




الفروسية تواصل نشاطها عالميًا 

تركت جائحة انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(، آثارها السلبية أيضًا على جميع 

األنشطة الرياضية بصورة مباشرة، خصوصًا الفروسية التي دفعت ثمن اإلغالقات وتقييد 

إجراءات السفر بني الدول، مما نتج عنها املزيد من إلغاء املناسبات والبطوالت املهمة أو 

تأجيلها إلى عام 2021.

لكن على الرغم من ذلك فقد تواصلت بعض األنشطة، خصوصًا بعد تخفيف بعض القيود على 

سباقات اخليل في بعض الدول األوروبية، حيث حطت سلسلة كأس صاحب السمو رئيس 

الدولة للخيول العربية األصيلة رحالها في مضمار جاجيرسرو السويدي، ثانية محطات هذه 

السلسلة العريقة، التي تهدف إلى إعالء شأن اجلواد العربي في كل مكان.

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية أيضًا واصل جوالته 

األوروبية، ونظم عددًا من جوالت الوثبة ستاليونز، أحد سباقاته املهمة في بعض املضامير 

العربية األصيلة وماّلكها  الواضح في دعم اخليول  لنهجه  األوروبية واألمريكية، استمرارًا 

بتوفير باقات مختلفة من السباقات.

األصيلة،  العربية  اخليل  جمال  عروض  ساحات  في  بقوة  حاضرة  كانت  اإلمارات  خيول 

وحققت مرابط البداير ودبي وعجمان مختلف أنواع املعادن النفيسة في كل من بطولة منتون 

العريقة بفرنسا وبطولة إيلران ببلجيكا.

وفي تأكيد على تعافي دولة اإلمارات من آثار جائحة كورونا فقد بدأت العديد من املؤسسات 

الرياضية بوضع خططها وبرامجها للموسم اجلديد. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد برنامج سباقات السرعة للموسم 

2020 – 2021، وكذلك اعتمد سموه برنامج عروض جمال اخليل.

وفي رياضة البولو أيضًا اعتمد سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت، 

أجندة وفعاليات النادي للموسم اجلديد. وحرصنا في هذا العدد على متابعة بعض أخبار 

البولو العاملية، وأيضًا بعض أخبار الفروسية العاملية.
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10 “مهداف عذبة« يتّوج بكأس 

رئيس الدولة بالسويد
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كأس رئيس الدولة للخيول العربية

»مهداف عذبة« يتوج باللقب الغالي بمضمار جاجيرسرو السويدي

سباق

حققت احملطة األوروبية الثانية لسلسلة سباقات كأس 

األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 

جديدة  جناحات  والعشرون،  السابعة  بنسختها 

مؤكدة  العاملية،  اخليل  في مضامير  مهمة  واستمرارية 

الكالسيكية  السباقات  مسيرة  في  التاريخية  مكانتها 

العريقة، وذلك بعد أن سجلت حضورًا بارزًا في مضمار 

ألجندة  انضمت  التي  السويد  مبملكة  جاجيرسرو 

سباقات الكأس الغالية لعام 2020، في ضوء خططها 

التطويرية والتوسعية لتشمل مالك ومربي اخليل العربي 

األصيل في كل دول العالم.

توج بلقب الكأس الغالية اجلواد »مهداف عذبة«، العائد 

ملربط عذبة للسباقات ملالكها األمير عبدالعزيز بن أحمد 

بن عبدالعزيز آل سعود، وشهد السباق الذي أقيم على 

األرضية الرملية ملسافة 1730 مترًا، مشاركة 9 خيول 

وأوروبا،  السويد  مملكة  في  العربي  اخليل  نخبة  متثل 

وذلك ضمن فئة )ليستد( واملخصص لألمهار واملهرات 

عمر أربع سنوات فما فوق، مبجموع جوائز 30 ألف 

يورو. قطع البطل مسافة السباق بزمن 2:00.7 دقيقة، 

الفارس  وبقيادة  فيليب  كولنغتون  املدرب  بإشراف 

بيرنارد جيان ايكيم، وحل باملرتبة الثانية »امين«، فيما 

جاء باملركز الثالث »ماكاالن«.

رعاية كريمة
صاحب  رعاية  حتت  الثانية  السويدية  اجلولة  أقيمت 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

)حفظه الله( ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

آل  زايد  بن  الشيخ منصور  وتوجيهات سمو  املسلحة، 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

الله تعالى الشيخ  امتدادًا لرؤية ونهج املغفور له بإذن 

زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، إلعالء اخليل 

العربي األصيل في كافة املضامير العاملية.

اليبهوني: نجاحات مهمة
لجولة السويد

املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  اليبهوني  قال مطر سهيل 

الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس  سباقات  لسلسلة 

املهمة  بالنجاحات  »فخورون  األصيلة:  العربية  للخيول 

التي حققتها محطة السويد التي مت إضافتها في أجندة 

خطط  ضمن   ،2020 لعام  الغالية  الكأس  سباقات 

سباقات  تطوير  على  الكبير  وحرصها  املنظمة  اللجنة 

ومواصلة  العالم  مضامير  كافة  في  العربية  اخليل 

تقدمي الدعم لكافة مالك ومربي اخليل العربي، انطالقا 

دعم  في  الريادي  ودورها  الرشيدة  القيادة  نهج  من 

وصون اخليل العربي الذي يعد ركنًا أصياًل من تراثنا 

والتبريكات ملربط  بالتهنئة  العريق،«  متقدما  وماضينا 

شهدت  التي  الثانية  اجلولة  بلقب  الفوز  مبناسبة  عذبة 

مشاركة مميزة من أفضل اخليول العربية، ما يدل على 

قيمة ومكانة الكأس الغالية في سباقات اخليل العاملية.

الرحماني: اإلمارات رائدة
في دعم الخيل العربية

أكد فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي 

املشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة 

التي  الكبيرة  النجاحات  أهمية  على  العربية  للخيول 

سجلتها محطة السويد في أول ظهور لها ضمن أجندة 

سباقات عام 2020، مبينا أن السباق حفل باملشاركة 

القوية من نخبة اخليول العربية وشهد ندية وتنافس كبير 

األمير  ومالكه  عذبة  ملربط  بالتهنئة  متوجها  لقبه،  على 

عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، مبناسبة 

فوز مهداف عذبة بلقب السباق.

مسيرة  دعم  في  ريادتها  اإلمارات  »تواصل  وقال: 

رؤية  انطالقا من  العالم،  بدول  العربية  سباقات اخليل 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الذي يولي اهتماما 

العربي  اخليل  ملسيرة  والتقدم  الرفعة  لتحقيق  كبيرا 

عن  معبرا  والفرسان،  واملدربني  واملربني  املالك  ولكافة 

سروره بالنجاحات التنظيمية لسباق احملطة السويدية.”

الجواد »مهداف عذبة« في الصدارة.

الجواد "مهداف عذبة".

مطر اليبهوني. فيصل الرحماني.
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بسبب تأثيرات فيروس كورونا  

تأجيل يوم دبي الدولي للخيول العربية بمضمار 
نيوبري للعام المقبل

العربية  للخيول  الدولي  ليوم دبي  الهيئة املنظمة  أعلنت 

)ديار( عن تأجيل نسخة هذا العام )2020( من السباق 

الكبير الذي يستضيفه مضمار نيوبري في بريطانيا إلى 

العام القادم )2021(، نسبة للظروف التي تسببت فيها 

جائحة كورونا، ومت اتخاذ القرار بالتشاور بني الهيئة 

إدارة منظمة  وفريق شادويل ومجلس  للسباق  املنظمة 

سباقات اخليول العربية في بريطانيا.

في  شادويل  مزارع  مدير  النكستر  ريتشارد  وقال 

على  مطروحة  األفكار  من  العديد  »كانت  بريطانيا: 

الطاولة بشأن السباق، لكن بعد التشاور مت االتفاق على 

عدم السباق هذا العام، وهذا قرار حزين ألن السباق 

العربية  اخليول  بارزة ضمن سباقات  عالمة  ظل ميثل 

حول العالم”.

عنصرًا  ميثل  اجلمهور  فإن  حال  كل  »على  وأضاف: 

مهمًا من عناصر السباق، وفي ظل هذه الظروف التي 

ونحن  صائب،  القرار  أن  نشعر  اجلمهور  غياب  حتتم 

بدأنا بالفعل في الترتيب لنسخة العام القادم”.

من جانبه قال شارلس غريغسون رئيس منظمة سباقات 

كبير  بإحباط  »شعرنا  بريطانيا:  في  العربية  اخليول 

لغياب يوم دبي الدولي للخيول العربية في نيوبري هذا 

سباق

لسباقات  كبيرة  وهذه خسارة  مهم،  فهو سباق  العام، 

الغياب،  هذا  حتمت  التي  الظروف  نقدر  لكننا  اخليل، 

ملتزمني  العربية  اخليول  سباقات  منظمة  في  وسنظل 

شادويل  وفريق  للسباق  املنظمة  الهيئة  مع  بالتعاون 

للترتيب لعودة قوية في العام القادم«.

من النسخة الماضية لسباق دبي للخيول العربية بمضمار نيوبري.
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سباق

أكد وجود تنسيق مع مضمار ميدان  

بندر الفيصل: كأس السعودية في 20 فبراير 2021

أكد األمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس ادارة 

سباقات  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  الفروسية،  هيئة 

السعودية ستقام  الثانية من كأس  النسخة  أن  اخليل، 

مع  تنسيق  هناك  أن  وقال   ،2021 فبراير   20 يوم 

مشترك  برنامج  لوضع  دبي  في  ميدان  إدارة مضمار 

يخدم املالك واملدربني. وأضاف خالل لقاء اعالمي عبر 

تطبيق زووم ان التنسيق لن يكون فقط لكأس السعودية 

وكأس دبي العاملي ولكن سيشمل ايضا سباقات مملكة 

البحرين وكامل املوسم في اخلليج.

جوائز كأس السعودية
أوضح أن النادي سيبدأ بصرف جوائز الشوط الرئيس 

املركز  للخيول من  السعودية في نسخته االولى  لكأس 

الفائز  جائزة  صرف  وتأجيل  العاشر،  وحتى  الثاني 

االنتهاء  حتى  سيكورتي«  »ماكسيمام  االول  باملركز 

احملاكم  في  اجلواد  مدرب  ضد  املرفوعة  القضية  من 

مع  القضية  هذه  في  التهم  تتوافق  حيث  االمريكية، 

قد  الفائز  اجلواد  يكون  بأال  السعودية  االشتراطات 

تسبق  التي  الستة  االشهر  خالل  منشطات  اي  تناول 

كاس السعودية.

الى  السعودية  كأس  حتويل  بندر  األمير  يستبعد  لم 

مهرجان يستمر عدة ايام في السنوات املقبلة، كاشفًا 

يخصص  الرياض  في  جديد  مضمار  انشاء  عن 

اسابيع   8 خالل  تقام  الدولية  العشبية  للسباقات 

بالتزامن مع سباقات مضمار امللك عبد العزيز.

الهيئة مظلة لنشاط الفروسية
في المملكة

أكد األمير بندر على ان هيئة الفروسية السعودية هي 

العربية،  التي تشمل اخليل  الفروسية،  مظلة لنشاطات 

وتقوم  والتحمل،  القدرة  البولو،  القفز،  الثرابريد،  خيل 

احتاد  اخليل،  سباقات  نادي  هي  اطراف  عدة  عليها 

تنسيق  على  الهيئة  وستعمل  الفروسية  احتاد  البولو، 

اجلهود، بحيث ال تتضارب البرامج والفعاليات، وكذلك 

دخول وخروج اخليل الى اململكة، حيث تضم الهيئة في 

اجلمارك،  الزراعة،  بينها   اجلهات  من  عدد  عضويتها 

الصحة، وزارة الرياضة، وستعقد أول اجتماع لها نهاية 

بيئة  حتسني  اولوياتها  من  وسيكون  اجلاري،  الشهر 

وانظمة  لتكون صناعة راسخة مبعايير محددة،  اخليل 

تدخل حتت مظلة النظام القضائي السعودي.

العمل  بأن  اوضح  السعودية  السباقات  يخص  وفيما 

جار لنقل مستوى السباقات من املجموعة الثالثة على 

التطور  ظل  في  االولى  املجموعة  الى  الدولي  املستوى 

الالفت في تصنيف مستويات اخليل التي كانت 59 عام 

جاري  والعمل   2019 عام  في   62 لـ  وارتفع   2018
لرفعه الى 65 بني عامي 2020/ 2021 .

تصنيفات السباقات
في  االسيوي  االحتاد  الى  ستتقدم  السعودية  ان  قال 

واجلوائز  السباقات  مستويات  بتصنيف  املقبل  العام 

بكاس  ومرورًا  السعودية  كأس  من  بدءًا  السعودية 

املؤسس، خادم احلرمني الشريفني، ولي العهد، امللوك، 

والوفاء، وسيتم التوسع في نظام تصنيف اخليل الذي 

بدأ فيه العمل املوسم املاضي وصنف من خالله 1500 

السباقات،  في  جواد شاركت   2500 جملة  من  جواد 

بحيث يشمل كل السباقات.

الملك سلمان يتوج مالك بطل كأس السعودية 2020.
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سباق
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بطولة إيلران للخيول العربية ببلجيكا  

خيول مربطي البداير وعجمان تتوشحان بالذهب

املوسم  خالل  إجنازاتها  اإلمارات  خيول  واصلت 

األصيلة،  العربية  اخليل  جمال  ملنافسات  االوروبي 

وانتزعت 3 القاب ذهبية ولقب برونزي، في ختام بطولة 

 2020 األصيلة  العربية  اخليل  جلمال  إيلران  كأس 

والتي أقيمت يومي 25 و26 من يوليو املاضي مبدينة 

الذهبية عبر خيول  الثالثية  ببلجيكا. وجاءت  توجنيرين 

مربط  حقق  فيما  ذهبيتني،  حققت  التي  البداير،  مربط 

عجمان الذهبية الثالثة، باالضافة الى برونزية.

ذهبيتان للبداير
افتتح االلقاب الذهبية للخيول اإلماراتية املهر »سينمار 

البداير«، ملربط البداير، عندما توج بلقب بطولة األمهار، 

والتي نال الفضة فيها »ع ج إيالف« ملربط مربط عجمان، 

بينما ذهب اللقب البرونزي الى »رنان أكمل« ملربط أكمل 

)السعودية(.  واضافت الفرس املتألقة »رزان البداير« 

عندما  لإلمارت  الثانية  الذهبية  البدايرايضا،  ملربط 

اللقب  على  وحصلت  األفراس،  بطولة  بلقب  توشحت 

الفضي »برمييرا«، ونالت البرونز »ايفر ايسينس دبليو 

اتش ايه«  وكالهما ملربط  هنايا )سويسرا(.

 »انتريوس« يكمل الثالثية اإلماراتية
أكمل »انتريوس او اس« ملربط عجمان الثالثية الذهبية 

في  تاله  الفحول،  بطولة  لقب  انتزع  عندما  لإلمارات 

احلمود  ملربط  خير«  دي   « الفضة  ونال  الثاني  املركز 

)بلجيكا(، فيما حل ثالثا ونال البرونز »ايفنجيلوس كيه 

ايه« ملربط باربور.

»بيتونيسا ايه اس« تتألق بامريكا
اس«  ايه  »بيتونيسا  الفرس  اهدت  اخرى  ناحية  من 

الواليات  بطولة  خالل  األفراس  ذهبية  البداير  مربط 

املتحدة الوطنية جلمال اخليل العربية »ميد سمر«، بعد 

ان نالت اجماع جميع احلكام. وكانت خيول البداير قد 

الدولية  منتون  بطولة  خالل  وبرونزية،  ذهبيتني  حققت 

جلمال اخليل العربية األصيلة التي أقيمت بفرنسا في 

االسبوع األول من الشهر اجلاري.

جمال الخيل

من خيول مربط البداير المتَوجة ببلجيكا.
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جمال الخيل

بطولة منتون لجمال الخيل العربية بفرنسا  

خيول اإلمارات تخطف األضواء بـ 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية

منتون  بطولة  خالل  األضواء  اإلمارات  خيول  خطفت 

التي   ،2020 األصيلة  العربية  اخليل  جلمال  الدولية 

أقيمت على مدى 4و5 يوليو املاضي بفرنسا، وحصدت 

سعود  بن  محمد  للشيخ  العائد  البداير  مربط  خيول 

القاسمي رئيس دائرة املالية املركزية بالشارقة، ذهبيتني 

ولقب  فضيتني  دبي  مربط  خيول  نال  كما  وبرونزية، 

املزروعي  مربط  وحصل  البطولة،  خالل  مربي  أفضل 

على ذهبية، فيما نال القبيسي برونزية خالل الفعاليات.

“مزون” نجمة البطولة
خيول  نالت  والبرونزية  الذهبيني  اللقبني  الى  باالضافة 

البطولة،  في  »انثى«  خيل  أفضل  جائزة  ايضا  البداير 

ايه  ام  الفحل »اس  ابنة  البداير”  “مزون  نالتها  والتي 

ماجيك وان” والفرس “ماتهاري”، املتوجة ايضا بلقب 

األفراس، وحصد الذهبية الثانية للبداير “رعود البداير” 

وهو ايضا ابن “اس ام ايه ماجيك وان” والفرس  “دي 

ال ماريل”، والذي انتزع بكل جدارة لقب الفحول، كما 

نالت ابنة الفحل »دي سراج« والفرس »جوري البداير«، 

املهرة الناشئة »ورد البداير” برونزية املهرات عمر سنة.

خيول مربط دبي

النسخة  في  مربي  أفضل  لقب  دبي،  مربط  ونال 

إنتاجه احمللي حضورا الفتا ترجم  2020 بعدما أكد 

في  املتميزة  صناعته  وبصمة  النوعية  اإلنتاجية  قوته 

للمربط  الفضية  الثنائية  جاءت  العربية،  اخليل  تطوير 

الفحل  ابنة  جهراء«  »دي  الناشئة  املهرة  من  كل  عبر 

»اكساليبور« والفرس »دي جواهر«، في بطولة املهرات 

»اكساليبور  الفحل  ابن  فنان«  »دي  واملهر  سنة،  عمر 

الوصافة  نال  »إيلي فالمينكا«، حيث  والفرس  ايه«  أي 

في منافسات األمهار عمر سنة. كما كان فحل مربط 

دبي، العاملي »اف ايه الرشيم« حاضرًا عبر تألق اثنني 

من ابنائه في بطولة األمهار، وهما »دي مزيان« ملربط 

زيلر  ملربط  البستان«  و«برواز  الذهبي،  البطل  الشيخ، 

الذي نال اللقب البرونزي.

 تألق »بي مارشال«
وجاءت القاب خيول اإلمارات االخرى عبر كل من »بي 

ايه« والفرس »اس اس  مارشال« ابن »اكساليبور أي 

رميان«، ملربط املزروعي الذي توشح بذهبية األمهار عمر 

سنة، ونال ايضا لقب أفضل خيل )ذكر( في البطولة، 

واهدت »دافيدا« ابنة الفحل »اكساليبور« والفرس “اس 

دبليو فيديكا”، مربط القبيسي، لقب برونزية املهرات. 

ملربط  اس”  أو  »سايكالنا  فوز  البطولة  نتائج  ومن 

و”  سنة،  عمر  املهرات  بذهبية  )السعودية(  الفيصلي 

ذهبية  بلقب  )السعودية(،  السيد  ملربط  السيد”  نوير 

)الكويت(  أبهر  ملربط  عزيزة”  “دي  ونالت  املهرات، 

عبير  ملربط  “اتيوس”  حصل  فيما  األفراس،  برونزية 

السيهاتي )السعودية( على برونزية الفحول.

التوحيدي: طفرة عالمية
ثمن املهندس محمد التوحيدي املشرف العام مدير عام 

الدولية  منتون  بطولة  نتائج  العربية  للخيول  دبي  مربط 

2020 على ما سجلته من جناح لإلنتاج احمللي للمربط 

بوجه  العربية  تطور لصناعة اخليل  ومن  بوجه خاص، 

إنتاج  حققه  مبا  سعداء  نحن  التوحيدي:«  وقال  عام. 

مربط دبي من نتائج. أطلقنا جتربة إنتاجية محلية من 

الفحل إكساليبور في مشاركة حصرية بالبطولة تكللت 

متيز  اإلنتاجية  عالمتنا  حلضور  وكان  ثمينني.  بلقبني 

منحنا لقب أفضل مرب، ومنح عددا من املرابط ألقابا 

نفيسة أكدت القوة اإلنتاجية للمربط من الفحل املبارك 

إف إيه إل رشيم والفحل الواعد دي سراج. إننا سعداء 

ملساهمتنا املؤثرة والوازنة في بناء طفرة عاملية جديدة 

ومتقدمة في تطور اخليل العربية”.

المرزوقي: محطة جديدة

بدوره أعرب عبد العزيز املرزوقي املدير التنفيذي ملربط 

بالقوة  وصفها  التي  البطولة  بنتائج  سعادته  عن  دبي 

منوها بالدور البارز ملربط دبي ومرابط دولة اإلمارات 

في تطوير اخليل العربية. وقال املرزوقي:« فضلنا إدخال 

إنتاجنا اجلديد من إكساليبور في بطولة قوية، فكانت 

بداية جيدة ملسار واعد. وأبرزت البطولة الدور املتميز 

ملربط دبي في تطوير اإلنتاج العاملي، وتداول جناح هذا 

اإلنتاج بني مرابط اإلمارات التي احتلت الصدارة. إنها 

اخليل  صناعة  في  مستمرة  مسيرة  في  جديدة  محطة 

العربية، والقادم بإذن الله أجمل«.

المهرة جهراء اهدت مربط دبي فضية المهرات. عبدالعزيز المرزوقي.محمد التوحيدي.
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جمال الخيل

يشتمل على 12 بطولة ومنافسة  

منصور بن زايد يعتمد برنامج جمال الخيل العربية 2020 - 2021

نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  اعتمد 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية 

ومسابقات  بطوالت  برنامج  العربية،  للخيول  اإلمارات 

 2020 الدولة ملوسم  العربية في  عروض جمال اخليل 

- 2021. ويتضّمن البرنامج 12 بطولة ومنافسة، من 

أبوظبي  مزادْي  جانب  إلى  دولية  بطوالت  أربع  بينها 

وعجمان جلمال اخليل.

البداية من الشارقة
الدولة،  في  العروض  ساحات  على  املسابقات  تتوزع 

حيث تنطلق من نادي الشارقة للفروسية والسباق ضمن 

املصرية،  الساللة   - العربي  للجواد  الشارقة  مهرجان 

أيام 15 و16 و17 أكتوبر املقبل. وتستضيف أبوظبي 

بطولة اإلمارات الوطنية من 3 إلى 7 نوفمبر 2020، 

كلباء  الشارقة  مهرجان  من  الثانية  النسخة  تقام  كما 

12 و13  أيام  العربي في مدينة كلباء،  للجواد  الثاني 

و14 نوفمبر املقبل.

الفترة  في  العربية  اخليل  الفجيرة جلمال  بطولة  وتقام 

من 19-16 ديسمبر، وتعود العروض الى الشارقة عبر 

الدورة 17 من مهرجان اإلنتاج احمللي التي تقام في 

عجمان  إمارة  وتشهد  ديسمبر.   26  24- من  الفترة 

 6 من  عجمان  بطولة  تقام  حيث   2021 عروض  أول 

عجمان  مزاد  تنظيم  البطولة  ويصاحب  يناير،   9 إلى 

جلمال اخليل، ثم تعود الفعاليات إلى أبوظبي أيام 19 

ملرّبي  اإلمارات  ببطولة   2021 يناير  و22  و21  و20 

 9 يوم  العربية  اخليل  جلمال  أبوظبي  ومزاد  اخليل، 

الدولية  أبوظبي  بطولة  إلى  باإلضافة   ،2021 نوفمبر 

جلمال اخليل في الفترة املمتدة من 10 إلى 13 نوفمبر.

أما النسخة الثانية لـ«دولية الشراع« فسُتقام من 17 

من   22 النسخة  ُتنّظم  فيما   ،2021 فبراير   20 إلى 

مهرجان الشارقة للجواد العربي أيام 4 و5 و6 مارس 

الفترة  في  العربي  للجواد  الدولية  دبي  وبطولة  املقبل، 

املمتدة بني 11 و13 مارس.

من  األولى  النسخة  بفعاليات  العروض  موسم  وُيخَتتم 

بطولة الظفرة بني 23 و27 مارس 2021.

الحربي يشيد بدعم منصور بن زايد
أشاد محمد أحمد احلربي املدير العام جلمعية اإلمارات 

بن  منصور  الشيخ  سمو  ودعم  برعاية  العربية  للخيل 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

احلثيثة  املتابعة  على  أثنى  كما  للجمعية،  الرئاسة 

واإلشراف املباشر للشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب 

رئيس اجلمعية.

في  املسؤولة  اجلهة  تعد  اجلمعية  أن  احلربي  وأكد 

اإلمارات واملعترف بها دوليا لتنظيم مسابقات وبطوالت 

عروض جمال اخليل العربية، بحسب أنظمة »االيكاهو«، 

وتعتبر أيضا اجلهة املسؤولة عن منح املوافقة لبطوالت 

جمال اخليل وفق قواعد ونظم الدولة.

وشّدد على أن اجلمعية بتوجيهات سمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان حترص على تنظيم جميع البطوالت 

وفق اللوائح والقوانني الدولية املعتمدة.

وأضاف احلربي أن اجلمعية تلتزم باتباع أعلى املعايير 

العاملية والشفافية مع كافة اجلهات املعنية في الدولة، 

املالك  باستفسارات  وترحب  مفتوحة  أبوابها  وأن 

واملربني.

من منافسات عروض الجمال.

محمد الحربي.
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قفز الحواجز

أعلن االحتاد الدولي للفروسية الغاء نهائي بطولة كأس 

االمم لوجنني لقفز احلواجز التي كان من املقرر إقامتها 

في مدينة برشلونة االسبانية في أكتوبر املقبل.

مع  االتفاق  بعد  صدر  االلغاء  قرار  إن  االحتاد  وقال 

بنادي  املنظمة  واللجنة  للفروسية،  االسباني  االحتاد 

ريال دي بولو ببرشلونة الذي ظل يستضيف هذا احلدث 

العاملي الرفيع لفترة طويلة من الوقت.

وقال إجنمار دي فوس رئيس االحتاد الدولي للفروسية 

ان االحتاد واللجنة املنظمة لبطولة كأس األمم لوجنني 

من  عدد  وضع  على  عاكفون  ظلوا  احلواجز،  لقفز 

السيناريوهات لقيام البطولة بدون جمهور لكن الوضع 

الصعبة  والقيود  االسباني  كاتلونيا  أقليم  في  احلالي 

املتعلقة بالسفر جراء انتشار فيروس كورونا املستجد 

»كوفيد19«، اجبرهم على اتخاذ القرار الصعب بالغاء 

البطولة.

لقفز احلواجز،  لوجنني  االمم  بطولة كأس  نهائي  ويعد 

بسبب تأثيرات »كوفيد19«

الغاء نهائي كأس االمم لونجين لقفز الحواجز 2020

من أرقى وأقدم الرياضات، حيث تتنافس الفرق الدولية 

العالم، على واحدة من أكثر اجلوائز  من جميع أنحاء 

شهرة في هذه الرياضة.

وكان فريق اإلمارات قد تأهل لللمشاركة في النهائيات 

الفرسان  منتجع  استضافها  التي  التصفيات  خالل 

بالعاصمة أبوظبي في فبراير من العام املاضي، وتألف 

الفريق من الفارسة األوملبية الشيخة لطيفة بنت أحمد 

آل مكتوم، والفارسة نادية عبد العزيز ترمي، والفارس 

عبد الله حميد املهيري والفارس عبد الله محمد املري.

وسبق لفرسان اإلمارات حتقيق إجناز تاريخي بفوزهم 

باملركز األول في نهائي في عام 2017، وضم الفريق 

انذاك كاًل من الفرسان عبد الله حميد املهيري ومحمد 

غامن الهاجري وعبد الله محمد املري، والشيخ الفارس 

ماجد بن عبد الله القاسمي، والفارس محمد عبد الله 

الكوميتي.
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أخـبـــار

نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  اعتمد 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة 

لسباقات  الرسمي  البرنامج  اخليل،  لسباق  االمارات 

اخليل في الدولة ملوسم 2021-2020. ويتالف املوسم 

الذي تشرف عليه هيئة اإلمارات لسباق اخليل ، من 66 

19 حفاًل في مضمار ميدان، و15 حفاًل  سباقًا منها 

للسباقات في مضمار أبوظبي، و 14 حفاًل في مضمار 

يتضمن 66 سباقًا وكأس دبي العالمي في 27 مارس

منصور بن زايد يعتمد برنامج سباقات الخيل لموسم 2021-2020
العني، مقابل 11 حفاًل في مضمار جبل علي و 7 حفاًل 

في مضمار الشارقة. 

منصور بن زايد: نتطلع لموسم ناجح

»نحن  نهيان:  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  وقال 

2020- موسم  سباقات  برنامج  عن  باإلعالن  سعداء 

موسمًا  اخليل  وعشاق  للمدربني  يوفر  الذي   ،2021

متكاماًل على املضامير اخلمسة في الدولة«، وهو تكامل 

واملواعيد  والتخصصات  اخليارات  من  مزيدًا  يتيح 

ملختلف  والسباقات  التدريب  الحتياجات  املالئمة 

عبر  »نوفر  سموه:  وأضاف  اخليول.  وشرائح  أنواع 

سواء  والدولية  احمللية  للخيول  سباقات  البرنامج  هذا 

املهجنة األصيلة أو العربية األصيلة، ونتطلع إلى انطالق 

اإلمارات  دولة  في  للسباقات  النجاح  من  آخر  موسم 

يوم اخلميس 29 أكتوبر 2020. واالمارات من الدول 

العربية  للخيول  نظامية  سباقات  تنظم  التي  القالئل 

واملهجنة املدمجة في برنامج واحد، وبسباقات مفصلة 

بحسب أعمار وقدرات اخليول.

كرنفال كأس دبي العالمي

في السابع من يناير

يدشن مضمار ميدان موسم سباقاته يوم اخلميس 5 

نوفمبر 2020 ويشهد 9 أيام للسباقات احمللية و9 أيام 

العاملي،  دبي  يوم كأس  ثم  العاملي  دبي  لكرنفال كأس 

املتوازن يحكي عن حرص ملضمار على  التوزيع  وهذا 

وفي  والدولية،  احمللية  للخيول  متكافئة  فرص  توفير 

الى  لالنتقال  احمللية  للخيول  الفرصة  يهيئ  توقيت 

السباقات الدولية في يناير. وحسب البرنامج املعلن فقد 

تقرر أن يبدأ احلفل األول لكرنفال كأس دبي العاملي في 

مضمار ميدان يوم اخلميس 7 يناير املقبل حيث تستمر 

سباقاته حتى ختام املوسم مبنافسات الدورة 25 لكأس 

دبي العاملي التي تتجه لها أنظار العالم، يوم السبت 27 

مارس 2021م.

إنطالقة سباقات جبل علي

نهاية أكتوبر

اجلمعة  يوم  علي  جبل  ملضمار  اجلديد  املوسم  يبدأ 

املضمار  يشهد  حيث   ،2020 أكتوبر   30 املوافق 

اجلمعة  أيام  في  جميعها  تقام  للسباقات  يوما   11

كبرى  بطوالت  وتضم   2021 مارس   19 في  وتختتم 

علي  وجبل  للميل  علي  وجبل  للسرعة  علي  جبل  هي 

الرصني  بتاريخه  علي  جبل  ويشكل مضمار  ستيكس، 

عام  بشكل  واملنطقة  الدولة  في  الفريدة  وتضاريسه 

خاصة  أهمية  واملتجانسة  احملسنة  اجلديدة  وأرضيته 

ملالك ومدربي اخليول، ومنوذجًا للمضامير التي حتتفي 

بأسلوب خاص باجلماهير والرعاة. كما ينظم املضمار 

األصفر خمسة مهرجانات للجمهور خالل موسمه ترتبط 

باملناسبات الوطنية وتضم حفلي االفتتاح واخلتام.

15 سباقًا بمضمار أبوظبي

أبوظبي  العاصمة  مضمار  سباقات  أولى  تنطلق 

للفروسية يوم األحد الثامن من نوفمبر 2020 وتختتم 

وتبلغ في مجملها   2021 أبريل   4 املوافق  يوم األحد 

15 يوما للسباقات جميعها هذه املرة يوم األحد ما عدا 

حفاًل واحدًا سيكون يوم اجلمعة، ويستضيف مضمار 

العربية األصيلة كأس  للخيول  السباق األغنى  أبوظبي 

الذي  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تاج  جوهرة 

يشهد منافسة شرسة وتستهدف لقبه أقوى اخليول من 

دول العالم، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول 

مضمار  ويشهد  املهجنة،  وللخيول  األصيلة  العربية 

كأس  على  املوسم  مدار  على  تنافسا  أيضا  أبوظبي 

برعاية  اخلاصة  االسطبالت  ألصحاب  الوثبة  مزرعة 

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العاملي للخيول 

العربية االصيلة.

البداية والختام في العين

مدينة  مضمار  في  املرة  هذه  املوسم  صافرة  تنطلق 

العني، بنادي العني للفروسية والرماية والغولف، الذي 

للسباقات  يومًا   14 اجلديد  املوسم  في  يستضيف 

ويختتم   2020 أكتوبر   29 املوافق  يوم اخلميس  تبدأ 

 9 املوافق  اجلمعة  يوم  العني  مبضمار  أيضًا  املوسم 

أيام  بني  املضمار  سباقات  وتتوزع   ،2021 أبريل 

اخلميس واجلمعة والسبت أغالها سباق اخليول العربية 

األصيلة على املضمار الرملي )العني مايل(، والعني هو 

لكنه  الدولة،  في  املضامير  ملجموعة  اجلديدة  اإلضافة 

بالدولة،  أيام السباقات  ثالث أكبر عدد من  يستضيف 

يوفر  وانه  بكثافة املشاركني، ال سيما  ومتتاز سباقاته 

سيما  ال  محليًا،  املنتجة  العربية  للخيول  ثمينة  فرصًا 

في  طريقها  تتحسس  التي  اخليول  من  كبيرة  شريحة 

عالم السباقات.

7 حفالت بمضمار بالشارقة

 7 والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي  مضمار  يشهد 

أيام للسباقات تقام كلها أيام السبت مبضمار الشارقة 

وتختتم  2020م  أكتوبر   31 في  تبدأ  حيث  لوجنني، 

الشارقة  حاكم  سباق  أغالها  2021م  أبريل   3 في 

الذي  الرملي  املضمار  على  األصيلة  العربية  للخيول 

يتميز بسباقاته النهارية القوية للخيول العربية األصيلة. 

مضمار نادي الشارقة هو أعرق املضامير في الدولة، 

ومثال لألندية التي توفر رياضات الفروسية مبفهومها 

الشامل، ويقدم جتربة مميزة لسباقات ريفية في أجواء 

بهيجة، وسباقات نوعية ال سيما للخيول العربية.

منصور بن زايد.
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الدولي  أبوظبي  ملعرض  املنظمة  العليا  اللجنة  أعلنت 

للصيد والفروسية، عن تنظيم الدورة الثامنة عشرة من 

حمدان  الشيخ  سمو  رعاية  حتت  ُيقام  الذي  املعرض 

الظفرة  منطقة  في  احلاكم  ممثل  نهيان،  آل  زايد  بن 

 27 من  الفترة  خالل  اإلمارات،  نادي صقاري  رئيس 

أبوظبي  مركز  في   2021 أكتوبر   3 ولغاية  سبتمبر 

الوطني للمعارض، حيث سيمتد املعرض للمّرة األولى 

في تاريخه على مدى 7 أّيام متواصلة، في نقلة نوعية 

ضمن استراتيجية تطوير املعرض وحتويله إلى مهرجان 

شامل .

المنصوري: التمديد بسبب

اإلقبال الجماهيري ورغبة العارضين

لنادي  العام  األمني  املنصوري،  علي  ماجد  أوضح 

صقاري اإلمارات رئيس اللجنة العليا املنظمة للمعرض، 

أن اللفتة الكرمية لراعي احلدث سمو الشيخ حمدان بن 

للمّرة األولى في تاريخ الحدث

تحويل معرض أبوظبي الدولي للفروسية لمهرجان يمتد لـِ 7 أيام

لُيصبح  املعرض  فترة  بتمديد  وتوجيهه  نهيان  آل  زايد 

أسبوعًا كاماًل، جاءت نظرًا لإلقبال اجلماهيري الواسع  

ورغبة كّل من الزوار والعارضني على حّد سواء، منحهم 

الصفقات،  وعقد  احلدث  من  لالستفادة  أكبر  فرصة 

املُتزايدة لزوار املعر ض من عشاق  وتلبية الطموحات 

العالم،  دول  مختلف  من  والفروسية  والصيد  الصقارة 

وذلك مع ما شهده احلدث من تضاعف عدد الزوار منذ 

ألكثرمن  ووصوله   2019 ولغاية   2003 في  انطالقته 

مليون و 600 ألف زائر .

نجاحات متواصلة

متكن املعرض من حتقيق جناح كبير على مدى السنوات 

بني  الربط  عبر  وخاصة  األصعدة،  كافة  على  املاضية 

جهود  إبراز  عن  فضاًل  باملنطقة،  والعمالء  العارضني 

األنواع وصون  البيئة وحفظ  اإلمارات في مجال  دولة 

املبادرات  من  العديد  وإطالق  له،  والترويج  التراث 

املاضية  الدورات  في  جناحها  أثبتت  التي  والفعاليات 

وأصبحت ذات شهرة عاملية واسعة.

تأتي  كونها  مميزة  ستكون  القادمة  الدورة  إّن  وقال 

من  عامًا  خمسني  مبرور  اإلمارات  دولة  احتفاء  مع 

اإلجنازات والتقّدم في شتى املجاالت، وُتطلق في ذات 

الوقت مسيرة جديدة لتصميم وتخطيط اخلمسني عامًا 

القادمة لألجيال والتاريخ.

خطة استراتيجية للتطوير

واعتمد نادي صقاري اإلمارات خطة استراتيجية لتطوير 

املعرض األكبر من نوعه في الشرق األوسط وإفريقيا، 

وذلك على مدى سنواته القادمة وتتضمن مضاعفة حجم 

وحتقيق  تدريجي،  بشكل  املساحة  صعيد  على  احلدث 

والدوليني  احملليني  العارضني  عدد  في  نوعية  قفزة 

والدول املُشاركة والزوار، واحلفاظ على مكانة املعرض 

املنطقة  في  وُمهم  بارز  الدولية كحدث جتاري  وريادته 

يتمّيز بصفقات شرائية كبيرة وحتقيق مبيعات ضخمة 

الشاملة  التوسعية  اخلطة  وتتضمن  كما  للعارضني. 

وتقنيات  بخدمات  احلدث  محتوى  تطوير  للمعرض، 

وأنشطة وفعاليات ُمبتكرة برؤية ُمتجّددة، واحلرص على 

تفعيل دوره في صون التراث الوطني وحتقيق الصيد 

املُستدام.

استشراف المستقبل

أكد املنصوري، أّنه من هذا املُنطلق، فإّن نادي صقاري 

للصيد  الدولي  للمعرض  املُنظمة  اجلهة  اإلمارات، 

استراتيجية  في  الفاعلة  للُمساهمة  يسعى  والفروسية، 

تستشرف  طموحة  برؤية  الكبرى  الوطنية  العمل 

املستقبل وحُتافظ على اإلجنازات في مختلف املجاالت 

التراثية والبيئية وصون الطبيعة.

وقال إّن »دولة اإلمارات، وهي تستعد لعامها اخلمسني، 

في  ُمتفّردة  إجنازات  املاضية  العقود  خالل  حققت 

األولى  املراكز  تتبوأ  أن  واستطاعت  املجاالت،  شّتى 

إقليميًا ودوليًا في جودة التنظيم احلكومي والتنافسية 

االقتصادية، واحلفاظ على تراثها في ذات الوقت، وذلك 

من خالل اإلجنازات املُشّرفة التي عمل أبناء دار زايد 

على حتقيقها بجهود دؤوبة ُمخلصة، مما عمل على رسم 

صورة حضارية ُمشرقة للدولة على الصعيد العاملي”

اعتماد شعار المعرض

»استدامة  القادمة  للدورة  احلدث  اعتماد شعار  مّت  قد 

أبوظبي  جلهود  انعكاسًا  ُمتجّددة«،  بروح  وتراث.. 

والعالم في تعزيز استدامة البيئة والصيد والرياضات 

وبلورة  الصلة،  ذات  التجارية  واألعمال  التراثية 

من  املزيد  وابتكار  احلدث  لتطوير  شاملة  استراتيجية 

الفعاليات واألنشطة التي ترتكز على جناحات الدورات 

املاضية بروح ُمتجّددة ُمبدعة.

 11 ال  األقسام  في  وشموليته  املعرض  غنى  ويتجلّى 

املُتنوعة التي يضّمها، وتشمل الفنون واحلرف اليدوية، 

الفروسية، الصقارة، رحالت الصيد والسفاري، ُمعّدات 

الصيد والتخييم، أسلحة الصيد، مشاريع تعزيز التراث 

في  الترفيه  وُمعّدات  مركبات  عليه،  واحلفاظ  الثقافي 

ُمعّدات  البيطرية،  واخلدمات  املنتجات  الطلق،  الهواء 

اإلعالم  ووسائل  البحرية،  والرياضات  األسماك  صيد 

املُختّصة. ويرتكز تطور املعرض على جناحته السابقة 

ُمنذ  مّرة   16 من  أكثر  العارضني  عدد  حيث تضاعف 

الدورة األولى، واستضافت الدورة املاضية ما يزيد عن 

من  وذلك  دولة،   41 من  مرموقة  جتارية  عالمة   670

خالل أقسا مه املمتدة على مساحة 45000 م2.

شعبية كبيرة

يحظى املعرض بشعبية كبيرة، حيث يترّدد صداه في 

أرجاء العالم وينتظره اجلمهور -أفرادًا وعائالت - عامًا 

املبتكرة  وُمسابقاته  التعليمية  فعالياته  بفضل  عام  بعد 

في  زاره  وقد  اجلميع.  تستقطب  التي  احلّية  وعروضه 

 120 من  زائر  ألف   115 من  أكثر  األخيرة  دورته 

جنسية.

معرض الصيد والفروسية دائما يتميز بالحضور الجماهيري الكبير.

من فعاليات النسخة الماضية للمعرض.
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15 - 17: Sharjah International Arabian Horse Festival
                (Straight Egyption)

ي
ي للجواد العرب

شارقة الدول
هرجان ال

 15 - 17: م
صرية)

ساللة الم
                 (ال

طنية لجمال الخيول العربية
ت الو

طولة اإلمارا
     3 - 7: ب

ي
ي للجواد العرب

شارقة كلباء الثان
هرجان ال

12 - 14: م
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برنامج مسابقات جمال الخيول العربية موسم 2020 - 2021 
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أخـبـــار

أعلن االحتاد الدولي للفروسية عن أقامة بطولة العالم 

اعادة  االحتاد  اعلن  كما   ،2021 سبتمبر  في  للقدرة 

ترتيب تواريخ بطوالته وفعالياته الرئيسية للعام 2020 

2021-، بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا “كوفيد 

19-” ، واجمع املكتب التنفيذي لالحتاد خالل اجتماع 

استمر ملدة 3 ايام عبر »فيديو كونفرانس« على تأجيل 

معظم البطوالت الى العام 2021.

الغاء الجمعية العمومية

العمومية  الغاء اجلمعية  التنفيذي لالحتاد  أعلن املكتب 

بجوهانسبيرج  اقامتها  املقرر  من  كان  والتي  لالحتاد 

بجنوب افريقيا، لتقام في نوفمبر املقبل اونالين بسبب 

التي   »-19 »كوفيد  جائحة  جراء  االحترازية  التدابير 

فرضت التباعد االجتماعي وتعقيدات السفر والتنقل.

وقال املكتب انه نظر في عدد من الطلبات التي قدمها 

واالحتادات   2020 العام  خالل  املتأثرون  املنظمون 

بطولة العالم للقدرة في ايطاليا 2021

االتحاد الدولي للفروسية يعيد برمجة عدد من بطوالته

جائحة  سببته  الذي  االضطراب  بعد  الوطنية 

البطوالت  من  عدد  الغاء  الى  ادى  مما  )كوفيد19-( 

في رزنامة 2020، باإلضافة إلى عملية اعادة حتديد 

تواريخ جديدة للبطوالت التي من املفترض أن تقام في 

2021 و2022.

النظر في بطولة 2022 في

نوفمبر المقبل

عملية  تأجيل  قرر  انه  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  أعلن 

العالم  بطولة  تستضيف  سوف  التي  الدولة  اختيار 

املقبل،  نوفمبر  في  اجتماعه  الى   2022 للفروسية 

الستضافة  دولة   4 من  ملفات  تلقى  انه  الى  مشيرًا 

اململكة  “الرياض-  اإلمارات”،   – “دبي  وهي  البطولة 

العربية السعودية”، “باديس – استونيا”، “فيرونا – 

ايطاليا”.

ممارسة  وهي  »فولتينج«  بطولة  نقل  املكتب  أعلن  كما 

اجلمباز على ظهر اخليل، من السويد الى فرنسا، كما 

قرر املكتب التنفيذي الغاء بطولة الثالثي والتي تعرف بـ 

»ايفنتيج« ، كما اجمع املكتب على الغاء بطولة اوروبا 

للقفز احلواجز للكبار والناشئني.

مونديال القدرة في سبتمبر 2021

من أبرز قرارات االحتاد الدولي للفروسية، تأجيل بطولة 

العالم للقدرة التي كان من املقرر اقامتها بايطاليا في 

سبتمبر 2020 ، الى شهر مايو من العام املقبل 2021 

بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا املستجد »كوفيد19« 

بني  اجتماع  بعد  التأجيل  قرار  وجاء  الفروسية.  على 

اإليطالي  الفروسية  واحتاد  للفروسية  الدولي  االحتاد 

املستضيف للبطولة واللجنة املنظمة، وكان من املقرر ان 

تستضيف البطولة ميادين سان روسور في مدينة بيزا 

اإليطالية، بإقليم توسكانا اإليطالي، لكن اللجنة املنظمة 

قد  احلالي  الوضع  ان  قاال  للفروسية  الدولي  واالحتاد 

يتسبب في عقبات امام ترحيل اخليول وإقامة سباقات 

اعدادية للخيل.

شروط التأهيل

البطولة  للمشاركة في  التأهيل  الدولي ان  أكد االحتاد 

سيكون مبوجب املادة 836 من قواعد القدرة اإلصدار 

حيز  ستدخل  التي  للفروسية  الدولي  لالحتاد   »11«

االحتاد  وافق  كما   ،2020 يوليو  من  ابتداء  التنفيذ 

الدولي للفروسية خالل االجتماع على مد فترة التأهيل 

لهذه البطولة من أجل إتاحة الفرصة للخيول والفرسان 

خاصة بعد توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشف االحتاد الدولي ان القرار جاء بعد توجيه أسئلة 

تأجيل  من  موقفهم  عن  الوطنية  لالحتادات  مباشرة 

البطولة حيث وافق 33 احتادًا على التأجيل من جملة 

34 احتًا وجهت لهم األسئلة.  

دي فوس: نتوقع إلغاء بعض

البطوالت قبل نهاية العام

قال إنيجمار دي فوس رئيس االحتاد الدولي للفروسية: 

»لقد خلق الوباء مشكلة إضافية من التعقيد بالنسبة لنا، 

جدواًل  للفروسية  الدولي  لالحتاد  العامة  اللوائح  حتدد 

زمنيا بخصوص إقامة البطوالت لتجنب التضارب بني 

البطوالت القارية والعاملية في نفس الفئات في عام معني 

حتى ال تتحمل االحتادات الوطنية تكلفة إرسال الفرق 

إلى البطوالت الكبرى في نفس العام ومع ذلك، في هذه 

الدولي  االحتاد  مجلس  وافق  املسبوقة،  غير  الظروف 

للفروسية على جتنب ذلك في أحداث معينة«.

وضع  »إن  للفروسية:  الدولي  االحتاد  رئيس  وقال 

وال  والتطورات  للتغييرات  قاباًل  يزال  ال  )كوفيد19-( 

ميكن ألحد أن يتأكد عن الوجهة التي نتجه نحوها في 

األسابيع واألشهر املقبلة«.

“قد تكون هناك عمليات إلغاء أخرى قبل نهاية العام، 

ولكن من أجل منح مجتمعنا الوضوح و الشفافية، لن 

املناقشات  فتح  بإعادة  للفروسية  الدولي  االحتاد  يقوم 

حول أي بطوالت أخرى في 2020، ولن يتم النظر في 

أي قرارات إلغاء أخرى إلعادة تخصيصها أو تأجيلها”.

من اجتماعات االتحاد الدولي للفروسية.
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أساسيات سباق قوة التحملالعناية 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.

تعتبر سباقات قوة التحمل من أصعب سباقات اخليل ، 

فهي تتطلب أن يكمل اجلواد السباق بأعلى املستويات 

في مسافات تصل إلى 160 كيلومتر. ويجتاز الفرسان 

في  املسافة  هذه  كيلومتر   160 مسابقة  في  الفائزين 

زمن قدره 10 إلى 12 ساعة. ويسمح ألي ساللة من 

اخليل التنافس في السباق، ولكن ساللة اخليل العربية 

به  متتاز  ملا  السباقات  في  األولى  املراكز  على  تهيمن 

من لياقة مميزة وقوة حتمل طبيعية متكنها من إكمال 

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 

السباق. ويتكون سباق قوة التحمل من مسافات وطرق 

في  تقام  التي  السباقات  متنوعة خالل  تضاريس  ذات 

فحص  نقطة  من  بأكثر  اجلواد  مير  حيث  الصحراء 

القلب  ضربات  ملعدل  إختبار  عمل  خاللها  يتم  بيطري 

وقدرة اجلهاز التنفسي واجلفاف، وعلى اخليل املشاركة 

إجتياز كل نقطة بنجاح للتمكن من العبور إلى النقطة 

الزمن  لتحديد  النهائي  الفحص  الي  وصواًل  التالية 

الرسمي الجتياز خط النهائية، ويتم استبعاد اي جواد 

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.

ال يتمكن من اجتياز الفحص بنجاح. من الضروري أن 

يكون لدى الفرسان معرفة ملمة بحالة اجلواد الصحية 

ومالحظة أي حالة إرهاق للجواد خالل السباق .

تختلف قوانني الفوز بالسباق من بلد آلخر ففي بعض 

البلدان، يعتمد الفوز باملراكز على سرعة الفارس وحالة 

أي  توجد  ال  أخرى،  بلدان  في  أما  الصحية.  اجلواد 

يحقق  الذي  اجلواد  أو  للفارس  الفوز  ويكون  مراكز 

املعايير املطلوبة.

تعليم الفروسية ـ خاص البادية



4849 48

تعليم الفروسية ـ خاص البادية

هل تريد امتالك حصان؟ كم تبلغ الكلفة برأيك؟

هنالك من قد يرغب بتربية اخليول، ولكن ال شك بأنكم 

هل  لكن  للغاية،  مرتفعة  تربيتها  تكاليف  بأن  سمعتم 

تساءلتم يومًا كم تبلغ هذه الكلفة؟

لتربية  مباشرة  تكلفة  حتديد  الصعب  من  يكون  قد 

التي  املنطقة  على  املعلومات  هذه  تعتمد  إذ  اخليول، 

تعيش فيها من العالم، حيث تتمتع بعض املناطق بكلفة 

التي  املواد  من  وغيرها  والقش  الشعير  لشراء  قليلة 

يرتبط تواجدها من قلته بعدد من العوامل مثل الطقس.

وبالطبع فإن الكمية التي يأكلها احلصان ال تعد بالقليلة، 

إذ تتراوح نسبة ما يأكله احلصان ما بني 1.5 في املائة 

و2.5 في املائة من وزنه يوميًا.

وفقًا  تزداد  والتي  البيطريني  لألطباء  أسعار  وهنالك 

التي يضطرون ملعايشتها، كما أن األحصنة  للتكاليف 

وأكثر  سنويًا،  مرة  من  أكثر  ألسنانها  لعالج  تتطلب 

من  الطبيب  انتهاء  بعد  تأتي  التي  كلفة هي  العالجات 

عمله للتفقد من احلاالت الطارئة، هذا بالطبع لتضاف 

ألوف  تكلفتها  تبلغ  أن  التي ميكن  اجلراحية  العمليات 

أوعية  تضم  ال  جميعها  التكاليف  وهذه  الدوالرات. 

أن  التي ميكنها  والكماليات األخرى  والسروج  الطعام 

المتالك  التقريبية  التكلفة  هي  فما  إذًا  تفرح حصانك. 

املجلس  إذ  تقديرية،  إجابة  إليكم  وتربيته؟  حصان 

األمريكي لألحصنة )AHC( في دراسة عام 2005 

إلى أن 28 في املائة من مالكي األحصنة يصل دخلهم 

السنوي ألكثر من 100 ألف دوالر. أما الهيئة األمريكية 

امتالك  تكلفة  بأن  )AAEP( فقدرت  ملالكي األحصنة 

حصان واحد بصحة جيدة ميكن أن تبلغ 2500 دوالر 

السباقات  مالكي أحصنة  قدر حتالف  كما  السنة،  في 

السابقني )CANTER( هذه التكلفة بحوالي 3600 

دوالر في العام للحصان الواحد.

موقع  وفرها  التي  اليومية  التكلفة  عن  فكرة  وهذه 

“about.com” عن تربية اخليول:

• دوالران للقش.

دوالر   30 أو  سنتًا   17 معدنية:  ومواد  فيتامينات   •

شهريًا

• كوبان من احلبوب املغذية املكونة من القمح واأللياف: 

دوالر واحد.

• كشف طبي كل ستة أسابيع: 35 دوالرًا لكل مرة، أي 

ما يساوي 83 سنتًا في اليوم.

• الكشف عن املشاكل املعوية لألحصنة مرة كل ثالثة 

أشهر: 20 سنتًا في اليوم.

ما  أي  دوالرًا،   125 العام:  في  مرة  أسنان  • كشف 

يساوي 35 سنتًا في اليوم.

والكزاز  الكلب  داء  أمراض  ضد  واحلقن  املطاعيم   •

 95 الروتينية:  وانفلونزا األحصنة وغيرها من احملقن 

دوالرًا في العام، أو 27 سنتًا في اليوم.
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بـولــو

اعتمد سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس نادي 

للموسم  النادي  أجندة  والبولو،  اخليل  لسباق  غنتوت 

من  العديد  تتضمن  التي   2021  –  2020 الرياضي 

البطوالت و الفعاليات احمللية والدولية اعتبارا من يوم 

6 نوفمبر املقبل وحتى 26 مارس 2021، وذلك على 

االفتتاح بالبولو الوردي في 6 نوفمبر

فالح بن زايد يعتمد أجندة وفعاليات نادي غنتوت للبولو 2020 - 2021
الذي  النادي  إدارة  مجلس  وتوصيات  قرارات  ضوء 

 2020 يوليو   26 املوافق  األحد  يوم  إجتماعه  عقد 

برئاسة  الفيديو،  برنامج مكاملات  بعد( عن طريق  )عن 

سعيد بن حوفان املنصوري، نائب رئيس مجلس ادارة 

الزعابي،  العبودي  زايد  خليفة  زايد  وحضور  النادي، 

املدير التنفيذي للنادي، وأعضاء مجلس االدارة سهيل 

دسمال  بن  عبدالله  أحمد  محمد  عبدالله  اليبهوني، 

السويدي، ناصر عبدالله سالم سعيد الشامسي، علي 

سالم حمد مسعود املري.

زايد  خليفة  زايد  سعادة  حتدث  االجتماع  بداية  في 

بن  فالح  الشيخ  سمو  حتيات  ناقاًل  الزعابي  العبودي 

إدارة  مجلس  ألعضاء  النادي،  رئيس  نهيان  آل  زايد 

نادي غنتوت وفريق عمله وشكرهم على ما قدموه خالل 

الفترة السابقة، مع متنياته باملزيد من العطاء إلثراء لعبة 

البولو في الدولة.

وأعتمد مجلس إدارة النادي تنوع البطوالت والفعاليات 

عام  كل  في  وثابتة  مختلفة  بتصنيفات  تكون  حيث 

)منخفضة، متوسطة وعالية( وذلك إلتاحة مشاركة أكبر 

عدد من الالعبني املواطنني فى بطوالت املوسم املختلفة.

الكبير  النجاح  بعد  العريق  النادي  نشاط  يتجدد  حيث 

من  بدعم   2020  –  2019 املوسم  في  حتقق  الذي 

من  العديد  ومساهمة  الرياضي  أبوظبي  مجلس 

الشركات واملؤسسات الوطنية وسط مشاركة واسعة لم 

تألفها كافة املواسم املاضية والتي برز فيها العديد من 

الالعبني املواطنني وسط مشاركة كبيرة من احملترفني .

تأتي انطالقة املوسم اجلديد بحالة استثنائية وبإجراءات 

كورونا  بفيروس  التعرض  من  للحد  شديدة  إحترازية 

وللحفاظ على السالمة العامة .

االفتتاح بالبولو الوردي 

ُيفتتح املوسم يوم 6 نوفمبر املقبل بإقامة بطولة البولو 

بسرطان  التوعية  لنشر  تهدف  التي  اخليرية،  الوردي 

حول  العائلة  أفراد  كافة  ولتثقيف  الدولة،  في  الثدي 

املرض ونشر رسالة صحية بني أفراد املجتمع، ويتجدد 

هيئة  مع  بالتعاون  النادي  قبل  من  السنوي  تنظيمها 

النشاطات  مختلف  البرنامج  ويتضمن  أبوظبي،  صحة 

العائلية الترفيهية املصاحبة.

إقامة  نوفمبر  من   27 في  النادي  برنامج  ويتواصل 

اإلماراتي  الوطني  اليوم  مبناسبة  اخليرية  املباراة 

السنوي الـ)49( ، وذلك ضمن احتفاالت الدولة باليوم 

الوطني، تأتي املباراة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة 

الشباب  قطاع  خاصة  املجتمع،  فئات  كافة  مبشاركة 

أهمية  يؤكد  مما  االهتمام،  مقدمة  في  يعتبر  الذي 

الرياضة في حياة الشباب الذي يجب أن يكون جاهزًا 

أمام كل التحديات باعتبار الشباب هم الشريحة األكبر 

التي يحرص النادي على استثمارها.

كأس سلطان بن زايد

يشهد يوم 6 ديسمبر وحتى 18 ديسمبر إنطالق أولى 

بطوالت البولو من خالل منافسات بطولة كأس سلطان 

اعتمد  والتي   ، الثانية  نسختها  في  للبولو  زايد  بن 

التصنيف املتوسط لها ) 10 – 12 ( هاند كاب. بعدما 

زايد الزعابي.

فالح بن زايد.
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بـولــو

آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  جنحت 

بطولة  بلقب  للفوز  ياس  غنتوت  فريق  قيادة  في  مكتوم 

»كأس سلطان بن زايد للبولو«، لعام 2019 وذلك في 

على  الفوز  بعد  للبولو،  زايد  بن  سلطان  ملعب  افتتاح 

احتفالية  ، وسط   6-4 بنتيجة  مازيراتي  غنتوت  فريق 

جماهيرية رائعة جسدت الكثير من معاني الوفاء ألهل 

العطاء .

وتتجدد اإلثارة إعتبارًا من 8 يناير 2021 وحتي 22 

للبولو  الدولية  اإلمارات  بطولة  بإقامة  الشهر  ذات  من 

في نسختها العشرين بتصنيف متوسط ) 10 – 12(، 

والالعبني  الفرق  من  واسعة  مشاركة  تشهد  والتي 

من  واحدة  تعتبر  ،والتي  املصنفني احملترفني  البارزين 

أرقى بطوالت البولو في اإلمارات.

البولو الخيري

ينظم ينظم نادي غنتوت لسباق اخليل والبولو وبرعاية 

، في  نهيان  كرمية من سمو الشيخ فالح بن زايد آل 

اخلامس من فبراير 2021 فعالية البولو اخليرية لدعم 

نسختها  فى  األيتام(  )لفئة  اإلماراتي  األحمر  الهالل 

سنويًا  تنظيمها  على  النادي  يحرص  والتي  اخلامسة، 

كمساعدة محلية مخصصة للتبرع لأليتام.

اسم  خيرية حتمل  مناسبة  إقامة  الفعالية،  تلك  ويعقب 

ذات  في   26 في  الهمم«  ألصحاب  للبولو  األمل  »يوم 

بن  فالح  الشيخ  سمو  رعاية  حتت  تقام  حيث  الشهر 

زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق 

اخليل والبولو، والذي يعود ريعها اخليري لدعم مراكز 

اصحاب الهمم.

إلى   12 الفترة من  نادي غنتوت خالل  وتشهد مالعب 

السمو  كأس صاحب  بطولة  إقامة  املقبل،  مارس   26

 ، والعشرون  الواحد  نسختها  في  للبولو  الدولة  رئيس 

مبشاركة كبيرة وجوائز قيمة وفعاليات مصاحبة والتي 

واملهارات  اللعبة  بفنون  لالستمتاع  رائعة  فرصة  متثل 

الفنية الفائقة للبولو في الدولة، والتي تعتبر واحدة من 

أرقى وأقدم البطوالت في الدولة، والتي يأتي تنظيمها 

للمرة سنويًا في نادي غنتوت كأغلى بطوالت الدولة،

المنصوري: تجاوب من شرائح المجتمع

أشاد سعيد بن حوفان املنصوري نائب رئيس مجلس 

سمو  يوليها  ظل  التي  والرعاية  بالدعم  النادي  ادارة 

الشيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ما أسهم 

في حتقيق العديد من النجاحات الرياضية واملجتمعية 

خالل املوسم املاضي والتي أفرزت الكثير من اإليجابيات 

من  العديد  وجدت جتاوب  والتي  كافة  املستويات  على 

شرائح املجتمع من خالل الفعاليات الرياضية التي مت 

ظلت  التي  اجلهات  كافة  مع  بالتعاون  بنجاح  تنفيذها 

تقوم بدورها على أكمل وجه في دعم رياضة اإلمارات 

وفي مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي.

 الزعابي: اكتمال االستعدادات

شكر زايد خليفة زايد العبودي الزعابي املدير التنفيذي 

نهيان  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  سمو  غنتوت،  لنادي 

وأعضاء  البولو  و  اخليل  لسباق  غنتوت  نادي  رئيس 

الالمحدود  دعمهم  و  توجيهاتهم  على  االدارة  مجلس 

املوسم  إجناح  فى  بها  قاموا  التى  الكبيرة  اجلهود  و 

السابق.

كما يسرنا أن نعلن عن استعداد النادي إلطالق أجندة 

املوسم الرياضي 2021-2020 تزامنا مع مرور ستة 

وعشرون عاما على تأسيس النادي على يد املغفور له 

بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان.
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saw history made at Cowdray Park Polo 

Club, with an epic battle between two 

mighty polo families – the Castagnolas 

and Cambiasos. This year, sure to 

Coronavirus restrictions, the sidelines 

were muted as no spectators or avid 

picnickers were allowed to line the 

Next Generation
Secure Gold Cup

ground, cheering on their favourites. 

Nonetheless, there was all to play 

for, with both teams eager to secure 

The King Power Gold Cup for the 

British Open. Both Next Generation 

and Les Lions/Great Oaks had 

impeccable form and team line-ups; 

Next Generation’s Adolfo Cambiaso 

seeking his seventh Gold Cup win 

but his first alongside his son and 

protégée, Aldofito ‘Poroto’ Cambiaso, 

for whom it was his first British high 

goal Final. Next Generations’ other two 

players, Diego Cavanagh (replacing 

Polo

an injured David ‘Pelon’ Stirling) and 

Jean-François Decaux have both also 

enjoyed Gold Cup wins. Meanwhile 

on the Les Lions/Great Oaks line-

up were the Castagnola brothers – 

defending champions and nephews 

and cousins, respectively, to the two 

Cambiasos. Les Lions/Great Oaks’ 

Santiago Laborde is more than used 

to playing alongside the Castagnolas 

and provides a formidable defence, 

while team captain Dillon Bacon is 

capable of scoring vital goals to aid his 

team. Going into the Final the result 

was anyone’s guess, but the polo 

pundits were convinced there would 

be little to separate the two teams, 

and they were not disappointed as 

back and forth play illustrated the 

evenly matched line-ups.  

In the first half Next Generation took 

control of the match, with Les Lions/

Great Oaks trailing 75- at half-time. 

However, the fourth chukka saw the 

dynamic change as Les Lions/Great 

Oaks scored consecutive goals to tie 

the scores at 77-, but Next Generation 

re-doubled their offensive and restored 

their lead with two successive field 

goals. Les Lions/Great Oaks managed 

to claim back the deficit, but four fouls 

over the last seven minutes handed 

the power back to Next Generation 

who did not need asking twice. Diego 

Cavanagh converted all of his penalty 

opportunities and the final score saw a 

1412- win for Next Generation. Adolfo 

Cambiaso was named Most Valuable 

Player, his son Poroto Cambiaso took 

home the Best Playing Pony prize for 

Pintita, while Les Lions/Great Oaks’ 

Dillon Bacon received a conciliatory 

prize of the Best Playing Pony Patron 

for Small Axe.
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Beginning the Central Circuit 

Constitution Cup Chicago 

Invitational with a thrilling overtime 

victory, G-Squared carried that 

initial momentum throughout the 

tournament and into the final on 

Friday, August 14. Led by Juan Martin 

Obregon who scored an impressive 

eight goals, G-Squared dominated 

open play to defeat Las Brisas 128-, 

and capture the inaugural 12-goal title 

G-SQUARED DOMINATE IN
CENTRAL CIRCUIT CONSTITUTION CUP

at Las Brisas Polo Club in Elgin, Illinois.

Displaying an exceptional level of 

polo, G-Squared (Larry Aschebrook, 

Juan Martin Gutierrez, Juan Martin 

Obregon, Matias Obregon) and Las 

Brisas (Christopher Vangel, Pedro 

Manion, Lindor Novillo Corvalan, 

Miguel Gutierrez) competed in a back 

and forth style of play that resulted 

in few whistles from the umpires 

and multiple scoring opportunities 

on both sides. Corvalan opened the 

scoring in favor of Las Brisas, but a 

quick response from G-Squared saw 

field goals from Aschebrook and 

Juan Martin Obregon. Holding a one-

goal advantage on handicap, Las 

Brisas restored their one-goal lead on 

Miguel Gutierrez’s first goal to end the 

first chukker 32-.

G-Squared raced into the lead in the 

second, outscoring Las Brisas 40- 

Polo

behind a balanced offense. Two goals 

from Juan Martin Gutierrez, along 

with one goal each from Juan Martin 

and Matias Obregon demonstrated 

the strong attack of G-Squared as 

they overwhelmed Las Brisas in open 

play to hold a commanding 63- lead. 

Corvalan ended the four-goal run 

from G-Squared to pull Las Brisas 

back within two goals, but before 

the end of the half, G-Squared’s Juan 

Martin Obregon scored his third goal. 

As halftime ended 74- in favor of 

G-Squared, Las Brisas faced a three-

goal deficit to overcome in the second 

half. A Penalty 3 conversion from Juan 

Martin Obregon in the third proved 

to be the first penalty goal of the 

match, but that was the only offense 

that G-Squared could generate as 

a determined Las Brisas looked to 

begin their comeback. Scoring all 

but two of his team’s goals, Corvalan 

contributed one goal from both the 

field and the penalty line to keep Las 

Brisas within reach as they continued 

to pressure their opponents. A second 

Penalty 3 conversion from Corvalan 

increased the intensity of the game, 

leaving Las Brisas trailing by just 

one, but a swift response from Juan 

Martin Obregon in the fifth chukker 

extended G-Squared’s lead 108-. 

Organizing their defense, G-Squared 

kept Las Brisas off the scoreboard 

in the final minutes, as Juan Martin 

Obregon added his final two goals 

and secured G-Squared’s victory 12-

8. Ending the tournament with a 40- 

record, G-Squared played solid games 

throughout the tournament. “Each 

player on G-Squared contributed to 

the win which made all the difference 

for us, “Aschebrook said. “Some of the 

teams have the focus of one or two 

players with the rest playing more of 

a supporting role. For us to win each 

game including the final we needed 

everyone to contribute significantly in 

each game. I’m really proud of how we 

played.” Scoring every chukker, Juan 

Martin Obregon was awarded Most 

Valuable Player. “We played focusing 

on teamwork and we had a good day 

which always helps,” Obregon said. 

“We were also extra focused and had a 

few lucky bounces which we were able 

to score on.” Best Playing Pony honors 

were presented to Pantera, a 10-year-

old mare Juan Martin Obregon played 

in the first and as a spare in the sixth 

chukker. “She came from Argentina 

and I bought her from a breeder 

named Ramon Franco who has polo 

ponies with very good bloodlines,” 

Obregon shared. “On the field her best 

qualities are her sensitivity, mouth, and 

she is a mare who never backs down 

from a strong bump. I always enjoying 

playing her because she has a huge 

heart and is very consistent with her 

performance.”
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اليفستايل

جيجر- لوكولتر تقّدم نسخة جديدة من
ساعة »ماستر غراند تراديسيون غراند كومبليكاسيون«

في مجال  على خبرتها  الضوء  لوكولتر  تسلّط جيجر- 

غراند  »ماستر  ساعتها  قراءة  وتعيد  الرّنانة  الساعات 

تراديسيون غراند كومبليكاسيون« بتصميم جديد ورائع 

بعد أن طرحت في عام 2019 ساعتني تضمان وظيفة 

ُمكّرر الدقائق: »ماستر غراند تراديسيون جيروتوربيون 

كاليبر   - باحلركة  املزّودة  بيربيتوال«  وستمنستر 

مينوت  ربيتيسيون  تراديسيون  غراند  و«ماستر   184
بيربيتوال« املزّودة باحلركة - كاليبر 950 ذات التعبئة 

األوتوماتيكية.

تراديسيون«  غراند  »ماستر  ساعات  مجموعة  جتّسد 

مهارة جيجر- لوكولتر اخلاّلقة وإبداعها الفني في مجال 

والتعقيدات  االبتكارات  بني  وجتمع  الساعات،  صناعة 

وتستعني  لالهتمام.  مثيرة  جديدة  بأساليب  الساعاتية 

ساعة »ماستر غراند تراديسيون غراند كومبليكاسيون«، 

بخبرة  املجموعة،  هذه  من  إصدار  أحدث  باعتبارها 

متوارثة منذ أكثر من قرن ونصف. وتتمّيز هذه التحفة 

األكثر  الساعاتية  التعقيدات  من  بتعقيدتني  امليكانيكية 

رومانسية واألكثر تعقيًدا من الناحية التقنية في تاريخ 

صناعة الساعات، وهما مكّرر الدقائق والقبة السماوية. 

وتتمّيز هذه اآللية املعّقدة أيًضا بتوربيون مداري معلّق. 

وُصنعت النسختان من الذهب الوردي والذهب األبيض 

وُطرحتا بإصدار محدود يقتصر على ثماني قطع تقّدم 

رموًزا جمالية جديدة تشّدد على مهارة جيجر- لوكولتر 

املتقنة في مجال احلرف الفنية.

مكّرر دقائق يندرج في العصر الحديث
أصعب  من  الدقائق  مكّرر  أن  الساعات  صّناع  يرى 

هذه  أن  غير  جناًحا،  وأكثرها  الساعاتية  التعقيدات 

موسيقية  آلة  وإمنا  ساعة  مجّرد  ليست  التعقيدة 

مصّغرة، تكمن صعوبة ابتكارها التقنية في مدى تعقيد 

اآللية الضرورية لتحويل التوقيت الدقيق الذي تشير إليه 

العقارب لسلسلة دّقات مبرمجة بصورة مثالية. ويرمي 

التحدي الفني إلى ضمان إصدار هذه الدّقات صوًتا ذا 

جودة عالية وتناغم، ميكن سماعه بوضوح.

عاًما  واخلمسني  املئة  طيلة  الدقائق  مكّررات  احتلت 

جيجر-  ساعات  مجموعة  بني  هامة  مكانة  املاضية 

املتقنة  مهارتها  العريقة  الدار  وتؤكد  املعّقدة.  لوكولتر 

في مجال الساعات الرّنانة بأكثر من 200 حركة، من 

بينها 100 مكّرر دقائق ُصنعت قبل عام 1900. ومنذ 

منتصف تسعينيات القرن املاضي، عندما أحيت جيجر- 

القّيم، عمل مهندسوها  الساعاتي  التراث  لوكولتر هذا 

ومصّمموها على إعادة حتديد املعايير املرتبطة بجودة 

وإدامة  لصون  التكنولوجيا  تسخير  خالل  من  الصوت 

أثمن التقاليد الساعاتية في العالم.

وتنطوي أهم عناصر الساعة الرّنانة على الطريقة التي 

األذن  لتسمعه  الساعة  داخل  من  الصوت  بها  يصدر 

عام  في  )ُطرحت  الكريستالية«  »الصنوج  ألن  البشرية 

2005( التي سّجلت جيجر- لوكولتر براءة اختراعها 
تستفيد من جودة الصوت العالية للكريستال السافيري 

الصناعي، لذلك ُثّبتت مباشرة على الكريستال السافيري 

الذي يساعد على تضخيم الصوت. وتتيح الصنوج ذات 

املقطع املرّبع التي ُطرحت بعد عامني مساحة مسّطحة 

للمطارق لتضمن دّقات أكثر انتظاًما وقوة، بينما توفر 

املادة اإلضافية كتلة اهتزاز أكبر حجًما من أجل صوت 

)ُطرحت  املتمفصلة  املنجنيقية  املطارق  تستخدم  رائع. 

منجنيق  آلية  تشبه  ميكانيكية  آلية   )2009 عام  في 

العصور  إلى  تاريخها  يعود  التي  املوازنة  األثقال 

لتعزز  اسمها،  املطارق  منها  اشتقت  والتي  الوسطى 

سرعة دقة املطرقة وقّوتها بقدر كبير.

بضجيج  املوسيقية  الرّنات  أجمل  تتأثر  أن  ميكن 

جيجر-  لها  وجدت  مشكلة  وهي  اخللفية،  األصوات 

لوكولتر حاًل منذ 125 عاًما حني سّجلت براءة اختراع 

ناظم يتحكم بالضربة الصامتة. ويستخدم هذا الناظم 

قوة مركزية لتنظيم الرّنة ويتخلص من طنني األصوات 

أن  وبعد  القدمية.  الدّقات  آليات  مّيزت  التي  اخللفية 

في  العريقة  الدار  تستخدمه  مرجعًيا،  معياًرا  أصبح 

معظم ساعاتها الرّنانة.

أوميغا كونستيليشن
التشكيلة الجديدة للرجال

برميجياني فلورييه
تدعم عالم الوقت الثمين بإصدار توندا جي تي األنيق

أوميغا  كانت  لطاملا  الساعات،  صناعة  عالم  في 

كونستيليشن رمًزا للدقة الرائعة واألسلوب الكالسيكي. 

اآلن، وبكل فخر يتم إطالق جياًل من التصاميم الرجالية.

روًحا  تعكس  اجلديدة  مم   41 مقاس  ذات  الساعات 

تلتقط  أنها  حني  في  خاص،   بشكل  ومتطورة  جريئة 

مثل   - في  التصميم شهرة  أكثر سمات  بشكل جميل 

من  أي  في  القمر  نصف  وجوانب  األيقونية  املخالب 

طرفي هيكل الساعة.

أفضل  من  بعًضا  أوميغا  مزجت  ذلك،  إلى  باإلضافة 

التصاميم.  في  تقدًما  وأكثرها  الساعات  مواد صناعة 

تتضمن هذا املوديالت الفوالذ املقاوم للصدأ أو الذهب 

عيار 18 أو مزيج من االثنني مًعا. وأيضًا،  يتم تصنيع 

جميع اإلطارات تقريًبا من السيراميك املصقول - مما 

يكرر املظهر األصلي لعام 1982، ومت استخدام أيضًا 

زجاج الياقوت الالمع..

تصميم واحد فقط في التشكيلة اجلديدة تتميز بقرص 

بأرقام  تعزيزه  مت  والذي  للصدأ،  املقاوم  الفوالذ  من 

زود  قد  الهيكل  حواف  تسوية  إن  سوداء.  رومانية 

فلورييه«  »برميجياني  السويسرية  الساعات  دار  قامت 

بإهداء عالم الوقت الثمني، إصدار توندا جي تي األنيق، 

يد  الناجح ألول ساعة  اإلطالق  بعد  على هامش  وذلك 

 1950 توندا  وساعات  العالم،  في  الهجري  بالتقومي 

ساعة  جتمع  ساليت.  توربيون  وتوريك  دابل  توربيون 

Tonda GT  اجلديدة بني روعة التصميم والكفاءة 
العالية. تتوفر ساعة Tonda GT في ثالثة إصدارات 

املقاوم  الفوالذ  من  علبة  في  وأنيقة،  متميزة  رياضية 

للصدأ املصقول وساتاني التشطيب أو الذهب الوردي 

برميجياني  خبرة  سنوات  جتسد  قيراًطا،   18 عيار 

الذهبية.  النسبة  مبعايير  تلتزم  التي  التصميم  وروح 

 Tonda Chronorشكل العلبة مستوحى من ساعة

  Chronograph Watch التي حازت على جائزة ،

في جائزة جنيف الكبرى لصناعة الساعات الراقية في 

تستحضر  أخدودية  بطارة  الساعة  تأتي   .2017 عام 

إحدى أيقونات برميجياني فلورييه األخرى - مجموعة 

 clou“ ويتم تشطيب امليناء بنمط غيوشيه – Toric

التشكيلة مبظهر أكثر نحافة مقارنة بتصاميم املاضي، 

وحتى التاج متت إعادة تشكيله إلضافة مظهر مناسب. 

إضافة إلى هذا التأثير، مت إعطاء اليدين حتديًثا نحيًفا، 

مانهاتن،  أفق  من  إلهامها  اجلديدة  الفهارس  وتأخذ 

وعلى األخص اجلوانب الثالثية لبرج احلرية.

سيتم تقدمي معظم طرازات 2020 اجلديدة على أشرطة 

جلدية مع بطانة مطاطية مضادة للبكتيريا. يربط رابط 

معدني مزخرف كل جانب من احلزام بالهيكل، مما يخلق 

يفضلون  الذين  ألولئك  به. ميكن  خاًصا  فريًدا  مظهًرا 

املظهر املعدني الشامل أن يتطابقوا مع طرازهم اجلديد 

أو  مم،    39 كونستيليشن  تشكيلة  في  سوار  أي  مع 

حزامها اجللدي الكامل.

أزرق  ياقوت  ببلور  اخللفي  الهيكل  يتميز   ، وأخيًرا 

كالبيير  أكسيل  كو-  ماستر  أوميغا  رؤية  يسهل  مما 

حاصلة  الساعات  جميع  الداخل.  من   8900/8901
على شهادة ماستر كرونومتر من قبل املعهد الفدرالي 

الصناعة  معايير  ألعلى  وفًقا  للمقاييس  السويسري 

واألداء واملقاومة املغناطيسية.

 Tondagraph ساعة  تعمل   .”triangulaire
اثنني  بني  وجتمع  األوتوماتيكي   PF043 بعيار   GT
التقومي   - الساعات  صناعة  في  التعقيدات  أنفع  من 

ومرة    استثنائية  توليفة  إنها  والكرونوغراف.  السنوي 

عالم  في  فراًغا  فلورييه   برميجياني  متأل  أخرى 

صناعة الساعات بتقدميهم مًعا مبستوى جودة قّل من 

ا كبيًرا من  ينافسه، وبسعر استثنائي. يعرض امليناء كّمً

املعلومات ويبقى مقروًءا: يحتوي على عقارب على شكل 

دلتا بطالء أسود مضيء تشير إلى الساعات والدقائق، 

إضافة إلى الثواني الصغيرة وميناءين فرعيني لوظيفة 

 .12 الساعة  عند  للتاريخ  كبيرة  وفتحة  الكرونوغراف، 

وللفت االنتباه إلى وظيفة التقومي السنوي، يتم عرض 

التاريخ والشهر بلون برتقالي نابض باحلياة. تقاوم هذه 

الساعة املثيرة تسرب املياه حتى عمق 100 متر، وتأتي 

وتتميز  45 ساعة،  ملدة  طاقة  واحتياطي  ملولب،  بتاج 

من  املرئية   Côtes de Genève خطوط  بتشطيب 

خالل ظهر العلبة املفتوح.
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اليفستايل

مّتحدين نقف وسط المصّنعين المستقلين 
عبر تعاون غير مسبوق

في هذا التعبير عن تتويج الروابط الوثيقة التي جتمع 

بني »إتش موزر آند سي« و«إم بي آند إف« ألكثر من 

عشر سنوات، قام إدوارد ميالن وماكسيميليان بوسير 

بتأليف معزوفة إبداعية ثنائية تتخذ شكل أداء موسيقي 

جماعي )كونشيرتو( استثنائي، من أجل إمتاع عشاق 

تاريخها،  في  مرة  فألول  الراقية.  الساعات  صناعة 

تشارك »إم بي آند إف« في جهود إبداعات »فن األداء« 

بالكامل.  متبادلة  بطريقة  االجتاهني  كال  في  املتدفقة 

وفي هذا اإلطار، تشترك الداران في توقيع زوجني من 

اإلبداعات اللذين متزج هويتهما املميزة بني اخلصائص 

والسمات الرئيسية لكٍل من الدارين. هي قصة صداقة 

أجل  من  املشتركة،  القيم  من  خلفية  على  رجلني  بني 

نتائج  تقدمي  ثّم  ومن  واملشاركة،  البناء  مبتعة  الشعور 

بينهما.  باالشتراك  الرائع  االستثنائي  املشروع   هذا 

جذور المشروع
»إتش موزر آند سي« و«إم بي آند إف« كلتاهما شركة 

شركة  كل  تدير  اإلنتاج.  محدودة  مستقلة،  سويسرية 

معرفة  على  اإلبداعي،  بالشغف  تتميز  منهما شخصية 

يقّدر  منهما  كٌل  طويلة،  مدة  منذ  البعض  ببعضهما 

ويحترم اآلخر على املستويني الشخصي واملهني. وفي 

الواقع فقد عملت العالمتان معًا ألكثر من عشر سنوات، 

Pre�  عن طريق قيام »بريسيشن إجننيرينغ إيه جي«

cision Engineering AG – وهي شركة شقيقة 
لشركة »إتش موزر آند سي« – بتوفير وحدات زنبرك 

)نوابض( التوازن – على وجه اخلصوص – إلبداعات 

أن سألت  املستغرب  من  ليس  لذلك  إف«.  آند  بي  »إم 

كـ«صديق«  املشاركة  ميالن  إدوارد  إف«  آند  بي  »إم 

للمساعدة في إبداع إحدى قطع »فنون األداء«. ويكمن 

اجلانب اآلخر لهذا التعاون في كونه طريقًا ذا اجتاهني. 

بإدوارد  اتصلت  »عندما  بوسير:  ماكسيميليان  يقول 

ألخبره أنني أرغب في التعاون معه في أحد اإلبداعات، 

الثنائي،  التوازن  بزنبرك  للغاية  معجب  أنني  له  ذكرت 

وسلسلة  »فيميه«،  املدّخن  اللون  ذات  »موزر«  وموانئ 

بأنه  إدوارد  أخبرني  الفور  وعلى  »كونسبت«.  ساعات 

املميزة،  اخلصائص  هذه  باستعارة  لي  السماح  يود 

استعارة  أيضًا  هو  بإمكانه  يكون  أن  بشرط  ولكن 

بنا.  عناصر تصميمية من آالت قياس الزمن اخلاصة 

وبعد أن تفاجأت لبرهة في البداية، منحت األمر بعض 

التفكير. وكوني هنديًا بنسبة 50 % وسويسريًا بنسبة 

الهوية  مزج  بأن  قاطع  نحو  على  مقتنع  فأنا   ،%  50
لإلعجاب؛  مثيرة  نتائج  عنه  تنشأ  النووي(  )احلمض 

فلَم ال نختبر هذه التجربة في صناعة الساعات؟ ولذلك 

وافقت واقترحت أن يستعير بعض السمات اخلاصة من 

موديل »فالينغ تي«، وهو موديل قريب إلى قلبي بشكل 

نفسه  الوقت  وفي  واالنفتاح،  املشاركة  وبروح  كبير«. 

قامت  االحتاد؛  في  القوة  أن  ملفهوم  وتشجيعًا  تعزيزًا 

»إتش موزر آند سي« و«إم بي آند إف« بناء على ذلك 

وبشكل مشترك بإبداع موديلني؛ يتوفران في عدة نسخ، 

قطعة.   15 من  محدودة  سلسلة  في  إصدارهما  ومت 

وُيعد هذا الرقم إشارة إلى الذكرى السنوية اخلامسة 

عشرة لتأسيس »إم بي آند إف«، وكذلك تكرميًا للذكرى 

»إتش  عالمة  إطالق  إلعادة  عشرة  اخلامسة  السنوية 

موزر آند سي«. ومن خالل جتميع نقاط قوتيهما، تعمل 

الوقت  في  والصديقتان  املتنافستان  العالمتان  هاتان 

املهرة  لصّناعهما  املشتركة  القوى  تسخير  على  نفسه 

املوهوبني، مبا يتماشى متامًا مع الفلسفة التي تتبناها 

»إم بي آند إف«.

»إل إم 101 إم بي آند إف إكس
إتش موزر«

 »101 ماشني  »ليغاسي  الزمن  قياس  آلة  تستخلص 

من  امليكانيكية،  الساعات  لصناعة  احلقيقي  اجلوهر 

حيث: عجلة التوازن، واحتياطي الطاقة، وطريقة مرور 

الزمن. ولذلك لم يكن من قبيل املصادفة أن اختارت »إم 

بي آند إف« إعادة النظر في تصميم هذا املوديل – أحد 

أكثر املوديالت نقاء و«بساطة« في مجموعته – مبا أن 

مفهوم البساطة هو الذي قاد بالفعل إلى إبداع موديل 

»إل إم 101 إم بي آند إف إكس إتش موزر«. ومثل 

»إتش موزر آند سي« ونهج »العودة إلى األساسيات« 

فقد  »كونسبت«؛  ساعاتها  سلسلة  في  جتّسد  الذي 

اختارت »إم بي آند إف« إزالة شعارها من فوق ميناء 

هذا املوديل، والعودة إلى جذورها وإلى األصول األولى 

آليات  توقيع  يتم  كان  عندما  الساعات،  لصناعة  حقًا 

نفسها،  التواضع  وبروح  املصّنع.  باسم  فقط  احلركة 

املقببة  الفرعية  املوانئ  عن  إف«  آند  بي  »إم  تخلّت 

لإلشارة  للحركة،  العليا  الصفيحة  فوق  تطفو  التي 

الطاقة  احتياطي  عن  فضاًل  والدقائق  الساعات  إلى 

العقارب  45 ساعة؛ عن طريق وضع  تبلغ مدته  الذي 

وهكذا  اجلديد.  للموديل  الرئيسي  امليناء  فوق  مباشرة 

»فيميه«،  املدّخن  اللون  ذات  املوانئ  عن  التعبير  ميكن 

تامة،  بحرية  سي«؛  آند  موزر  »إتش  من  املستعارة 

مت  وقد  الصقل.  فائق  بإطار  جماليتها  تعزيز  وأيضًا 

اختيار أربعة موانئ »فيميه« ملوديل »إل إم 101 إم بي 

آند إف إكس إتش موزر«؛ هي: »ِرد« املدّخن، و«كوزميك 

غرين« املدّخن، وأكوا بلو املدّخن، وبالتأكيد امليناء بلون 

تعلوها  التي  العلبة  أما  الشهير.  املدّخن  بلو«  »فانكي 

بلورة صفيرية محدبة، فهي مصنوعة من الفوالذ، وذلك 

للمرة الثالثة فقط في تاريخ »إم بي آند إف« التي ُتصنع 

فيها العلبة من هذه املادة. 

تحسين رينج روڤر سبورت
إصدارات خاصة ومحركات الديزل الهجينة

 أضافت الند روڤر مجموعة من الترقيات لسيارة رينج 

روڤر سبورت – أكثر سياراتها ديناميكية على اإلطالق 

– لتعزيز شخصيتها كسيارة شديدة الفخامة.
ومتت إضافة مجموعة من الطرازات اجلديدة للمجموعة 

السابقة وهي »HSE سيلفر« و«HSE ديناميك بالك« 

بشراء  الراغبني  مينح  ما  إيدشن«،  كربون   SVR»و

أي  من  أوسع  خيارات  سبورت  روڤر  رينج  سيارة 

وقت مضى. كما أضيف لطراز HST خيارًا إضافيًا 

.D350 بالنسبة للمحرك، وهو محرك الديزل اجلديد

»إجنينيوم«  محركات  أحدث  من   D350 محرك  ويعد 

روڤر،  الند  من  بالديزل  العاملة  األسطوانات  سداسية 

السيارات  تكنولوجيا  فيها  تضاف  مرة  أول  إنها  كما 

الكهربائية الهجينة اخلفيفة )MHEV( مع الديزل إلى 

سيارات رينج روڤر سبورت، ويحقق هذا احملرك معايير 

املرحلة الثانية من اختبار »انبعاثات القيادة احلقيقية« 

املستقيمة  األسطوانات  محرك  يتوفر   .)RDE2(

بطرازات  الشركة،  داخل  تطويره  مت  الذي  اجلديد، 

بني  تتراوح  طاقة  ويولّد   ،D350و  D300و  D250
 258( )183 كيلوواط( و350 حصان  249 حصان 
سداسية  الديزل  محركات  مكان  لتيحل  كيلوواط(، 

وثمانية األسطوانات.

اخلاصة«  السيارات  »عمليات  ألوان  لوحة  جتديد  ومت 

املمتازة، ما يسمح بإضافة األلوان الالمعة وتشطيبات 

الساتان لعمالء كافة سيارات رينج روڤر سبورت، حيث 

»تورمالني«  فيها  ألوان جديدة مبا  ثمانية  إضافة  متت 

Ame�( و«أِمثيست«  البني،   )Tourmaline(
Ptero�( و«بترولكس«  األرجواني،  الرمادي   )thyst
مع  الداخلية  املقصورة  تصميم  ويحقق  األزرق.   )lix
يفرض  فاخرًا  رياضيًا  إحساسًا  األنيقة  تفاصيلها 

بفضل  كبيرًا  تطورًا  االتصاالت  تشهد  فيما  نفسه، 

.Touch Pro Duo امليزات املتكاملة في نظام

سبورت  روڤر  رينج  سيارة  حضور  جوانب  أبرز  ومن 

املميز تصميمها وقدراتها الشاملة ومقصورتها الداخلية 

الفاخرة. ويعتمد إصدار »HSE سيلفر« على مواصفات 

التشطيبات  من  مجموعة  مع  املذهلة،   HSE طراز 

 Shadow( أطلس«  »شادو  بلون  املتقنة  اخلارجية 

Atlas(، وزجاج اخلصوصية وجنوط العجالت باللون 
األسود الالمع والنقشة األملاسية شديدة التباين كميزة 

أساسية.

وتتوفر سبعة خيارات لأللوان اخلارجية، مبا فيها لوني 

Haku�( و«هاكوبا«  البرونزي   )Lantau )»النتاو« 

الداخلية،  لأللوان  وخياران  اجلديدين،  الفضي   )ba
كما يحتوي طراز »HSE سيلفر« السقف البانورامي 

لوحة  تبريد  ومقصورة  اخلصوصية،  وزجاج  الثابت، 

التحكم املركزية األمامية، ونظام الصوت احمليطي من 

يتوفر طراز »HSE سيلفر« مبحرك  »ميريديان«. كما 

البترول أو الديزل األكثر شعبية في كل بلد، إلى جانب 

مجموعة نقل احلركة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن 

)PHEV( بقوة 400 حصان في بعض األسواق.

طراز  على  فقائم  بالك«  ديناميك   HSE« طراز  أما 

اخلارجية  الكسوة  بباقة  ويتميز  ديناميك«،   HSE«

السوداء، ما مينح سيارة رينج روڤر سبورت حضورًا 

السوداء  باجلنوط  عجالتها  مع  الطرقات  على  أبرز 

اخلصوصية  وزجاج  بوصة،   21 بقياس  الالمعة 

واملقصورة الداخلية السوداء بالكامل.

كما يحتوي طراز »HSE ديناميك بالك« املكسو بلون 

على  الرمادي  »كارباثيان«  أو  األسود  »سانتوريني« 

املمتازة  السقف  وكسوة  الثابت،  البانورامي  السقف 

من األبنوس، ونظام الصوت احمليطي من »ميريديان« 

كميزات أساسية.

طراز  يوفر  الفائق،  األداء  محبي  للعمالء  وبالنسبة 

 423( حصان   575 بقوة  إيدشن«  كربون   SVR«

سبورت  روڤر  رينج  لسيارات  مذهلة  إضافة  كيلوواط( 

ألياف  من  البارزة  التفصيالت  خالل  من  املميزة، 

الكربون.

القوة والكفاءة
إلى جانب املجموعة املوجودة حاليًا من محركات البنزين 

»أجنينيوم«  محركات  إضافة  متت  واحملّسنة،  القوية 

من  األحدث  اجلديدة  األسطوانات  سداسية  الديزل 

نوعها، والتي تتميز بسالسة وإتقان أكبر، وكفاءة أعلى 

من احملركات التي تأخذ مكانها.

وحتقق احملركات مستقيمة األسطوانات اجلديدة معايير 

املرحلة الثانية من اختبار »انبعاثات القيادة احلقيقية« 

 )Euro 6(  »6 »يورو  وتتوافق مع معيار   )RDE2(

السيارات  تكنولوجيا  بفضل  وذلك  الديزل،  لسيارات 

الكهربائية الهجينة اخلفيفة )MHEV(، والتي حتسن 

من استجابة السيارة وتخفض من استهالكها للوقود، 

أفضل  من  واحدًا  اجلديد  »إجنينيوم«  محرك  ليكون 

محركات الديزل النظيفة في العالم.
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مع  األيقونية  الرباثية  ساعاتها  لوجنني  دار  حتيي 

أڤيغايشن  لوجنني  ساعة  من  اجلديد  الطراز  طرح 

اجلديد  الكرونوغراف  هذا  يشهد   .1953-A  7 نوع 

بعالم  الدار  تربط  التي  الوثيقة  التاريخية  الروابط  على 

الطيران ويشكل ترجمة جديدة لطراز A-7 الذي طلبته 

القوات اجلوية األمريكية في عام 1935. هذه اإلضافة 

مجموعة  تغني  متحول  أسود  مبيناء  املعززة  اجلديدة 

لوجنني بالكامل.  لتسهيل التعامل مع الساعة في الهواء 

املوجود  املخدد  التاج  ميّكن   - القفازات  ارتداء  عند 

عند الساعة 12 من التحكم في وظائف الكرونوغراف 

املختلفة: الطاقة ، والتوقف ، وإعادة الضبط ، مبجرد 

ساعة  تتبع  اليوم  الواحدة.  الدفع  قطعة  على  الضغط 

التصميم  هذا    195-A  73 نوع  أڤيغايشن  لوجنني 

مبقاس  الصلب  الفوالذ  من  علبتها  حتتضن  الفريد. 

41.00 ملم حركة كرونوغراف مؤلفة من عجلة عمودية 

)L788.2( مت تطويرها حصريًا لدار لوجنني.

تكرم ساعة لوجنني أڤيغايشن نوع A 7-1953 أفضل 

الطيران  بعالم  لوجنني  إسم  ارتبط  الطيران.  ساعات 

ورواده منذ بداية القرن العشرين. بالنسبة لهذه الساعة 

اجلديدة، استمدت الدار وحيها من طراز طلبته القوات 

تصنيفها  يتم  لكي   .1935 عام  في  األمريكية  اجلوية 

األمريكي  اجليش  قبل  من   7-A نوع   من  أنها  على 

كان  طياريها،  قبل  من  ا ممكنًا  ارتداؤه  يصبح  بحيث 

على الساعة تلبية املواصفات الصارمة للغاية من حيث 

اجلماليات واملتانة والدقة . 

ووفًقا للنموذج األصلى، يتم اإلصدار اجلديد من ساعة 

لوجنني أڤيغايشن نوع A 7-1953 من خالل امليناء 

األسود الذي شهد حتواًل بنسبة 40 درجة إلى اليمني. 

سمح اجتاه امليناء اخلاص للطيارين بقراءة املؤشرات 

دون احلاجة إلى حترير مقرن التحكم في الطائرة .

اجلديد  الطراز  يكّمل  البني،  اجللد  حزام  خالل  من 

نسخة   1953-A  7 نوع   أڤيغايشن  لوجنني  لساعة 

امليناء املطلي بالورنيش األبيض و التي مت إطالقها عام 

    . 2016



6465 64

اليفستايل

الجديدة كلًيا
BMW 4 Series Coupé

سيارة BMW 4 Series Coupé اجلديدة جاهزة 
الرياضية  السيارة  من  األحدث  اجليل  يؤكد  لإلطالق. 

ذات املقعدين من فئة السيارات الفائقة متوسطة احلجم 

السيارة  مفهوم  من  كل  تركيز  مع  املميز  طابعها  على 

بشكل مباشر على توفير متعة القيادة الديناميكية من 

الثالثة  الفئة  الكوبيه  لسيارة  الواضح  والتميز  ناحية، 

اجلديدة من BMW من ناحية أخرى. هذا هو الفصل 

طرازات  ترويها  التي  كوبيه  سيارات  قصة  من  التالي 

BMW األسطورية. موعد إطالق السيارة في السوق 
ابتداًء من أكتوبر 2020.

سيارة BMW 4 Series Coupé اجلديدة جاهزة 
الرياضية  السيارة  من  األحدث  اجليل  يؤكد  لإلطالق. 

ذات املقعدين من فئة السيارات الفائقة متوسطة احلجم 

السيارة  مفهوم  من  كل  تركيز  مع  املميز  طابعها  على 

بشكل مباشر على توفير متعة القيادة الديناميكية من 

الثالثة  الفئة  الكوبيه  لسيارة  الواضح  والتميز  ناحية، 

اجلديدة من BMW من ناحية أخرى. هذا هو الفصل 

طرازات  ترويها  التي  كوبيه  سيارات  قصة  من  التالي 

BMW األسطورية. موعد إطالق السيارة في السوق 
ابتداًء من أكتوبر 2020.

تبدأ عمليات البيع بخمس مناذج مختلفة، وهي سيارة 

)معدل   BMW M440i xDrive Coupé
معدل  كم،   100 لتر/   7.1-6.8 الوقود  استهالك 

كم(  155-163 غ/  الكربون:  أكسيد  ثاني  انبعاثات 

هذه  تسير  الفئة.  هذه  قمة  في  مرة  ألول  تظهر  والتي 

السيارة بقوة محرك البنزين الرياضي بست أسطوانات 

تتضمن  حصان.   374  / واط  كيلو   275 تبلغ  التي 

النماذج املتوفرة أيًضا محركي بنزين بأربع أسطوانات، 

تنضم  كما  أسطوانات.  بأربع  ديزل  مبحرك  وأخرى 

سيارتان مبحركي ديزل بست أسطوانات إلى املجموعة 

في مارس 2021.

تكنولوجيا هجينة حملرك البنزين السداسي األسطوانات 

االستجابة  زيادة  على  تعمل  الديزل  محركات  وجميع 

محرك  قوة  االنطالق  مولد  يعزز  الكفاءة.  وحتسني 

االحتراق بقوة إضافية تبلغ 8 كيلو واط/11 حصان. 

وتتمتع جميع محركات الديزل اآلن بشاحن توربيني من 

بناقل حركة  تتمتع  املتوفرة  الطرازات  مرحلتني. جميع 

Step� حركة ناقل  ويتوفر  سرعات.  بثمان   قياسي 

وظيفة  مع  بثمان سرعات  اختياري   tronic Sport

Sprint اجلديدة ملناورات وتسارع فوري وديناميكي. 
يتوافر نظام BMW xDrive الذكي للدفع الرباعي 

أنواع  وأربعة  اإلطالق  عند  الطرازات  من  لنسختني 

BMW 4 Se� سيارة  تتمتع   .2021 مارس  من 

ries Coupé بطابع أكثر حدة من سابقتها. تضمن 
تكنولوجيا الشاسيه وبنية اجلسم احملسنة سمات األداء 

من  تزيد  التدعيم  عناصر  من  مخصصة  باقة  املميزة. 

انخفاًضا مبقدار  أكثر  صالبة اجلسم. مركز اجلاذبية 

21 مم، والبعد على احملور اخللفي أعرض مبقدار 23 
الثالثة من  الفئة  مم مقارنة بأحدث سيارة سيدان من 

BMW. بنية الشاسيه والهيكل ذات وزن أخف. توزيع 
وزن متوازن بدقة 50:50. حتسينات تستهدف مزايا 

الديناميكية الهوائية وخفض ارتفاع احملور اخللفي.

الضبط  بخاصية  ومزودة  بالرفع  مرتبطة  مخمدات 

الرياضي   M تعليق  نظام  القياسي.  التصميم  ضمن 

االختياري مع إعداد أكثر صالبة للمخمدات واحلوامل 

دعامات  إلى  باإلضافة  لالنزالق،  املضادة  والقضبان 

اجلسم اإلضافية والتوجيه الرياضي املتغير. اخليارات 

املتوفرة أيًضا: نظام تعليق M متكيف مع مخمدات يتم 

التحكم فيها إلكترونًيا، وفرامل M Sport مع إمكانية 

احلمراء،  أو  الزرقاء  الفرامل  مكابس  بني  االختيار 

وفرامل M Sport مع وظيفة قفل متغيرة بالكامل في 

الترس التفاضلي اخللفي.

تصميم جسم السيارة مختلف ومستقل بشكل واضح 

عن BMW 3 Series اجلديدة مع سطح انسيابي 

وواجهة أمامية مذهلة وأبعاد مناسبة لسيارات الكوبيه. 

تتبع شبكة BMW املزدوجة ذات التصميم العمودي 

جيب تقّدم سيارة رانجلر روبيكون 392 كونسبت االختبارية
الجديدة المجّهزة بمحّرك V-8 سعة 6.4 ليتر

لعّل املّرة األخيرة التي قّدمت فيها جيب السيارة األكثر 

متيزًا على هذا الكوكب مبحرك V-8 كانت مع سيارة 

جيب سي جاي عام 1981، مع محّرك مؤلّف من ثماني 

 125 ينتج  ليتر   5.0 سعة   V شكل  على  أسطوانات 

وفي  الدوران.  عزم  من  رطاًل/قدمًا   220 و  حصانًا 

السنوات األخيرة، طالب هواة جيب بإنتاج سيارة من 

طراز راجنلر تكون مجّهزة مبحّرك V-8، ولعّل جيب 

إشارة  تعّد  اجلديدة  كونسبت   392 روبيكون  راجنلر 

هاّمة على أّن أمنيتهم قد تتحقق قريبًا. 

 392 روبيكون  راجنلر  سيارة  راجنلر  جيب  طرحت 

مبحّرك  مجّهزة  وهي  اجلديدة،  االختبارية  كونسبت 

سعة   V شكل  على  أسطوانات  ثماني   8 من  مؤلّف 

 450 تبلغ  قّوة  ينتج  مكّعبة(  بوصة   392( ليتر   6.4
حصانًا و450 رطاًل/قدمًا من عزم الدوران، وتسارع 

من صفر إلى 100 كم بالساعة في أقّل من 5 ثواٍن. 

وجتتمع محاور دانا 44، وعلبة نقل دائم ذات سرعتني، 

وأقفال كهربائية أمامية وخلفية حملور التوجيه، وإطارات 

قياس 37 بوصة للسير على الطرقات الطينية، ورزمة 

رفع األداء التي جُتّهز بها السيارة في املصنع قياس 

بوصتني من موبار مع حتسينات مّت إجراؤها على نظام 

السرعات،  ثماني  صالبة  أكثر  حركة  وناقل  التعليق، 

املمكن  القيادة  جتارب  أروع  لتوفير   V-8 ومحّرك 

للقيادة على  قدرات  تقّدمها جيب على اإلطالق مع  أن 

الطرقات الوعرة لم يسبق لها مثيل في أي إصدار من 

جيب راجنلر.

لدى  جيب  عالمة  رئيس  موريسون،  جيم  وصّرح 

الشمالية،  أمريكا  للسيارات،  كرايسلر  فيات  مجموعة 

األسطورية  الكوبيه   BMW سيارات  تقليد  البارز 

نوافذ  للمحرك.  العالية  الهواء  تبريد  متطلبات  وتعكس 

وخطوط  قوي،  تصميم  ذات  وأكتاف  عريضة،  جانبية 

سقف تعكس الطابع الرياضي.

مصابيح أمامية LED ذات حواف رفيعة في التصميم 

القياسي. يتوفر خيار املصابيح األمامية LED املعدلة 

مع اإلضاءة الليزرية. أضواء خلفية LED داكنة ذات 

 L على شكل حرف  مع قضبان مضيئة  أنيق  تصميم 

تركيز  ذات  والتفاصيل  التصميم  خطوط  للنظر.  الفتة 

 M طراز  يتوفر  القيادة.  ديناميكيات  على  واضح 

Sport كبديل للمواصفات القياسية. كما تتوفر أيًضا 
احلركة  ناقل  تشمل  التي   ،M Sport Pro باقة 

 M ثماني السرعات، وعجالت Steptronic Sport
خفيفة الوزن قياس 19 إنًشا، وملفات صوتية رياضية 

من  واسعة  مجموعة  تتوفر  الداخلي.  التصميم  ضمن 

 BMW مع إطالق سيارة M Performance قطع

Series Coupé 4 اجلديدة.
القيادة  حول جتربة  اجلديد  الداخلي  التصميم  متحور 

الرياضية. تصميم قمرة القيادة التي تركز على السائق، 

وجتميع نظام العرض اجلديد مع شاشة حتكم بقياس 

اختيارية  رقمية  أدوات  ومجموعة  إنش   10.25 حتى 

تصميم  ذات  لوحة حتكم  إنش.   12.3 قياس  بالكامل 

عالي اجلودة على لوحة التحكم املركزية، ومقود جديد 

رياضي مغطى باجللد، ومقاعد رياضية مطورة ضمن 

الركبة  وسادات  خيار  توفر  مع  القياسي،  التصميم 

في  منفصالن  مقعدان  املتوسطة.  املركزية  اللوحة  في 

اخللف.

راجنلر  بسيارة  راجنلر  جيب  هواة  »طالبنا  قائاًل: 

 392 روبيكون  راجنلر  وتثبت   ،V-8 مبحّرك  مجهّزة 

كونسبت بأّننا منلك القدرة على حتقيق ذلك. ومن سيارة 

مياًل   29 يبلغ  للوقود  استهالك  ديزل مع  إيكو  راجنلر 

جيب  سيارة  إلى  مؤخرًا  طرحها  مت  التي  الغالون  في 

الكهربائية  واملركبة  عديدة،  جوائز  احلائزة  جالديتور 

جيب  أّن  واضحًا  يبدو  املقبلة،   4xe راجنلر  الهجينة 

تستمع لعمالئها. ونحن متشّوقون ملشاهدة ردة فعلهم 

وهي  اجلديدة  كونسبت   392 روبيكون  راجنلر  جتاه 

السيارة التي تقدم مستوًى ال ُيصدق وال مثيل له من 

األداء والقدرات املمتعة للقيادة على الطرقات السريعة 

كما على الطرقات الوعرة.«

على  للقيادة  والقدرة  واألداء  القّوة 
الطرقات السريعة والوعرة

ليتر   6.4 سعة   V-8 محرك  تستقبل  أن  أجل  من 

وناقل حركة أقوى ثماني السرعات، مّت جتهيز سيارة 

للمحّرك وإطار  جيب راجنلر روبيكون مبحامل مطّورة 

كونسبت   392 روبيكون  راجنلر  جيب  وتتمّيز  معّدل. 

الثالث من محاور دانا 44،  بقدرة أكبر بفضل اجليل 

وعلبة نقل دائمة ذات سرعتني تعمل بنظام سيليك تراك، 

باإلضافة إلى تروس تفاضلية قابلة للقفل أمامية وخلفية 

كهربائية ترو لوك، وعجالت قياس 37 بوصة للطرقات 

بوصة   17 قياس  بيدلوك  إطارات  حول  تلتّف  الطينية 

تثّبت العجلة على احلوافي حتت أثقال جانبية قصوى، 

مما يسمح بخفض ضغط اإلطارات وزيادة اجلر. وتتيح 

رزمة رفع األداء من بيرفورمانس بارتس قياس بوصتني 

التعليق املفصلي، حتسني  من موبار الطريق ملزيد من 

في زاوية االقتراب وزاويتي االنعطاف االنطالق. وتتميز 

راجنلر روبيكون 392 كونسبت أيضًا بسكك روبيكون 

الصخرية، ومصدات فوالذية مع ونش وارن، وصفيحة 

فوالذية سفلية، وهي عناصر مّتت إضافتها للمساعدة 

التضاريس.  ويعمل  القيادة والتنقل على أصعب  على 

السرعات  ثماني  األقوى   األوتوماتيكي  احلركة  ناقل 

وعلبة النقل للدفع الرباعي املتواصل على حتسني جتربة 

قيادة السيارة بشكل عام، إضافة إلى كميات ضخمة 

3.73، مما  تروس  بنسبة  املنخفض  الدوران  من عزم 

يوفر كفاءة معّززة للقيادة على الطرقات املعّبدة والوعرة 

على حّد سواء. 
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اليفستايل

The 13th Dubai Duty Free Irish Derby 
was run behind closed doors on 
Saturday, 27th June at the Curragh 
Racecourse (Kildare, Ireland) in what 
was the 155th running of the world-
famous race.   14 horses went to post 
in the premier €750,000 showpiece 
Irish flat race in what was the biggest 
field since 1977.  Santiago emerged 
victorious to provide trainer Aidan 
O’Brien with victory for an incredible 
14th time.  It was a truly courageous 
effort from the 21/ favourite, coming 
just eight days after his Queen’s Vase 
triumph at Royal Ascot which was just 
his first run since winning his Listowel 
maiden last September, but he found 
plenty of reserves when jockey Seamie 
Heffernan went for home turning at 
the two-furlong pole.
Colm McLoughlin, Executive Vice 
Chairman and CEO of Dubai Duty 
Free said, “We are pleased to have 
once again supported the Dubai 
Duty Free Irish Derby, albeit under 
very different circumstances this 
year. It was important for racing that 
this weekend festival went ahead 
and while we were not able to be at 

SANTIAGO WINS
THE DUBAI DUTY FREE IRISH DERBY AT THE CURRAGH

The Curragh in person this year, we 
enjoyed watching the spectacle on 
TV from Dubai. Congratulations to 
The Curragh, Horse Racing Ireland 
and the Turf Club for staging the 
event successfully whilst following 
all safety protocols.  Congratulations 
also to Aidan O’Brian and the team at 
Coolmore for winning the Dubai Duty 
Free Irish Derby for a remarkable 14th 
time.”
The exciting race was beamed around 
the world to its widest audience ever.  
RTE was the host broadcaster and 
syndicated the racing programme to 
several international outlets.  It was 
televised on Fox Sports in America and 
the Green Channel in Japan for the 
first time. With Fox Sports boasting a 
reach of 100 million viewers in a single 
weekend and Green Channel available 
in 40 million homes the Dubai Duty 
Free brand reached all corners of the 
globe.  Coverage of the premier race 
was also available on a myriad of other 
networks in America, Canada, Latin 
America, Caribbean, Australia, New 
Zealand, South Africa, 17 countries in 
the Middle East and North Africa and 

of course Europe.
Speaking to the media after the race 
was over Aidan O’Brien said, “It’s a great 
credit to everyone for getting racing 
back. There’s an awful lot of people 
who depend on it, a lot of livelihoods. 
It’s a strange time but times will 
change, and owners will get back 
racing. It’s great that it’s happening 
and a big credit to everyone that’s 
making it happen.”
Dubai Duty Free, the world’s leading 
airport retailer has been the title 
sponsor of Ireland’s premier Classic 
since 2008.  Over the years the title 
sponsor has helped to build the 
festival into a must visit event with 
lots of activities happening both 
on and off the track such as a Best 
Dressed Lady Competition, a charity 
ball, a golf classic and local initiatives 
for businesses and traders.  Although 
people couldn’t attend the race itself, 
The Curragh Racecourse ran lots of 
initiatives on social media in order to 
try and encourage people to engage 
with the race and to have their own 
Dubai Duty Free Irish Derby Party at 
home.
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