في العالم.

حقه  العربية  للخيول  دبي  ملربط  وكان  قياسي  مجد 

العالم  بطولة  بإعالن  العاملية  األفضلية  مع  املستحق 

املعاصر  العاملي  اإلنتاج  أسطورة    2019 بباريس 

إف إيه إل رشيم أفضل فحل منتج لألبطال في العالم، 

والفرس البطلة العاملية إف تي شيال أفضل فرس منتجة 

لألبطال في العالم. وبإجنازاته في مقايسس األفضلية 

ببطولة العالم، يحتفظ مربط دبي للخيول العربية بأصالته 

في املركز األول عبر تاريخ بطولة العالم، ومثلها بطولة 

اإلمارات  وبطوالت  الدولية  منتون  وبطولة  األمم  كأس 

احمللية والبطوالت الدولية.

جمال الخيل
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ختام مثير لبطولة الفجيرة

ثنائية ذهبية لمربط األريام واشادة كبيرة بنجاح البطولة

حفلت فعاليات النسخة اخلامسة لبطولة الفجيرة جلمال 

اخليل العربية، مبنافسات شيقة ومثيرة وشهدت أشواط 

قدمتها  وعروضا شيقة  مثيرا  تنافسا  الست  البطوالت 

ذهبية  ثنائية  االريام  مربط  وحقق  املشاركة،  اخليول 

باإلضافة الى فوز املهرة »األريام هوايل« بكأس الشيخ 

زايد بن سلطان، وذهبت بقية األلقاب الى مرابط دبي، 

والنخيل، وعلي بن هميلة، وسمجد.

ونظمت البطولة التي أقيمت على مدى 3 أيام مبشاركة 

العربية  للخيول  اإلمارات  جمعية  جوادا،   300 نحو 

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي 

ولي عهد الفجيرة، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 

شؤون الرئاسة، ومبتابعة وإشراف من الشيخ زايد بن 

حمد نائب رئيس اجلمعية.

ثنائية إلسطبالت ألريام
جاءت أشواط البطولة قوية وشهدت منافسة حامية بني 

األريام،  إلسطبالت  يارا«  »األريام  وانتزعت  اخليول، 

ذهبية املهرات عمر سنة، ونالت الوصافة واللقب الفضي 

»جوهرة البدر« لبدر عدنان آل علي، فيما ذهب البرونز 

الى »األريام سهى« ملربط األريام.

إلسطبالت  الثانية  الذهبية  هوايل«  »األريام  وحصدت 

سنتني،  عمر  للمهرات  الذهبي  باللقب  وتّوجت  األريام، 

واحتلت املركز الثاني وحصلت على الفضة »اليازي بي 

اتش ام« لعلي غامن بن هميلة املزروعي، ونالت البرونز 

»دي نوبية« ملربط ربدان.

“انشودة “ تتوج بذهب األفراس
هميلة  بن  غامن  لعلي  ام«  اتش  بي  »انشودة  توشحت 

اس  »اس  الفضة  ونالت  األفراس،  بذهبية  املزروعي، 

فرح اوليفا« ألحمد محمد شليك الشميلي، وحلّت ثالثة 

ونالت البرونز، »كناري بي اتش« لعلي غامن بن هميلة 

محمد بن حمد مع محمد الحربي.

محمد بن حمد وراشد بن حمد خالل البطولة.

محمد الحربي. من المنافسات.المهندس محمد التوحيدي.علي مصبح الكعبي.
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املزروعي.

ومنح »دي سفار« مربط دبي ذهبية األمهار عمر سنة، 

البستان«  »قصورة  والفضية  الثاني  املركز  في  تاله 

إلسطبالت البستان، فيما نال اللقب البرونزي »نزار ام 

اس« ملربط مندرة.

“صمود” نجم األمهار
جي  »اس  سنوات،   2-3 عمر  األمهار  ذهبية  وحصد 

ونال  الوصافة  مركز  وجاء  النخيل،  ملربط  صمود« 

اللقب الفضي »مهاب بي اتش ام« لطالل حميد محمد 

على  وحصل  الثالث  املركز  في  جاء  فيما  املسكري، 

البرونزية »حيزوم« لزياد عبدالله كلداري.

وحصد »رياض أي ام« ملربط سمجد، ذهبية الفحول، 

ام اس«  »بابيلون  للفحل  والفضية  الثاني  املركز  تاركا 

جلمعة حمدي الشميلي، وحل في املركز الثالث وحصل 

على البرونز »بشار بي اتش ام« حملمد حميد املسكري.

الحربي: نسعى لمواصلة التمييز
اإلمارات  جمعية  عام  مدير  احلربي  أحمد  محمد  أكد 

للخيول العربية، رئيس اللجنة العليا املنظمة أن بطولة 

الفجيرة أصبحت من الوجهات املهمة للمالك واملربني، 

إنها  وقال  املوسم،  في  احمللية  البطوالت  أبرز  وإحدى 

سمو  من  الكرمية  الرعاية  بفضل  متّيزها  ستواصل 

الفجيرة،  عهد  ولي  الشرقي  حمد  بن  محمد  الشيخ 

وكذلك التوجيهات السديدة من سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان، وباإلشراف املباشر واملتابعة من الشيخ 

زايد بن حمد آل نهيان.

وأوضح احلربي أن بطولة الفجيرة اكتسبت أهمية كبيرة 

من املهتمني مبنافسات اخليول العربية األصيلة لطبيعة 

جعلها  مما  املشاركة  اخليول  ومستوى  فيها  املنافسة 

جتتذب أعدادًا كبيرة من خيول اجلمال في كل عام.

وأشاد بالتعاون الكبير بني اللجنة املنظمة ومكتب سمو 

والراعية  الداعمة  اجلهات  وكذلك  الفجيرة،  عهد  ولي 

اإلمارات  جمعية  من  العمل  بفريق  مشيدًا  للبطولة، 

لإلعداد  مبكر  وقت  من  حرص  والذي  العربية  للخيول 

والتجهيز حتى تخرج البطولة في شكل رائع وجميل.

وتقدم احلربي بالشكر الى مربط دبي العائد لصاحب 

دعمه  على  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

الكبير للبطولة. كما وجه الشكر أيضًا الى الشيخ محمد 

بن سعود القاسمي مالك مربط البداير، والشيخ عبدالله 

القاسمي مالك مربط اإلمارات على دعمهما  بن ماجد 

للبطولة.

الكعبي: خطط لتطوير البطولة
النسخة  ان  الكعبي  مصبح  علي  البطولة  مدير  أكد 

اخلامسة جاءت متميزة وناجحة بكل املقاييس ووجدت 

 300 نحو  مشاركة  ان  مضيفًا  اجلميع،  من  اإلشادة 

إليه  وصلت  الذي  املتطّور  املستوى  على  تؤكد  جواد 

البطولة.

وكشف الكعبي ان هناك خططًا لتطوير البطولة تتمثل 

عدد من  أكبر  تستوعب  األشواط حتى  عدد  زيادة  في 

اخليول اجليدة، باإلضافة الى زيادة مبالغ اجلوائز التي 

حتفز املالك واملربني.

وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير الى سمو الشيخ محمد 

الكرمية  لرعايته  الفجيرة،  عهد  ولي  الشرقي  حمد  بن 

للبطولة مما كان له األثر الكبير في النجاح الذي حتقق.

لصاحب  اململوك  دبي  مربط  الى  بالشكر  توجه  كما 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمه السخي 

البداير  مربط  وكذلك  سراج«،  »دي  الفحل  من  بشبوة 

اإلمارات  ومربط  القاسمي،  سعود  بن  محمد  للشيخ 

أيضا  تبرع  الذي  القاسمي  ماجد  بن  عبدالله  للشيخ 

بخمسة شبوات من الفحل »إي اس سراب«. كما أشاد 

جلميع  بالشكر  متوجها  االعالمية  بالتغطية  الكعبي 

وسائل االعالم التي حرصت على تغطية البطولة.

التوحيدي: دعم كبير من
مربط دبي لبطولة الفجيرة 

مدير  العام  املشرف  التوحيدي  محمد  املهندس  أشاد 

اخلامسة  بالنسخة  العربية،  للخيول  دبي  مربط  عام 

لبطولة الفجيرة جلمال اخليل، وقال إنها جاءت بصورة 

رائعة من حيث التنظيم والترتيب باإلضافة الى املستوى 

العالي للخيول املشاركة. وأكد التوحيدي ان مربط دبي 

ودعم  استراتيجية  بشراكة  الفجيرة  بطولة  مع  يرتبط 

مستمر، ونسعد في هذه البطولة بتقدمي شبوة من الفحل 

املتميز، وصاحب الثنائية الذهبية في بطولة العالم »دي 

سراج«.

الفحل  من  شبوات  بتقدمي  ساهم  املربط  ان  وأضاف 

كما  السابقة،  البطوالت  في  الرشيم«  ايه  »اف  العاملي 

على  سنوات  منذ  دأب  العربية  للخيول  دبي  مربط  أن 

تقدمي شبوات ملصلحة املالك املواطنني في كل البطوالت 

أيضًا  املربط  اإلمارات، وسجل  داخل  والدولية  احمللية 

مكرمات في مناسبات خيرية خارج الدولة.

ٔاحد الخيول يستعرض جماله خالل البطولة.

من البطولة .
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قفز الحواجز

تألق الفرسان اإلماراتيون، في منافسات قفز احلواجز 

مدار  على  أقيم  والذي  للفروسية  الدرعية  مبهرجان 

السعودية  العاصمة  في  الدهامي  مبزرعة  أسبوعني 

ملوسم  العاملية  الرياضية  الفعاليات  ضمن  الرياض، 

170 فارسًا وفارسة من  الدرعية، مبشاركة أكثر من 

االحتاد  من  املعتمدة  البطولة  في  العالم  دول  مختلف 

الدولي للفروسية، واملؤهلة بالنقاط املسجلة، للمشاركة 

مهرجان الدرعية بالسعودية

فرسان اإلمارات لقفز الحواجز يتألقون في مختلف الفئات

 2020 طوكيو  في  املقبلة  األوملبية  األلعاب  دورة  في 

ملحوظ  بشكل  اإلمارات  فرسان  وتألق  العالم،  وبطولة 

جميع  أنظار  لفت  مبا  للمهرجان،  األول  اليوم  منذ 

كافة  من  ومتابعني  ورياضيني  فرسان  من  احلضور 

أنحاء العالم.

المهيري يخطف األضواء 
حميد  الله  عبد  اإلماراتي  الفارس  بتحقيق  التألق  بدأ 

املهيري من نادي الشارقة للفروسية، املركز األول في 

شوط اجلائزة الكبرى في أول أيام املهرجان، واآلمال 

املهيري  الله حميد  عبد  املوهوب  الفارس  على  معقودة 

في  املطلوبة  النقاط  لنيل  تشا«،  تشا  »تشا  وفرسه 

البطوالت املقبلة، واحلصول على بطاقة التأهل للمشاركة 

في دورة األلعاب األوملبية بطوكيو 2020 بعد تألقه في 

مهرجان الدرعية مع فرسان الوطن بدعم من إسطبالت 

الشراع، وفيما حصل الفارس اإلماراتي محمد الكميتي 

على املركز الثاني في أحد األشواط الكبرى، وفي فئة 

عيسى  اإلماراتي  الفارس  انتزع  والشباب،  الناشئني 

العويس املركز األول، بعد منافسة شديدة مع الفارس 

تألق  كما  ثانيًا،  حّل  الذي  الغامدي  وليد  السعودي 

الكربي  موفي  اإلماراتي  الفارس  الصغرى،  الفئة  في 

وكان مسك اخلتام، بتحقيق الفارس اإلماراتي عيسى 

في  والناشئني،  الشباب  فئة  في  األول  املركز  العويس 

اليوم ما قبل األخير من املهرجان الدولي.

الثاني  للفروسية، في أسبوعه  وشهد مهرجان الدرعية 

مشاركة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان 

الفئة  شوط  في  بالسعودية،  اإلمارات  دولة  سفير 

بطوالت  في  املشاركة  عن  طويل  غياب  بعد  الصغرى، 

الفروسية.

الريسي: فخورون بتألق
فرسان اإلمارات

اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس احتاد  عبر 

الكبيرة  وسعادته  فخره  بالغ  عن  والسباق،  الفروسية 

الوطن، وقال إن األمر  لفرسان  التألق اإلماراتي  بهذا 

أصبح عادة لدى فرسان اإلمارات لقفز احلواجز، على 

دوري  وكذلك ضمن  الدولية  احملافل  في  الدائم  التألق 

قفز احلواجز احمللي املستمر على مدار املوسم، والذي 

الثالثة  األعوام  مدار  على  فرساننا  مهارات  صقل 

املاضية، وخلق مزيدًا من التميز للفرسان والفارسات.

إخوانهم  مع  فرساننا  احتكاك  أن  الريسي،  وأضاف 

لدى  اخلبرة،  رصيد  من  سيزيد  السعودية،  فرسان 

اجلانبني، ما سيسهم في الصعود دائمًا لألعلى والتركيز 

على التفوق في البطوالت العاملية املقبلة، ومتنى الريسي 

التوفيق والسداد للفارس عبدالله املهيري في احلصول 

 ،2020 طوكيو  ألوملبياد  للتأهل  املطلوبة  النقاط  على 

وتكلل جناحات فرسان الوطن، العام املقبل، كما حدث 

املوهوب،  املنتخب  فارس  جنح  عندما  املاضي،  العام 

عمر عبد العزيز املرزوقي، في حصد أول ميدالية أوملبية 

للشباب  األوملبية  األلعاب  دورات  في  اإلمارات  باسم 

باألرجنتني، باقتناصه فضية فئة قفز احلواجز.
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أخبار

للقدرة مبنطقة اخلتم في  العاملية  بوذيب  قرية   شهدت 

اللتقاط  اخلليجية  الصداقة  بطولة  فعاليات  أبوظبي، 

األوتاد التي نظمها نادي تراث اإلمارات حتت إشراف 

احتاد  مع  وبالتعاون  األوتاد،  اللتقاط  الدولي  االحتاد 

عمان،  سلطنة  من  كل  مبشاركة  للفروسية،  اإلمارات 

واململكة املغربية، باإلضافة إلى دولة اإلمارات العربية 

املتحدة التي شاركت بثالث فرق، حيث مت تتويج الفريق 

يومني، وبحضور  التي استمرت  للبطولة  بطاًل  العماني 

مكثف من متابعي ومحبي هذه الرياضة من رياضات 

الفروسية.

للدراسات  التنفيذي  الرميثي املدير  الله  وقام علي عبد 

واإلعالم في النادي بتكرمي الفريق العماني الذي حاز 

بطولة الصداقة الخليجية اللتقاط األوتاد

الفريق العماني يتوَّج باللقب بقرية بوذيب العالمية

على لقب بطل هذه البطولة، وكذلك الفارس  سيف حمود 

فارس  لقب  حمل  الذي  عمان  سلطنة  من  األشخري 

م الفائزين في مسابقات اليوم األخير  البطولة، كما كرَّ

من البطولة التي اختصت بالتقاط األوتاد بالسيف لكل 

من الفردي والفرق، وذلك بحضور محمد مهير املزروعي 

مدير قرية بوذيب العاملية للقدرة وعدد من املسؤولني في 

النادي، إلى جانب رؤساء وفود الدول املشاركة وجمهور 

من محبي هذه الرياضة، ووفود سياحية تابعت مجريات 

البطولة.

فردي السيف
في اليوم األخير من البطولة، فاز في منافسات اجلوالت 

الفارس  )4+6+6( سم  السيف  فردي  الثالث ملسابقة 

وأتى  األول،  باملركز  املغربية  اململكة  من  مختار  عزيز 

اإلماراتي  الفريق  من  املري  علي  جابر  الفارس  ثانيا 

)ب(، تاله في املركز الثالث الفارس العربي غطاس من 

اململكة املغربية.

اجلوالت  منافسات  في  عمان  سلطنة  فريق  فاز  فيما 

الفريق اإلماراتي )أ( في  الفرق، وأتى  نفسها ملسابقة 

املرتبة  )ب(  اإلماراتي  الفريق  واحتل  الثانية،  املرتبة 

الثالثة.

في منافسات جولتي مسابقة الليمونتني ووتد )6 + 4( 

الكثيري  محمد  عتيق  الفارس  األول  باملركز  فاز  سم، 

الفارس حمد سيف  )أ(، واحتل  الفريق اإلماراتي  من 

الريسي من سلطنة عمان املركز الثاني، فيما أتى في 
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له  املغفور  تأكيدها  على  يحرص  ظل  التي  للتوجيهات 

ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ 

من  واحدة  البطولة  هذه  تعد  إذ  للنادي،  تأسيسه  منذ 

الفعاليات الرئيسة التي تشكل مبجملها موسما سنويا 

أخبار

املركز الثالث الفارس عزيز مختار من اململكة املغربية.

سم،   )6( للتتابع سيف  واحدة  اجلولة  منافسات  وفي 

أتى  فيما  األول،  املركز  )أ(  اإلماراتي  الفريق  احتل 

الفريق اإلماراتي )ب( في املرتبة الثانية، ونال الفريق 

املغربي املركز الثالث.

اللجنة المنظمة تشيد بجهود الفرسان
على  وأثنت  الفائزين،  للبطولة  املنظمة  اللجنة  وهنأت 

جهود جميع الفرسان وعلى املستوي املتميز الذي يبشر 

مبستقبل عربي واعد لهذه الرياضة، ومبستوى أخالقي 

يليق بالفرسان العرب، وينسجم مع غايات النادي من 

االهتمام بهذه الرياضة التي تشكل واحدة من رياضات 

الفروسية التي ُيعنى بها النادي منذ تأسيسه استجابة 

طويلة  سنوات  منذ  بتنفيذه  النادي  يلتزم  للفروسية، 

وفقا  الدولة،  في  الفروسية  رياضة  وتشجيع  دعم  بغية 

على  للعمل  عملية  رؤى  من  له  املغفور  وضعه  كان  ملا 

دور  من  لها  ملا  العريقة،  الفروسية  رياضات  تطوير 

كبير في حياة العرب قدميا وحديثا، ومكانة مميزة في 

الفرسان  أبناء اإلمارات، وبخاصة الشباب من  نفوس 

والفارسات الذين سجلوا تقدمًا رياديًا.
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استخدام السوطسلوك راكب الخيل

راكبي  بوجود  إال  تظهر  ال  السلوكية  املشاكل  بعض 

اخليل أو املعاجلني. اخليول حتسن التقاط ردود األفعال 

لدى  اخلوف  ويستشعرون  اجلسد  لغة  جيدا  ويدركون 

الناس

قد  هذا  فإن  الثقة،  إلى  يفتقر  اخليل  راكب  كان  فإذا 

للثقة.  احلصان  يفتقر  وأيضا  احلصان  على  ينعكس 

اخلروج  مثل  آمنة،  أرضيه  عن  بعيدا  يبتعد  عندما 

بغرض الركوب، فتكون هناك العديد من األشياء التي 

الطيور  حتليق  مثل  االضطراب،  له  تسبب  أن  ميكن 

احلركة  أو  والكالب  احلقائب  صوت  الشجيرات،  من 

املروريه السريعة. ، قد يكون االضطراب بلمحة سريعة 

من احلصان فيتعثر في خطواته. فراكب اخليل الواثق 

سيعيد الطمأنة للحصان إذا كان هناك شيء ما يخاف 

منه، وسيجعله يستمر في طريقه. ولكن إذا كان راكب 

اخليل متوترا ومضطربا في ردود أفعاله سينعكس ذلك 

على توتر احلصان ، األمر الذي يكشف عن خوف راكب 

اخليل ولو بشكل أولي. ويجهل احلصان بسبب خوف 

أنه يخاف من وحش  لو  راكب اخليل، فقد يشعر كما 

وقلقا  خوفا  أكثر  احلصان  يصبح  قد  لذا  به.  يتربص 

يستخدم السوط كأداة للعقاب و استخدامه بهذه الصفة 

شائع عند تدريب اخليول .

يستخدم السوط ملعاقبة اخليل على عدم استجابته , على 

أمل أن يعيد اخليل النظر في اإلشارة و يستجيب لها .

سيء  بتوقيت  اقترانها  و  معقدة  املهمة  هذه  تعتبر 

وضربات غير منتظمة يؤدي إلى سلوك قلق مضطرب 

ومتناقض.

ملعاقبة  املستخدم  السوط  أن  كبير  تناقض  هناك 

الذي  نفسه  هو  للجام  استجابته  عدم  على  احلصان 

الراكب  اعتبار   .. احلصان  حركة  إلبطاء  يستخدم 

للسوط  كإشارة أخرى يجعله أكثر فعالية .

صحيح  بشكل  االستجابة  على  اخليل  تدريب  يجب 

للسوط عند استخدامه بالنقر اخلفيف املتناغم  وزيادته 

تدريجيًا, الذي يوّجه إلى مكان معني من جسم احلصان 

للقيام باحلركة املطلوبة .

على سبيل املثال , ميكن استخدام السوط في التدريب 

باليد أو حتت السرج على املناطق التالية :

- على منتصف الصدر لتحفيز التقدم نحو األمام.

- على األطراف اخللفية لتحفيز دوران األطراف اخللفية 

و خضوع الساق .

وكأنه يدور في حلقة مفرغة.

على  وليس  اخليل،  راكب  على  احلالة  بهذه  اللوم  يقع 

اخليل. فإن حالة التأهب واخلوف من التهديدات احملتملة 

أو احليوانات املفترسة، هي جزء من طبيعة احلصان. 

إنها  له.  الطمأنينة  إعادة  هي  اخليل  راكب  مهمة  وإن 

مشكلة عامة بني الناس عند ما تفقد الثقة براكب اخليل، 

وأصبح  السن  في  تقدم  كلما  أو  فشله،  بعد  وخاصة 

باستمرار  يتصورون  فهم  املسؤوليات.  من  املزيد  لديه 

حتدث،  أن  ميكن  التي  للحاالت  أسوأ  سيناريوهات 

نبوءات  املخاوف  هذه  تصبح  قد  النهاية  في  ولألسف 

حتقق ذاتها.

يكون  أيضا عندما  املالك على سلوك احلصان  يؤثر  و 

من  منزعجا  اخليل  راكب  اليكون  قد  وغاضبا.  متوترا 

الركوب على احلصان أو من تصرفاته املضطربه، ولكن 

إذا كان راكب اخليل غاضبا )رمبا بسبب اإلجهاد في 

العمل( وقد أمضى بعض الوقت مع احلصان، فسينتقل 

هذا التوتر إلى احلصان. وال يدرك احلصان أنه ال عالقة 

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

تلك  في  يحدث  ما  على  فقط  التركيز  املهم  من  اخليول 

- على كتف اخليل لتحفيز دوران األطراف األمامية .

سلبي  كتعزيز  تتجلى  التي  اإلشارات  جميع  كحال 

,من املهم احلفاظ على ضغط التحفيز أو زيادته حتى 

ظهور االستجابة املطلوبة , عندئذ يحرر اخليل من هذا 

الضغط .

تظهر  حتى  النقر  شدة  أو  تواتر  تقليل  عدم  يجب 

أكثر  التواتر  زيادة  األنسب  من   . املطلوبة  االستجابة 

من زيادة الشدة والقيام بزيادة الشدة فقط كحل أخير .

في املراحل املتقدمة من التدريب , ينخفض نقر السوط 

هو  االبتداء  نقر  أن  اخليل  يتعلم  عندما  طبيعي  بشكل 

إلى  يتطور  أن  االنخفاض ميكن  . هذا  محفز متييزي 

تدريب اخليل على االستجابة املناسبة إما إلى تسريع 

اخلطوات أو إلى تطويلها.

على سبيل املثال , ميكن تدريب اخليل على أن نقرتني 

نقرة  بينما  اخلطوات  لتسريع  مؤشر  هي  السوط  من 

التعزيز  استخدم  اذا  اخلطوات  إلطالة  مؤشر  واحدة 

السلبي بشكل صحيح.

التميز الدقيق لإلشارات مهم جدًا بالنسبة للخيل في كل 

من التدريب حتت السرج و في اليد . يجب استخدام 

نفس املناطق من جسم احلصان لتدريبه على االستجابة 

اللحظة، وترك أي ضغوط أخرى مضت. فاخليول متيل 

إلى أن تعكس مزاج راكب اخليل أو املعالج، وسيكون 

و مسترخيا  هادئا  يكون احلصان  أن  املمكن  غير  من 

ويكون ممتطيه متوترا وغاضبا.

ميكن  ال  حصان  األحيان  بعض  في  نصادف  وقد 

عليهم.  والهجوم  البشر  بدفع  ويقوم  عليه،  السيطرة 

كما و برهن احلصان احترامه بالبقاء خارج املساحة 

حركات  يتتبع  أن  يحاول  وال  لإلنسان،  املخصص 

انه  إال  األوامر.  ويطيع  بسحبه،  يقوم  عندما  اإلنسان 

ينبغي على احلصان أن يتبع اإلنسان الذي يقوده حتى 

وإن كان غير واثق بنفسه.

اعتبار،  وصاحب  بالثقة  جديرا  أنك  احلصان  وإلقناع 

حتتاج ألن تكون حازما ولكن لطيفا، وجتنب إن تبدو 

مترددا. ولتكون قائدا جيدا عليك أن تكون هادئا، وأن 

ال تفقد السيطرة بسبب تقلبات مزاجك. حتتاج أيضا 

إلى أن تكون متينا ومتناسقا، فلو قمت بتغيير القواعد 

هو  ما  إدراك  من  يتمكن احلصان  فلن  بشكل مستمر 

مطلوب، وستفقد اعتبارك.

السرج  حتت  التدريب  من  كل  في  بالسوط  نقره  عند 

وباستخدام اليد.

يستخدم مدربي اخليل صوت القرقرة التي تتم بواسطة 

في  واالنتهاء  البدء  من  بداًل  بطريقة مخصص  اللسان 

جزء معني من تدريب االستجابة . تعتبر محفز مكروه 

ألنه اخليل يعمل جاهدًا إلخماده ولذلك يجب استخدامه 

على شكل تعزيز سلب .

نستخدم النقر بالسوط عندما يفشل اخليل باالستجابة 

اإلشارة  إعطاء  عند  يظهر  هو  اذًا   . اإلشارات  على 

أو  التناغم  في  تغيير  أي  وجود  دون  بها  واالستمرار 

انخفاضها  وليس  الشدة  في  الزيادة  باستثناء  الشدة 

)حيث يعتبر هذا تعزيزًا لبعض اخليول ( ويتم ايقافها 

في اللحظة التي يقدم بها اخليل االستجابة الصحيحة.

العدو  إلحداث  الَعدو  إشارة  تفشل  عندما  للتوضيح 

وبداًل من ذلك يقوم اخليل باجلري السريع في الهرولة, 

صوت القرقرة يجب أن يظهر عند تطبيق إشارة العدو 

واالستمرار بها حتى يقوم اخليل بالعدو.

سيقوم اخليل تدريجيًا بالعدو في وقت مبكر و أقرب إلى 

حلظة اإلشارة . عند التكرار لعدة مرات , سيقوم اخليل 

بالعدو من اإلشارة لوحدها.

تعليم الفروسية ـ خاص البادية
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تعليم الفروسية ـ خاص البادية

الكشف عن قدرات عقلية “خارقة” لدى الخيول

متتلكها  مميزة  بصرية  قدرة  الباحثني  أظهرت جتارب 

اخليول في حفظ تعابير وأحاسيس الناس من حولها.

وقام املشرفون على التجربة بعرض مجموعة من الصور 

الفوتوغرافية على 21 حصانا لبضع دقائق فقط. وكانت 

منها  فجزء  ألصحابها،  مختلفة  تعابير  تعكس  الصور 

غاضبني  ألناس  آخر  وقسم  وسعيدة  مبتسمة  لوجوه 

وكئيبني.

ودعا الباحثون أصحاب الصور وعرضوهم أمام اخليول 

واقترب  قبل.  من  الصور  على  تعابيرهم  التي شاهدت 

األشخاص من اخليول بتعابير وجه محايدة )ال مبتسمة 

وال غاضبة( للتعرف على ردات فعل اخليول عند رؤيتهم 

شخصيا.

صورهم  عرضت  الذين  األشخاص  اقترب  وعندما 

فقط  اليسرى  عيونها  اخليول  أدارت  الغضب،  بتعابير 

تتبعه  اخلبراء  بحسب  السلوك  وهذا  عليهم،  للتعرف 

اخليول لدى الشعور بالقلق أو اقتراب اخلطر.

أما لدى اقتراب األشخاص الذين رأت اخليول صورهم 

بعيونها  إليهم  احليوانات  استدارت  فقد  مبتسمني، 

اليمنى وأمعنت النظر فيهم دون توقف.

وأكد الباحثون أن ردود فعل اخليول لدى رؤية الناس 

تشعر  فهي  التجربة،  أثبتت  كما  قسمني  إلى  تنقسم 

بالقلق  وتشعر  مبتسمني  ألناس  مقابلتها  لدى  بالراحة 

لدى رؤيتها أناسا عدوانيني أو غاضبني.
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بولو

شهد ملعب سلطان بن زايد اجلديد بنادي غنتوت لسباق 
اخليل والبولو، فعاليات مهرجان كأس سلطان بن زايد 

للبولو، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ فالح بن زايد آل 
نهيان رئيس النادي بالتعاون مع الشريك االستراتيجي 

بن  سلطان  ومركز  اإلمارات  تراث  نادي  في  املتمثل 

راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  وقادت  زايد. 
بعد  املهرجان  بلقب  للفوز  ياس  غنتوت  فريق  مكتوم  آل 

وسط   ،  6/4 بنتيجة  )مازيراتي(  غنتوت  فريق  تخطي 

معاني  من  الكثير  جسدت  رائعة  جماهيرية  احتفالية 

بن  سلطان  الشيخ  بحضور  وذلك  العطاء،  ألهل  الوفاء 
فالح بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة 

بن زايد آل نهيان وعارف العواني األمني العام ملجلس 

أبو ظبي الرياضي وسعيد  بن حوفان املنصوري نائب 
التنفيذي  املدير  الزعابي  خليفة  وزايد  النادي،  رئيس 

وممثلي  والرياضيني  املسؤولني  من  وعدد  غنتوت  لنادي 

اجلهات املساهمة واملشاركة والرعاة.

فقرات رائعة
عائلية  مشاركة  وسط  رائعة  املهرجان  فقرات  جاءت 

خاصة،  بصفة  األطفال  بفقراتها  استمتع  والتي  الفته، 
املتنوعة  بلمساتها  حافلة  باملرح  مملوء  أجواء  وسط 

من  عدد  مبشاركة  اإلمارات  تراث  نادي  أعدها  التي 

مراكز وإدارات النادي، من بينها مركز زايد للدراسات 
حقول  في  النادي  وإصدارات  لكتب  مبعرض  والبحوث 

الشعبي،  الشعر  ودواوين  والدراسات  والتاريخ  التراث 

وبالتركيز على اإلصدارات املرتبطة بالفروسية واخليول 
املعرض  ضم  كذلك  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 

النادي،  يصدرها  مجلة “تراث” التي  من  الشهر  عدد 
الشيخ  الوطن  فقيد  لذكرى  ملفه  خصص  عدد  وهو 

سلطان بن زايد آل نهيان “رحمه الله«.

اإلمارات  أبطال  مبشاركة  كذلك  احلضور  واستمتع 

والعالم للمظالت الذي قدموا عروض ممتعة للقفز احلر 
وهم  الهدف  ودقة  والتماسك،  الدوران  في  باملظالت 

وصور  اإلمارات  تراث  ونادي  الدولة  أعالم  يحملون 

وشعار  غنتوت  نادي  وشعار  التراث  حامي  له  للمغفور 
أكثر   من  هبطت  والتي  الراعية  والشركات  املهرجان 

10 آالف قدم في سماء املهرجان ، والذين تقدمهم علم 
اإلمارات.

14 هاندي  بتصنيف)  االستعراضية  املباراة  وأقيمت   
كاب( بني فريقي غنتوت )مازيراتي( وفريق غنتوت ياس 

األربعة،  أشواطها  في  الفريقني  بني  مثيرة  جاءت  والتي 

ومنذ بدايتها، وقد جنح فريق غنتوت ياس بقيادة سمو 
وهداف  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة 

الفريق ناصر الشامسي )الذي سجل 3 أهداف( بجانب 

ومواطنه  دنوفان  مارتن  األرجنتيني  لالعب  هدفني 

ماركوس اريا هدفا.

الدولي  الثنائي  )مازيراتي(  غنتوت  فريق  قاد  بينما 
اإلماراتي املكون من يوسف بن دسمال السويدي، وعلي 

املري الذي سجل أربعة أهداف لفريقه )سوبر هاتريك( 

، بجانب مشاركة الثنائي األرجنتيني الدولي بابلو لورنت 
األرجنتيني  الطاقم  أدارها  والتي  توكالينو  ومانويل  

املكون من استيقن كوسست وهوغو برلبوتشي .

التتويج والتكريم
نادي  احتفاالت  مع  تزامن  الذي  االحتفال  ختام  في 

تأسيس  علي  سنة   25 ومرور  الفضي  بيوبيله  غنتوت 

النادي، قام الشيخ سلطان بن فالح بن زايد آل نهيان 

والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان وزايد 

بتكرمي  غنتوت  لنادي  التنفيذي  املدير  الزعابي  خليفة 
النادي  مسيرة  دعم  في  ساهمت  التي  واجلهات  الرعاة 
منذ تأسيسه وإجناح حفل املهرجان وفي مقدمتها نادي 
تقدمهم   والذين  بفعالية  شارك  الذي  اإلمارات  تراث 

كأس سلطان بن زايد للبولو

ميثاء بنت محمد تقود فريق »غنتوت ياس« للفوز باللقب

حميد سعيد بوالحج الرميثي النائب األول لرئيس مجلس 
اإلدارة املدير التنفيذي لألنشطة والفعاليات بنادي تراث 

اإلمارات، وبحضور عدد من مديري اإلدارات واملراكز 

ورؤساء األقسام بنادي تراث اإلمارات .. وشمل التكرمي 

الهيئة العامة للرياضة، مجلس أبو ظبي الرياضي شرطة 
دبي  اتصاالت،  للبولو،  اإلمارات  وجمعية  ظبي،  أبو 
املسلحة،  بالقوات  باملظالت  احلر  القفز  فريق  لإلعالم، 

وزارة الداخلية، بن حم للسفر، ورد بول، وشمل التكرمي 
حكام املباراة والفريقني .
ميثاء بنت محمد:

المهرجان ناجح وغنتوت استحق الشكر
آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو   قالت 
بلقب  الفائز  للبولو  ياس  غنتوت  فريق  قائدة  مكتوم 
بأن  للبولو  زايد  بن  سلطان  كأس  على  األول  املهرجان 

نادي غنتوت برئاسة سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان 

جنح في إخراج مهرجان الوفاء ألهل العطاء الذي حظي 

عليه  استحق  رائع  تنظيمي  ثوب  في  واسعة  باستجابة 

البداية  بأن  سموها  ..وأكدت  والشكر  التهنئة  اجلميع 

من خالل مهرجان الوفاء الذي شهده ملعب سلطان بن 

نادي  لنشاط  مواصلة  للغاية  مبشرة  تعد  اجلديد  زايد 
املقبلة  البطوالت  من  العديد  يشهد  ،الذي  للبولو  غنتوت 

التي  الله  حفظه  الدولة  رئيس  كأس  بطولة  مقدمتها  في 

ميثاء  الشيخة  سمو  وذكرت   .. خاصة  أهمية  تكتسب 

التي  االستعراضية  املباراة  بان  راشد  بن  محمد  بنت 

متكافئة  )مازيراتي(جاءت  ياس  غنتوت  فريقي  جمعت 

من الفريقني ، مما يؤكد ارتفاع املستوى الفني تدريجا 

خالل البطوالت املقبلة ، وبالتالي يسهم ذلك في ارتفاع 

مستوى اللعبة التي شهدت مستويات متقدمة في الفترة 

األخيرة .

من المباراة.

جانب من االحتفاالت خالل الختام.

تتويج الفريق الفائز والوصيف بحضور ميثاء بنت محمد وسلطان بن فالح وزايد بن محمد.
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بولو

املفتوحة، عن رعاية  لبطولة دبي  املنظمة  اللجنة  أعلنت 

بنك ستاندرد تشارترد لبطولة كأس دبي 2020 الذهبية 

والتي سيتم تسميتها رسميا ببطولة ستاندرد تشارترد 

الذهبية 2020 للبولو.

وحتظى البطولة التي ستقام على مالعب نادي منتجع 

مارس،   6 وحتى  فبراير   16 من  الند  بدبي  احلبتور 

بن  محمد  بن  مكتوم  الشيخ  سمو  من  كرمية  برعاية 

يشارك  ان  ويتوقع  دبي،  حاكم  نائب  مكتوم  آل  راشد 

فيها بعض الفرق والالعبني العامليني، مما يجعلها محطة 

بارزة في روزنامة البولو في دبي للعام 2020. 

الذي  الصحفي  املؤمتر  خالل  ذلك،  عن  اإلعالن  جاء 

عقدته اللجنة املنظمة لسلسلة بطوالت كأس دبي الذهبية 

عام 2020، مبجموعة احلبتور بدبي، وبحضور محمد 

احلبتور نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي 

للبطوالت،  املنظمة  اللجنة  ورئيس  احلبتور،  ملجموعة 

األوسط  الشرق  مبنطقة  األسواق  رئيس  حماد  وعلي 

وشمال أفريقيا لبنك ستاندرد تشارترد باعتباره اجلهة 

الراعية الرئيسية لبطولة كأس دبي الذهبية للبولو لعام 

.2020
البطوالت  بني  األبرز  تشارترد،  ستاندرد  بطولة  تعد 

كأس  بطوالت  سلسلة  مظلة  حتت  ُتقام  التي  اخلمس 

 2009 انطلقت عام  التي  املرموقة  للبولو  الذهبية  دبي 

ومنت وتطّورت لتصبح في صدارة فعاليات البولو التي 

وشخصيات  واملشاهير  املهمة  الشخصيات  تستقطب 

املجتمع ورجال األعمال واملديرين التنفيذيني.

اإلمارات  إلبقاء  نسعى  الحبتور:  محمد 
في صدارة المشهد الدولي للبولو

ببنك  نرحب  ان  »يسعدنا  احلبتور:  خلف  محمد  قال 

لعام  الذهبية  للكأس  رئيسيًا  راعيًا  تشارترد  ستاندرد 

2020 لتتماشى هذه الشراكة البارزة مع سعينا إلبقاء 

اإلمارات في صدارة املشهد الدولي في رياضة البولو 

على مدار السنوات العشر املاضية«.

وقال ان بطولة دبي املفتوحة التي تنظم هذا العام دورتها 

البولو  دوري  من  ترخيص  على  حائزة  عشر  احلادية 

هورلينغهام  رابطة  حتت  وجتري   ،2012 منذ  العالم 

واالستعانة  بقواعدها  التقيد  مع   )HPA(للبولو

التابعة  البطولة  كأس  من  جزء  ايضا  وهي  بحكامها، 

لدوري البولو العاملي والتي تعتبر املسابقة األعلى مرتبة 

في مجال النقاط واملكافأت.

علي حماد: الرعاية
تنسجم مع استراتجيتنا

قال علي حماد: »يسّرنا كثيرًا في بنك ستاندرد تشارترد 

ستاندرد  لكأس  الرئيسية  الراعية  اجلهة  نكون  أن 

تشارترد الذهبية 2020، وهذه الرعاية لبطولة املرموقة 

واستراتيجيتنا  التجارية  عالمتنا  جوهر  مع  تنسجم 

بنك ستاندرد تشارترد

راعيًا لبطولة كأس دبي 2020 الذهبية

لتسريع وتيرة النمو في أعمالنا مبنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا”.

وتعزيز  تطوير  في  الشراكة  تساهم  وأضاف:«سوف 

سيما  ال  املنطقة،  هذه  في  التجارية  عالمتنا  حضور 

أسواقنا  من  تعد  التي  املتحدة  العربية  اإلمارات  في 

األساسية.

محمد الحبتور وعلي حماد يوقعان االتفاقية.
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company) awarded the teams with 

Frederico Potobsky as the Most 

Valuable Player and Cosmetica as the 

Best Playing Pony. 

The tournament is sponsored by 

Bukhatir Group, one of the largest 

and most diversified business houses 

in the United Arab Emirates. Its main 

interests straddle Construction, 

Education, Information Technology, 

Real Estate, Shopping & Retail, Sports 

& Leisure and Services. 

Polo
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Another polo tournament has come 

to an exciting close as Habtoor Polo 

faced Bangash / LLVC at the Final of 

the Sir Winston Churchill Cup 2019. 

The match kicked off with a half goal 

lead for Mahra/LLVC polo team, and 

the first chukker ended with 2 goals 

to 2.5. Past halftime, Mahra/LLVC 

were at a 2.5 goal advantage over 

Habtoor that continued until the end 

of the penultimate chukker. Habtoor 

Mahra/LLVC Polo Team
Won the Sir Winston Churchill Cup 2019

Polo raced to score goals to take the 

lead from its opponent at the final 

chukker and nearly created a tied 

score situation. Not missing a beat, 

Mahra/LLVC defended its position and 

delivered 2 more goals that secured 

the win for the team at 8.5 goals to 6. 

The Club had offered its usual Friday 

Polo Picnic – a tailgating tradition 

in the polo circuit. Guests watched 

the match under gazeboes, and 

the children spent their time in a 

dedicated Kids Area. The anticipated 

Run-N-Hunt drew participation from 

the crowd and the lucky winners won 

prizes worth a total of AED 10,000 in 

cash and gift items. The best-dressed 

lady and gent were also recognized 

and were given prizes worth AED 

2,000 each. 

Shirley Laurel, Marketing Manager 

of Conmix Ltd. (a Bukhatir Group 

Polo
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The snow-covered stage is set for what 

is expected to be one of the most 

competitive finals in St. Regis World 

Snow Polo Championship history.

Defending champion Richard Mille 

will meet two-time champion U.S. 

Polo Assn. Friday at 1 p.m. (MST) at Rio 

Grande Park. In the second game of 

the doubleheader, St. Regis will play 

Aspen Valley Polo Club in the Aspen 

Cup subsidiary game at 3 p.m. (MST). 

U.S. Polo Assn. (Grant Ganzi, 3, Juancito 

Bollini, 4, Nic Roldan, 8) won Bracket A 

with impressive round robin victories 

over Flexjet (Melissa Ganzi, 1, Alejandro 

Novillo Astrada, 8, Juan Bollini, 6), 84-, 

and St. Regis (Julien Reynes, 4, Jason 

Crowder, 7, Nacho Figueras, 6), 93-. 

Richard Mille, U.S. Polo Assn.
Play Friday In St. Regis World Snow Polo Championship Final

Richard Mille (Edouard Pan, 4, Louis 

Jarrige, 3, Pablo MacDonough, 10) 

won Bracket B with thrilling wins over 

Royal Salute (Pierre Henri Ngoumou, 

6, Malcolm Borwick, 6, Horacio Heguy, 

6), 8.52- and Aspen Valley Polo Club 

(Sarah Siegel Magness, 0, Jesse Bray, 7, 

Patrick Uretz, 8), 8.57-.

«They are all really good teams, the 

bottom line is they were tough 

teams,» said Grant Ganzi. «We were 

just focused on winning today and 

not thinking ahead. Looking at the 

rosters I knew Pablo would be tough 

and the two French players made it a 

really tough team.

«I›m looking forward to the game,» 

Ganzi said. «It›s going to be a good 

final, fun to watch and really fast. I 

want to win it more than ever with my 

family, friends and girlfriend here. It›s 

her first snow polo tournament.»

U.S. Polo Assn. will be going for the 

three-peat after winning in 2017 and 

2015 with the same three players.

«It definitely helps knowing my 

teammates really well, we definitely 

have chemistry,» Ganzi said. «We 

started off slow in the first chukker, but 

after that we did play well. We made it 

more simple, playing open and hitting 

back shots. Juan and I let Nic do his 

thing. It was good and fun to play.»

MacDonough made his Aspen debut 

for the Richard Mille polo team last 

year winning with Marc Ganzi and 

newly-minted U.S. citizen Martin Pepa 

with a 65- victory over Flexjet (Melissa 

Ganzi, Alejandro Novillo Astrada, Juan 

Bollini). MacDonough was MVP. This 

year›s team is a new dynamic with 

two members of the French national 

team that lost to GCPC-USA in the 

International Cup at Grand Champions 

in November.

In the opening round robin, U.S. Polo 

Assn., leading Flexjet 32- after the first 

chukker, broke the game open with a 

52- advantage in the second and final 

chukker. Roldan had a game-high 

five goals, Ganzi had two and Bollini 

added one.

In its second round robin game, U.S. 

Polo Assn. dominated St. Regis with 

a 60- opening chukker and never 

relinquished its lead. Roldan had four 

goals. Ganzi and Bollini each had two 

goals.

Richard Mille also looked dominant 

in its opening round robin pulling 

away for a 5.51- lead after the opening 

chukker. Richard Mille never let Royal 

Salute into the game, outscoring them 

31- in the second chukker. Pan led 

scoring with four goals. MacDonough 

and Jarrige each had two goals.

In the closest game of the tournament, 

Richard Mille rallied after trailing 

Aspen Valley Polo Club, 32-, after the 

first chukker. Richard Mille outscored 

Aspen Valley Polo Club, 41-, in the 

final chukker to clinch the win. The 

game was tied 44- with 2 minutes 

remaining before Pan and Jarrige 

scored back-to-back goals for Richard 

Mille. MacDonough led scoring with 

four goals including two penalty 

conversions. Pan and Jarrige each had 

one goal. 

One of Aspen›s biggest international 

sporting events has attracted some 

of the world›s top players including 

seven-time Argentine Open winner 

Pablo MacDonough to the final stop 

on the 2019 World Polo Tour.

For the seventh consecutive year, 

Aspen Valley Polo Club owners Melissa 

and Marc Ganzi, are hosting the star-

studded event along with Nacho 

Figueras, the sport›s ambassador and 

St. Regis Connoisseur and his wife 

Delfina Blaquier. 

In addition to defending champion 

Richard Mille (2018, Marc Ganzi, Martin 

Pepa, Pablo MacDonough), past St. 

Regis World Snow Polo Championship 

winners include: 2017, U.S. Polo Assn. 

(Grant Ganzi, Juancito Bollini, Nic 

Roldan); 2016, Flexjet (Melissa Ganzi, 

Alejandro Novillo Astrada, Juan Bollini); 

2015, U.S. Polo Assn. (Grant Ganzi, Nic 

Roldan, Juancito Bollini); 2014, Piaget 

(Marc Ganzi, Jeff Hall, Nic Roldan); and 

2013, St. Regis (Nacho Figueras, Nic 

Roldan, Brandon Phillips).

Polo
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اليفستايل

دار لونجين  تقدم في مطلع العام الجديد دورة رائعة من 
كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة

النجاح  مع  للغاية  مثيرة  بداية  اجلديد  العام  سجل 

الساحق واملدّوي لدورة 2020 من كأس صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، تقدمة لوجنني. 

أقيم السباق في مدينة دبي الدولية للقدرة وكانت دار 

لوجنني مرة أخرى حافظة الوقت لهذا السباق املميز. 

كشريك  دورها  في  لوجنني  دار  تألقت  جديدة،  مرة 

الرسمية  والساعة  الرسمي  الوقت  وحافظة  تكرميي 

لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

للقدرة. بدأ السباق في الصباح الباكر في مدينة دبي 

ثم  ومن  بضيوفها  لوجنني  رحبت  حيث  للقدرة  الدولية 

الدفع  سيارات  في  الصحراء  إلى  بجولة  رافقتهم 

الرباعي ملشاهدة حلظات السباق املشوقة عن قرب. 

في  األسماء  أهم  من  بعضًا  العام  هذا  السباق  ضم 

مجال سباقات القدرة وقد تنافس هؤالء املشاركون في 

كان  العام،  هذا  في  كلم.   160 على مسافة  بينهم  ما 

الفائز األول والثالث في كأس القدرة من اسطبالت أف 

3 في حني كان الفائز الثاني من نصيب اسطبالت أم 

األول  املركز  العويسي  سالم  الفارس  حقق  حيث    ،7

فاز  بينما  الثاني  املركز  سيبالنزون  مارتينا  والفارسة 

جميع  حاز  احلربي.  سعيد  الفارس  الثالث  باملركز 

الفائزين على كأس مدهش وساعة أنيقة من دار لوجنني.

املبادىء  على  الفروسية  ورياضة  لوجنني  دار  جتتمع 

التقاليد.  واحترام  األداء  وقوة  األناقة  وهي  نفسها 

تعتبر دار الساعات السويسرية شريكًا رئيسيًا لرياضة 

أهمية  وترتكز  بالتحديد،ـ  القدرة  وسباقات  الفروسية 

الرياضة  بهذه  العميق  الدار  الشراكة على شغف  هذه 

إلى  الطويلة  الشراكة  أدت هذه  وقد   .1878 عام  منذ 

جعل دار لوجنني جزءًا ال يتجزأ من عالم الفروسية. 

تجسيد عصري إلرث عريق
“مازيراتي” تطلق سلسلة “رويال” الخاصة 

طرازات  جميع  من  فقط  سيارة   100 تضم  السلسلة 

املزودة مبحركات  وليفانتي« وجيبلي«  »كوارتروبورتيه« 

سداسية االسطوانات 

مع  امللكيني  واألخضر  األزرق  بلوني  تتوفر  السيارات 

جتهيزات ومزايا حصرية في املقصورة الداخلية

مودينا، 13 يناير 2020 – قد يتمّثل اجلمال في قطعة 

مجوهرات أو لوحة فنية أو منظر طبيعي خالفًا لألناقة 

التي ال تنحصر فقط في املظهر، وإمنا قد تتجلى في 

حركة ما أو تعبير أو حتى محادثة. باختصار، األناقة 

هي جمال احلركة، وما من سيارة تتحرك بأناقة أكثر 

من “مازيراتي” التي جتسد التعبير األمثل عن اجلمال 

الديناميكي.

طرازات  بابتكار  تاريخها  مر  على  »مازيراتي«  متيزت 

»رويال«  نسخة  بينها  ومن  حصرية؛  وسالسل  فريدة 

الثالث لطراز »كواتروبورتي«، وهي  1986 من اجليل 
واألزرق  األخضر  باللونني  تصميمها  أعيد  سيارة 

ناعمة،  جلدية  ومقاعد  محّسنة،  داخلية  مقصورة  مع 

وأغطية  العدادات  لوحة  في  واسعة  وتطعيمات خشبية 

قوي  مبحرك  رويال«  »كواتروبورتي  ومتتعت  األبواب. 

 300 بقوة  ليتر ميدها   4,9 األسطوانات سعة  ثماني 

حصان، واقتصر إنتاجها على 51 سيارة فقط.

واليوم، تستحضر »مازيراتي« إرثها العريق عبر إطالق 

سلسلة خاصة حتمل االسم نفسه عبر جميع الطرازات 

تشكيلة  ضمن  االسطوانات  سداسي  مبحرك  املزودة 

سيارة   100 إنتاج  سيتم  حيث  احلالية:  »مازيراتي” 

سلسلة  من  و”جيبلي”  و”ليفانتي”  “كواتروبورتي” 
االسطوانات  سداسية  البنزين  محركات  مع  »رويال« 

بقوة 350 و430 حصانًا وسعة 3 ليتر.

هما  فريدين  بلونني  اجلديدة  رويال  سلسلة  وتزدان 

امللكي  واألخضر   )Blu Royale( امللكي  األزرق 

اخلارجي  ملظهرها  واستكمااًل   .)Verde Royale(

األنيق، مت تزويد »ليفانتي رويال« بجنوط »أنتيو« قياس 

“تيتانيوم”  اللّماع، وجنوط  الفحمي  باللون  21 بوصة 
و«كواتروبورتي”؛  »جيبلي«  سيارات  في  نفسه  باللون 

وجميعها مصممة خصيصًا لهذه السلسلة، وتترافق مع 

ضواغط مكابح فضية اللون.

تستند  والتي   - الداخلية  »رويال«  تصميمات  وتتوفر 

“زينيا  بنسيج اجللد  لوسو” -  “جران  إلى تشطيبات 

بيلي تيسوتا” بني اللون، أو جلد »بينو فيوري” باللونني 

نسيجًا  تيسوتا«  بيلي  »زينيا  ويعتبر  البني.   / األسود 

جلديًا مصّنع خصيصًا من أجل مقصورات »مازيراتي«. 

التقاليد اإليطالية  امتزاج رائع بني  وليد  أنه جاء  ومبا 

العريقة والتكنولوجيا العصرية املبتكرة، فقد مت تصميمه 

ببراعة كبيرة عبر استخدام شرائط رفيعة من جلد النابا 

البتكار نسيج فائق الفخامة ميتاز بخفة الوزن والنعومة 

واملتانة في آن معًا.

في  املعدنية  الشبكة  )مثل  البّراقة  اإلضافات  وتساهم 

وتشطيبات  »جيبلي«،  في  األبنوس  وخشب  »ليفانتي«، 

التعريفية  واللوحة  البيانو األسود في »كواتروبورتي”( 

أن  على  )للداللة   One of 100 عبارة  حتمل  التي 

فقط(  حصرية  سيارة   100 من  واحدة  هي  السيارة 

تضم  التي  الداخلية  املقصورة  على  اجلمال  من  املزيد 

كذلك نظام الصوت املتطور “باور أند ويلكنز”، وفتحة 

سقف كهربائية، وزجاج قامت لضمان اخلصوصية.
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سيارة الند روڤر ديفندر الجديدة تستعرض اتصاالتها ثنائية الشرائح اإللكترونية
األولى عالميًا في »معرض اإللكترونيات االستهالكية«

اتصاالتهما  ديفندر  روڤر  الند  سيارتا  تستعرض 

اإللكترونيات  »معرض  في  اإللكترونية  الشرائح  ثنائية 

االستهالكية« )CES( 2020 في الس فيغاس، والذي 

يعتبر املعرض األكبر من نوعه في العالم.

وديفندر اجلديدة هي أول سيارة مزودة بجهازي مودم 

تتميز  فيما  أفضل،  اتصاالت  أجل  من   LTE لشبكة 

 Pivi( برو«  »بيفي  اجلديدة  املعلوماتية  اللمس  شاشة 

Pro( من »جاكوار الند روڤر« بتصميم رائد في عالم 
مماثلة  إلكترونية  بأجزاء  لتزويدها  إضافة  السيارات، 

للمستخدمة في أحدث الهواتف الذكية.

االستجابة  سريع  احلدسي  برو«  »بيفي  نظام  ويتيح 

تكنولوجيا  من  كامل  بشكل  االستفادة  للمستخدمني 

Softwate-Over-The-( املتصلة  البرمجيات 

Air( في ديفندر اجلديدة، دون التخفيض من قدرتها 
على االتصال مبختلف التطبيقات أثناء احلركة. وبفضل 

اإللكترونية  والشريحة   LTE بشبكة  اخلاص  املودم 

البرمجيات  تكنولوجيا  تستطيع  لها،  املخصصان 

التأثير على االتصال  العمل في اخللفية، دون  املتصلة 

اليومي الذي يوفره مودم وشريحة إلكترونية منفصلني 

في وحدة النظام املعلوماتي.

يقع نظام »بيفي برو« املتصل واملشغل دائمًا في قلب 

عالية  اللمس  شاشة  وتتيح  اجلديدة،  ديفندر  مقصورة 

الدقة بقياس 10 بوصات للمستخدمني التحكم مبختلف 

في  املوجودة  املكونات  ذات  باستخدام  املركبة  جوانب 

يستطيع  ذلك،  إلى  إضافة  الذكية.  الهواتف  أحدث 

بالوحدة  محمولني  جهازين  يصلوا  أن  املستخدمون 

البلوتوث،  باستخدام  املعلوماتي  النظام  من  األمامية 

املجاور  والراكب  السائق  من  كل  يستطيع  بحيث 

االستمتاع مبختلف الوظائف السلسة في الوقت نفسه، 

أجل  من  اتصاله  على  للتخلي  منهما  أي  حاجة  دون 

اآلخر. 

وتكنولوجيا  السيارات  اتصال  مدير  فيرك،  بيتر  وقال 

 LTE املستقبل في »جاكوار الند روڤر«: »بوجود مودم

البرمجيات  لتكنولوجيا  مخصصني  إلكترونية  وشريحة 

ديفندر  تتمتع  للتطبيقات،  مماثلني  وعنصرين  املتصلة 

اجلديدة بالسعة الرقمية الكفيلة بإبقاء املستخدمني على 

على  واحلصول  البرمجيات  حتديث  مع  دائم،  اتصال 

الترفيه في كل األوقات وفي أي مكان في العالم. ميكننا 

تشبيه هذا التصميم بالدماغ البشري، كل نصف لديه 

اتصاالته اخلاصة به في سبيل احلصول على خدمات ال 

منافس لها دون انقطاع. ومثل الدماغ، إحدى اجلهتني 

تعتني بالعمليات املنطقية، مثل البرمجيات املتصلة، فيما 

تعتني األخرى باملهام اإلبداعية«.

ونظام »بيفي برو« مزود ببطارية خاصة به، بحيث يظل 

بشكل  االستجابة  على  وقادرًا  دائمًا  مشغاًل  النظام 

فوري عند تشغيله. وكنتيجة لذلك، نظام املالحة جاهز 

دائمًا الستقبال وجهات جديدة منذ اللحظة التي يجلس 

فيها السائق في السيارة، وبدون تأخير. كما يستطيع 

السائقون احلصول دائمًا على أحدث نسخة من البرامج 

بدون   – – مبا في ذلك خرائط نظام املالحة  املختلفة 

احلاجة إلى زيارة الوكيل للحصول على التحديثات.

كما أكدت الند روڤر أن أول سيارات ديفندر اجلديدة 

أكبر  بسعة  املتصلة  البرمجيات  تكنولوجيا  ستحتوي 

عند  روڤر  الند  أعلنت  حيث  مسبقًا،  عنه  أعلنت  مما 

للسيارات  فرانكفورت  معرض  في  السيارة  إطالق 

إلكترونيًا  حتكم  عنصر   14 أن  املاضي  سبتمبر  في 

سيكون قادرًا على استقبال التحديثات عن بعد، ولكن 

أول السيارات املنتجة ستحتوي على 16 وحدة حتكم 

تكنولوجيا  باستخدام  التحديثات  استقبال  على  قادرة 

البرمجيات املتصلة. ويعتقد مهندسو الند روڤر أن فكرة 

حتديث البرامج عند الوكيل ستصبح جزءًا من املاضي 

 ،2021 عام  نهاية  قبل  ديفندر  ملالكي سيارة  بالنسبة 

حيث ستضاف عناصر جديدة إلى البرمجيات املتصلة، 

ليرتفع عددها من 16 إلى أكثر من 45.

وستستعرض الند روڤر تكنولوجيا »بيفي برو« املتقدمة 

في   )CES( االستهالكية«  اإللكترونيات  »معرض  في 

و90   110 طرازي  حضور  خالل  من  فيغاس،  الس 

 ،LVCC( »من ديفندر اجلديدة في جناحي »كوالكوم

 ،LVCC( و«بالكبيري«   )5606 الشمالية،  القاعة 

القاعة الشمالية، 7515( على التوالي.

إبرهارد آند كو ُتطلق
ساعات أكواديت كرونو بتصميم عصري

كوروم السويسرية تتألق بإصدار
أدميرالز كاب ليجند 47 ورلدتايمر الُمطور

أبهى  تقدمي  في  السويسرية  الساعات  دور  تتنافس 

مع  تتماشى  عصرية  بنسخ  الكالسيكية  إصداراتها 

جانبها  ومن  احلالي،  الوقت  في  األفراد  احتياجات 

كو«  آند  »إبرهارد  السويسرية  الساعات  دار  حتاول 

تقدمي ساعات ثمينة جتمع بني الكالسيكية واملعاَصرة 

الدار  وتألقت  الراقي.  والتصميم  العالية  الكفاءة  وبني 

األنيقة.  كرونو  أكواديت  إصدارات  مبجموعة  مؤخرا 

تتضمن تشكيلة أكواديت الفريدة إصدار الكرونوغراف 

عرض  لزيادة  كو   آند  إبرهارد  الذي صممته  اجلديد 

واحدة من أشهر ساعاتها.

  Aquadate Chrono كرونو-  أكواديت  تعمل 

التزامها  على  وحتافظ  وموثوقيته،  قوته  أثبت  بعيار 

بدايًة من طارة  الوقت فقط،  بالقواعد اجلمالية لنسخة 

مزينة بعقدات. يتم إثراء امليناء، املتوفر بألوان مختلفة، 

»الدار«  رمز   - والدرع  مباشرة«  »موجات  بزخارف 

القطعة  اسم  من  متوقع  هو  كما   .12 الساعة  عند   –
نافذة  قراءة  يسهل   -   ”Aquadate“  - أكواديت 

التاريخ عند الساعة 6:00، كما ميكن للساعة مقاومة 

تسرب املياه حتى عمق 100 متر.

وذلك  مللم،   41 قطرها  علبة  كو  آند  إبرهارد  اختارت 

فيما  باحلجم،  يتعلق  فيما  احلديثة  االجتاهات  ملواكبة 

يأتي السوار من نوع “Charme” في إصدار الثالث 

ميادين. 

منذ تأسيسها في عام 1887، كان تصنيع الكرونوغراف 

من األمور احلاسمة في إبرهارد آند كو،  وقد تكلل هذا 

االلتزام بنجاحات تاريخية، مثل تشكيلة إكسترا فورت

األربعينيات  في  تصنيعها  مت  التي   ،  Extra-Fort
وما زالت عصرية حتى اليوم، وبناء الكرونوغراف األول 

والوحيد بـ 4 عدادات مصفوفة في كرونو 4.

تعد  الشديدة،  وأناقتها  األساسية  خطوطها  بفضل 

ساعة  وهي  العني،  تخطئه  ال  طرازًا  كرونو  أكواديت 

مثالية ألي شخص يبحث عن اكسسوار ساحر ميكن 

إلى  الرسمية  املناسبات  من  وقت،  أي  في  ارتداؤه 

األنشطة الترفيهية.

“كوروم” عن إطالق  السويسرية  الساعات  دار  أعلنت 

إصدار أدميرالز كاب ليجند 47 ورلدتامير الذي يجمع 

بني التصميم األنيق والكفاءة العالية.

 Admiral’s مجموعة  جُتسد   ،1960 عام  ومنذ   

وأدائها  القوي  بإيقاعها  كوروم،  من  الرمزية   Cup
الساعات  عالمة  بني  القائمة  التاريخية  الصلة  الفني، 

السويسرية وعالم الرياضات املائية. وفي عام 2016، 

معقدة  تقنية  بإضافة  الرياضية  األيقونة  هذه  ُأثريت 

تقنية  هي  السفر،  عّشاق  لدى  كبيرة  بشعبية  حتظى 

واألنيق  الذكوري  النموذج  العاملي. مت جتهيز  التوقيت 

 Cup Legend 47 Worldtimerاجلديد لساعة

عن  فضاًل  يعرض،  الذي  األوتوماتيك  الصانع  بعيار 

إضافية  زمنية  منطقة  والثواني،  والدقائق  الساعات 

يبلغ  الذي  القوي  إطارها  أما  تقابلها.  التي  واملدينة 

غيره  عن  متّيزه  زجاجة  تعلوه  والذي  مللم   47 قطره 

مبادة  سواء  متوفر  فهو  عشر،  االثني  أضلعها  بفضل 

معًا.  الوردي  والذهب  بالتيتانيوم  أو  التيتانيوم وحدها 

البحرية  والرايات  والواسعة،  املشّعة  العقارب  وتضفي 

بالبرنيق  املطلية  الساعة  ميناء  على  حركية  الشهيرة، 

النسخة  في  املَُدّخن  األزرق  الياقوت  من  املصنوعة  أو 

الثنائية اللون، مما يتيح قابلية مثلى لقراءة الوقت على 

جميع خطوط العرض. 

أضحت مجموعة Admiral’s Cup التي ُصممت منذ 

حوالي 60 سنة معلمًا بارزًا من معالم دار كوروم، إذ 

ينّم جمالها األّخاذ وإشاراتها الرمزية عن طابع رياضي 

أنيق انبثق عن شغف العالمة بالبحر واليخوت. ويضفي 

البحرية  والرايات  عشر  االثني  بأضلعه  الساعة  إطار 

امللونة التي تزين قرصه، وهي سمات متيزه عن غيره، 

توقيع  مبثابة  يعتبر  ومعاصرًا  ذكوريًا  إيقاعًا  يضفي 

 Admiral’s Cup ساعة  وتعد  املجموعة.  حتمله 

Legend 47 التي حّطت رحالها للتّو بني أفراد هذه 
العائلة األيقونية، الرفيق الذي ميّد البحارة واملسافرين 

الطويلة،  الرحالت  خالل  معلومات  من  يحتاجونه  مبا 

وذلك بفضل وظيفة التوقيت العاملي املدرجة فيها. 
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لونجين وعالم الفروسية

تربط لوجنني بعالم الفروسية قصة شغف وقيم مشتركة 

مآثر  إلى  الدائم  والسعي  والدقة  واألداء  األناقة  وهي 

جديدة وهو عهٌد يعود إلى القرن التاسع والعشرين، أي 

بعد مرور سنوات قليلة على إنشاء مصنع الشركة في 

قرية سان إمييه السويسرية. وال تزال نار هذا الشغف 

أهم  العالمة  مشاركة  مع  خاصة  اليوم  حتى  جياشة 

فعاليات ومؤسسات الفروسية من حول العالم.

يعود ولع لوجنني بعالم الفروسية إلى عام 1869 عندما 

صّنعت العالمة أول ساعة جيب للفروسية في التاريخ. 

وبعد ذلك بقليل، أي عام 1878 حتديدًا، طّورت لوجنني 

حركة كرونوغراف شهيرة ضمّنتها في علبة ُنقش عليها 

مضامير  على  الساعات  هذه  تظهر  فرسه.  مع  فارس 

عشر  التاسع  القرن  أواخر  منذ  األمريكية  السباق 

اخليول  ومحبي  الفرسان  بني  كبيرًا  استحسانًا  والقت 

باعتبار أنها تسمح لصاحبها بتوقيت أداء اخليول بدقة 

إحدى  إمييه،  في مصنع سان  الساعة  عالية. صممت 

الساعات  صناعة  في  تاريخيًا  املعروفة  املراكز  أهم 

وكانت تلك االبتكارات األولى أرضية بنت عليها لوجنني 

مساهمتها في عالم الفروسية. 

سرعان ما ارتبط اسم لوجنني بالرياضة وضبط الوقت 

خالل الفعاليات الرياضية وفي الوقت نفسه لم تتوقف 

وهكذا  الدقة  من  املزيد  إلى  دائمًا  السعي  عن  العالمة 

عام  تدريجيًا.  الفروسية  عالم  في  مشاركتها  تزايدت 

1912، خطت لوجنني خطوة إضافية من خالل إبرام 
أول شراكة رسمية مع فعالية قفز احلواجز في لشبونة 

البرتغال وكانت بداية مسيرة طويلة ومثمرة لها في هذه 

الرياضة.

وعلى مدى السنوات، استفاد عدد ال يحَص من بطوالت 

الكرونوغراف  عيار  وموثوقية  خصال  من  الفروسية 

واألدوات املأمتتة التي طورتها لوجنني لتوقيت الرياضيني 

في أدائهم للرياضة. وبفضل شرعية لوجنني وخبرتها، 

اليوم  توسعت  الفروسية  رياضات  في  مشاركتها  فإن 

لتشمل سباق الفروسية وفعاليات قفز احلواجز والقدرة 

والترويض والتوجيه واالستعراض.

الفروسية تقوم العالمة  وفي إطار مشاركتها في عالم 

مثل  رائدة  فروسية  ملؤسسات  الدعم  بتقدمي  أيضًا 

الدولي  واالحتاد   )FEI( للفروسية  الدولي  االحتاد 

لسباقات اخليول )IFHA( واالحتاد الدولي للفرسان 

.)FEGENTRI( والفارسات

وفي منطقة الشرق األوسط، لطاملا كانت لوجنني شريكًا 

لكأس دبي العاملي وهي إحدى أهم الفعاليات املرتقبة 

اخليول  أفضل  يستقطب  اخليول  سباقات  موسم  في 

تكون  بأن  لوجنني  افتخرت  ولطاملا  للتبارى  األصيلة 

»ضابط الوقت والشريك الرسمي« للفعالية. 
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اليفستايل

مبيعات سوق دبي الحرة السنوية تتجاوز 7,4 مليار درهم في 2019
العطور تتقدم مبيعات السوق الحرة بـ 1.124 مليار درهم

السنوية سجلت  مبيعاتها  أن  احلرة  دبي  أعلنت سوق 

7,406 مليار درهم )2,029 مليار  بلغ  رقمًا قياسيًا 

دوالر( في عام 2019.

على  قوية  مؤشرات  ديسمبر  شهر  مبيعات  وأظهرت 

أن السوق في طريقها إلنهاء موسم 2019 على نحو 

مميز، بعد أن جتاوزت مبيعاتها 2 مليار دوالر حتى 26 

لتأسيسها   36 الذكرى  في  لعمالئها  وقدمت  ديسمبر، 

)20 ديسمبر(، عرض خصومات %25 على مجموعة 

اليومية  باملبيعات  قفز  الذي  األمر  السلع،  من  واسعة 

إلى مستويات جديدة، مسجلة في يوم ذكرى التأسيس 

مليون   111.65 قيمتها  بلغ  بيع،  معاملة   190,208
درهم )30.59 مليون درهم(. 

مجلس  لرئيس  التنفيذي  النائب  مكلوغلني،  كولم  وقال 

كان   « احلرة:  دبي  لسوق  التنفيذي  الرئيس  اإلدارة 

وأتوجه  ملؤسستنا،  عام  بشكل  رائعًا   2019 موسم 

آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  إلى  الشكر  بجزيل 

إدارة  مجلس  رئيس  للطيران  دبي  هيئة  رئيس  مكتوم 

صوتي  وأضم  الدائم،  دعمه  على  احلرة،  دبي  سوق 

إلى سموه في توجيه الشكر إلى فريق عمل سوق دبي 

احلرة، وإلى املوردين والعمالء الذين ساهموا في تطور 

مؤسستنا وجناحها.«

على  يزيد  ما   2019 عام  في  احلرة  السوق  وسجلت 

 66.500 يعادل  بيع، أي ما  مليون معاملة   24.284
السلعية  الوحدات  إجمالي عدد  يوميًا، وجتاوز  معاملة 

التي مت بيعها 64.578 مليون.  

العطور،  مبيعًا:  األكثر  األربعة  األصناف  وشملت 

حيث  واإللكترونيات،  والتبغ،  التجميل،  ومستحضرات 

ارتفعت مبيعات العطور %2 باملقارنة مع عام 2018، 

مسجلة 1.124 مليار درهم )307.85 مليون دوالر(، 

وساهمت بنسبة %15 من إجمالي املبيعات السنوية. 

مليون   748.74 التجميل  مستحضرات  سجلت  بينما 

درهم )232,53 مليون دوالر(، لتساهم بنسبة 11% 

في  التبغ  مبيعات  وحلت  السوق.  عائدات  إجمالي  من 

درهم  مليون   817.16 سجلت  أن  بعد  الثالث  املركز 

أيضًا   11% بـ  وساهمت  دوالر(،  مليون   223.88(

اإللكترونيات  مبيعات  تلتها  العائدات،  إجمالي  من 

التي سجلت 558.05 مليون درهم )152.89 مليون 

دوالر(.  

 6.6 »املغادرون«  في صاالت  السوق  مبيعات  وحققت 

لتساهم بنسبة  مليارات درهم )1.808 مليار دوالر(، 

%89 من إجمالي املبيعات السنوية، بينما بلغ إجمالي 
مبيعات السوق في صاالت »القادمون« 664.23 مليون 

درهم )181.98 مليون دوالر(، أي ما يعادل %9 من 

إجمالي مبيعات 2019.

التي  املشاريع  من  العديد  إلى  مكلوغلني  وأشار 

أجنزتها سوق دبي احلرة في عام 2019، حيث قال: 

التجديدات  من  عدد  في  املاضي  العام  استثمرنا  »لقد 

بوتيك  افتتاح  ذلك  في  مبا   ،)B( الصالة  في  الرئيسة 

وبوتيك  ديور،  كريستيان  مايسون  ومتجر  شانيل، 

التوسعة  افتتاح  إلى  الشهر  هذا  ونتطلع  غوتشي. 

مربع  متر   1,100 مساحة  على  اجلديدة  اإلضافية 

في صالة »القادمون« في املبنى رقم 3، الذي سيكون 

مرئيًا للمسافرين على نحو أفضل في منطقة األمتعة، 

فود  محالت  جتديدات  من  الثانية  املرحلة  وسنواصل 

».)B( بلس في الصالة

أعمال  تطوير  »نعمل على مواصلة  وأضاف مكلوغلني: 

األداء  يستمر  إذ  الترفيه،  قطاع  في  احلرة  دبي  سوق 

القرية  بينما احتفلت  لفندق جميرا كريك سايد،  اجليد 

في  الفتتاحها   23 بالذكرى  القرهود  في  اآليرلندية 

أكتوبر، وافتتحنا القرية اآليرلندية الثالثة في فندق دبي 

الرابعة على أرض إكسبو في  ستوديو وان، وسنفتتح 

تنفيذ  على  العمل  احلرة  دبي  وتواصل سوق  اكتوبر.« 

جدول أحداثها وفعالياتها الترويجية املزدحمة، مبا في 

ذلك بطوالت سوق دبي احلرة للتنس، الذي يستضيفها 

إستاد السوق احلرة للتنس خالل الفترة من 17-29 

فبراير.


