




The Longines Master Collection

OFFICIAL TIMEKEEPER

متوفرة لدى بوتيك لوجنني:
دبي: مركز الغرير 4518 295 04 • دبي مول 8528 339 04
دبي ف�ستيفال �سيتي 1596 259 04 • مول الإمارات 5736 347 04

مردف �سيتي �سنرت 3604 284 04

�أبوظبي: مارينا مول 3419 681 02 • الغالرييا، جزيرة املاريا 7391 650 02
متوفرة اأي�ساً لدى متاجر ريفويل يف جميع اأنحاء الإمارات

www.rivoligroup.com



CORPORATE HEADQUARTERS
46247 Five Mile Road, Plymouth, MI 48170 USA
Ph: 734.454.0500
Fx: 734.454.0563
info@redviking.com

Highest Quality, Multi-Model Helicopter Rotor Gearbox Test Systems

PROTECT YOUR INVESTMENTS



“كورونا” يعطل نشاط الفروسية

اإلجراءات االحترازية العاملية ملواجهة فيروس كورونا املستجد »كوفيد - 19«، الذي اجتاح 

النسخة  فعاليات  تأجيل  أبرزها  وكان  العاملية،  الفروسية  نشاط  على  آثارها  تركت  العالم، 

الـ»25« لكأس دبي العاملي، الى العام املقبل.

وأكدت هيئة اإلمارات لسباق اخليل اجلهة املنظمة للسباقات في اإلمارات، ان التأجيل ياتي 

التزامًا باحلفاظ على صحة وسالمة املواطنني واملقيمني والضيوف، كما أعلنت الهيئة ايضا 

الغاء السباقات التي كان من املقرر ان تقام خالل ما تبقى من املوسم. 

تأجيل كأس دبي العاملي كان قد سبقته أجراءات مماثلة في بريطانيا وفرنسا وامريكا حيث 

مت تأجيل النسخة 146 من سباق »ديربي كنتاكي« العريق الذي كان من املقرر إقامته في 

الثاني من شهر مايو، واختيار تاريخ اخلامس من سبتمبر موعد جديد للسباق.

استأثر »كأس السعودية«، احلدث العاملي اجلديد الذي استضافته اململكة العربية السعودية 

في نهاية فبراير املاضي، باهتمام مختلف عشاق ومحبي الفروسية، ووضع العاصمة الرياض 

في مرمى اهتمامات أرباب اخليول العاملية، وجنح اجلواد األمريكي املثير للجدل »ماكسمام 

سيكيورتي« في وضع بصمته بحصوله على لقب النسخة األولى.

املوسم احمللي شهد سباق سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي يأتي في اخلتام،  والذي حظي 

باحلضور واملتابعة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما شهد تنافسًا قويًا بني أبرز فرسان القدرة من 

داخل الدولة وخارجها.

رياضة البولو شهدت تفوقًا واضحًا لفريق اإلمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد 

بن راشد آل مكتوم، حيث هيمن الفريق على لقبي بطولة ستاندرد تشارترد الذهبية، وقبلها 

النسخة اجلديدة من حتدي إعمار ماستر للبولو.



محمد بن راشد يشهد كأس 

ختام مهرجان ولي عهد 

دبي للقدرة

 الناشــر
حارس فياض

 مراسلون بالخارج
سامية ناجي و دبليو اليكس 

 اإلخراج الفني
أحمد يزبك

مكاتب

 اإلمارات العربية المتحدة، دبي
 ص.ب.:50324

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

 لبــنان، بيروت
 ص.ب.:90-1096 

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

info@albadiamagazine.com

 للتحرير واإلعالنات

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

hares@albadiamagazine.com

Publisher
Hares Fayad 

Overseas Reporters
Samia Naji and W. Alex

Art Director
Ahmad Yazbek

Offices

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

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

Email: info@albadiamagazine.com

For Editorials & Advertisements

M.: +971 50 653 4050

M.: +971 55 302 5550

E-mail: hares@albadiamagazine.com

www.albadiamagazine.com

14

20

»ماكسيمام سيكيورتي« 

بطل كأس السعودية
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villas exuding timeless Andalusian elegance within an oasis of excellence, luxury and impeccable service.
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بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز

“ماكسيمام سيكيورتي” بطالً للنسخة األولى من كأس السعودية

سباق

توج خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود ملك اململكة العربية السعودية، ابطال النسخة 

األولى من “كأس السعودية” والتي أقيمت مبيدان امللك 

السعودية  بالعاصمة  اجلنادرية  منطقة  في  عبدالعزيز 

»ماكسيمام  األمريكي  اجلواد  وانتزع  الرياض. 

سيكيورتي« لقب الشوط الرئيس، وحل جواد جودلفلني 

بطل«  »بن  السباق،  في  اإلمارات  ممثلي  أبرز  أحد 

بإشراف سعيد بن سرور وبقيادة ايسني ميرفي املركز 

سيكيورتي«  »ماكسيمام  وحقق  السباق،  في  الثالث 

ثالثة  بفارق  دقيقة،   1:50.58 بلغ  زمنًا  باللقب  الفائز 

أرباع الطول عن الوصيف »ميدنايت بيسو«.

29.2 مليون دوالر جوائز األمسية
مليون   29.2 جوائزها  تبلغ  التي  البطولة  شهدت 

العالم،  دول  مختلف  من  اخليول  أبرز  مشاركة  دوالر، 

ألشهر  تنافسًا  والسبت،  اجلمعة  يومي  مدى  على 

النجوم  تشكيلة  وشملت  العالم.  مستوى  على  اخليول 

املتسابقني، فرسانًا وفارسات، من السعودية، واململكة 

املتحدة، واليابان، وإيطاليا، وأملانيا، ونيوزيلندا، وكندا، 

وسويسرا، والواليات املتحدة األميركية، وفرنسا.

بندر بن خالد:
رعاية خادم الحرمين دافع للنجاح

قال األمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة 

الفروسية، إن احلضور والرعاية الكرمية خلادم احلرمني 

والدعم  الفروسية،  ملجلس  الفخري  الرئيس  الشريفني 

املباشر من ولي العهد األمير محمد بن سلمان لقطاع 

الرياضة ورياضة الفروسية حتديدًا، تعّد دافعًا أساسيًا 

إلجناح مثل هذه البطوالت التي أشاد بنجاحها اجلميع، 

»ماكسمام سيكيورتي« ينتزع لقب النسخة األولى لكأس السعودية.

الملك سلمان يتّوج الفائزين بلقب النسخة األولى.

الملك سلمان بن عبدالعزيز حرص على حضور »كأس السعودية«.
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سباق

اململكة،  في  الفروسية  رياضة  أصالة  عن  تعبر  كونها 

بالفخر  يشعر  أنه  مؤكدًا  بها،  القيادة  اهتمام  وتعكس 

السعودية”  “كأس  في  من شارك  كل  واالمتنان جتاه 

على  األبرز  احلدث  هذا  وتقدمي  إجناحها  في  وأسهم 

النجاح  هذا  بكل  العاملية  اخليل  سباقات  مستوى 

والتنظيم.

4 مراكز لخيول اإلمارات خالل السباق
املركز  على  اإلمارات  خيول  من  اربعة  ايضا  وحصلت 

»غلوريوس  جاء  حيث  احلفل،  سباقات   خالل  الثالث 

شارلي  بإشراف  للسباقات  اجلليلة  بشعار  جيرني« 

أبلبي وبقيادة ويليام بيوك، ثالثًا في سباق اس تي سي 

1351 تيرف سبرنت، ملسافة 1351 مترًا، والذي نال 

لقبه »دارك باور« للعاديات ريسينغ البحرينية.

وجاءت مهرة جودلفني »فاينال سونغ« بإشراف سعيد 

الثالث،  املركز  في  بنتلي  هاري  وبقيادة  سرور  بن 

السباق  امليل،  ملسافة  السعودية  سامبا  ديربي  سباق 

باللقب  توج  حيث  سنوات،  الثالث  خليول  الكالسيكي 

املهر الياباني »فل فالت«.

تألق خيول راشد النعيمي
احتل جوادا الشيخ راشد بن حميد النعيمي، »فور ذا 

توب« بإشراف سالم بن غدير بن غدير وبقيادة ميكايل 

سيمار  ساتيش  بإشراف  كينغ«  و«غالديتر  برزلونا، 

املركزين الثالث ايضا.

االمتار  السباق حتى  وتصدر  مردودا طيبا  قدم  األول 

االخيرة، خالل أول األشواط في احلفل على كأس محمد 

يوسف ناغي للسيارات، ملسافة 2100 متر، الذي توج 

به ممثل البحرين »بورت ليونس« بإشراف فوزي ناس 

وبقيادة ادري دي فريز.اما »غالديتر كينغ« فقد اكتفى 

اجلوية  اخلطوط  كأس  سباق  في  ايض  الثالث  باملركز 

األرضية  على  متر   1200 ملسافة  سبرنت،  السعودية 

اململوك  سنترال«  »نيويورك  لقبه  انتزع  الذي  الرملية، 

لألمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

تتويج أحد األشواط.
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قدرة

غيث صقر يتوج باللقب  

محمد بن راشد يشهد السباق الرئيسي لمهرجان ولي عهد 
دبي للقدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  بحضور  الله«،  »رعاه 

السباق  فعاليات  دبي،  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن 

وتابع  للقدرة.  دبي  عهد  ولي  سمو  ملهرجان  الرئيسي 

يعتبر  الذي  للسباق  األربعة  املراحل  سموه، جانبا من 

أحد أهم البطوالت في روزنامة املوسم احمللي ويترقبه 

نخبة من املهتمني بهذا النوع من السباقات من داخل 

الدولة وخارجها.

استمرار الدعم
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

الـ  نسخته  في  للقدرة  دبي  عهد  ولي  مهرجان  بنجاح 

املتواصل  الدعم  استمرار  على  سموه  مشددا   ،12

لرياضة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة على وجه 

اخلصوص مما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محليًا 

اخليول  وجاهزية  الفرسان  كفاءة  من  ويرفع  وعامليًا 

للمنافسات العاملية.

وهي  دولية  سباقات  أربعة  على  املهرجان  واشتمل 

اإلسطبالت  وسباق  للسيدات،  املخصص  السباق 

اخلاصة، واالشتراك الفردي، ثم سباق كأس »اليمامة« 

املخصص لألفراس والسباق الرئيسي لكأس سمو ولي 

عهد دبي للقدرة ملسافة 119 كلم .

تألق الفارس غيث 
توج الفارس غيث عبدالواحد صقر بلقب السباق على 

 ، )M7( صهوة اجلواد »تيسكا ال مجوري« إلسطبالت

قاطعًا املسافة بزمن قدره 4:01:25 ساعات ومبعدل 

سرعة بلغ 29.57 كلم/ ساعة. وجاء في املركز الثاني 

»كاستلبار  صهوة  على  املري  محمد  أحمد  حمدان 

 4:02:15 قدره  بزمن   )F3( إلسطبالت  جير«  توب 

ساعات، فيما حل في املركز الثالث رفيقه في اإلسطبل 

عيسى سعيد العويسي على صهوة »روكبيلي« وسجل 

4:05:54 ساعات.

سعيد الطاير: نتشرف بالمهرجان
تقدم سعيد الطاير رئيس مجلس إدارة مجموعة ميدان 

الى  والتقدير  بالشكر  للفروسية،  نادي  رئيس  ونائب 

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 

عهد دبي، على دعمه لهذا املهرجان الذي يقام سنويا 

دعمًا للفروسية.

وقال الطاير ان نادي دبي للفروسية ومدينة دبي الدولية 

تضم  التي  الفعالية  هذه  باستضافة  يتشرفان  للقدرة 

مجموعة متنوعة من السباقات تغطي معظم الفئات من 

إسطبالت كبرى وسباقات خاصة بالسيدات وسباقات 

للمواطنني باإلضافة الى سباقات خاصة بفئة األفراس.

للفروسية  دبي  ونادي  ميدان  مجموعة  في  اننا  وقال 

نقدر هذا الدعم الكبير من فارس الشباب سمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والذي يسهم في 

رقي وتطور الفروسية بالدولة.

والكمدة  اليمامة  بلقب  تحتفظ   )F3(
تنال لقب اإلسطبالت الخاصة

لقب سباق  على  احلفاظ  في   )F3( إسطبالت   جنحت 

على  الثالث  للعام  لألفراس،  املخصص  للقدرة  اليمامة 

بلقب  العامري  علي  الله  عبد  حلق  ان  بعد  التوالي 

السباق، على صهوة الفرس “مزيونة” ضمن فعاليات 

ولي  سمو  ملهرجان  عشر  الثانية  للنسخة  الثالث  اليوم 

محمد بن راشد مع الفرس »فلورا« بحضور فيصل القاسمي.

محمد بن راشد خالل حضور السباق.

محمد بن راشد يهنئ إحدى الفائزات.
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قدرة

اما  يوم االربعاء املاضي،  أقيم  الذي  للقدرة  عهد دبي 

ثاني فعاليات املهرجان الذي أقيم يوم الثالثاء وخصص 

الفردي  واالشتراك  اإلسطبالت اخلاصة  كأس  لسباق 

ملسافة 119 كلم، فقد انتزع لقبه الفارس أحمد صالح 

إلسطبالت  “جبوالني”  الفرس  صهوة  على  الشحي، 

الكمدة لقب للقدرة ملسافة 100 كلم،

 العامري سعيد بالفوز
عبر بطل السباق الفارس عبد الله العامري عن سعادته 

مهرجان  اليمامة ضمن  بسباقي  بالفوز  ثنائية  بتحقيق 

مهرجان  في  وجميلتي  للقدرة،  دبي  عهد  ولي  سمو 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، 

وقال أن حتقيق الفوز في السباقني يعتبر فخر له.

وقال »مزيونة« استطاعت أن تواصل تألقها بتحقيق هذه 

الثنائية، مشيرا إلى أن السباق جاء قويا وسريعا وشهد 

منافسة قوية خاصة من قبل الفرس »فلورا« التي الزمها 

سوء الطالع. 

وأشاد بفريق إسطبالت إسطبالت )F3( بقيادة سمو 

وقال  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ 

بطل السباق ملّوحًا بعالمة النصر لدى خط النهاية. تتويج الفائزين.

محمد بن راشد يتابع السباق.



2627 26

قدرة

خيول  تألق  سبب  هي  ومتابعته  سموه  توجيهات  ان 

اإلسطبل، معربا عن أمله في مواصلة االنتصارات في 

السباق الكبير يوم السبت.

 إسطبالت الكمدة تخطف األضواء في 
اليوم الثاني

سباق  خالل  األضواء  الكمدة  إسطبالت  خطفت 

األول  املركزين  ونالت  رائع  بأداء  اخلاصة  اإلسطبالت 

قوية، وقاد  منافسة  شهد  الذي  السباق  في  والثالث 

حنكة  بكل  »جبوالني«  الفرس  الشحي  أحمد  الفارس 

التي  إبراهيم  منصور  املدرب  توجيهات  بتنفيذ  ملتزمًا 

مع  تام  وبتناغم  السباق  خالل  مرة  من  أكثر  تغيرت 

رفيقته الفارس ليلى املرزوقي التي حلت ثالثة.

4:13:27 ساعات  وقطع الشحي املسافة بزمن قدره 

ومبعدل سرعة بلغ 28.17 كلم/ساعة، تاله في املركز 

الثاني راشد حميد سعيد الغاندي على صهوة »بروج 

دي مينز كامب« إلسطبالت زعبيل مسجاًل 4:14:32 

دقيقة، فيما حلت في املركز الثالث ليلى املرزوقي على 

صهوة »تونكي« وهي أيضًا إلسطبالت الكمدة.

“جبوالني” تتصدر
القوية  الفرس  وفرضت  وقويا  مثيرًا  السباق  جاء 

»جبوالني« سيطرتها املطلقة على مجرياته منذ انطالقته 

حيث كانت ضمن خيول املقدمة في املرحلة األولى التي 

انفردت  القوية  الفرس  لكن  املراكز،  بتقارب  متيزت 

بالصدارة في بقية املراحل دون اي منافسة.

التعافي  بسرعة  أيضًا  والقوة  السرعة  بجانب  ومتيزت 

البيطرية  البوابة  إلى  تدخل  كانت  حيث  اإلجهاد  من 

احملددة  املهلة  انتظار  دون  القرية  إلى  دخولها  مبجرد 

للخيول للتبريد.

 الشحي فخور باللقب
أعرب بطل السباق عن فخره بتحقيق الفوز بهذا اللقب 

الغالي الذي يحمل أسم سمو الشيخ حمدان بن محمد 

برعايته،  ويقام  دبي،  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن 

مستوى  قدمت  التي  »جبوالني«  الفرس  بأداء  مشيدًا 

رائعًا أكدت فيه أنها من أفضل األفراس.

وجود  وعدم  لتقدمه  اطمأن  أن  بعد  انه  الشحي  وقال 

مالحقة جدية من بقية الفرسان لم يضغط على اخليل 

وتركها تكمل بكل أريحية لتنال أحد أهم ألقاب املوسم 

املخصصة لإلسطبالت اخلاصة.
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سباق

السباق »18« لمضمار ميدان

»حكيم« لحمدان بن راشد يتوج بلقب الشوط الرئيس

حفل السباق الثامن عشرة ملضمار ميدان برعاية شركة 

وشيقة،  مثيرة  مبنافسات  العقاري،  للتطوير  عزيزي 

راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  »حكيم«  اجلواد  وتوج 

آل مكتوم بلقب الشوط اخلامس والرئيس، كما شهدت 

ايضا  وثنائية  املهيري،  للمدرب مصبح  ثنائية  األمسية 

لكل من الفارس جيم كرولي، انطونيو فريزو، و بريت 

دويل. ثنائية خالل السباق.

“زفير« يفتتح األمسية
افتتح »زفير« للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، احلفل 

على  متر   1800 ملسافة  األول  الشوط  في  بالفوز 

ألف   165 جوائزه  قيمة  والبالغة  العشبي  املضمار 

درهم، وقاد اجلواد الفارس جيم كرولي بإشراف املدرب 

دقيقة   1.51.47 قدره  زمنًا  مسجاًل  سيمار،  ساتيش 

وبفارق رقبة عن الوصيف »روز جري« للشيخ جمعة بن 

دملوك آل مكتوم بقيادة ميجان نيكولز، وإشراف املدرب 

ساميون كريسفورد. وحل ثالثًا »بدوينز بوي« لـ»أبوظبي 

ريسنج« بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف املدرب 

هالل العلوي.

“إمبورتانت ميشن« يكسب الثاني
آل  دملوك  بن  جمعة  للشيخ  ميشن«  »إمبورتانت  انتزع 

على  متر   1200 ملسافة  الثاني  الشوط  لقب  مكتوم، 

املضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 190 ألف درهم، 

بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف املدرب سالم بن 

 3 وبفارق  دقيقة   1.10.94 قدره  زمنًا  مسجاًل  غدير 

أطوال ونصف طول عن »بيلجرميز تريشر« لعيالن حمد 

وإشراف  أوشي  تاغ  الفارس  بقيادة  املهيري  كدفور 

املدرب ساتيش سيمار. وجاء في املركز الثالث »مترفع« 

لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس 

جيم كراولي وإشراف املدرب مصبح املهيري.

“دوسك« بطل الثالث
فاز »دوسك« حملمد خليفة البسطي، بلقب الشوط الثالث 

ملسافة 1200 متر على املضمار العشبي والبالغة قيمة 

جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس انطونيو فريزو 

قدره  زمنًا  مسجاًل  املهيري  مصبح  املدرب  وإشراف 

»تدبير«  الوصيف  عن  رقبة  وبفارق  دقيقة   1.09.88

بقيادة  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو 

شاربي.  إروين  املدرب  وإشراف  دويل  بريت  الفارس 

وحل ثالثًا »طنني« اململوك أيضًا لسمو الشيخ حمدان 

مازور  اشتيبان  الفارس  بقيادة  مكتوم،  آل  راشد  بن 

وإشراف املدرب مصبح املهيري.

“كاليفورنيا جامبو« يقتنص الرابع
الشوط  لقب  بلقاسم  ألحمد  جمبو«  »كاليفورنيا  حقق 

الرابع ملسافة 1400 متر على املضمار الرملي والبالغة 

قيمة جوائزه 170 ألف درهم، بقيادة الفارس انطونيو 

زمنًا  مسجاًل  املهيري،  املدرب مصبح  وإشراف  فريزو 

عن  طول  وربع  طولني  وبفارق  دقيقة   1.24.92 قدره 

»جيرنسي« حملمد خليفة البسطي بقيادة الفارس سام 

في  وجاء  واتسون.  دوج  املدرب  وإشراف  هتشكوت 

بقيادة  اجلنيبي  مبارك  جلمعة  »جيرفيز«  الثالث  املركز 

راشد  علي  املدرب  وإشراف  بايفا  ساندرو  الفارس 

الريحي.

“حكيم« يتوج بالخامس
توج »حكيم« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

لقب الشوط اخلامس الرئيس ملسافة 1600 متر على 

ألف   185 جوائزه  قيمة  والبالغة  العشبي  املضمار 

املدرب  وإشراف  كراولي  جيم  الفارس  بقيادة  درهم، 

 1.36.85 قدره  زمنًا  مسجاًل  الرايحي،  راشد  علي 

اململوك  »املرعب«  الوصيف  عن  أنف  وبفارق  دقيقة 

وإشراف  جارا  فرناندو  الفارس  بقيادة  لسموه  أيضًا 

»نايسالير«  ثالثًا  وحل  الرايحي.  راشد  علي  املدرب 

لفريق البحرين للسباقات بقيادة الفارس كيفني ستوت 

وإشراف املدرب جابر رمضان.

“تريدس مان« في السادس
الترفيهية،  للسباقات  لإلمارات  مان«  »تريدس  خطف 

الفوز بالشوط السادس ملسافة 1900 متر على املضمار 

الرملي والبالغة قيمة جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة 

واتسون  دوج  املدرب  وإشراف  دويل  بريت  الفارس 

نصف  وبفارق  دقيقة   1.59.79 قدره  زمنًا  مسجاًل 

طول عن »كيسي جونز« لناصر عسكر بقيادة الفارس 

انطونيو فريزو وإشراف املدرب مصبح املهيري. وجاء 

خليفة  حملمد  فرانسيه«  »كوارتير  الثالث  املركز  في 

البسطي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف املدرب 

علي راشد الرايحي.

“هارد تاسكماستر« نجم الختام
اختتم األمسية اجلواد »هارد تاسكماستر« بالفوز بلقب 

الشوط السابع واخلتامي لألمسية ملسافة 2435 مترًا 

على املضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 185 ألف 

درهم بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف املدرب فوزي 

ناس مسجاًل زمنًا قدره 2.31.77 دقيقة وبفارق رقبة 

للسباقات«  لـ»جاالكسي  »كونكلوجن«  الوصيف  عن 

بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف املدرب مصبح 

الفارس  بقيادة  »بيوفي« جلودلفني  ثالثًا  وحل  املهيري. 

كيفني ستوت وإشراف املدرب سعيد بن سرور.

الجواد »حكيم« لدى خط النهاية.
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كرنفال كأس دبي العالمي

رباعية لخيول جودلفين في حفل السباق التاسع

سباق

خالل  هارتيك«  »سوبر  رباعية  جودلفني  خيول  حققت 

والتي  العاملي  دبي  كأس  لكرنفال  التاسعة  األمسية 

محمد  »مدينة  برعاية  ميدان  مضمار  في  أقيمت 

رباعية   وجاءت  األول«،  احلي   - مكتوم  آل  راشد  بن 

خيول االسطبل األزرق عبر »ويل أوف ويسدوم« بطل 

»ميدان كالسيك«، »ستار سفاري« بطل الشوط الثالث، 

»سيكريت أدفايسور« بطل »بطولة ند الشبا«، و«فيلورم« 

بطل الشوط الثامن.

وتوج »مقرر« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

بلقب الشوط الرابع، فيما انتزع »بندر« للوثبة للسباقات 

لقب »اجلولة الثالثة – بطولة آل مكتوم للتحدي« للخيول 

العربية.

 “بندر« يكسب الخيول العربية
توج »بندر« العائد للوثبة للسباقات بلقب الشوط األول 

ملسافة  للتحدي«  مكتوم  آل  بطولة   – الثالثة  »اجلولة 

2000 متر »الفئة األولى« واملخصص للخيول العربية 

على املضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف 

املدرب  بإشراف  هارا  فرناندو  الفارس  بقيادة  دوالر 

دقيقة   2.16.84 قدره  زمنًا  مسجاًل  اجلهوري  ماجد 

وبفارق ثالثة أرباع الطول عن الوصيف »آر بي تكساس 

هولد إي إم« لـ«بايرلي« للسباقات بقيادة الفارس باتريك 

دوبس وإشراف املدرب دوج واتسون.

وحل في املركز الثالث »مواهب« لصاحب السمو رئيس 

الدولة بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف املدرب 

إيريك ليمارتنيل.

“ويل أوف ويسدوم«
يكسب ميدان كالسيك

الشوط  لقب  جلودلفني  ويسدوم«  أوف  »ويل  كسب 

الثاني »بطولة ميدان كالسيك« ملسافة 1600 متر على 

املضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دوالر 

شارلي  املدرب  وإشراف  بويك  ويليام  الفارس  بقيادة 

وبفارق  دقيقة   1.35.87 قدره  زمنًا  مسجاًل  آبلبي 

عنق عن »سايلنت نايت« بقيادة الفارس كارلوس لوبيز 

وإشراف املدرب باتريك واهل.

بقيادة  الثالث »اليت بالش« جلودلفني  املركز  وجاء في 

الفارس مايكل بارزالونا وإشراف املدرب شارلي آبلبي.

“ستار سفاري« نجم »الحي األول«
املدرب  بإشراف  جلودلفني،  سفاري«  »ستار  خطف 

لقب  بارزالونا  مايكل  الفارس  وبقيادة  آبلبي  شارلي 

ملسافة  ريزيدنسز«  األول  احلي  »كأس  الثالث  الشوط 

قيمة  والبالغة  العشبي  املضمار  على  متر   2000

جوائزه 135 ألف دوالر، مسجاًل زمنًا قدره 1.59.80 

»غياث«  باسم  واملسجل  السابق  الرقم  ومحطمًا  دقيقة 

»فرانز  الوصيف  وبفارق طول عن  دقيقة(   2.00.33(

مولن  ريتشارد  الفارس  بقيادة  علي  لسلطان  كافكا« 

»بندر« خالل السباق.
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وإشراف املدرب ساميون كريسفورد.

بقيادة  جلودلفني  طبريوس«  »لوشيوس  ثالثًا  وحل 

الفارس وليام بويك وإشراف املدرب شارلي آبلبي.

 “مقرر« يكسب الرابع

فاز »مقرر« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

بلقب الشوط الرابع »احلي األول مسابقة مسارات بلو 

فيوز« ملسافة 1600 متر على املضمار الرملي والبالغة 

قيمة جوائزه 135 ألف دوالر بقيادة الفارس فابريس 

زمنًا  مسجاًل  شاربي  إروين  املدرب  وإشراف  فيرون 

قدره 1.35.88 دقيقة وبفارق نصف طول عن »كابنت 

بارزالونا  مايكل  الفارس  بقيادة  لفينيكس  تراب«  فون 

وإشراف املدرب سالم بن غدير.

خليفة  حملمد  مون«  »ميستيك  الثالث  املركز  في  وجاء 

البسطي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف املدرب 

دوج واتسون.

“سيكريت أدفايسور« نجم »ند الشبا”
الشوط  لقب  جلودلفني  أدفايسور«  »سيكريت  انتزع 

اخلامس »بطولة ند الشبا« ملسافة 2810 أمتار »الفئة 

جوائزه  قيمة  والبالغة  العشبي  املضمار  على  الثالثة« 

300 ألف دوالر، بقيادة الفارس مايكل بويك وإشراف 

 2.55.64 قدره  زمنًا  مسجاًل  آبلبي  شارلي  املدرب 

»دبي  الوصيف  عن  طول  وربع  طول  وبفارق  دقيقة 

فيوتشر« جلودلفني بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف 

املدرب سعيد بن سرور.

الفارس  بقيادة  جلودلفني  هورايزون«  »دبي  ثالثًا  وحل 

كريستوف سوميلون وإشراف املدرب سعيد بن سرور.

“بارسيموني« يتوج بلقب »كيرلين”
الشوط  لقب  للسباقات  لـ»ريدام«  »بارسيموني«  حقق 

2000 متر  »بطولة كيرلني ستيكس« ملسافة  السادس 

على املضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف 

دوالر بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف املدرب دوج 

وبفارق  دقيقة   2.05.05 قدره  زمنًا  مسجاًل  اونيل 

 – جيوجن  لكو  »توداي«  عن  طول  أرباع  وثالثة  طولني 

سو بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف املدرب يوجن 

– كوان كيم. وجاء في املركز الثالث »امباسودوريال« 

جلني شابل هامي بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف 

املدرب جني شابل هامي.

الجهوري يهنيء الفارس بالفوز.



3637 36

حـــوار

احلرة،  دبي  سوق  حققت  عامًا   36 من  أكثر  خالل 

بالتجزئة  للبيع  سوق  أكبر  وأصبحت  كبيرًا  جناحًا 

الالمحدود  الدعم  وبفضل  العالم،  في  واحد  مطار  في 

آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو  من صاحب 

دبي،  حاكم  الورزاء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  وتوجيهات  ومبتابعة 

مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران املدني ورئيس سوق 

صالح تهلك في حوار مع »البادية”:

ارتفاع مبيعات سوق دبي الحرة إلى أكثر من ملياري دوالر 2019

دبي احلرة، حققت الشركة نسبة منو عالية حيث ارتفع 

حجم املبيعات من 20 مليون دوالر عند انطالقتها إلى 

أكثر من ملياري دوالر في 2019.

نائب  تهلك  صالح  السيد  مع  جلست  »البادية«  مجلة 

الرئيس التنفيذي لشؤون اخلدمات املؤسسية، للحديث 

للمرحلة  للشركة وخططها  والنجاح  التميز  أسباب  عن 

املقبلة وغيرها من األمور املتعلقة بعمل الشركة.

في بداية سوق دبي احلرة قبل أكثر من في بداية سوق دبي احلرة قبل أكثر من 3636 سنة، كان  سنة، كان 

  2020 حوالي  مبيعاتكم  حجم  وبلغ  موظف  حوالي   مبيعاتكم  حجم  وبلغ  موظف   100100 هناك هناك 

يعملون  الذين  املوظفني  أمريكي. كم عدد  يعملون مليون دوالر  الذين  املوظفني  أمريكي. كم عدد  مليون دوالر 

اآلن وما تبقى من اجليل األول املؤسس؟اآلن وما تبقى من اجليل األول املؤسس؟

لدينا اآلن 6,100 موظف يعملون لدينا ومن بني 100 

24 منهم  لدينا  موظف من اجليل »املؤسس«، ال يزال 

في اخلدمة، وهذا إجناز رائع. ويشمل هذا بالطبع نائب 

مكالغلني،  كولم  التنفيذي،  والرئيس  التنفيذي  الرئيس 

الذي كان معنا منذ البداية. وخالل آخر 36 عاما، كان 

كولم وراء منو شركتنا من حيث حجم املبيعات من 20 

مليون دوالر إلى أكثر من ملياري دوالر في 2019.

  700700 من  أكثر  على  دبي  في  احلرة  السوق  من حصلت  أكثر  على  دبي  في  احلرة  السوق  حصلت 

جائزة تشيد بالنجاح الكبير الذي حتقق في مجال البيع جائزة تشيد بالنجاح الكبير الذي حتقق في مجال البيع 

بالتجزئة في مطار دبي الدولي. ما سبب هذا النجاح؟ بالتجزئة في مطار دبي الدولي. ما سبب هذا النجاح؟ 

ما هي مزايا السوق احلرة في دبي التي جعلتها تكتسب ما هي مزايا السوق احلرة في دبي التي جعلتها تكتسب 

ثقة املستهلك/املسافر؟ثقة املستهلك/املسافر؟

هناك عدة عوامل وراء منو سوق دبي احلرة، وهي أكبر 

سوق للبيع بالتجزئة في مطار واحد. أواًل، الدعم الذي 

نحصل عليه من حكومة دبي، وال سيما من سمو الشيخ 

للطيران  دبي  هيئة  رئيس  مكتوم،  آل  بن سعيد  أحمد 

كبيرًا  دورًا  لعب  قد  احلرة  دبي  سوق  ورئيس  املدني 

في جناحنا. لقد مت منحنا حرية كبيرة وتشجيعًا لتنمية 

أعمالنا منذ اليوم األول.

عمالء  خدمة  توفير  هي،  كما  األساسية  أهدافنا  ظلت 

على مستوى عاملي، وتوفير مجموعة واسعة من املنتجات 

عالية اجلودة، وتوفير قيمة مقابل املال، وكل ذلك في بيئة 

الكبيرة  استثماراتنا  واصلنا  كما  العمالء.  على  تركز 

للبيع بالتجزئة وعروض  في تطوير وتوسيع مساحاتنا 

البيع. وواصلنا العمل عن كثب مع موردينا وشركائنا 

ستخدم  انها  نعتقد  التي  واالبتكارات  الترقيات  بشأن 

عمالئنا بشكل جيد وستزيد املبيعات. وأعتقد أن لدينا 

أفضل فريق من املوظفني في العالم، وهم مدربون جيدًا 

ومتحمسون، ما ينعكس إيجابيًا على أعمالنا.

املوظفني في جميع  لالهتمام مالحظة وجود  املثير  املوظفني في جميع من  لالهتمام مالحظة وجود  املثير  من 

املواقع باإلضافة إلى التنوع الكبير من حيث اجلنسيات، املواقع باإلضافة إلى التنوع الكبير من حيث اجلنسيات، 

ما سر هذا التنوع وما الفائدة التي يجلبها للسوق؟ما سر هذا التنوع وما الفائدة التي يجلبها للسوق؟

يعمل في سوق دبي احلرة حاليًا 6,100 موظف من 46 

جنسية مختلفة، ويأتي عمالؤنا من كافة أنحاء العالم، 

لذلك نعتقد أنه من املهم جدًا أن ينعكس مزيج موظفينا، 

سبيل  على  املتجر.  في  يعملون  الذين  أولئك  وخاصة 

املثال، عندما بدأنا في إستقبال الركاب الصينني، بدأنا 

اخلطوة  تلك  وكانت  الصني  من  أشخاص  توظيف  في 

ناجحة، ولدينا حاليًا أكثر من 800 موظف صيني.

املهني، قامت سوق دبي احلرة  التميز  املهني، قامت سوق دبي احلرة إلى جانب هذا  التميز  إلى جانب هذا 

كيف  الكبرى،  الرياضية  البطوالت  من  عددًا  كيف برعاية  الكبرى،  الرياضية  البطوالت  من  عددًا  برعاية 

أم  ستتوسع  هل  املستقبل،  في  الرعاية  هذه  أم ستبدو  ستتوسع  هل  املستقبل،  في  الرعاية  هذه  ستبدو 

ستبقى كما هي اآلن؟ستبقى كما هي اآلن؟

الرياضية  الفعاليات  رعاية  أن  مبكر  وقت  منذ  قررنا 

قياسه  إلى جمهور واسع ميكن  للوصول  وسيلة جيدة 

من   2.5% حوالي  إستثمار  إلى  نتطلع  جيد.  بشكل 

الرعاية  يشمل  والذي  التسويق،  مجال  في  أرباحنا 

الرياضية. تعد الرعاية الرياضية طريقة جيدة للترويج 

املتفرجني.  مع  جيدًا  شعورًا  تولد  كما  عاملي،  جلمهور 

للتنس  احلرة  دبي  بطولة  ضمت  املثال،  سبيل  على 

أكثر  لدينا  وكان  العالم،  في  الالعبني  أفضل   2020
للتنس  احلرة   السوق  معلب  في  متفرج  ألف   82 من 

على مدى اسبوعني، وهي بطولة رائعة ومحبوبة من قبل 

املعجبني. وأحد أهم األمور هو أن التغطية التلفزيونية 

حققت  وقد  العالم،  أنحاء  جميع  في  معروضة  للبطولة 

 1.3 بقيمة  إيرادادت  اإلعالمية  التغطية  املاضي  العام 

هذا  العالمة  تلك  جتاوز  ونتوقع  أمريكي،  دوالر  مليار 

العام عندما نتلقى التقارير السنوية. يتم التواصل معنا 

ال  ولكن  جديدة،  رعاية  عروض  بخصوص  باستمرار 

ميكننا أن نكون في كل مكان، وعلينا أن نرفض بعض 

ونحن  لدينا،  احلالية  الرعاية  تعزيز  أجل  من  العروض 

سعداء بسجلنا للرعاية وهو مليء للغاية.

ما هو تأثير املهرجان واألحداث الرياضية على قطاع ما هو تأثير املهرجان واألحداث الرياضية على قطاع 

دبي  مهرجان  خاص  وبشكل  عام  بشكل  دبي التجزئة  مهرجان  خاص  وبشكل  عام  بشكل  التجزئة 

للتسوق؟للتسوق؟

فريق العمل بسوق دبي الحرة مع الرئيس التنفيذي.

شعار سوق دبي الحرة في أعرق مضامير السباقات.

صالح تهلك.
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حـــوار

الرياضية عاماًل مساهمًا  والفعاليات  تبقى املهرجانات 

جتذب  فهي  والسياحية،  االقتصادية  دبي  أهداف  في 

املاليني من الناس ونتيجة لذلك يسافر الكثير منهم عبر 

مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي ويتسوقون 

في سوق دبي احلرة. ويلعب مهرجان دبي للتسوق الذي 

يجذب الكثير من الزوار إلى دبي في بداية العام، دورًا 

هامًا في دفع قطاع البيع إلى األمام، وبالنسبة لسوق 

دبي احلرة، زيادة الزوار تعني أن لدينا فرصة لزيادة 

إلى  وحتوليهم  املسافرين  هؤالء  من  فرد  لكل  اإلنفاق 

منتجات  بيع  نضمن  بأن  مهمتنا  تقتضي  مشترين. 

أن  يجب  لذلك  املسافرين،  جميع  من   50% حلوالي 

هو  وهذا  املسافرين،  عدد  زيادة  مع  مبيعاتنا  ترتفع 

احلال.

ايرلندا  ملهرجان  رعايتها  احلرة  دبي  سوق  ايرلندا مددت  ملهرجان  رعايتها  احلرة  دبي  سوق  مددت 

الشهير لسباق اخليل، ما هي اإلضافات التي تقدمها الشهير لسباق اخليل، ما هي اإلضافات التي تقدمها 

هذه الرعاية؟هذه الرعاية؟

قامت سوق دبي احلرة بتمديد رعايتها لسباق الداربي 

رعاية  على  وافقنا  كما  اخرين،  عامني  ملدة  االيرلندي 

خمسة سباقات إضافية ستستفيد جميعها من الزيادات 

اجلوائز  إجمالي  رفع  ومت  املالية.  اجلوائز  في  الكبيرة 

املالية لسباق الداربي االيرلندي يوم السبت 27 يونيو 

من مليوني يورو في 2019 إلى 2.25 مليون يورو لعام 

2020. وفي عام 2021 سيكون احلد األدنى جلميع 

السباقات 100 ألف يورو. 

جنحت سوق دبي احلرة في إقامة عالقات مثمرة وطويلة جنحت سوق دبي احلرة في إقامة عالقات مثمرة وطويلة 

الرسمي  الراعي  وأصبح  نيوبري،  مضمار  مع  الرسمي األمد  الراعي  وأصبح  نيوبري،  مضمار  مع  األمد 

سباقات  أهم  أحد  ميتينغ،  ترايالز  سبرينغ  سباقات حلفل  أهم  أحد  ميتينغ،  ترايالز  سبرينغ  حلفل 

ما هي عالمات  امللكة.  والذي حتضره جاللة  ما هي عالمات املضمار  امللكة.  والذي حتضره جاللة  املضمار 

وجودكم في هذا املضمار العريق؟وجودكم في هذا املضمار العريق؟

ترفع سوق دبي احلرة بانتظام العلم األحمر واألصفر 

في اململكة املتحدة ملدة يومني في السباقات في شهري 

وهو  العريق،  نيوبري  مضمار  في  وسبتمبر  أبريل 

دبي  سوق  مشاركة  وأن  خاصًة  للغاية  مهم  مضمار 

مع  هنا  بدأت  البريطاني  السباقات  مشهد  في  احلرة 

سباق فريد دارلينغ ستيكس في أبريل من عام 1996. 

ونظرًا للوضع الراهن، لن ينطلق سباق دبي ديوتي فري 

ستيكس في أبريل املقبل لكننا نتوقع العودة إلى نيوبري 

في سبتمبر.

أرقى  من  واحدة  للتنس  الدولية  دبي  بطولة  أرقى أصبحت  من  واحدة  للتنس  الدولية  دبي  بطولة  أصبحت 

البطوالت الدولية، واآلن متت إضافة بطولة كرة السلة البطوالت الدولية، واآلن متت إضافة بطولة كرة السلة 

الدولية، ما هي رؤيتكم والفوائد الترويجية التي جتلبها الدولية، ما هي رؤيتكم والفوائد الترويجية التي جتلبها 

مثل هذه البطوالت الكبرى؟مثل هذه البطوالت الكبرى؟

ذلك  ويضم  به،  نقوم  ما  كل  وحساب  بقياس  نقوم 

لقد  التلفزيون.  ووقت  اإلعالمية  والتغطية  االشارات 

أعددنا تقريرًا عن بطولة دبي للتنس التي تقام في دبي 

وفي العام املاضي أنتجت ما يقدر بـ1.3 مليار دوالر من 

العرض التلفزيوني لدبي، منها 445 مليون دوالر لعالمة 

سوق دبي احلرة التجارية وحدها. وكانت البطولة التي 

احتفلت هذا العام بالذكرى السنوية العشرين ألسبوع 

والعشرين  الثامنة  والبطولة  التنس  محترفات  رابطة 

رائعًا  جناحًا  احملترفني  التنس  العبي  رابطة  ألسبوع 

آخر. لقد قمنا برعاية بطولة دبي الدولية لكرة السلة منذ 

إنطالقها قبل 31 عامًا، ويسعدنا اإلستمرار في البطولة 

كرعاة ألحد الفرق املنافسة. 

السيد صالح تهلك، أنت مدير البطولة لنسخة هذا العام السيد صالح تهلك، أنت مدير البطولة لنسخة هذا العام 

مستوى  في  رأيك  فما  للتنس،  احلرة  دبي  بطولة  مستوى من  في  رأيك  فما  للتنس،  احلرة  دبي  بطولة  من 

املنافسة من واحلضور اجلماهيري واملشاهدة الدولية؟املنافسة من واحلضور اجلماهيري واملشاهدة الدولية؟

من  رائعني  أسبوعني  دبي  في  التنس  مشجعو  عاش 

أخرى،  مرة  العالم  في  الالعبني  أفضل  بني  املنافسة 

املنافسة رفيعة املستوى، من املستحيل  ومع مثل هذه 

التنبؤ بالنتيجة النهائية، واليقني الوحيد هو أن املنافسة 

أسفرت عن العديد من النتائج املفاجئة ومعارك طاحنة 

بلقب  التتويج  أجل  يتنافس اجلميع بشراسة من  حيث 

البطولة. 

بطولة  تاريخ  في  تنافسية  األكثر  األسابيع  هذه  كانت 

دبي احلرة للتنس، حيث اضطر كال البطلني إلى حفظ 

لقبه،  على  احلصول  قبل  األسبوع  املباراة خالل  نقطة 

حفظ  إلى  هاليب،  سيمونا  السيدات  بطلة  واضطرت 

نقطة املباراة في مباراتها اإلفتتاحية ضد أنس جابر، 

نقاط  ثالث  حفظ  إلى  ديوكوفيتش  نوفاك  اضطر  كما 

مباراة ضد غايل مونفيس في الدور نصف النهائي.

حتتفل  هاليب  سيمونا  نشاهد  أن  الرائع  من  وكان 

بالذكرى العشرين لرابطة محترفات التنس بالتزامن مع 

واحدة  وكذلك مشاهدة  دبي،  في  الثاني  بلقبها  فوزها 

ريباكينا  إلينا  وهي  إثارًة  اجلدد  الالعبني  أكثر  من 

ديوكوفيتش  نوفاك  نهنئ  كما  الثاني.  املركز  صاحبة 

على إحرازه اللقب رقم 79 في مسيرته واخلامس في 

دبي، وستيفانوس تسيتسيباس على الوصول إلى الدور 

النهائي مرة أخرى.

رياضية  كوجهة  لدبي  الترويج  في  يستمر  احلدث  هذا 

بارزة جتذب املشجعني من جميع أنحاء العالم، ويتمتع 

وأفريقيا  وآسيا  أوروبا  عبر  عاملية  بتغطية  احلدث 

مثيرة  بطولة  إلى  اآلن  نتطلع  واألمريكتني.  وأستراليا 

بنفس القدر في عام 2021.

رعاية الفعاليات الرياضية وسيلة جيدة للوصول 
إلى أكبر عدد من الجمهور الملكة اليزابيث الثانية تستقبل مكالغلين وصالح تهلك.
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ذهبيتان لمربطي دبي وعجمان

خيول اإلمارات تهيمن على القاب دولية أبوظبي

جمال الخيل

هيمنت خيول اإلمارات على القاب بطولة أبوظبي الدولية 

الثالثاء  أختتمت  التي   ،2020 العربية  اخليول  جلمال 

25 فبراير املاضي بنادي أبوظبي للفروسية، وشهدت 

مشاركة 215 جوادًا من أنقى سالالت اخليول العربية 

األصيلة، وأقيمت البطولة التي استمرت 4 أيام برعاية 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

البطولة  ونظمت  الرئاسة،  وزير شؤون  الوزراء  مجلس 

ومتابعة  بإشراف  العربية،  للخيول  اإلمارات  جمعية 

الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس اجلمعية. 

 وذهبت ألقاب البطولة الى مرابط دبي وعجمان، ونال 

كل منهما ثنائية ذهبية، اما بقية األلقاب الذهبية فكانت 

من نصيب خيول الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل 

مكتوم، والدكتور غامن الهاجري.

حضور البطولة

شهد اخلتام وقام بتتويج الفائزين الشيخ زايد بنت حمد 

آل نهيان نائب رئيس جمعية اإلمارات للخيول العربية، 

الصديقة  االرجنتني  سفير  مولينا  أوغستني  وخورخيه 

لدى الدولة، وعبدالله املرر مدير املكتب التنفيذي لوزير 

شؤون الرئاسة، ومحمد احلربي املدير العام للجمعية، 

الشيخ  سمو  ملهرجان  التنفيذي  املدير  صوايا  والرا 

العربية  للخيول  العاملي  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 

األصيلة، وعدد من مالك ومدراء املرابط.

تألق “دي جورية” و”هند”
استهلت »دي جورية« األلقاب الذهبية ملربط دبي، حني 

تصدرت بطولة املهرات عمر سنة، تاركة املركز الثاني 

واللقب الفضي للمهرة »ام دي اس هند« لقصي عبيدالله، 

فيما حلت ثالثة ونالت البرونز »ع ج البراقة 3« ملربط 

عجمان.  وحققت »دي شعلة« للشيخ سعيد بن مكتوم 

املهرات،  لبطولة  الذهبي  اللقب  مكتوم،  آل  جمعة  بن 

وجاءت في الوصافة ونالت الفضة »ع ج براكه« ملربط 

بن  زايد  الشيخ  جائزة  املهرة  هذه  نالت  كما  عجمان، 

سلطان آل نهيان التي متنح ألفضل خيل في البطولة، 

وجاءت في املركز الثالث وحصلت على البرونزية »دي 

غرام« ملربط دبي.

“ع ج تريم” نجمة األفراس
األفراس،  بذهب  عجمان،  ملربط  ترمي«  ج  »ع  توشحت 

اللقب  على  دبي،  ملربط  سينيه«  »دي  حصلت   سفير االرجنتين يتوج العميري والشامسي بجأيزة فوز الفرس تريم بحضور الحربي.فيما 

التوحيدي والمرازيق يتسلمون جوأيز فوز دي شهير.

زايد بن حمد يكرم عبدالقادر السعدي بحضور الحربي.

زايد بن حمد.
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جمال الخيل

اللقب  على  لتحصل  عجمان  خيول  وعادت  الفضي، 

البرونزي عبر »ع ج اسياد«.

“دي شهير” بطل األمهار
دبي  ملربط  الثاني  الذهبي  اللقب  شهير«  »دي  أضاف 

الفضة  عندما، اعتلى صدارة األمهار عمر سنة، ونال 

»كيه ايه نيشان« خلالد غامن العميري، فيما ذهب اللقب 

البرونزي الى »إي اس صالح« للشيخ عبدالله بن ماجد 

القاسمي.

“متباهي الهواجر” يكسب الذهب

مربط  الى  األمهار  ذهبية  الهواجر«  »متباهي  واهدى 

ونال  وصيفا  وحل  الهاجري،  غامن  للدكتور  الهواجر 

البرونزي  اللقب  اما  دبي،  ملربط  »دي شخاط«  الفضة 

فقد كان من نصيب »بشير البشير« ملربط عبداللطيف 

بشير الرشيدي »الكويت«.

“ع ج مرزان” ينتزع لقب الفحول
استحوذ املخضرم  »ع ج مرزان« ملربط عجمان، بذهبية 

الفحول، تاركًا الوصافة واملركز الثاني للفحل »مسرور 

بن سعود  محمد  للشيخ  العائد  البداير  ملربط  البداير« 

اخلزنة«  محارب   « البرونزي  اللقب  وحصد  القاسمي، 

لعلي غامن بن هميلة املزروعي.

جوائز خاصة
توزيع  الدولية  أبوظبي  بطولة  النسخة من  شهدت هذه 

جوائز ألفضل عارض محلي ونالها محمد مهند منديلي، 

وجائزة ألفضل عارض دولي ونالها باولو كابيكي.

زايد بن حمد: التركيز على الجودة
أكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية 

اإلمارات للخيول العربية، أن نسخة 2020 من بطولة 

مع  تاتي  حيث  خاصة  أهمية  تكتسب  الدولية  أبوظبي 

إعالن القيادة الرشيدة بأن يكون 2020 عام االستعداد 

للخمسني، هذا اإلعالن الذي يضع أمام مختلف اجلهات 

االستعداد  تتضمن  واضحة  أجندة  وجود  ضرورة 

نحو مستقبل مشرق  السعي  في  نوعية  نقالت  لتحقيق 

للدولة في جميع املجاالت.

وقال أن البطولة بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 

أهم  كأحد  نفسها  ترسيخ  استطاعت  الرئاسة،  شؤون 

الوجهات للخيول العربية األصيلة. 

وأوضح الشيخ زايد بن حمد آل نهيان ان نسخة هذا 

شروط  رفع  بعد  اجلودة  على  تركيزها  تواصل  العام 

الصفوة  ملشاركة  ادى  مما  املشاركة،  للخيول  التأهيل 

بالبطولة  تليق  رفيعة  مستويات  تقدم  التي  اخليول  من 

الدولية. وتابع سموه ان نسخة هذا العام تشهد أيضا 

زيادة في اجلوائز لتشمل أصحاب املراكز السبعة في 

كل فئة، كما تشمل الزيادة أيضا ألبطوالت الستة، هذا 

فضاًل عن إضافة جائزة أفضل عارض محلي وأفضل 

عارض دولي، مضيفًا ان فعاليات ختام البطولة اشتملت 

أيضا على عروض فرسان شرطة أبوظبي.

وأشاد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بأداء العارضني 

املواطنني في مسابقات عروض اجلمال مشيرا الى ان 

اجلمعية تدعم وجودهم في هذا النشاط وستعمل على 

تذليل كل العقبات التي تعترض طريقهم.

ٔاحد الخيول امام لجنة التحكيم.

دي شهير.
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ختام مثير لدولية الشراع لجمال الخيل

ذهبيتان لألريام والفحل »برنس« أفضل خيل في البطولة

جمال الخيل

حققت إسطبالت األريام العربية ثنائية ذهبية خالل ختام 

 ،2020 العربية  اخليل  جلمال  الدولية  الشراع  بطولة 

وسط  الدولي  الرياضي  الفرسان  أقيمت مبنتجع  التي 

تنافسًا  وشهدت  واجلمال،  الفخامة  من  رائعة  أجواء 

مثيرًا بني أفضل اخليول العاملية املشاركة في احلدث.

وأقيمت البطولة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل 

أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب  نهيان، 

مباشر  وإشراف  مبتابعة  الشراع  إسطبالت  ونظمتها 

من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة 

للرياضة  مبارك  بنت  فاطمة  أكادميية  إدارة  مجلس 

النسائية رئيسة نادي أبوظبي والعني للسيدات.

تفوق خيول اإلمارات
البطولة،  القاب  اإلماراتية على معظم  سيطرت اخليول 

وجاءت الثنائية الذهبية إلسطبالت األريام عبر بطولتي 

املهرات عمر سنة واألفراس، وتوزعت البطوالت األخرى 

بن  عبدالله  والشيخ  والهواجر،  عجمان،  مرابط  على 

ماجد القاسمي، واوستروف »املانيا«.

ريعه  يعود  خيريا  مزادًا  البطولة  هامش  على  وأقيم 

من  شبوة  على  املزايدة  متت  حيث  السوريني  لالجئني 

الفحل العاملي، »مهادير اجلمال« .

وافتتحت »األريام بنفسج« الرصيد الذهبي إلسطبالت 

املركز  تاركة  سنة،  عمر  املهرات  لقب  حصدت  عندما 

البداير،  ملربط  البداير«  »ورد  للمهرة  والفضة  الثاني 

وحصلت على البرونز »دي سيرين« ملربط دبي.

الذهبي،  اللقب  مربط عجمان،  »ع ج سماره«  ومنحت 

الفضة  ونالت  الثاني  املركز  في  تلتها  املهرات،  لبطولة 

»نواهل« ملربط دبي، وكان البرونز من نصيب رفيقتها 

في املربط » دي غرام«.

إلسطبالت  الذهبية  الثنائية  ابال«  »األريام  وأكملت 

وجاءت  األفراس،  بطولة  بلقب  حلقت  عندما  األريام، 

في الوصافة »دي سينية« ملربط دبي، فيما حلت ثالثة 

ونالت البرونز »إي اس شيخة« للشيخ عبدالله بن ماجد 

القاسمي.

»اكساجون او اس« بطل األمهار
»املانيا«،  اوستروف  مربط  اس«  او  »اكساجون  توج 

اللقب  ونال  سنة،  عمر  األمهار  لبطولة  الذهبي  باللقب 

حصل  فيما  الهواجر،  ملربط  الهواجر«  »غالي  الفضي 

على البرونز »ارجوان البداير« ملربط البداير.

بذهبية  الهواجر،  ملربط  الهواجر«  »متباهي  وتوشح 

اللقب  على  وحصل  الثاني  املركز  في  تاله  األمهار، 

خلف  محمد  عبدالله  ملربط  شداد«  كيو  »اس  الفضي، 

في  ايه  »اعمار  نصيب  من  البرونز  كان  فيما  العتيبة، 

آي« ملربط اجلواهر.

ماجد  بن  عبدالله  للشيخ  برنس«  اس  »إي  واكتسح 

تاركًا  الذهبي،  اللقب  ونال  الفحل،  بطولة  القاسمي، 

املركز الثاني البيه الفحل الشهير »إي اس سراب« وهو 

أيضا للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحل ثالثًا ونال 

البرونز »األريام بارع« إلسطبالت األريام.

جوائز خاصة لبطولة الشراع
خاصة  جوائز  الرئيسية،  البطوالت  بجانب  وأقيمت 

ببطولة الشراع، حيث نالت املهرة »ع ج سماره« جائزة 

الهواجر«  »غالي  املهر  وفاز  اإلناث،  من  رأس  أفضل 

بجائزة أفضل رأس من الذكور، فيما حصل الفحل »إي 

اس برنس« على جائزة أفضل خيل في البطولة. وفاز 

البلجيكية  وحصدت  مصور،  أفضل  بجائزة  طه  أحمد 

كاترين فانديك جائزة أفضل عارضة.

محمد العويس:
النجاح يتطلب مضاعفة الجهود

العليا املنظمة، عن  اللجنة  أعرب محمد العويس عضو 

من  البطولة  من  األولى  النسخة  بنجاح  سعادته  بالغ 

جميع النواحي التنظيمية والفنية فضاًل عن استقطابها 

لنخبة اخليول العربية األصيلة في العالم.

وقال ان هذا النجاح الكبير جاء بفضل الله ثم الرعاية 

نهيان،  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  سمو  من  الكرمية 

نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، واملتابعة 

بن  هزاع  بنت  فاطمة  الشيخة  من  املباشر  واإلشراف 

زايد آل نهيان.

يتطلب من  الذي حتقق  النجاح  أن هذا  العويس  وقال 

البطولة  هذه  لتظل  اجلهود  مضاعفة  املنظمة  اللجنة 

لنفسها ضمن نخبة  التي وضعتها  بذات على مكانتها 

بطوالت العالم، معربا عن سعادته بانطباعات املشاركني 

االيجابية ورضائهم عن البطولة.

جميع  الى  والتقدير  بالشكر  متوجها  حديثه  واختتم 

أعضاء اللجان الفنية والتنظيمية على جهودهم احلثيثة 

تقدم  كما  النجاح،  هذا  في  البالغ  األثر  لها  كان  التي 

لم  ملن  أوفر  حظًا  متمنيا  الفائزة  للمرابط  بالتهاني 

يحالفهم التوفيق.

من منافسات الختام. محمد العويس.

برنس وسراب ابطال الفحول.

النعيمي يستلم جأيزة فوز االريام ابال من سالم البراق.

احد الخيول خالل منافسات الختام.
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قفز الحواجز

حلق الفارس بروس غدين على صهوة جواده »بكاتوربس 

الكبرى  لوجنني  جائزة  بلقب  نيوزيلندا  إلى  في«  داني 

لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز احلواجز من 

فئة اخلمس جنوم، والتي جرت فعاليات نسختها الثالثة 

على التوالي )2018 ـ 2020( مبيدان الصالة املغطاة 

في نادي الشارقة للفروسية والسباق، كأول بطولة للقفز 

من الفئة الرفيعة تقام منافساتها بنجاح كبير ومشاركة 

واسعة من جنوم فرسان القفز حول العالم، في ميدان 

آخر جوالت  األوسط، متضمنة  الشرق  داخلي مبنطقة 

النسخة الـ16 لبطوالت الدوري العربي التأهيلي لكأس 

الس  مدينة  ستشهدها  والتي  احلواجز،  لقفز  العالم 

فيغاس بالواليات املتحدة األمريكية شهر أبريل القادم.

حضور رفيع
باجلائزة  الفائزين  وتّوج  البطولة  منافسات ختام  شهد 

الرئيس  القاسمي،  أحمد  بن  سلطان  الشيخ  الكبرى، 

لإلعالم،  الشارقة  مجلس  رئيس  للبطولة،  الفخري 

والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة 

الهاجري،  غامن  والدكتور  البطولة،  رئيس  للفروسية، 

ختام مثير لبطولة حاكم الشارقة الدولية للقفز

غدين يحلق بجائزة لونجين الكبرى والعويس بطل النجمتين

الدهامي،  وسامي  الفروسية،  الحتاد  العام  األمني 

عون،  وباتريك  السابعة،  اإلقليمية  املجموعة  رئيس 

الكبرى،  املدير اإلقليمي لشركة لوجنني راعية اجلائزة 

وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، 

مدير البطولة، والعديد من الشخصيات وضيوف احلدث 

من محبي  كبير  اإلمارات، وجمهور  وخارج  داخل  من 

رياضة القفز، واستمتع اجلميع مبا قدمه الفرسان من 

فعاليات  من  البطولة  تضمنته  ومبا  مبهر،  استعراض 

طيلة أيامها األربعة )5 ـ 8( فبراير.

بروس غدين يحقق أفضل زمن
رقم  )املشارك  غدين  بروس  النيوزيلندي  الفارس  جنح 

12( مع جواده »بكاتوربس« في أكمال اجلولة الثانية 
في أفضل زمن وبلغ )34.68( ثانية، والفارس البطل 

بالشارقة،  الفروسية  ميادين  على  األولى  للمرة  يطل 

والثانية في اإلمارات فقد سبق له املشاركة ضمن فريق 

بالده نيوزيلندا في بطولة كأس األمم في بطولة كأس 

رئيس الدولة الدولية لقفز احلواجز عام 2018، وحاز 

فريقه لقب الكأس وقتها، وحاز الفارس األملاني العاملي 

»سولد  باجلواد  األخير(  )املشارك  أملان  كريستيان 

في  الثانية  اجلولة  وأنهى  البطولة  وصافة  زد«  جولد« 

زمن بلغ )35.27( ثانية، وذهبت جائزة املركز الثالث 

إلى الفارس املصري عبد القادر سعيد )املشارك رقم 

9( بصحبة الفرس »أالناين دو فاينس« وأكمل اجلولة 
في زمن بلغ )35.30( ثانية، ونال به الصدارة املؤقتة 

قبل أن يزيحه عنها املتصدر أواًل ثم الوصيف ثانيًا.

سعيد بطل جائزة اتحاد اإلمارات
وفي منافسة جائزة احتاد اإلمارات للفروسية والسباق 

وقيمتها )95( ألف يورو، أقيم الشوط  قبل األخير من 

فئة اخلمس جنوم، مبواصفات اجلولة الواحدة مع جولة 

متايز، وتنافس على اجلائزة 45 فارسا وفارسة، وجنح 

بعد  التمايز  جولة  إلى  االنتقال  في  فارسًا   14 منهم 

إكمال اجلولة الرئيسة نظيفة دون خطأ، والتمايز أكمله 

7 فرسان دون خطأ، في تنافس محموم على الصدارة 
التي حسم أمرها لصاحله الفارس املصري عبد القادر 

سعيد بالفرس »آربيغ دو رو« وأكمل التمايز في زمن 

الفارس  أحرزه  الثاني  واملركز  ثانية،   )33.94( بلغ 

والزمن  »سنليزا«  بالفرس  ويتكر  جاك  البريطاني 

بايني  باولو  اإليطالي  الفارس  وحاز  ثانية،   )34.59(

التمايز  وزمن  »أوتافا«  بالفرس  الثالث  املركز  جائزة 

)36.55( ثانية. 

سيطرة فرسان اإلمارات
املراكز  على  احلواجز  لقفز  اإلمارات  فرسان  سيطر 

الشارقة  لوجنني  جائزة  منافسة  في  األولى  الثالثة 

النجمتني، مبواصفات  فئة  من  الدولية  للبطولة  الكبرى 

اجلولة الواحدة مع جولة متايز، وصمم مسارها الدولي 

عاطف شوقي مستعينًا بحواجز بلغ ارنفاعها )145( 

سم، وتنافس على جائزتها 40 فارسًا، وجنح منهم 10 

دون  وأكملها  التمايز،  جولة  إلى  االنتقال  في  فرسان 

خطأ 4 فرسان، منهم 3 فرسان من اإلمارات حازوا 

الصدارة واملركزين الثاني والثالث، لقب اجلائزة الكبرى 

أحرزه الفارس محمد أحمد العويس باجلواد »تسونامي 

ثانية   )39.39( بلغ  التمايز في زمن  وأكمل  دو هوز« 

على  به ضغطًا  وشكل  قبله  املشاركني  أزمنة  به  كسر 

فارسنا  من  جاءت  محاولة  وأقوى  بعده،  من  الفرسان 

وأنهى  زد«  كادانس  »كويل  باجلواد  الكربي  علي  حمد 

التمايز في زمن )39.52( ثانية بفارق أجزاء من الثانية 

عن املتصدر، وحاز جائزة املركز الثالث فارسنا الشاب 

والزمن  »البارز«  باجلواد  املرزوقي  العزيز  عبد  عمر 

)41.64( ثانية.

وأقيمت منافسة فئة النجمتني برعاية مستشفى الشارقة 

ارتفاعها  حواجز  على  املرحلتني  مبواصفات  للخيول، 

)130( سم، وتنافس فيه 76 فارسًا وفارسة، وأكمل 

في  الزمن  وبفارق  فارسًا،   16 خطأ  دون  املرحلتني 

البولندية  الفارسة  الصدارة  حازت  الثانية  املرحلة 

 )28.77( بالزمن  »كينامون«  واجلواد  موسيكا  أميليا 

فئة  نهائي  أقيم  اخلارجي  امليدان  أرضية  وعلى  ثانية، 

السابعة،  اإلقليمية  املجموعة  بدول  الشباب  الفرسان 

على  اجلولتني  ومبواصفات  الشراع  اسطبالت  برعاية 

جنح  فارسًا،   11 فيه  وتنافس  سم،   )135( حواجز 

إكمال اجلولتني دون خطأ، وحاز  4 فرسان في  منهم 

لقب الشباب الفارس األردني حمزة الكسواني والفرس 

»هابينس«.  

نهائي المجموعة السابعة
املجموعة  نهائي  أقيم  للفروسية  الشارقة  نادي  برعاية 

السابعة خليول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، وجاءت 

املنافسة مبواصفات اجلولتني، على حواجز )125( سم، 

ونال اللقب الفارس الشيخ علي جمال النعيمي باجلواد 

»جويب في دي ألساكر«، وأكمل اجلولة الثانية منفردًا 

جائزة  ونال  ثانية،   )64.60( بلغ  زمن  في  خطأ  دون 

بالفرس  احلوسني  أحمد  راشد  فارسنا  الثاني  املركز 

»جاسجا« مسجاًل )59.29( ثانية برصيد نقطة جزاء 

األولى،  اجلولة  في  املسموح  الزمن  لتجاوزه  واحدة 

وبنقطة جزاء واحدة في اجلولة األولى أيضًا حاز جائزة 

املركز الثالث الفارس الفرنسي فردريك ديفيد واجلواد 

»إمباير أيه اس« وسجل زمنا بلغ )60.58( ثانية.

وحاز صدارة اخليول الصغيرة عمر 7 سنوات في دول 

شني  اإليرلندي  الفارس  السابعة،  اإلقليمية  املجموعة 

اجلولة  وأنهى  دون«  ريجال  سفن  »زد  باجلواد  برين 

في  ثانية   )49.28( بلغ  زمن  في  خطأ  دون  الثانية 

اجلولة الثانية التي أكملها دون خطأ فارسان من بني 

19 فارسًا مشاركَا، وأكملتها دون نقاط جزاء الفارسة 
زمن  في  ديلوكس«  »كاسكاديلو  باجلواد  ترمي  نادية 

الفارس  الثالث  املركز  في  وجاء  ثانية،   )60.07( بلغ 

املصري محمد أسامة البرعي بالفرس »فليكا« والزمن 

)57.78( ثانية، وبرصيد نقطة جزاء واحدة في اجلولة 

األولى.

سلطان بن أحمد القاسمي، عبدالله القاسمي، غانم الهاجري، سلطان اليحيائي، سامي الدهامي، وباتريك عون، يتّوجون الفائزين.
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لعبة البولو: بين الممارسة واالحتراف ثمانية أشواطالعناية بحوافر الخيل.. صناعة دقيقة..

بيطار اخليول ميضي سنني عدة وهو يتعلم كيفية تشكيل 

حوافر وحدوات اخليل. تقوم مهنة البيطار على أساس 

بني  من  اخليل  حلوافر  بدقة  املالئمة  احلدوات  اختيار 

آالف األصناف املتوفرة، وضرورة التأكد من تطابقها 

مع القياسات املطلوبة يستخدم لهذه الغاية مجموعة من 

واملالقط  واملبارد  والكماشات  السكاكني  مثل  األدوات 

لتجهيز حوافر وحدوات اخليل، ومن ثم يتم وضع احلذاء 

الساخن على احلافر.

يقال إن لعبة البولو جواز عبور إلى العالم، ويشار إلى 

الالعب في لعبة البولو بـ “هانديكاب”.

البولو  العب  يد  على  هاٍو  متدرب  ميلر،  آليسن  ويقول 

البولو  لعبة  ممارسة  بدأ  إنه  بيريز  فاكوندو  املشهور، 

قبل ثماني سنوات خالل رحلته إلى األرجنتني. وباتت 

على سرج  يقضيه  الذي  الزمن  أن  احلياة  في  فلسفته 

احلصان، ال يعتبر مضيعة للوقت.

بعد  البولو  للعبة  الروحي  املوطن  األرجنتني  وتعتبر 

في  وبريطانيون  إيرلنديون  مهندسون  قدمها  أن 

البقر  ينطلق منه أفضل رعاة  إذ  التاسع عشر،  القرن 

األرجنتينيني، أو ما يسمى “غوتشز”، واخليول القوية 

في  اخلاصة  العقارات  من  العديد  وتقدم  والذكية. 

األرجنتني فرصا للمهتمني بقضاء عطلة خاصة ملمارسة 

البولو، والتي تعتبر بالنسبة للمبتدئني مثل الدخول بني 

هناك  ومن  املقدسة.  األرض  إلى  احلجيج  من  حشد 

واحدة،  بيد  اخليل  ركوب  كيفية  تعلم  للمبتدئني  ميكن 

واستخدام األخرى ألرجحة مضرب الكرة.

وتعتبر رياضة البولو مثل باقي أنواع الرياضة في حقل 

أنها  إال  معًا،  والنساء  الرجال  يتنافس  إذ  الفروسية، 

الالعبني ومحاولة إقصاء اخلصم  تنفرد باالتصال بني 

عن الطريق نحو تسجيل الهدف.

واحدة  كل  اخليل،  حدوة  أصناف  من  العديد  هناك 

, هناك حدوات مصنوعة من  مصممة بشروط محددة 

من  احلصان  ليتمكن  الوزن،  خفيف  األلومينوم  مادة 

الركض بشكل جيد وبسرعة. ولكن حدوات األلومنيوم 

تتلف بسرعة.

هذه املهنة محفوفة باملخاطر في ظل شعبيتها وأسلوب 

معرض  البيطار  أن  خصوصًا  الهواء،  في  ممارستها 

خلطر اإلصابة خالل عنايته باخليل. وجدت هذه املهنة 

اإلدارية  الهيئة  وهي  للبولو،  هرلينغام  جمعية  وأفادت 

 3 حوالي  هنالك  بأن  املتحدة  اململكة  في  البولو  للعبة 

آالف شخص ميارس رياضة البولو، منهم أقل من 10 

العبًا  زلت  ما  “أنا  ميلر:  ويقول  محترفني.  املائة  في 

مبتدئًا ومصنفا بالرقم واحد هانديكاب، وهو التصنيف 

الذي ما زلت عليه منذ عدة سنوات.”

ويتم تصنيف العبي البولو على مقياس من 10-2 وفقًا 

أعلى تصنيف محتمل.  10 هو  رقم  ويعتبر  ملهاراتهم، 

تسجيل  في  الهانديكاب  البولو  العب  تقييم  ويعتمد 

األهداف على االستراتيجية واملهارة في ركوب اخليل.

وجتدر اإلشارة إلى، أنه من الصعب جدًا الوصول إلى 

يزيد  ال  التصنيف  هذا  أحرزوا  فمن   ،10 التصنيف 

العالم،  مستوى  على  العب   12 إلى   10 عن  عددهم 

ومعظمهم من األرجنتني.

ويصنف فاكوندو بيريز، البالغ من العمر )28 عامًا(، 

غول”   10“ الثانية  املرتبة  في  البولو  العبي  أبرز 

األعلى على العالم، وينافس الالعب األرجنتيني أدولفو 

كامبياسو في االستيالء على املرتبة األولى.

فريق  الذروة األجنليزي في  بيريز خالل موسم  ويلعب 

زاكارا، والذي أحرز بطولة كأس امللكة في نهاية هذا 

في  تدريبه  على  وافق  بيريز  إن  ميلر  ويقول  االسبوع. 

السنني،  آالف  منذ  الفن  أنواع  من  ونوع  كوظيفة 

وتتضمن مهارات عدة كاحلدادة والفروسية.

كالغاري ستامبيد واحد من أشهر مسابقات الفروسية 

مدينة  في  متوز  يوليو/  في  سنويا  ويعقد  العالم  في 

لبياطرة  السنوية  العالم  بطولة  يستضيف  حيث  كندا، 

اخليل يجب على املتنافسني في بطولة العالم أن يعملوا 

خالل مدة معينة أمام جلنة من القضاة. وال يزيد عدد 

املتنافسني عن الستني.

مركز التدريب اخلاص بفريق زاكارا.

ويعتقد بيريز بأن امليزة األساسية في العب البولو هو 

الشعور بالراحة، ويستشهد بأحد األمثال قائال: “إذا لم 

تكن تشعر بالراحة على ظهر احلصان، فإنك لن تكون 

قادرًا على ضرب الكرة.”

بـ  البولو  لعبة  في  املستخدمة  األحصنة  إلى  ويشار 

هو  التالية،  املهمة  “امليزة  بيريز:  ويضيف  “البوني”. 
القدرة على أرجحة املضرب مبرونة وسرعة فائقتني.” 

ومييل بيريز إلى أن يكون العب هجوم وليس دفاع.

وينقسم فريق البولو إلى أربعة مراكز على امللعب تعني 

مركز  في  واثنان  واحد  رقم  فالالعبان  األرقام،  حسب 

والالعب  األلعاب،  ثالثة فهو صانع  الرقم  أما  الهجوم، 

رقم أربعة يكون في مركز الدفاع. ويقول بيريز : “أنا 

الهجوم  على  دائمًا  وأحرص  األمام،  في  دائمًا  ألعب 

في  بيريز  عن  ميلر  ويختلف  الكرة.”  على  والسيطرة 

املرمى  من  قريبًا  البقاء  يحاول  أنه  إذ  االستراتيجية، 

وينتظر أن حتط الكرة امامه من أجل ان يسجل هدفًا.

نحو  القواعد  أهم  إحدى  املمارسة  إن  القول  ويجدر 

اللعبة  متارس  “عندما  إنه  بيريز  ويقول  االحتراف، 

أكبر مع  بنفسك  ثقتك  أدائك، وتصبح  فسوف يتحسن 

كل محاولة.”

تعليم الفروسية ـ خاص البادية
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تعليم الفروسية ـ خاص البادية

التعلم من التجربة والخطأتدريب الحصان على السباق

أواًل: أهم نقطة في سباق التحمل وهو نبض القلب فهو 

الذي يدل على جهوزية اجلواد من غيره .

ثانيًا: يجب متابعة التشغيل ويقصد بالتشغيل هو تدريب 

يومي منوع ومكون من 4 – 6 كم فقط 2 كم مسار 

 ، تراحيل(   ( 2كم هدب  )تروت(  2كم طرود  ) مشي( 

يغير  ال  أي  واحد  التدريب  مكان  يكون  أن  واألفضل 

مكان التدريب لكي يعرف أن يكون مكان تغيير التدريب 

ولكي تعرف األرض حتى ال تكون األرض حتتوي على 

أحجار كثيرة .

ولكن هناك تنبيه :
منتظمة  اجلواد  تغذية  يكون  أن  يجب  التشغيل  قبل   #

األوقات وحتتوي على فيتامينات وأمالح كافية .

وبحالة  سليما  اجلواد  يكون  أن  يجب  التشغيل  قبل   #

صحية جيدة مبعنى ال يكون اجلواد مفرطًا في الضعف 

اجلواد  أوتار  تكون  أن  وكذلك  السمن  في  مفرطًا  وال 

سليمة من املياه أو الرطوبة داخل الوتر أو األعصاب .

ميكن للخيول أيضا التعلم عن طريق التجربة واخلطأ،

ويسمى هذا النوع من التعلم في بعض األحيان بالتعلم

العرضي. حصان صغير السن يحاول سرقة كومة من

القش من عضو آخر من القطيع قد يكون مهددا إن

كانت أذنيه منتصبتني، فهذا قد يتبعه بعدها عضة أو

ركلة، واحلصان صغير السن سيتعلم عددا من األمور

بسبب هذه التجربة. سوف يتعلم:

• حصان ذو أذنني متجهتان للخلف قد يكون على وشك

# قبل التشغيل جتب تدريب اجلواد على احترام اللجام 

اليسار  وكذلك  يلف  اللمس ميني  فبمجرد  الشكيمة  أو 

وكذلك التهدئة والتغيير من اليد اليسرى إلى اليد اليمنى 

الفارس منه مبجرد  يريده  والعكس فيعرف اجلواد ما 

اإلشارة .

مسار  جرب  اجلواد  يكون  أن  يجب  التشغيل  قبل   #

ثم يومني  أيام  5 كم ملدة خمسة   –  4 ملسافه قصيرة 

ملسافة طويلة 10كم وهذا كله مسار ) مشي ( لكي إذا 

كانت أوتارة أو أعصابة حتتوي على رطوبة تذهب ولكي 

إلى  تغيير  دون  ومن  فتور  دون  من  املشي  على  يتعود 

غيره كـ طرود أو تراحيل .

بالزيت  اجلواد  حوافر  دهن  يجب  التشغيل  قبل   #

احملروق حتى ال يتأثر احلافر أثناء التشغيل .

يجب أخذ هذه التنبيهات باالعتبار قبل التشغيل اليومي 

حتى يسلم اجلواد من اإلصابة .

بعد مراعات هذه التنبيهات يصبح اجلواد جاهزًا لبدء 

تدريبات القدرة وهي تدريبات مملة وممتعة بنفس الوقت 

فهي مملة أثناء التدريبات وممتعة بعد حتقيق النتائج .

يكون  اليومي  التشغيل  من  كله  هذا  بعد  اآلن  ثالثًا: 

أو  أسبوع  لكل  ولكن  التحمل  من  قدرة  على  اجلواد 

أسبوعني يجب أن تعطي اجلواد إختبار للتحمل ويسمى 

تقريبًا وتكون منوعة  10كم  بالتفحيم وأقل مسافة فيه 

مثلها مثل التشغيل اليومي وبعدها تنظر إلى نبض قلب 

اجلواد في ساعة النبض فمن الطبيعي أن يكون نبض 

التبريد على اجلواد  فبعد  تفحيمة  اجلواد مرتفعًا ألول 

ملدة عشر دقائق يكون نبض اجلواد 70 – 90 ن/د 

وبعد متابعة التفحيم لكل أسبوع يصبح نبضه 50 – 

60 ن/د هذا مع مراعات التشغيل اليومي ويستحسن 
بعده  الذي  اليوم  اجلواد  يرتاح  أن  التفحيم  بداية  في 

وكذلك بعد أن ينزل نبض اجلواد يعطى أمالح تعويضية 

في الوريد 500 ملم .

أن يعض أو يركل.

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

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

قيامهم بتناول الطعام.

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

السن سيتعلم أن بعض أعضاء القطيع قد يسمحون لك

باإلفالت من العقاب عند سرقة الطعام، ولكن اآلخرين

لن يتسامحوا بذلك. بطريقة مماثلة، قد تتعلم بعض

اخليول أنه ميكنها أن “تفلت من العقاب” جراء سلوك

معني عندما يتم امتطائها من قبل شخص ما، ولكن

ليس من قبل شخص آخر.
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بولو

بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  بقيادة  االمارات  فريق  توج 

بنك ستاندرد  كأس  بلقب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

تشارترد الذهبية للبولو 2020 واالحتفاظ باللقب للمرة 

الثانية على التوالي، بعد الفوز على  فريق الشيخة علياء 

آل مكتوم الى املباراة النهائية لبطولة التي أقيمت على 

للبولو والفروسية، حتت  مالعب نادي ومنتجع احلبتور 

رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب حاكم دبي.

في  فوزه  عقب  باللقب،  اإلمارات  فريق  تتويج  وجاء 

ثمانية  مقابل  اهداف  عشرة  بنتيجة  النهائية  املباراة 

مالية  جائزة  لينال  مكتوم،  آل  علياء  الشيخة  لفريق 

على  الوصيف  حصل  فيما  درهم،  ألف   250 قدرها 

كأس املركز الثاني وجائزة 150 ألف درهم، كما توج 

فريق احلبتور بقيادة محمد احلبتور بطاًل لكأس بنتلي 

اإلمارات بعد فوزه على فريق أبوظبي بنتيجة )11/7( 

درهم،  ألف   50 قدرها  جائزة  منهما  فريق  كل  ونال 

كما اختير احلصان نونيو أقوى حصان بالبطولة، وطال 

التكرمي العديد من شركاء النجاح وحضر مراسم تكرمي 

الفائزين، سعيد حارب أمني عام مجلس دبي الرياضي 

وعلي حماد ممثل بنك ستاندرد تشارترد راعي البطولة، 

األعمال  األعمال راشد احلبتور وبحضور رجل  ورجل 

حميد بن دري.

ميثاء بنت محمد: لدى الفريق

الكثير ليقدمه في المباريات المقبلة

آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  أعربت 

»اإلمارات«  فريقها  بفوز  البالغة  سعادتها  عن  مكتوم 

بهذه البطولة للمرة الثانية على التوالي، والتي تعد من 

كبريات البطوالت في املنطقة والعالم، وأشارت سموها 

في  ليقدمه  الكثير،  جعبته  في  يزال  ال  فريقها  أن  إلى 

البطوالت املقبلة، إال أن بعض عناصره حتتاج اخلبرة 

أقل  16 )هدف(، وهو  الفريق هو  برغم أن هانديكاب 

من منافسه فريق الشيخة علياء الذي يحمل )هدف( ، 

ولكن سموها قالت إن إصرار العبي فريقها وحيويتهم 

يكون  أن  سموها  ومتنت  النهاية،  في  كفتهم  رجحت 

الفوز بالبطولة، فأاًل حسنًا، ومينح العبي فريقها دفعة 

إيجابية في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، 

ويواصل الفريق عروضه القوية ويفوز بالكأس الغالية، 

للمرة  علياء  الشيخة  فريق  مبشاركة  سموها  وأشادت 

في  قويًا  وندًا  طرفًا  ليكون  وتأهله  البطولة  في  األولى 

املباراة النهائية، مشيرة إلى أنه يضم العبني متميزين 

وهنأته باملركز الثاني.

البطولة األبرز

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.

كأس »ستاندرد تشارترد« الذهبية للبولو 2020

ميثاء بنت محمد تقود فريق اإلمارات لالحتفاظ باللقب للمرة الثانية
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توج فريق اإلمارات للبولو بقيادة الفارسة املتألقة سمو 

آل مكتوم، بكأس  بنت محمد بن راشد  الشيخة ميثاء 

إعمار ماستر للبولو في نسخته األولى، عقب فوزه على 

فريق غنتوت بقيادة علي املري بنتيجة 5/  8، في املباراة 

النهائية املثيرة التي جرت أحداثها على ملعب نادي دبي 

للبولو والفروسية مبنطقة املرابع بدبي، وأقيمت البطولة 

بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبلغت جوائزها 120 

الشاب خالد  بقيادة  دري  بن  فريق  درهم، وجنح  ألف 

بن حميد بن دري في احتالل املركز الثالث وامليداليات 

بنتيجة  الرابع  بنجاش  فريق  تخطيه  عقب  البرونزية، 

إدارة  مجلس  رئيس  العبار  محمد  وقام  أيضًا،   8  /5

األولى،  الثالثة  الفرق  بتتويج  العقارية،  إعمار  شركة 

بنجامني  الالعب  التذكارية،  بالهدايا  التكرمي  وشمل 

بانيلو من فريق اإلمارات بصفته أفضل العب بالبطولة 

وهدافها، باإلضافة للحصان »فاشن« من خيول فريق 

التكرمي،  مراسم  وحضر  بالبطولة،  األفضل  اإلمارات، 

لشركة  املنتدب  اإلدارة  عضو  املطروشي  ثاني  أحمد 

إعمار  بنوادي  الضيافة  مدير  الياسي  وخالد  إعمار 

اإلمارات  عام جمعية  أمني  اليبهوني  وفارس  العقارية، 

للبولو، وزايد الزعابي مدير عام نادي غنتوت، والعديد 

من املسؤولني.

ميثاء بنت محمد: فوز مهم

عن سعادتها  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  وأعربت سمو 

بالفوز على فريق كبير بحجم غنتوت صاحب اجلوالت 

فوز  الرياضة  أن  مؤكدة  اللعبة،  بساحات  واإلجنازات 

وخسارة، وأضافت أن هذا الفوز له طعم خاص متثل 

بنهائي  غنتوت  فريق  أمام  بخسارتنا  االعتبار  رد  في 

كأس إعمار ماستر للبولو

ميثاء بنت محمد تقود فريق اإلمارات للفوز بلقب النسخة األولى

استثمرنا  إننا  قائلة  واستطردت  الفضية،  دبي  كأس 

إيجابيات مشوارنا في البطولة السابقة وحرصنا على 

جتاوز بعض سلبياته، واحلمد لله حققنا مرادنا املنشود 

بالفوز املستحق، وأضافت سموها: هذا الفوز بالتأكيد 

منحنا الدافع اإليجابي واحلافز ملواصلة مشوار فريقنا 

الناجح بهذا املوسم وخاصة ونحن مقبلون على املشاركة 

في كأس دبي الذهبية، ونأمل أن نحقق الطموح واألمل 

املنشود بالفوز، وكشفت سموها أن مشوارها الناجح 

باملوسم ميثل محطة مهمة ملشاركتنا املقبلة في البطولة 
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يضم  فريقها  أن  إلى  مشيرة  لندن،  في  املقبلة  الدولية 

محمد  إلى  الشكر  ووجهت  شابة،  عناصر  معظمه  في 

العبار راعي حفل اخلتام ولنادي دبي للبولو والفروسية 

وشكرت  األولى،  بنسختها  البطولة  ومنظم  محتضن 

جميع عناصر فريقها.

العبار: البطولة أثلجت صدورنا

أشاد محمد العبار باملستوى الفني الذي قدمه الفريقان 

صدورنا  أثلجت  »البطولة  وقال:  النهائية،  املباراة  في 

وأبناء  بنات  من  العديد  بوجود  خصوصًا  جميعًا، 

محمد،  بنت  ميثاء  الفارسة  مقدمتهم  وفي  اإلمارات، 

بوجود  التفاؤل  على  يبعث  انتشارًا  اللعبة  منحت  التي 

بنات اإلمارات في ساحات اللعبة، إلى جانب العديد من 

أبناء اإلمارات، خصوصًا العناصر الشابة«.

ووجه التهنئة إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بفوزها 

غنتوت،  فريق  قدمه  الذي  األداء  وثّمن  البطولة،  بكأس 

إضافة إلى بقية الفرق.

وأكد العبار أن نادي دبي للبولو والفروسية يعتبر من 

أقدم النوادي بهذه الرياضة في الدولة، وثّمن احلضور 

اجلماهيري لهذه اللعبة، مؤكدًا أن اللعبة لها دور كبير 

الترويجية،  وحتى  السياحية  اجلوانب  من  العديد  في 

خصوصًا أن دولة اإلمارات تعد قبلة للمشاهير والنجوم 

لهذه  التحتية  والبنية  الرائعة،  باألجواء  لالستمتاع 

الرياضة.
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It was a battle for the last spot at the 

semifinals of the Standard Chartered 

Gold Cup 2020. The last match of the 

quarterfinal was between Zedan Polo 

and Abu Dhabi Polo teams.

Both teams struggled to score the 

first goal until a penalty was called. 

Santiago Laborde scored for Zedan 

Polo team followed by a goal from Amr 

Zedan that ended the first chukker 

at 2 goals. Alfredo Cappella opened 

Zedan Polo Emerged Victorious
at the Dubai Open 2020 Quarterfinals

the next chukker with a goal but was 

matched by an excellent strike from 

Santi and the last goal from Juan 

Juaretche, which gave Zedan Polo a 

three-goal advantage over Abu Dhabi. 

The third chukker was a race with a 

flurry of goals and Zedan managed to 

keep the lead by halftime.

The pressure was on for Abu Dhabi 

during the last two chukkers as Zedan 

Polo team kept up a great defense. 

Cappella took the fifth chukker with 

two goals and threatened for a sixth 

until a spot penalty was called in 

favour of Zedan Polo. Amr Zedan 

sealed the win for the team with a 

goal at 9 goals to 7.

Match Progression:
2 - 0 | 4 - 1 | 6 - 4 | 7 - 5 | 9 - 7

Top scorer: Santiago Laborde, Zedan 

Polo, 5 goals

Polo



6667 66



6869 68

اليفستايل

أوريس تتألق 
بإصدار آرت بالكي المحدود

إبرهارد آند تتألق 
بإصدار »ترافيرسيتولو فيتر« بميناء أزرق

تعود أوريس إلى سلسلتها الطويلة من ساعات اجلاز 

وقائد  اجلاز  طبلة  عارف  من  مستوحى  بطراز  وذلك 

مدينة  في  آرت  ٌولد  بالكي«.  »آرت  األمريكي  الفريق 

اسمه  1919 وصنع  بنسيلفانيا عام  بوالية  بيتسبرغ، 

من  العشرين  القرن  من  واخلمسينات  األربعينات  في 

»ثيلونيوس  اجلاز  رموز  من  زمالئه  رفقة  العزف  خالل 

والذين  غيلسبي«،  و«ديزي  باركر«  »تشارلي  مونك«، 

بساعات  السابق  في  جميًعا  أوريس  بهم  احتفلت 

محدودة اإلصدار. 

»جاز  فرقة  »أرت«  كّون  اخلمسينات  فترة  وفي 

ثالثة  من  ألكثر  معهم  العزف  ليواصل  ماسنجرس« 

عقود. توفي عام 1990 وفاز بجائزة »غرامي إلجناز 

العمر« في 2005. تتميز الساعة، التي تعد أوتوماتيك 

للوقت فقط، مبيناء مزين بثمانية مخالب من ألبوم باس 

»آرت«، وظهر علبة بترصيع الصنج. تأتي الساعة في 

إصدار محدود من 1,000 قطعة. 

كيو باي أستون مارتن
دي بي إكس تزهو بطابع التصاميم المخّصصة

عكف ’كيو باي أستون مارتن‘، قسم اخلدمات اخلاصة 

للعالمة التجارية البريطانية الفاخرة، على إضفاء طابع 

مارتن‘،  ’أستون  من  إكس‘  بي  ’دي  على  مخصص 

لتتشح السيارة الرياضية متعددة االستخدامات بلمسة 

ساحرة قبل انطالق دورة هذا العام من معرض جنيف 

الدولي للسيارات.

النقاب  كشف  التي  اجلديدة  السيارة  منوذج  ويتألق 

عنها مؤخرًا مبجموعة من مزايا التصميم االستثنائية 

 - مارتن  أستون  باي  ’كيو  من  املخصصة  واحلصرية 

كوميشن‘ و’كيو باي أستون مارتن - كولكشن‘، ويسلط 

الضوء على ملسات التصميم املبتكرة التي أبدعها قسم 

اخلدمات اخلاصة ’كيو باي أستون مارتن‘.

الرئيس  نائب  رايتشمان،  ماريك  قال  تعليقه،  وفي 

»قّدمت  مارتن‘:  ’أستون  لـ  اإلبداعي  واملدير  التنفيذي 

واسعة  مجموعة  السابق  في  املخصصة  تصاميمنا 

من اخليارات واالنطباعات التي امتزجت فيها األلوان 

واملواد، ويوفر ’كيو باي أستون مارتن‘ اليوم األدوات 
الكفيلة بتلبية احتياجات العمالء الراغبني باالرتقاء نحو 

آفاق غير محدودة من اللمسات الشخصية واحلصرية«.

جوائز،  على  احلائز  الداخلي  التصميم  فريق  وجنح 

التنفيذي  الرئيس  نائب  رايتشمان،  ماريك  قيادة  حتت 

قدرة  تعزيز  في  مارتن‘،  ’أستون  لـ  اإلبداعي  واملدير 

في  مسبوق  غير  مستوى  تقدمي  على  إكس‘  بي  ’دي 
املظهر  وبفضل  واألناقة.  التصميم  حيث  من  القطاع 

الرياضي املمشوق لسيارة ’دي بي إكس‘ من اخللف، 

يتجه التركيز البصري بذكاء نحو العجالت اخللفية على 

دون  الرياضية،  مارتن‘  ’أستون  لسيارات  نحو مماثل 

العجالت  قاعدة  وتوفر  الرئيسية.  بخواّصها  املساس 

إمكانية  وتتيح  ممتازة،  داخلية  تخزين  سعة  الطويلة 

استخدام خط سقف أقل ارتفاعًا وأكثر انسيابية مما 

يعزز األناقة العامة للسيارة. وبالرغم من األناقة األصيلة 

للنموذج، يتجّسد الطابع اجلديد لـ ’أستون مارتن‘ في 

والواثق  املندفع  اجلانب  ليمثل  الفريد  النموذج  هذا 

للعالمة التجارية عبر تشكيلة من امليزات اجلريئة.

للعمالء  كوميشن‘   - مارتن  أستون  باي  ’كيو  ويتيح 

للتصميم،  شخصية  تفضيالت  وفق  خيارات  تكوين 

ويتكامل الطابع اجلريء للسيارة من اخلارج مع عجالت 

قياس 22 بوصة مطلية بلون أسود ملّاع. وفي الداخل، 

التصميم مصنوعة من  تتوضع علبة مجوهرات ماسية 

من  مساحات  بني  فاحت  كروم‘  ’ساتان  بلون  األملنيوم 

ألياف  ’أوبسيديان بالك‘ األسود. وتضفي  بلون  اجللد 

املركزي  الكونسول  على  تقنية  نهائية  ملسة  الكربون 

وفتحات التهوية اخلاصة باألبواب، ومتتد قطعة مفردة 

كبيرة من ألياف الكربون بزخرفات متعّرجة في أرضية 

مساحة التخزين في السيارة.

ولعل أكثر املزايا استقطابًا لالنتباه في مقصورة ’دي 

بي إكس‘ تتمثل في اللمسات النهائية الفريدة من ألياف 

وفرش  املركزي  الكونسول  في  واملستخدمة  الكربون، 

الداخلية  املقصورة  على  فنية  ملسة  وإلضفاء  األبواب. 

صلبة  قطعة  من  املركزي  اجلزء  تصنيع  مت  للسيارة، 

مكونة من 280 طبقة مفردة من ألياف الكربون التي 

يلزم  ساعة،   12 ملدة  معاجلة  وبعد  يدويًا.  إتقانها  مت 

استخدام آلة حتكم رقمي بخمسة محاور ملدة 90 ساعة 

للحصول على اللمسات النهائية املذهلة التي لدينا اليوم.

اخليار  كولكشن‘   - مارتن  أستون  باي  ’كيو  وتعتبر 
األمثل للعمالء الراغبني باحلصول على خيارات حصرية 

اخلاص  التصميم  فريق  وعمل  أيديهم.  متناول  في 

بالعالمة التجارية البريطانية الفاخرة على تطوير طالء 

احلزمة  وخيارات  الرمادي،  جراي‘  زينون  ’ساتان 
اخلارجية السفلية من ألياف الكربون والصفائح املعدنية 

عند موضع القدم على الباب املطلية بلون أسود؛ والتي 

أصبحت متوفرة للطلب اآلن.

وأضاف رايتشمان: »ال يعدو النموذج املعروض اليوم 

بي  ’دي  ولكن  استكشافه،  ميكن  إلهام  مصدر  كونه 

وأتوقع  الرؤية،  لتحقيق  األمثل  التجسيد  تعتبر  إكس‘ 

مشاهدة مجموعة واسعة من اإلبداعات خالل الشهور 

املقبلة«.

كشفت دار الساعات السويسرية الفاخرة إبرهارد آند 

 Traversetolo - كو عن ساعة ترافيرسيتولو فيتر

Vitre الرائعة حًقا بخطوطها البسيطة وشكلها األنيق 

 Vitreالذي يضفي عليها سحًرا ال يقاوم. تأتي ساعة

بحركة يدوية التعبئة، ميناء أزرق مذهل، ليكون إضافة 

إلى إصدارات امليناء باللونني األبيض واألسود املتوفرة 

سابًقا.

بتشطيب   Vitre مليناء  الرائع  األزرق  اللون  يأتي 

»soleil«. وبتشطيب حلزوني بارز لعداد الثواني، فإن 

مادة سوبرلومينوفا باللون األبيض على جانب الدقائق 

واملؤشرات املطلية بالروديوم تسهل قراءة الوقت في أي 

ظروف إضاءة.

 Traversetolo تأتي  السابقة،  النسخ  غرار  وعلى 

ُيظهر  الزفير  بلور  من  علبة  بظهر  الزرقاء   Vitre

علبة  في  واألنيقة  املبسطة  القطعة  هذه  تأتي  احلركة. 

مللم   43 قطرها  للصدأ  املقاوم  الفوالذ  من  مصنوعة 

بتشطيب عالي اللمعان. التاج كبير إلى حد ما من أجل 

تسهيل التعبئة اليدوية، ولكنه ليس كبير احلجم على أي 

لالنعكاس مقبب  بلور زفير مزدوج مضاد  حال. هناك 

بحزام  الساعة  وتأتي  البياض.  ناصع  امليناء  حلماية 

بدرزات  الفاخر،  العجل  للماء من جلد  املقاوم  القماش 

وحلقات زرقاء ما مينح الساعة مظهًرا في غاية التفرد.
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دار لونجين
تزين ساعة كونكويست V.H.P بالجلد 

لوجنني  من   V.H.P كونكويست  ساعة  اليوم  تتزين 

الرياضية  مجموعتها  على  يضفي  الذي  اجللد  بأناقة 

ترتكز  التي  املبتكرة  تقنيتها  جانب  إلى  متطورة،  ملسة 

.تتمتع هذه الساعة بدقة  الكوارتز املتميزة  على حركة 

احلاجة  دون  من  الدائم  وبالتحديث  الوقت  احترام  في 

قلوب  في  البهجة  فتبعث  التعديل،  أو  التصحيح  إلى 

الدقة  مستويات  أعلى  إلى  يتطلعون  الذين  األشخاص 

وجمال التصميم. إنطالقًا من فخرها واعتزازها بالدور 

الريادي الذي اضطلعت به تاريخيًا في صناعة ساعات 

كونكويست  مجموعة  لوجنني  دار  قدمت  الكوارتز، 

الكوارتز  بتقنية  مدفوعة   ،2017 عام  في   V.H.P

اليوم  املتميزة  الرياضية  املجموعة  هذه  تقدم  املبتكرة. 

خيارات إضافية، من خالل تشكيلة من األحزمة اجللدية 

األنيقني  األشخاص  وجوه  على  البهجة  سترسم  التي 

األكثر تطلبًا مبجرد وضعها على معاصمهم . 

املجموعة،  هذه  في  املتوفرة  األخرى  النماذج  مثل 

متطورة،  كوارتز  حركة  اجلديدة  اإلبداعات  هذه  تضم 

قادرة على تبسيط جتربة املستخدم: ساعة كونكويست 

تفشل  لن  متاًما  عليها  االعتماد  ميكن  التي   V.H.P

أو  لو سقطت  بالوقت الصحيح حتى  أبدًا في إخبارك 

تقوميها  يظهر  مغناطيسي؛  أو حلقل  للضرب  تعرضت 

من  يدوي  تصحيح  أي  دون  الصحيح  التاريخ  دائًما 

جانبك؛ عمر البطارية الطويل يبقيها تعمل لفترة أطول 

مواعيدك  يومًا عن  تؤخرك  لن  العالية  دقتها  أن  كما  ؛ 

والتزامتك .

موثوقة، صلبة وسهلة االستخدام. 
كونكويست  ساعة  من  اجلديدة  اإلصدارات  تاتي 

43 ملم.  41 ملم و  يبلغ مقاسهما  V.H.P بقطرين 

والدقائق  الساعات  اجلديدة  الطرازات  هذه  تعرض 

موانىء  وحتتضن  الدائم)  (التوقيم  والتاريخ  والثواني 

عربية  بأرقام  منمقة  واألزرق  واألسود  الفضي  باللون 

وإشارات مكسوة مبادة السوبير-لومينوفا .يبرز حزام 

حني  في  الفوالذية،  للعلبة  النقية  اخلطوط  البني  اجللد 

يتناسق كل من لوني حزام اجللد األسود واألزرق مع 

إبرهارد آند كو تتألق
بإصدار »الخوذة الُبنية« األنيق

األمير تشارلز ُيزين معصمه
بساعة برميجياني فلورييه السويسرية

إضافة  أحدث  حققته  الذي  الكبير  النجاح  أعقاب  في 

إلى تشكيلة »تازيو نوفوالري«، وهي ساعة »نوفوالري 

تقدم  األوتوماتيك   Nuvolari Legend  - ليجند« 

 - الُبنية«  »اخلوذة  اجلديدة  النسخة  كو  آند  إبرهارد 

مبيناء  تتميز  التي   ،  »The Brown Helmet«
بفارق »جلود عتيقة« دقيق أنيق يتماشي متاًمًا مع شكل 

هذا الكرونوغراف عتيق اإليحاء.

في الواقع، يشبه تصميم نوفوالري ليجند تصميم أول 

كرنوغرافات اجليب واملعصم التي أنتجتها دار ال فوند 

بعلبة  تقترن  بينما  املاضي،  القرن  بداية  في  فوند  دو 

املوثوقية  الصالبة،  بحتة هي  وحركة بسمات معاصرة 

واملتانة.

من  الدار  استلهمت  امليناء،  خيارات  مستوى  وعلى 

يعشقها  كان  التي  الطبيعية  اجللدية  االكسسوارات 

األساسية مبجرد  جعلها متيمته  والذي  الرائع،  البطل 

الريح  من  حتميه  سترة  القيادة:  عجلة  خلف  جلوسه 

الضوضاء  أيًضا في حجب بعض  لينة جنحت  وخوذة 

الوقت.  ذلك  في  السيارات  تنتجها  كانت  التي  اللعينة 

يتم عرض هذه القطع األثرية اآلن في متحف نوفوالري 

في مانتوفا، مع ثنائي ساعة اجليب من إبرهارد والتي 

لطاملا حملها نوفوالري معه.

تأتي ساعة نوفوالري ليجند »اخلوذة البنية« في علبة من 

الفوالذ قطرها  43 مللم، وميكنها مقاومة تسرب املياه 

حتى عمق 30 متًرا. وباإلضافة إلى وظائفها اخلاصة 

بالكيلو  مركزًيا  لولبًيا  تاكيمتر  مقياس  توفر  بالساعة، 

فرصة  الشفاف  العلبة  ظهر  يتيح  الساعة.  في  متر 

االستمتاع برؤية الوزن املتأرجح، املزين مبجسم ذهبي 

لـ » ألفا روميو تايب 12/سي« الرائع، رفيق العديد من 

لـ »Flying Mantuan«. يزين شعار  االنتصارات 

»لوحة الشطرجن« املستوحى من َعلَم البداية في سباق 

السيارات، يزين حافة ظهر العلبة.

 Nuvolari« – البنية تتوفر نوفوالري ليجند اخلوذة 

وكالء  لدى   »Legend ”The Brown Helmet
إبرهارد آند كو املعتمدين لدى إبرهارد آند كو.

شوهد األمير تشارلز وهو يرتدي ساعة دار الساعات 

السويسرية »برميجياني فلورييه« وقد تألق في أكثر من 

مناسبة بإصدار توريك كرونوغراف الفريد والذي يجمع 

األزلية، وهي: توريكToric . تتميز الساعة بدقة مرحلة 

األكثر  الساعة  وتعد  ارجتاعي،  دائم  وتاريخ  القمر 

تعقيدا وكمااًل في ساعات التقومي.

تقوم وظيفة التاريخ الدائم تلقائًيا بضبط التاريخ متامًا 

فبراير  ذلك  في  مبا  شهر،  كل  في  األيام  عدد  حسب 

ودورات السنة الكبيسة. في قلب عيار PF317 ، مت 

جتهيز الكام التي حتكم الشهور بترس كوكبي يتحكم 

في الرقم املتغير أليام شهر فبراير. يتم إصدار إشارة 

النقطة الصحيحة  هذا اجلهاز من العجلة املركزية في 

في الوقت املناسب، حيث يقفز التاريخ فورًا إلى األول 

عمله  معقد  اآلليات  من  النوع  هذا  التالي.  الشهر  من 

للغاية على مقياس الدقائق في ساعة اليد. 

يتم دمج اجلهاز الذي يحكم دقة تقومي القمر في نفس 

التروس،  نظام  وبحكم  التاريخ.  تقومي  كما  الوحدة 

القمري  التقومي  تعقيًدا بكثير من نظام  الذي هو أكثر 

التقليدي.

ويلز  أمير  العالية واختار  والكفاءة  التصميم  بني روعة 

من الدار أحد أرقى إصدارات الفريدة، أال وهو التقومي 

الكالسيكية  ساعاتها  أروع  قلب  في  لوضعه  الدائم، 

ألوان امليناء بأناقة عالية . 

دائمًا في الوقت احملدد ومن دون احلاجة إلى التعديل 

أو التدخل. هذه هي ساعة كونكويست V.H.P رفيقتك 

املثالية التي ال تخطىء في كل الظروف . 
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كرونوسويس تستعرض
إصدارْي فالينج جراند رجيوليتر المحدودْين

دار »برميجياني فلورييه« السويسرية
ُتهدي الرجل األنيق إصدار تونداغراف الجديد

أطلقت شركة كرونوسويس طرازْين جديدْين من فالينج 

الطبقي املميز  البناء  جراند رجيوليتر، يجسدان عملية 

للميناء وأعمال غيوشيه الشهيرة. تعّد هاتان الساعتان 

احلصريتان أمثلة رئيسية للخط الذي أحدث أكثر من 

مجرد موجات في عالم الساعات الراقية.

هذين  تصميم  مت  رياضي،  بذوق  ويتسم  أنيق  كالهما 

الطرازين ليتناسبا مع معظم املناسبات ببراعة شديدة. 

 12.4  ×  44 للصدأ  املقاوم  الفوالذ  علبة  قياس  يبلغ 

التشطيب  ساتانية   DLC بطانة  تضفي  كما  مللم. 

على هاتني الساعتني شكاًل قوًيا. تذّكر العروات امللولبة 

الطيار،  بساعة  احلجم،  كبير  البصلي  والتاج  املمتدة، 

ولكنها تناسب الساعة متاًما.

أنيقة  غيوشيه  ميناء  بصفيحة  الطرازين  كال  يتميز 

الدقائق  فصل  حلقة  وهو  األعلى  في  التالي  باملستوى 

حلقة  فوق  املوقع.  مركزي  دقائق  لعقرب  املفهرس 

الفصل، يوجد سجل الساعات حتت موقع الساعة 12، 

والسجل الثاني فوق موقع الساعة 6. تتميز الساعتان 

بفاصل من الساعة 9 إلى الساعة 3، يحمل اسم عالمة 

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

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

يسمح  مما   - بجعة  عنق  منظم  باستخدام  اخلاص 

بإجراء تعديالت أدق على ضبط الساعات. باإلضافة إلى 

ذلك، تتميز احلركة بآلية توقف الثواني حيث تقوم زالقة 

الساعة  يرتدي  من  يقوم  حني  الثواني  عقارب  بإغالق 

بسحب التاج. حتتوي الساعة على زخرفة معمولة بشكل 

جيد حيث حتتوي الصفيحة الرئيسية  السوداء بأشرطة 

جنيف الدائرية، على العديد من اجلواهر املرئية، وقدر 

أو  املصقولة  التروس  تضفي   .perlage من  جيد 

املسفوعة شكاًل صناعيًا أكثر على اآللية، وأجدها جذابة 

للساعة،  العام  وامللمس  الشكل  الزخرفة  تناسب  حقًا. 

الشاملة، هناك شيء معقد  باجلمالية  االقتران  وعندما 

للنظر إليه بغض النظر عن اجلانب. تدق الساعة بتردد 

2.5 هرتز وميكنها االحتفاظ باحتياطي طاقة ملا يقرب 
من 45 ساعة

 6 الساعة  عند  توجد  التي  النافذة  تعرض  اللون. 

توربيون شديد التعقيد، بينما يعرض عداد عند الساعة 

3  دقائق الكرونوغراف. تأخذ الثواني الصغيرة مكانها 

على العداد عند الساعة 9، بينما يتم عرض احتياطي 

وعقارب  الزخارف  تأتي   .12 الساعة  عند  الطاقة 

الساعات والدقائق املهيكلة على شكل دلتا بشكل العلبة، 

بحركة  امليكانيكية  الساعة  تعمل هذه  واملكابس.  التاج 

االحتفاظ  الساعة  لهذه  التعبئة. ميكن  يدوية   PF354

باحتياطي الطاقة ملدة 65 ساعة. كما هو احلال دائًما 

من  الكثير  احلركة  زخرفة  استغرقت  برميجياني،  مع 

العمل. ميكن اإلعجاب بالتشطيبات املختلفة من خالل 

بلور الزفير في ظهر علبة الساعة. تأتي الساعة بحزام 

جلد  من   )  Hermès Havana( هافانا  هيرمس 

الوردي،  الذهب  من  مسماري  مشبك  مع  التمساح 

وميكنها مقاومة تسرب املياه حتى عمق 10 أمتار.

برميجياني  الفاخرة  السويسرية  الساعات  دار  قامت 

Parmigiani Fleurierبتصميم    - فلورييه 

توربيبون    تونداغراف  األنيق،  الرجالي  اإلصدار 

Tondagraph Tourbillon . تتميز هذه الساعة 

اجلديدة مبيناء يشكل جزًءا من خط الساعات اجلديد 

التصميم  بني  مثالي  بشكل  الطراز  ميزج  للشركة؛ 

مت  وقد  التقليدية.  الساعات  وصناعة  األنيق  احلديث 

وظيفتْي  لعرض  والعناية  الدقة  مبنتهى  امليناء  تصميم 

هذه  تتميز  احلال،  بطبيعة  والكرونوغراف.  التوربيون 

 ) Tonda( الساعة باألسرار اجلمالية لتشكيلة توندا

دائرية ساحرة - وكذلك العروات على شكل دمعة والتي 

الراقية  الساعات  روائع  من  رائعة  العالمة.  بها  تتميز 

وجتسيد ألحدث اخلبرات. 

التي  الوردي،  الذهب  من  الرائعة  الساعة  هذه  تتميز 
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كوروم السويسرية تتألق
بإصدار أدميرالز كاب ليجند 47 ورلدتايمر الُمطور

ساعة كرونوسويس األنيقة
مستوحاة من سباقات السيارات

“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. 

للغاية من الدرجة األولى لسباقات السيارات.

في  للعالمة  بارز  )إجناز  لكرونوسويس  منطًيا 

ومن  الزفير  بلور  من  العلبة  ظهر  ُيصنع  الثمانينيات(، 

خالله ميكنك أيًضا رؤية القلب النابض للساعة، حركتها 

– متاًما مثل سيارات السباقات التي تظهر محركاتها 
االستمتاع  أيًضا  وميكنك  الزجاج.  حتت  فخر  بكل 

املهيكلة،   الثواني  ميناء  من خالل  امليكانيكا  دقة  برؤية 

سيارة  املثقب حلافة  التصميم  من  بصرًيا  واملستوحى 

 C.295 للساعة هو عيار  األداء  سباق. احملرك عالي 

من  ألكثر  الطاقة  باحتياطي  يحتفظ  الذي  األوتوماتيك 

40 ساعة، وقد  خضع العيار لتعديل رجيوليتر داخلًيا 
 Regulator Classic تأتي  كرونوسويس.   في 

املياه  تسرب  تقاوم  متينة  بعلبة   Carbon Racer
الساعة  يجعلها  ما   متر(،   100( بار   10 عمق  حتى 

املثالية لكل مناسبة - حتى خارج احللبة. تأتي الساعة 

املطاط  من  بحزام  أو  الفوالذ  من  مميز  بسوار  إما 

رياضي إلكمال التصميم األنيق على معصمك.

قامت دار الساعات السويسرية “كرونوسويس” بكشف 

النقاب عن إصدار«رجيوليتر كالسيك كربون ريسر« –  

Regulator Classic Carbon Racer  املميز 
واملستوحى من عالم سباقات السيارات.

من  مصنوعة  املميزة  بعلبتها  اجلديدة  الساعة   تتميز 

الفوالذ املقاوم للصدأ، وتأتي مبيناء شبكي عالي التقنية 

من الكربون إضافة إلى شكل عداد السرعة الذي يصرخ 

بـ »السرعة«. يجمع الطراز اجلديد بني األلوان املرتبطة 

للتسارع،  األحمر  اللون  السيارات:  بسباقات  عادة 

والكربون األبيض واألسود. يشبه تصميم هذه الساعة 

عداد السرعة، مع عقرب الطاقة األحمر على شكل إبرة 

عداد السرعة. ميكن أيًضا قراءة الشكل املثلث املذهل 

لعقربْي الساعات والدقائق بشكل تام في الظالم، وذلك 

للغاية.  املضيئة  سوبرلومينوفا  مادة  تطعيمات  بفضل 

منط غيوشيه على ميناء الساعة غير تقليدي هو اآلخر: 

فالصنعة اليدوية الفخمة القدمية التي تعود إلى قرون 

من الزمان لنمط الغيوشيه مدمجة هنا بكربون نحيف 
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