




كأس دبي العالمي يحتفل بيوبيله الفضي

على الرغم من التأثير الكبير جلائحة »كوفيد-19« على الرياضة بصورة عامة والفروسية 

بفخامته،  ومحتفظًا  متواصاًل  مازال  العاملي  دبي  كأس  وبريق  ألق  فإن  خاصة،  بصورة 

مليون   12 البالغة  املالية  اجلائزة  العالم.  في  األغلى  التسعة  بأشواطها  أمسيته  ومازالت 

دوالر لسباق كأس دبي العاملي، برعاية »طيران اإلمارات«، حافظت على قيمتها، لكن بقية 

السباقات الثمانية املتبقية فقد مت تخفيضها بنسبة قليلة مقارنًة بالسباقات العاملية املماثلة.

كأس دبي العاملي املناسبة التي يترقبها كل أرباب اخليل في العالم سنويًا مت تأجيلها العام 

فيروس  تفشي  جراء  العالم  في  اإلغالق  وسياسات  االحترازية  اإلجراءات  بسبب  املاضي 

»كوفيد-19«، لكن نسخة هذا العام »اليوبيل الفضي« فهي قائمة في موعدها في السابع 

والعشرين من مارس املقبل.

كل مؤشرات جناح النسخة االحتفالية لهذه املناسبة قد توافرت، ولعل أهمها االنطالقة القوية 

للنشاط خالل هذا املوسم، والذي على الرغم من أنه جاء بغياب احلضور اجلماهيري، لكن 

التفاعل واملشاركات العاملية كانت واضحة، أما بالنسبة للسباقات احمللية فقد اتسمت بقوة 

العاملي مبضمار  دبي  كأس  كرنفال  وهي  الغالية  األمسية  روافد  أهم  التنافس، وسيعقبها 

ميدان الذي يشتمل على مجموعة من السباقات الدولية، ويختتم قبيل السباق الكبير.

القدرة اإلماراتية دّشنت نشاطها متأخرًا هذا املوسم بسبب قرار اإليقاف اجلائر من قبل 

االحتاد الدولي للفروسية، والذي أبطلته محكمة التحكيم الدولي )كاس( بقرار تاريخي بعودة 

النشاط من جديد، وشهدت قرية بوذيب للقدرة ضربة البداية.

نشاط البولو كالعادة كان كثيفًا، حيث أقيمت العديد من البطوالت في كل من نادي ومنتجع 

احلبتور بدبي ونادي غنتوت للبولو، وكان األبرز تألق فريق غنتوت وحصوله على لقب بطولة 

اإلمارات الدولية، كما شهد تألق كل من الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم، التي قادت 

فريقها للفوز بكأس تشرشل بنادي احلبتور، والشيخة علياء آل مكتوم.

Available at all AIGNER Boutiques and leading retailers across Middle East



 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

10 »الربع الخالي« بطل كأس 

الخليج

12 »مجيب« يتّوج بلقب بطولة 

أبوظبي

افتتاح الموسم بقرية بوذيب 

للقدرة
14

 

ك 
لت

رح
ِق ب

ارت

انطلــق دون توقــف واكتشــف أماكــن جديــدة مــع ميتســوبييش Montero Sport، المصممــة خصيصــًا لتحقيــق أقــى درجــات الثبــات والدقــة فــي 
التوجيــه مــع نظــام دفــع رباعــي فعــال ونظــام تعليــق متطــور لتتمتــع بأفضــل مســتويات التحكــم عــى جميــع الطرقــات.

الصورة المستخدمة في اإلعالن لغرض التوضيح فقط.

تفضل بزيارة صاالت عرض ميتسوبييش  جرب األفضل

1لتعرف المزيد أرسل   MF إىل 4881 
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كأس مجلس التعاون الخليجي بنادي الشارقة

الجواد العماني »الربع الخالي« يتوج باللقب بكل جدارة

أحرز اجلواد »الربع اخلالي« ملالكه حمد سالم البلوشي 

من سلطنة لقب سباق كأس مجلس التعاون اخلليجي، 

 91 مبشاركة  لوجنني  الشارقة  مبضمار  أقيم  الذي 

وأقيم  واملهجنة.  األصيلة  العربية  اخليول  من  جوادًا 

السباق وسط منافسات قوية من خالل 6 أشواط، كان 

الشوط السادس شوط كأس مجلس التعاون اخلليجي 

عبدالله  الشيخ  من  كل  السباق  شهد  الرئيسي.  هو 

للفروسية  الشارقة  نادي  رئيس  القاسمي  ماجد  بن 

والسباق، وباتريك عون املدير التنفيذي لشركة لوجنني، 

املالك  النادي، وعدد من  عام  اليحيائي مدير  وسلطان 

ومربي اخليول.

»الربع الخالي« بطل بجدارة
ملالكه  عمان  سلطنة  من  اخلالي«  »الربع  اجلواد  توج 

الفارس  وبقيادة  البلوشي  راشد  سالم  حمد  العماني 

والرئيسي  اخلامس  للشوط  بطاًل  البلوشي  املعتصم 

واملقدم من  التعاون اخلليجي  في شوط )كأس مجلس 

اخليول  من  جوادًا   16 منافسة  وسط  لوجنني(  شركة 

العربية األصيلة، وقام بالتتويج الشيخ عبدالله بن ماجد 

القاسمي وباتريك عون وسلطان اليحيائي.

»إيه إف مذهل«
النيادي  مطر  خلليفة  مذهل«  إف  »إيه  اجلواد  ظفر 

األول  الشوط  بلقب  البلوشي  سيف  الفارس  وبقيادة 

سباق

العربية  للخيول  لوجنني سبيريت( املخصص  )مجموعة 

األصيلة تكافؤ للخيول بعمر أربع سنوات فأكبر اإلنتاج 

احمللي، ملسافة 1000م، بزمن 1.07.89 دقيقة.

»مجدي« نجم الثاني
بقيادة  العجبان  إسطبالت  من  »مجدي«  املهر  كسب 

)شوط  الثاني،  الشوط  بلقب  مولن  اشتيبان  الفارس 

مجموعة لوجنني سبيريت كرونومتر( املخصص للخيول 

وبزمن  2000م،  ملسافة  املبتدئة،  األصيلة  العربية 

2.24.92 دقيقة، وظفرت الفرس »إيه إف عذبه« خلالد 

النابودة وبقيادة الفارس تاج أوشي بلقب الشوط الثالث: 

للخيول  املخصص  سبيريت(  لوجنني  مجموعة  )جائزة 

العربية األصيلة مهرات وأفراس ملسافة 1700م.

» إشعار« في الرابع
بقيادة  النيادي  خلليفة  إشعار«  إف  »إيه  اجلواد  فاز 

)شوط  الرابع  الشوط  بلقب  بينيرو،  برناندو  الفارس 

للخيول  املخصص  الريادة(  روح  سبيريت،  لوجنني 

1700م،  ملسافة  والفحول،  للمهور  األصيلة  العربية 

وجنح املهر »ابولو كيد« التابع إلى اتش ويبي وبقيادة 

الفارس أنطونيو فريزر في الفوز بلقب الشوط السادس 

واخلتامي )كأس مجموعة لوجنني سبيريت( املخصص 

للخيول املهجنة األصيلة واملصنفة، ملسافة 1200م.

أحد الخيول عند خط النهاية.

من السباق. اليحيائي وعون خالل تتويج أحد الفائزين.

سباق كأس الخليج شهد تنافسًا شرسًا.
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مضمار العاصمة يودع 2020 بحفل مثير

»مجيب« لرئيس الدولة يتوج بلقب بطولة أبوظبي

توج املهر »مجيب« لصاحب السمو رئيس الدولة بلقب 

الشوط  في  أقيم  الذي  )ليستد(  أبوظبي  بطولة  سباق 

للفروسية،  أبوظبي  نادي  الرئيس ضمن حفل مضمار 

باإلثارة  متيز  والذي   ،2020 للعام  واالخير  اخلامس 

للفارس فابريس فيرون الذي  ثنائية  والتشويق، وشهد 

املوسم، كما حققت خيول  له هذا  التاسع  للفوز  وصل 

أبوظبي للسباقات ثنائية ايضا خالل احلفل.

»مجيب« يكسب باريحية
وبقيادة  ملارتنيل  إريك  بإشراف  »مجيب«  فوز  جاء 

خليول  املخصص  الرابع  الشوط  في  فيرون،  فابريس 

الثالث سنوات ملسافة 1600 متر، بكل سهولة بعد ان 

قدم اداء رائعا خالل السباق، ليضيف اجلواد الرمادي 

فوزه الثاني من ثالث مشاركة، وقطع املسافة بزمن قدره 

1:45:17 دقيقة متفوقا بفارق طولني وربع طول على 

إلسطبالت  »اومتان«  املرشحني  أبرز  وأحد  الوصيف 

»املنصور  ثالثا  حل  فيما  العجبان)احلمادي/بيسلي(، 

ان اف« لنقابة بايرلي )العلوي/اوشيه(.

ثنائية ألبوظبي للسباقات
برزت بصورة طيبة خالل احلفل خيول أبوظبي للسباقات 

واستطاعت ان حتقق ثنائية، استهلها »زملان« بإشراف 

هالل العلوي وقيادة بات كوسغريف، الذي حقق الفوز 

األربع  مهر  ليغادر  بالعاصمة،  السادسة  محاولته  في 

سنوات فئة املبتدئة خالل الشوط الثاني ملسافة 2200 

متر في مشاركته الثانية باملوسم اجلاري، وتغلب على 

بإشراف  النابودة  »ايه اف رمز« خلالد  البارز  املرشح 

إرنست أورتيل وقيادة تاغ أوشيه بفارق طولني. وحقق 

»زملان« زمنًا وقدره 2:29:56 دقيقة.

»هشام الخالدية« يكمل 
وأكمل الثانية ألبوظبي ريسينج اجلواد »هشام اخلالدية« 

بإشراف محمد دقاش وقيادة فرناندو هارا في الشوط 

بعد  أيضًا،  للمبتدئة  سباق  في  امليل  ملسافة  الثالث 

تفوقه على الوصيف العنيد »كينغ مجد« لنقابة بايرلي 

بفارق  كوسغريف،  بات  وقيادة  العلوي  هالل  بإشراف 

أربعة أطوال. ومتكن ابن الفحل الشهير »ليث اخلالدية« 

زمنًا  مسجاًل  مشاركة  ثالث  من  املبتدئة  فئة  مغادرة 

وقدره 1:46:86 دقيقة. ومنح فوز »هشام اخلالدية«، 

مدربه دقاش الفوز السادس له هذا املوسم. 

»قدير« في الثالث
للسباقات،  ياس  روال/ديفريز(  )دو  »قدير«  أهدى 

 – امليل  مسافة  على  األمسية  أشواط  ثالث  في  الفوز 

في  ليصبح   2018 منذ  األول  فوزه  وسجل  تكافؤ، 

املسافة  نفس  على  كانت  كلها  ألقاب  خمسة  رصيده 

واملضمار، وكان الفارق بينه وبني الوصيف »أونوارد« 

إلسطبالت العجبان بإشراف عبد الله احلمادي وقيادة 

كونور بيسلي، ثالثة أرباع طول. وسجل اجلواد البالغ 

باملوسم  األولى  مشاركته  خالل  سنوات   8 العمر  من 

اجلاري، زمنًا وقدره 1:44:21 دقيقة.

خيول النابودة تتألق في كأس الوثبة
برز بصورة الفتة في الشوط اخلامس على لقب سباق 

كأس الوثبة ستاليونز ملالك االسطبالت اخلاصة، إنتاج 

املالك واملربي خالد النابودة حيث سيطرت على املراكز 

سباق

الثالثة األولى. وكان املركز األول من نصيب »ايه اف 

إرنست  بإشراف  للنابودة،  ملكيته  وتعود  مجالس« 

التكافؤ ملسافة  أوشيه، في سباق  تاغ  وبقيادة  أورتيل 

امليل ، بعد صراع شرس مع غرميه »ايه اف العريق« 

لسيف عشير املزروعي، بإشراف أحمد احمليربي وقيادة 

وهي  ماكرة«  اف  »ايه  ثالثة  حلت  فيما  بيسلي.  كونو 

ايضا للنابودة، بقيادة جيرالد افرانش. ويعتبر فوز »ايه 

اف مجالس« املنحدر من نسل »ايه اف البحر«، الثاني 

له على التوالي للجواد بعد مغادرته فئة املبتدئة الشهر 

املاضي. وسجل خالل السباق 1:45:08 دقيقة.

»شنغهاي سيتي« يكسب

سباق المشرف
ختام  كان  العاصمة،  مضمار  حفالت  عادة  غير  على 

احلفل بسباقني للخيول املهجنة األصيلة، وشهد الشوط 

السادس ملسافة امليل – تكافؤ على لقب سباق املشرف، 

فوز املتألق »شنغهاي سيتي« لنقابة بورسلي للسباقات 

أكمل  والذي  بورسلي،  راشد  واملدرب  املالك  بإشراف 

اسبوعني  مرور  بعد  فيرون،  فابريس  للفارس  الثنائية 

فقط على فوزه في مضمار جبل علي، وجاء »كرنفال« 

لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف علي 

الرايحي وبقيادة دين أونيل في املركز الثاني، فيما حل 

ثالثا »بعلبك« لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، 

بإشراف نيكوالس باشالرد وقيادة انطونيو فريزو. وتعد 

سيتي« مبضمار  »شنغهاي  للجواد  مشاركة  أول  هذه 

في  مسيرته  خالل  العشب  على  له  والثانية  أبوظبي 

السباقات التي وصلت الى 18 مشاركة.

»نايسالير« بطل الختام
وقيادة  رمضان  جابر  بإشراف  »نايسالير«  بسط 

وثاني  احلفل  ختام  في  سيطرته  بينيرو،  برناندو 

حيث  تكافؤ،   – متر   1200 ملسافة  املهجنة   أشواط 

افتتح  رصيد فريق البحرين للسباقات محليًا من أول 

مشاركة لهم باملوسم اجلاري، وجنح اجلواد البالغ من 

العمر 4 سنوات واملنحدر من نسل »نو ناي نيفر«، في 

حتقيق الفوز متفوقًا على الوصيف ورفيقه في اإلسطبل 

ثالثا  حل  فيما  فيرون،  فابريس  بقيادة  »ريبل ستريك« 

الرايحي  على  بإشراف  بلقاسم،  ألحمد  »ادفانشرس« 

وقيادة كونور بيسلي.

مجيب يحلق ببطولة ابوظبي.

قدير منفردا بالصدارة.

احمد ناصر الريسي يتوج الفأيزين.
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افتتاح الموسم بقرية بوذيب للقدرة

المهيري يكسب سباق الـ100 كلم ومشاركة كبيرة في 
التأهيليات

توج الفارس محمد جمعة املهيري بلقب السباق الدولي 

ملسافة 100 كلم جنمة واحدة، والذي أقيم على مدى 

السباقات  برنامج  ضمن  املوسم  فاحتة  في  يومني 

للقدرة  العاملية  بوذيب  قرية  تستضيفها  التي  التاهيلية 

الفروسية  احتاد  وأشراف  بتنظيم  أبوظبي  في  باخلتم 

والسباق وجلانه الفنية واإلدارية واللوجستية.

أصبح محمد جمعة املهيري أول فارس يحقق الفوز في 

كلم   100 الـ  لقب سباق  انتزع  عندما  اجلديد  املوسم 

على صهوة اجلواد »توجوجي دي سومانت« إلسطبالت 

دباوي، قاطعا املسافة بزمن قدره 5:03:38 ساعات. 

الزرعوني  الرحمن  عبد  علي  الثاني  املركز  في  وحل 

إسطبالت  من  كلينتون«  »فورجيل  اجلواد  صهوة  على 

في  وحل  ساعات،   5:06:39 قدره  بزمن  البوادي، 

»نيسرس  صهوة  على  خميس  منصور  الثالث  املركز 

شيفال« من إسطبالت دباوي أيضًا وحقق زمنًا وقدره 

5:08:52 ساعات.

41 فارسًا وفارسة يكملون السباق
إكمال  في   58 إجمالي  من  وفارسة  فارسا   41 جنح 

اجتياز  في  لفشلهم  آخرين   15 خرج  فيما  السباق 

بوابات الفحص البيطري لعدة أسباب تنوعت بني العرج 

برغبتهم  خيولهم  إخراج  البعض  وفضل  واإلجهاد، 

أربع  على  كلم   100 الـ  سباق  وقسم  عليها.  حفاظا 

ملسافة  والثانية  كلم،   30.3 ملسافة  األولى  مراحل، 

بلغت  فيما  كلم،   20.35 ملسافة  والثالثة  كلم،   33.7

مسافة املرحلة الرابعة واألخيرة 20.07 كلم.

365 فارسًا وفارسة شاركوا
في االفتتاح 

شهدت القرية خالل اليوم األول مشاركة 365 فارسًا 

وفارسة من مختلف اإلسطبالت ، ليشكل هذا التواجد 

وقوية  ناجحة  انطالقة  والفارسات  للفرسان  الكبير 

للموسم. وتضمن اليوم االفتتاحي سباقني األول ملسافة 

40 كلم مبشاركة 249 فارسًا وفارسة، والثاني ملسافة 

قدرة

116 فارسًا وفارسة، وتأهل منهم  80 كلم مبشاركة 

أصحاب املراكز املتقدمة، وشهد السباقان تنافسًا قويًا 

بني املشاركني في رحلة البحث عن التأهل إلى املرتبة 

اإلجراءات اخلاصة  بكل  كامل  انضباط  األعلى، وسط 

مبكافحة جائحة كورونا.

السويدي يشيد بالنجاح
من جانبه أشاد أحمد السويدي املدير التنفيذي الحتاد 

اليوم  سجله  الذي  الكبير  بالنجاح  والسباق  الفروسية 

األول للسباقات التأهيلية بقرية بوذيب، وذلك من خالل 

املشاركة الكبير للفرسان والفارسات، وهذا تأكيد على 

رغبة اجلميع فرسان وفارسات وأندية ومالك ومدربني 

وكذلك  املوسم،  جناح  في  اإلسهام  على  وإسطبالت 

الوصول إلى النتائج اجليدة التي تضمن تأهل الفرسان 

في  املاضية  الفترة  طوال  وجهد  عمل  بعد  والفارسان 

اإلعداد خلوض التحديات.

فريق  بها  قام  التي  الكبيرة  باجلهود  السويدي  وأشاد 

العمل باالحتاد في إجراء حتديثات متميزة في مرافق 

ومبا  املشاركني،  مهمة  تسهيل  أجل  من  بوذيب  قرية 

يتوافق عن املعايير املطلوبة، وهو جهد مقدر كان نتاجه 

القرية،  على  اجلهد  هذا  رسمها  التي  الرائعة  الصورة 

مما منح املشاركني الفرصة الكاملة لتقدمي أفضل أداء.

من السباق التٔاهيلي في بوذيب.اعضاء اتحاد الفروسية ولجانه المختلفة.

السويدي يكرم اصحاب المراكز االولى.
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12 مليون دوالر جائزة الشوط الرئيس    

اإلعالن عن الجوائز المالية للنسخة 25 من كأس دبي العالمي

دبي  كأس  سباق  أن  اخليل  لسباق  دبي  نادي  أعلن 

 12 البالغة  املالّية  جائزته  على  حافظ  قد  العاملي 

مليون دوالر أمريكي، وأنه قد مت متديد املوعد النهائي 

اخلامسة  الذكرى  ملنافسات  مقّيدة  الغير  للترشيحات 

والعشرون لكأس دبي العاملي لغاية 20 يناير 2021.

للتحديات  نظرًا  انه  صحفي  بيان  في  النادي  وافاد 

بسبب  يواجهها  يزال  ال  والتي  العالم  واجهها  التي 

جائحة )كوفيد – 19(، فقد مت تخفيض اجلوائز املالية 

للسباقات الثمانية املتبقية بنسبة قليلة مقارنًة بالسنوات 

السابقة.

وأضاف البيان:« بذل نادي دبي لسباق اخليل جل ما 

الظروف  وتوفير  العامة  السالمة  على  للحرص  بوسعه 

املناسبة للسباقات، كما أن هناك إضافة إيجابية لقرار 

أخبـــار

بتوزيعها  تسمح  والتي  املالية  اجلوائز  هيكل  تعديل 

بنسب متفاِوتة حتى املركز الثامن«.

تعديالت على جوائز األشواط
النحو  على  األمسية  جوائز  على  التعديالت  ستكون 

للخيول  للفئة األولى  االتي: سباق دبي كحيلة كالسيك 

ألف   750 مبادلة،  برعاية  متر   2000 ملسافة  العربية 

للفئة  مايل  جودلفني  جائز  وستكون  أمريكي،  دوالر 

الثانية ملسافة 1600 متر على املضمار الرملي، 750 

كاب  جولد  دبي  جائزة  قيمة  اما  أمريكي،  دوالر  ألف 

للفئة الثانية ملسافة 3200 متر، برعاية الطاير موتورز، 

ستصبح 750 ألف دوالر أمريكي. وستكون قيمة جائزة 

على  متر،   1200 األولى  للفئة  سبرينت  القوز  سباق 

املضمار العشبي، مليون دوالر امريكي برعاية عزيزي 

للتطوير. وستصبح قيمة جائزة سباق ديربي اإلمارات 

للفئة الثانية ملسافة 1900 متر على املضمار الرملي، 

برعاية بنك اإلمارات دبي الوطني 750 دوالر أمريكي.

للفئة  دبي جولدن شاهني  قيمة جائزة سباق  وستكون 

األولى ملسافة 1200 متر على املضمار الرملي، برعاية 

جائزة  ستصبح  فيما  أمريكي،  دوالر   1,5 نيوز  جلف 

دبي تيرف للفئة األولى ملسافة 1800 متر على املضمار 

دوالر  ماليني   4 العاملية  دبي  موانئ  برعاية  العشبي، 

أمريكي. وستصبح قيمة جائزة سباق لوجنني دبي شيما 

كالسيك للفئة األولى ملسافة 2410 متر على املضمار 

العشبي، برعاية لوجنني 5 ماليني دوالر أمريكي.

للفئة  العاملي  دبي  لكأس  الفضي  اليوبيل  نسخة  اما 

األولى ملسافة 2000 متر على املضمار الرملي، برعاية 

طيران اإلمارات، فستظل كما هي 12 دوالر أمريكي.

األولى جلميع سباقات كأس  التكميلية  املرحلة  وتختتم 

دبي العاملي يوم األربعاء املوافق 10 فبراير التي يقوم 

من   0.1% بنسبة  خيولهم  بترشيح  فيها  اخليل  أهل 

قيمة اجلائزة املالية للسباق الذي يتم اختياره من قبلهم.  

أما املرحلة التكميلية الثانية يوم اإلثنني 8 مارس حيث 

ميكن إضافة ٪1 من قيمة اجلائزة إلى اخليول. في حني 

 21 الثالثة واألخيرة يوم األحد  التكميلية  تقام املرحلة 

مارس، حيث ميكن إضافة اخليول إلى السباق مقابل 

اخليول  عن  اإلعالن  وسيتم  املالية.  اجلائزة  من   10٪

املشاركة يوم اإلثنني 22 مارس.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد وحمدان بن راشد. »أرشيفية«
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مهرجان الّشارقة لإلنتاج المحّلي  

3 ألقاب ذهبية لمربط دبي وثنائّية لخيول عبدالله القاسمي

حققت خيول مربط دبي ثالثة ألقاب الذهبية باإلضافة 

إلى برونزية، كما حققت خيول الشيخ عبدالله بن ماجد 

ختام  خالل  وذلك  وفضيتني،  ذهبية  ثنائية  القاسمي 

اإلنتاج   – العربي  للجواد  الشارقة  منافسات مهرجان 

احمللي - بنسخته السابعة عشرة، والتي نظمها نادي 

الشيخ  خيول  وحققت  والسباق،  للفروسية  الشارقة 

محمد بن سعود القاسمي ذهبية وبرونزية، ونال الفحل 

محمد  املرحوم  جائزة  اجلواهر،  ملربط  جاري«  »دي 

صاحب  للجواد  متنح  التي  السويدي  بوشهاب  عيسى 

أعلى معدل من النقاط.

حضور 
شهد فعاليات اخلتام، الشيخ محمد بن سعود القاسمي 

رئيس الدائرة املالية املركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله 

جمال الخيل

بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة 

رئيس  احلزامي  هالل  وعيسى  والسباق،  للفروسية 

الهاجري،  غامن  والدكتور  الرياضي،  الشارقة  مجلس 

محمد  وسلطان  للفروسية،  اإلمارات  احتاد  عام  أمني 

للفروسية  الشارقة  نادي  عام  مدير  اليحيائي،  خليفة 

والسباق، ومحمد أحمد احلربي مدير جمعية اإلمارات 

التنفيذي  املدير  املرزوقي  وعبدالعزيز  العربية،  للخيول 

ملربط دبي للخيول العربية.

ثنائّية لخيول عبدالله القاسمي
حصدت »ع ج أفكار« للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، 

اللقب الذهبي للمهرات، تاركة الوصافة واللقب الفضي 

للمهرة »ع ج البراقة 5« ملربط عجمان، فيما ذهب اللقب 

بن سعود  للشيخ محمد  البداير«  إلى »شيلة  البرونزي 

بن  الشيخ محمد  البداير«  »أرجوان  القاسمي. وأهدى 

أحرز  عندما  لألمهار،  الذهبي  اللقب  القاسمي،  سعود 

والفضة  الثاني  املركز  تاركًا  الفئة،  لهذه  األول  املركز 

للمهر »فريد الهواجر« للدكتور غامن الهاجري، وحصد 

البرونز »ايه اتش ام متغطرس« ألحمد حمد اليماحي. 

الشيخ  خيول  انتصارات  برينس«  اس  »إي  واختتم 

عبدالله بن ماجد القاسمي، عندما عانق ذهبية الفحول، 

وجاء في املركز الثاني ونال الفضة »نشمي الهواجر« 

ملربط  جاري«  »دي  وحصد  الهاجري،  غامن  للدكتور 

اجلواهر، اللقب البرونزي.

ثالثّية ذهبّية لمربط دبي
الذهبية ملربط دبي عندما  الثالثية  استهلت »دي رمية« 

توشحت بذهب املهرات بعمر سنة، ونالت »تالية الهواجر« 

مرة  دبي  مربط  وعاد  الفضية،  الهاجري  للدكتور غامن 

أخرى عبر »دي نهدة« التي احتلت املركز الثالث ونالت 

صدارة  دبي،  ملربط  شيهانة«  »دي  واعتلت  البرونزية. 

فئة األفراس، ونالت اللقب الذهبي، فيما حلت وصيفة 

عبدالله  للشيخ  »إي اس شيخة«  الفضة  وحصلت على 

بن ماجد القاسمي، وذهب اللقب البرونزي للمهرة »ع 

الثالثية  راسل«  »دي  وأكمل  عجمان.  ملربط  براكة«  ج 

الذهبية ملربط دبي، عندما تصدر فئة األمهار بعمر سنة، 

فوزان«  اس  »إي  الفضة  ونال  الثاني  املركز  في  تاله 

اللقب  ذهب  فيما  القاسمي،  ماجد  بن  عبدالله  للشيخ 

البرونزي إلى »غزال العز« ملربط العز.

»دي جــاري« يتوج بجائزة

محمد عيسى بوشهاب 
بلقب  اجلواهر،  ملربــط  جــاري«  »دي  اجلواد  توج 

محمد  الراحل  واملربي  املالك  جلائــزة  األولى  النسخة 

مببادرة  جاءت  والتي  السويـــدي،  بوشهاب  عيسى 

كرمية من نادي الشارقة للفروسية تكرميا لدور الفقيد 

بحرصه  األصيلة،  العربية  اخليول  وتطوير  دعم  في 

علـــى املشاركــــة والتواجــد في جميع الفعاليات كأحد 

املنتجني واملربني املواطنني املميزين.

إبراهيم عن  للمربط أحمد  التنفيذي  الرئيس  وأعــرب   

فخره باحلصول على النسخة األولى من هذه اجلائزة 

التي حتمل اسم شخصية أعطت الكثير للخيل العربية.

تتويج أحد الخيول.

إحدى المهرات تستعرض جمالها.

المرزوقي مع أحد الخيول الفائزة.
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جمال الخيل

الّتوحيدي : ثمرات مباركة
مدير  العام  املشرف  التوحيدي  محمد  املهندس  أعرب 

باإلجناز  عن سعادته  العربية،  للخيول  دبي  مربط  عام 

الكبير الذي حققه إنتاج املربط في محطة كبرى حتتفي 

عمليــة  لتعزيز  الوطنية  املرابط  تبذلها  التي  باجلهود 

والتميز  اجلودة  إطار  في  العربية،  اخليــل  تطويــر 

»نعتبر  التوحيدي:  وقال  النوعي.  العاملي  والتنافس 

للنتائج  مقياسًا  احمللي  اإلنتاج  إطار  التنــافس ضمن 

األهداف  لتحقيق  املتواصل  العمل  عن  تسفر  التي 

النوعية”.

المرزوقي: موعد مع العالمّية
دبي،  ملربط  التنفيذي  املدير  املرزوقي  عبدالعزيز  أشاد 

باإلجناز املتميز إلنتاج املربط في البطولة، معبرًا بفخر 

عن الشرف الذي ناله املربط في مشهد تنافسي مثير. 

وقال املرزوقي: »نحن فخورون بهذا اإلجناز ملا تشكله 

البطوالت احمللية من منطلق تأهيلي نحو املواعيد العاملية 

الكبرى«. وأضاف املرزوقي: »األفضلية التي يتمتع بها 

الالمحدود  الدعم  بفضل  استحقها  دبي،  مربط  اليوم 

لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم رعاه الله، جلعل مربط دبي وإنتاج اإلمارات 

في املركز األول والصدارة العاملية«.

أحد الخيول خالل المنافسات.

من البطولة.

تتويج الجواد الفائز.
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بتوجيهات منصور بن زايد    

جمعية اإلمارات للخيول العربية تطلق سجل أنساب إلكتروني

بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس 

جمعية اإلمارات للخيول العربية، أطلقت اجلمعية مطلع 

العام احلالي سجل األنساب اإللكتروني باللغتني العربية 

واإلجنليزية على موقعها الرسمي

الشرق  في  نوعها  من  األولى  تعد  التي  املبادرة  تأتي 

نهيان  آل  حمد  بن  زايد  الشيخ  من  مبتابعة  األوسط 

التزامًا  العربية،  للخيول  اإلمارات  جمعية  رئيس  نائب 

أخبـــار

باملساهمة في تطوير منظومة اخلدمات الذكية وحتسني 

العاملية.  املعايير  أرقى  وفق  املؤسسي  األداء  جودة 

وتهدف اخلدمة اجلديدة، التي تضاهي اخلدمات املقّدمة 

احلفاظ  إلى  وأستراليا،  وفرنسا  املتحدة  الواليات  في 

على قطاع اخليول وتطويره باعتباره جزءًا راسخًا من 

باملجال  واملهتمني  للعاملني  تتيح  إذ  اإلماراتي،  التراث 

الوصول  سرعة  وإعالميني  ومدربني  ومربني  مالك  من 

إلى معرفة سالالت اخليول العربية وأسمائها ومالكها 

البيانات  وجميع  منشئها  وبلدان  ميالدها  وتواريخ 

تسجيل  ظل  في  وخصوصًا  بالتفصيل،  واملعطيات 

21789 خياًل ضمن سجل األنساب اإللكتروني.

احلربي: حفظ املوروث

أكد املدير العام جلمعية اإلمارات للخيول العربية محمد 

متواصاًل  اهتمامًا  تولي  الرشيدة  القيادة  أن  احلربي 

املوروث  على  حفاظًا  اخليول،  مبجال  فائقة  ورعاية 

الشعبي والهوية اإلماراتية، مضيفًا إن سجل األنساب 

اإللكتروني سيساهم بصفة فاعلة في حتسني منظومة 

العمل ورقمنتها حتقيقاً ألهداف احلكومة الذكية. وقال: 

اجلمعية بصدد تطوير تطبيق إلكتروني ميّكن من تقدمي 

جميع اخلدمات وتسهيل الوصول إليها واالستفادة منها 

للمهتمني باملجال.

محمد الحربي.

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

من منافسات الخيول العربية االصيلة.
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استخدام السوطسلوك راكب الخيل

راكبي  بوجود  إال  تظهر  ال  السلوكية  املشاكل  بعض 

اخليل أو املعاجلني. اخليول حتسن التقاط ردود األفعال 

لدى  اخلوف  ويستشعرون  اجلسد  لغة  جيدا  ويدركون 

الناس

قد  هذا  فإن  الثقة،  إلى  يفتقر  اخليل  راكب  كان  فإذا 

للثقة.  احلصان  يفتقر  وأيضا  احلصان  على  ينعكس 

اخلروج  مثل  آمنة،  أرضيه  عن  بعيدا  يبتعد  عندما 

بغرض الركوب، فتكون هناك العديد من األشياء التي 

الطيور  حتليق  مثل  االضطراب،  له  تسبب  أن  ميكن 

احلركة  أو  والكالب  احلقائب  صوت  الشجيرات،  من 

املروريه السريعة. ، قد يكون االضطراب بلمحة سريعة 

من احلصان فيتعثر في خطواته. فراكب اخليل الواثق 

سيعيد الطمأنة للحصان إذا كان هناك شيء ما يخاف 

منه، وسيجعله يستمر في طريقه. ولكن إذا كان راكب 

اخليل متوترا ومضطربا في ردود أفعاله سينعكس ذلك 

على توتر احلصان ، األمر الذي يكشف عن خوف راكب 

اخليل ولو بشكل أولي. ويجهل احلصان بسبب خوف 

أنه يخاف من وحش  لو  راكب اخليل، فقد يشعر كما 

وقلقا  خوفا  أكثر  احلصان  يصبح  قد  لذا  به.  يتربص 

يستخدم السوط كأداة للعقاب و استخدامه بهذه الصفة 

شائع عند تدريب اخليول .

يستخدم السوط ملعاقبة اخليل على عدم استجابته , على 

أمل أن يعيد اخليل النظر في اإلشارة و يستجيب لها .

سيء  بتوقيت  اقترانها  و  معقدة  املهمة  هذه  تعتبر 

وضربات غير منتظمة يؤدي إلى سلوك قلق مضطرب 

ومتناقض.

ملعاقبة  املستخدم  السوط  أن  كبير  تناقض  هناك 

الذي  نفسه  هو  للجام  استجابته  عدم  على  احلصان 

الراكب  اعتبار   .. احلصان  حركة  إلبطاء  يستخدم 

للسوط  كإشارة أخرى يجعله أكثر فعالية .

صحيح  بشكل  االستجابة  على  اخليل  تدريب  يجب 

للسوط عند استخدامه بالنقر اخلفيف املتناغم  وزيادته 

تدريجيًا, الذي يوّجه إلى مكان معني من جسم احلصان 

للقيام باحلركة املطلوبة .

على سبيل املثال , ميكن استخدام السوط في التدريب 

باليد أو حتت السرج على املناطق التالية :

- على منتصف الصدر لتحفيز التقدم نحو األمام.

- على األطراف اخللفية لتحفيز دوران األطراف اخللفية 

و خضوع الساق .

وكأنه يدور في حلقة مفرغة.

على  وليس  اخليل،  راكب  على  احلالة  بهذه  اللوم  يقع 

اخليل. فإن حالة التأهب واخلوف من التهديدات احملتملة 

أو احليوانات املفترسة، هي جزء من طبيعة احلصان. 

إنها  له.  الطمأنينة  إعادة  هي  اخليل  راكب  مهمة  وإن 

مشكلة عامة بني الناس عند ما تفقد الثقة براكب اخليل، 

وأصبح  السن  في  تقدم  كلما  أو  فشله،  بعد  وخاصة 

باستمرار  يتصورون  فهم  املسؤوليات.  من  املزيد  لديه 

حتدث،  أن  ميكن  التي  للحاالت  أسوأ  سيناريوهات 

نبوءات  املخاوف  هذه  تصبح  قد  النهاية  في  ولألسف 

حتقق ذاتها.

يكون  أيضا عندما  املالك على سلوك احلصان  يؤثر  و 

من  منزعجا  اخليل  راكب  اليكون  قد  وغاضبا.  متوترا 

الركوب على احلصان أو من تصرفاته املضطربه، ولكن 

إذا كان راكب اخليل غاضبا )رمبا بسبب اإلجهاد في 

العمل( وقد أمضى بعض الوقت مع احلصان، فسينتقل 

هذا التوتر إلى احلصان. وال يدرك احلصان أنه ال عالقة 

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

تلك  في  يحدث  ما  على  فقط  التركيز  املهم  من  اخليول 

- على كتف اخليل لتحفيز دوران األطراف األمامية .

سلبي  كتعزيز  تتجلى  التي  اإلشارات  جميع  كحال 

,من املهم احلفاظ على ضغط التحفيز أو زيادته حتى 

ظهور االستجابة املطلوبة , عندئذ يحرر اخليل من هذا 

الضغط .

تظهر  حتى  النقر  شدة  أو  تواتر  تقليل  عدم  يجب 

أكثر  التواتر  زيادة  األنسب  من   . املطلوبة  االستجابة 

من زيادة الشدة والقيام بزيادة الشدة فقط كحل أخير .

في املراحل املتقدمة من التدريب , ينخفض نقر السوط 

هو  االبتداء  نقر  أن  اخليل  يتعلم  عندما  طبيعي  بشكل 

إلى  يتطور  أن  االنخفاض ميكن  . هذا  محفز متييزي 

تدريب اخليل على االستجابة املناسبة إما إلى تسريع 

اخلطوات أو إلى تطويلها.

على سبيل املثال , ميكن تدريب اخليل على أن نقرتني 

نقرة  بينما  اخلطوات  لتسريع  مؤشر  هي  السوط  من 

التعزيز  استخدم  اذا  اخلطوات  إلطالة  مؤشر  واحدة 

السلبي بشكل صحيح.

التميز الدقيق لإلشارات مهم جدًا بالنسبة للخيل في كل 

من التدريب حتت السرج و في اليد . يجب استخدام 

نفس املناطق من جسم احلصان لتدريبه على االستجابة 

اللحظة، وترك أي ضغوط أخرى مضت. فاخليول متيل 

إلى أن تعكس مزاج راكب اخليل أو املعالج، وسيكون 

و مسترخيا  هادئا  يكون احلصان  أن  املمكن  غير  من 

ويكون ممتطيه متوترا وغاضبا.

ميكن  ال  حصان  األحيان  بعض  في  نصادف  وقد 

عليهم.  والهجوم  البشر  بدفع  ويقوم  عليه،  السيطرة 

كما و برهن احلصان احترامه بالبقاء خارج املساحة 

حركات  يتتبع  أن  يحاول  وال  لإلنسان،  املخصص 

انه  إال  األوامر.  ويطيع  بسحبه،  يقوم  عندما  اإلنسان 

ينبغي على احلصان أن يتبع اإلنسان الذي يقوده حتى 

وإن كان غير واثق بنفسه.

اعتبار،  وصاحب  بالثقة  جديرا  أنك  احلصان  وإلقناع 

حتتاج ألن تكون حازما ولكن لطيفا، وجتنب إن تبدو 

مترددا. ولتكون قائدا جيدا عليك أن تكون هادئا، وأن 

ال تفقد السيطرة بسبب تقلبات مزاجك. حتتاج أيضا 

إلى أن تكون متينا ومتناسقا، فلو قمت بتغيير القواعد 

هو  ما  إدراك  من  يتمكن احلصان  فلن  بشكل مستمر 

مطلوب، وستفقد اعتبارك.

السرج  حتت  التدريب  من  كل  في  بالسوط  نقره  عند 

وباستخدام اليد.

يستخدم مدربي اخليل صوت القرقرة التي تتم بواسطة 

في  واالنتهاء  البدء  من  بداًل  بطريقة مخصص  اللسان 

جزء معني من تدريب االستجابة . تعتبر محفز مكروه 

ألنه اخليل يعمل جاهدًا إلخماده ولذلك يجب استخدامه 

على شكل تعزيز سلب .

نستخدم النقر بالسوط عندما يفشل اخليل باالستجابة 

اإلشارة  إعطاء  عند  يظهر  هو  اذًا   . اإلشارات  على 

أو  التناغم  في  تغيير  أي  وجود  دون  بها  واالستمرار 

انخفاضها  وليس  الشدة  في  الزيادة  باستثناء  الشدة 

)حيث يعتبر هذا تعزيزًا لبعض اخليول ( ويتم ايقافها 

في اللحظة التي يقدم بها اخليل االستجابة الصحيحة.

العدو  إلحداث  الَعدو  إشارة  تفشل  عندما  للتوضيح 

وبداًل من ذلك يقوم اخليل باجلري السريع في الهرولة, 

صوت القرقرة يجب أن يظهر عند تطبيق إشارة العدو 

واالستمرار بها حتى يقوم اخليل بالعدو.

سيقوم اخليل تدريجيًا بالعدو في وقت مبكر و أقرب إلى 

حلظة اإلشارة . عند التكرار لعدة مرات , سيقوم اخليل 

بالعدو من اإلشارة لوحدها.



2829 28

تعليم الفروسية ـ خاص البادية

الكشف عن قدرات عقلية “خارقة” لدى الخيول

متتلكها  مميزة  بصرية  قدرة  الباحثني  أظهرت جتارب 

اخليول في حفظ تعابير وأحاسيس الناس من حولها.

وقام املشرفون على التجربة بعرض مجموعة من الصور 

الفوتوغرافية على 21 حصانا لبضع دقائق فقط. وكانت 

منها  فجزء  ألصحابها،  مختلفة  تعابير  تعكس  الصور 

غاضبني  ألناس  آخر  وقسم  وسعيدة  مبتسمة  لوجوه 

وكئيبني.

ودعا الباحثون أصحاب الصور وعرضوهم أمام اخليول 

واقترب  قبل.  من  الصور  على  تعابيرهم  التي شاهدت 

األشخاص من اخليول بتعابير وجه محايدة )ال مبتسمة 

وال غاضبة( للتعرف على ردات فعل اخليول عند رؤيتهم 

شخصيا.

صورهم  عرضت  الذين  األشخاص  اقترب  وعندما 

فقط  اليسرى  عيونها  اخليول  أدارت  الغضب،  بتعابير 

تتبعه  اخلبراء  بحسب  السلوك  وهذا  عليهم،  للتعرف 

اخليول لدى الشعور بالقلق أو اقتراب اخلطر.

أما لدى اقتراب األشخاص الذين رأت اخليول صورهم 

بعيونها  إليهم  احليوانات  استدارت  فقد  مبتسمني، 

اليمنى وأمعنت النظر فيهم دون توقف.

وأكد الباحثون أن ردود فعل اخليول لدى رؤية الناس 

تشعر  فهي  التجربة،  أثبتت  كما  قسمني  إلى  تنقسم 

بالقلق  وتشعر  مبتسمني  ألناس  مقابلتها  لدى  بالراحة 

لدى رؤيتها أناسا عدوانيني أو غاضبني.
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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم 

ونستون  السير  بكأس  للفوز  ام«  ايه  »اإلمارات  فريق 

تشرشل 2020 بالفوز على فريق ذئاب دبي 7-6.5، 

في املباراة النهائية التي جرت بينهما يوم اجلمعة 19 

متميزا  جماهيريا  حضورا  وشهدت  املاضي  ديسمبر 

وسط االجراءات االحترازية والتباعد االجتماعي بنادي 

ومنتجع احلبتور للبولو والفروسية. .

اربعة أشواط من اإلثارة
الفتا  تقدما  أشواط وشهدت  اربعة  من  املباراة  اقيمت 

االول  الشوط  انهى  حيث  ام«  ايه  »االمارات  لفريق 

بتقدمه بثالثية نظيفة مقابل نصف نقطة »هانديكاب«وفي 

ميثاء بنت محمد تقود »اإلمارات« للتويج باللقب بعد الفوز على ذئاب دبي

كأس تشرشل للبولو بنادي الحبتور

الشوط الثاني جنح كل فريق في احراز هدفا واحدا .

الى  رصيده  االمارات  فريق  رفع  الثالث  الشوط  وفي 

ستة أهداف مقابل هدفني ونصف لفريق الذئاب ويشهد 

ليشن  الذئاب  لفريق  مفاجئة  انتفاضة  الرابع  الشوط 

ويحرز  ام«  ايه  »االمارات  فريق  على  متتالية  هجمات 

اهداف  بستة  مرة  ألول  ليتقدم  متتالية  اهداف  اربعة 

عند  اإلمارات  فريق  رصيد  توقف  فيما  هدف  ونصف 

رصيد ستة أهداف وتتعقد االمور ويبدأ جمهور »فريق 

في  املفاجأة  حتدث  ولكن  التهاني  تلقي  في  الذئاب« 

اللحظات االخيرة حينما خطف بنيامني بانيلو جنم فريق 

فريقه  لينال  والفوز  الترجيح  هدف  ام«  ايه  »االمارات 

كأس السير ونستون تشرشل 2020 للبولو .

تتويج الفائزين
املنطقة  هيئة  رئيس  بديرسني  مارتن  قام  املباراة  عقب 

للبطولة  الرسمي  الراعي  »ايفزا«  بدبي  الدولية  احلرة 

وفريق  الذئاب  وفريق  ام«  ايه  »االمارات  فريق  بتتويج 

احلبتور وفريق انكورا بنجاش ونال جائزة افضل العب 

بنيامني بانيلو العب »فريق االمارات ايه ام”.

الحبتور يعبر انكورا بنجاش
النهائية والتي جمعت  املباراة  التي سبقت  املباراة  في 

احلبتور  حقق   « بنجاش  و«انكورا  احلبتور  فريقي  بني 

أهداف  وبتسعة  منافسه  على  وكبيرا  مستحقا  فوزا 

ميثاء بنت محمد مع الفريق خالل التتويج.
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مقابل ستة أهداف ونصف هدف بعد ان تسيد املباراة 

من بدايتها وحتى نهايتها لعبا ونتيجة فقد انهى الشوط 

االول بتقدمه بهدفني مقابل هدف ونصف هدف ثم أحرز 

خمسة اهداف متتالية في الشوط الثاني دون ان ينجح 

فريق انكورا بنجاش في تسجيل اية أهداف .

هدفه  احلبتور  فريق  يضيف  الثالث  الشوط  بداية  وفي 

الثامن فيما يحرز انكورا بنجاش هدفني رافعا رصيده 

الى ثالثة أهداف ونصف ويشهد الشوط الرابع الهدف 

فريق  احرز  بينما  احلبتور  لفريق  االخير  و  التاسع 

انكورا بنجاش ثالثة أهداف متتالية ليرفع رصيده الى 

ستة أهداف ونصف ولم يسعفه الوقت لتحقيق املزيد من 

االهداف ليخرج احلبتور فائزا.

بـولــو

تتويج أصحاب المركز الثاني.
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للفوز  ام«  فريقها«ايه  مكتوم  آل  علياء  الشيخة  قادت 

على  عليها  الستار  أسدل  التي  للبولو،  احلبتور  ببطولة 

أرض مالعب نادي ومنتجع احلبتور للبولو بدبي،

وجاء الفوز املستحق في املباراة النهائية للبطولة التي 

جمعت فريق الفارسة الشابة علياء آل مكتوم »ايه ام« 

، مع فريق أكنور بنغاش الوصيف بنتيجة 6-8، وحل 

فوزه  عقب  الثالث  باملركز  الرحمن  عبد  الدكتور  فريق 

مباريات  وفي   ،8-7 بنتيجة  الرابع  مهرة  فريق  على 

غيتس  جرين  فريق  حل  أقيمت صباحًا  التي  الترضية 

جيست  وفريق  سادسًا،  دبي  ذئاب  وفريق  خامسًا، 

هيسكث سابعًا.

فريق أكنور بنغاش وصيفًا

الشيخة علياء تقود فريق »ايه ام« للفوز ببطولة الحبتور للبولو

تكريم الفائزين
العام  املدير  سعيد  خالد  والتتويج  اخلتام  حفل  شهد 

األربعة  الفرق  وتوج  للبولو،  احلبتور  ومنتجع  لنادي 

الفرق  لبقية  التذكارية  والهدايا  بالكؤوس،  األولى 

فريق  إيريارتي من  تكرمي سانتوس  كما مت  املشاركة، 

الشيخة علياء كأفضل العب، واحلصان »إيرينيتا لينون« 

الذي تولى قيادته فريدريكو بوتوبسكي، كأفضل حصان 

بالبطولة.

فوز مستحق
جنحت الشيخة علياء آل مكتوم بقيادة فريقها »ايه ام« 

خالد  بقيادة  بنغاش  أكنور  فريق  على  مستحق  لفوز 

العمران في مباراة مسك اخلتام، وكانت البداية بهدف 

وشهدت  إريارت،  سانتوس  ام«  سجله  »ايه  لفريق 

حيث متكن  ام«   »ايه  لفريق  واضحة  سيطرة  املباراة 

على  املباراة  طوال  تقدمه  على  احملافظة  من  الفريق 

الرغم من محاولة فريق بنغاش من تقليص الفارق اال 

ان فريق »ايه ام«  حافظ على فارق الهدفني واستطاع 

أنهاء املباراة لصاحله بنتيجة 8-6.

الهدف الذهبي يحسم المركز الثالث
الدكتور  الثالث بني فريق  املركز  شهدت مباراة حتديد 

عبد الرحمن بقيادة محمد احلبتور و فريق مهرة الذي 

حتى  البداية  من  مثيرًا  تنافسًا  احلبتور،  راشد  يقوده 

علياء آل مكتوم خالل التتويج.
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النهاية لينجح فريق الدكتور خلطف النتيجة عن طريق 

الهدف الذهبي 8-7. 

محمد الحبتور: محطة مهمة للبطوالت 
األعلى تصنفًا

وجه محمد احلبتور، رجل األعمال رئيس اللجنة املنظمة 

لسلسلة بطوالت كأس دبي الذهبية للبولو، التهنئة الى 

الشيخة علياء قائدة فريق محمد احلبتور بالفوز بالبطولة 

الفرق  قدمته  مبا  رضاه  عن  أعرب  كما  جدارة،  عن 

العروض  عكستها  عالية  مستويات  من  البطولة  خالل 

عالية املستوى، مشيرًا إلى أن مثل هذه البطوالت تعّد 

للبطوالت  الفرق  استعدادات  إطار  في  مهمة  محطات 

كأس  بطوالت  سلسلة  وخاصة  وقوة،  تصنيفًا  األعلى 

دبي الذهبية لهذا املوسم.

بـولــو

محمد الحبتور خالل التتويج.

The Most Awaited Tournaments  of the Season

Dubai Cup 2021
6-8 Goal Handicap

9th April

12th February

Dubai Challenge Cup 2021
8-10 Goal Handicap

20th March

SAVE THE DATES

5th March

(Dubai Open)

18 Goal Handicap

DPGCS2021_Tournaments.indd   1DPGCS2021_Tournaments.indd   1 1/19/21   5:11 AM1/19/21   5:11 AM
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بـولــو

شهد نادي احلبتور للبولو منافسات مثيرة خالل  بطولة 

كأس اليوم الوطني للبولو 2020 التي انطلقت في 25 

ديسمبر، في   4 يوم اجلمعة  املاضي واختتمت  نوفمبر 

إطار مشاركة النادي في فعاليات اليوم الوطني الـ49 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

في  النهائية  املباراة  اخلتامي  اليوم  فعاليات  وشهدت 

آل  علياء  الشيخة  بقيادة  إم«  »إيه  فريق  بني  مواجهة 

مكتوم وفريق غرين غيتس، باإلضافة إلى مباراة حتديد 

صاحب املركز الثالث والتي أقيم قبل املباراة النهائية، 

ودخل طرفا املباراة النهائية ملعب املباراة حاملني أعالم 

اإلمارات وبعد الوقوف وعزف السالم الوطني، ثم تقدمي 

كأس اليوم الوطني للبولو

فريق »إيه إم« يتفوق على غرين غيتس ويتّوج باللقب

الالعبني املشاركني في املباراة.

ثـــم انطلقـــــت املبــــــاراة النهائية، حيث متكن فريق 

تقدمــــه  علـــــى  واحلفـــــاظ  التقدم  من  غيتس  غرين 

املباراة  من  جولتني  أول  خـــالل  هدفيـــن  بتسجيلـــه 

لينهي بذلك اجلولة الثانية بنتيجة 4-0، وعلى الرغم من 

الفارق الكبير إال أن فريق »إيه إم« بقيادة الشيخة علياء 

آل مكتوم، متكن من تقليص الفارق في اجلولة الثالثة 

غرين  فريق  منع  إلى  باإلضافة  هدف،   2.5 بتسجيله 

غيتس من التسجيل وأضاف هدفني في اجلولة الرابعة 

واألخيرة، ليحول فريـــق »إيه إم«النتيجــة لصاحله 4.5 

- 4 ويتوج بكأس اليوم الوطني.

أنكورا يفوز على مهرة
الثالث  املركز  صاحب  لتحديد  اجلانبي  النهائي  أقيم 

فريق  بتقدم  اجلولة  وانتهت  وأنكورا،  مهرة  فريقي  بني 

أنكورا بنتيجة 4-2، ولم تشهد اجلولة الثانية أي تغير 

في النتيجة وارتفع مستوى التنافس في اجلولة الثالثة 

وحاول فريق مهرة تعديل النتيجة، إال أن فريق أنكورا 

حافظ على تقدمه بفارق هدف، وفي آخر اجلوالت متكن 

فريق أنكورا من توسيع الفارق بإضافة ثالثة أهداف، 

هدف،  من  أكثر  تسجيل  من  مهرة  فريق  يتمكن  ولم 

لتنتهي املباراة بنتيجة 8-5 لصالح فريق أنكورا الذي 

توج بطاًل للنهائي اجلانبي.

تتويج فريق »إيه إم« بلقب كأس اليوم الوطني.
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بـولــو

االمارات  بطولة  لكأس  بطاًل  للبولو  غنتوت  فريق  توج 

في  فوزه  بعد  العشرين  نسختها  في  للبولو  الدولية 

املباراة النهائية للبطولة على فريق أبوظبي للبولو بنتيجة 

»10/4.5«   بعد لقاء قوي متيز بالسرعة واالداء املثير 

والكفاح من العبي الفريقني للفوز وإحراز كأس البطولة 

غنتوت  بنادي  زايد  الشيخ  ملعب  على  جرت  والتي 

لسباق اخليل والبولو املنظم للبطولة ومستضيفها على 

فالح  الشيخ  سمو  من  كرمية  برعاية  وحظيت  مالعبه، 

بن زايد آل نهيان رئيس النادي وراعي رياضة البولو 

والتي تعد أولى بطوالت املوسم الرياضي احلالي للبولو 

2021/2020 وإحدى أهم البطوالت التي يستضيفها 
وينظمها النادي·

سيطرة هجومية لغنتوت
غنتوت  لفريق  قوي  واداء  هجومية  بسيطرة  اللقاء  بدأ 

مستوي  اظهر  الذي  الشامسي  ناصر  الالعب  بقيادة 

متطور من بداية املوسم ، وبعد تبادل الهجمات وتضييع 

ناصر  الالعب  استطاع   ، تستغل  لم  التي  الفرص 

الدقيقة  في  املباراة  أهداف  أول  تسجيل  الشامسي 

فاز في النهائي على »أبوظبي«

فريق غنتوت يحلق بلقب بطولة اإلمارات الدولية للبولو

ليفتتح  أبوظبي  فريق  من  دفاعية  هفوة  بعد  الثالثة 

فريق  ضغط  استمرار  ومع   ،  0.5/1 األهداف  بذلك 

سيزار  العبه  أضاع  األولى  الدقائق  بداية  من  غنتوت 

كريسبو فرصة الهدف الثاني بعد مجهود فردي الذي 

لم يحالفه احلظ ، ومع الهجمات املكثفه لفريق غنتوت ، 

اكتفى العبو أبوظبي بالدفاع عن مرماهم دون املبادره 

يتبعها فريق  التي  ، لرمبا هذه احدى الطرق  بالهجوم 

لتشهد    ، يهاجمه  ثم  ومن  اخلصم  لدراسة  أبوظبي 

خطف  مرتدة  هجمة  ومن  واألخير  السابعة  الدقيقة 

الالعب سانتوس إيريارت الكره لينفرد باملرمى محرزًا 

نهاية  احلكم  بذلك  ليعلن  غنتوت  لفريق  الثاني  الهدف 

الشوط األول بتقدم فريق غنتوت بنتيجة 0.5/2 .

تصميم من فريق أبوظبي
مع انطالقة الشوط الثاني ظهر العبو أبوظبي للبولو أكثر 

تصميمًا على التعويض والعودة جلو املباراة ولكن لفريق 

اخلطه  وإتقانه  سيطرته  أحكم  حيث  آخر  رأي  غنتوت 

محترف  ليتمكن   ، أبوظبي  فريق  قوة  إلبطال  املتبعة 

بعد  الثالث  الهدف  إحراز  من  توكالينو  مانويل  غنتوت 

فريق  ليتقدم  كريسبو  زميله سيزار  من  بالباك  متريرة 

غنتوت ) 0.5/3 ( ، وبعد العديد من احملاوالت لكلى 

الفريقني تفوق كعادته محترف غنتوت مانويل توكالينو 

ويتم   )  0.5/4  ( لفريقة  والرابع  الثاني  هدفة  محرزًا 

من  وتعبها  الجهادها  اخليول  الستبدال  اللعب  إيقاف 

أبوظبي  فريق  انتفض  العودة  وبعد   ، السريع  االداء 

ليخطف الكره بعد رميها من قبل احلكم لينطلق باتيستا 

 )  1.5/4  ( ألبوظبي  األول  الهدف  محرزًا  غارسيا 

سرعة  اللقاء  ويشتعل  وسخونة  إثارة  املباراة  لتزداد 

نهاية  وقبل   ، لالعبني  املتميز  االداء  ويستمر  وقوة 

زمن الشوط الثاني ومبهارة فردية وحتكم جيد بالكرة 

استطاع الالعب ناصر الشامسي احراز الهدف الثاني 

له واخلامس لفريقه لينتهي الشوط الثاني لصالح غنتوت 

5/1.5 وسط دهشة اجلميع·
عودة غنتوت

عودة  البداية  صفارة  مع  ليشهد  الثالث  الشوط  وجاء 

مانويل  الهداف  وينطلق  غنتوت  فريق  لالعبي  قوية 

يحالفه  لم  الذي  انفرادية  سريعة  هجمة  في  توكالينو 

احلظ بإقتناصها ، وبعد العديد من االحتكاك القانوني 

أصيب مانويل توكالينو بإصابة طفيفه توقف اللعب على 

ومن  البطولة  طيلة  املوجودة  اإلسعاف  لتتدخل  اثرها 

وتبادل  والسرعة  اإلثارة  لتعود  اللعب  استأنف  بعدها 

الستبدال  اللعب  إيقاف  ويتم  القوي  واالداء  الهجمات 

التسجيل  من  اإلصابة  متنعه  ولم   ، الجهادها  اخليول 

ليتقدم مانويل توكالينو لتسجيل هدفة الثالث )هاتريك( 

والسادس لفريق غنتوت من ضربة جزاء على بعد 30 

أخرى  فرصة  وتضيع   )1.5/6( الفارق  ليزيد  ياردة 

الشامسي  ناصر  لالعب  سريعة  هجمة  بعد  لغنتوت 

ليهاجم فريق أبوظبي بقوة ومن هجمة انفرادية لصاحب 

اخلبره هوغو باربوتشي يقودها بسرعة وجناح ليسجل 

الهدف الثاني لفريقه ويعلن احلكم نهاية الشوط الثالث 

بتقدم غنتوت بنتيجة )2.5/6(.

هدوء وحذر
السريعة  الهجمات  من  العديد  الرابع  الشوط  شهد 

واالحتكاك القانوني والعديد من الفرص احملققه، ومتيز 

 ، الفريقني  كلى  من  واحلذر  والترقب  بالهدوء  الشوط 

مهاراته  باستعراض  توكالينو  مانويل  يعود  وكعادته 

بلعب الكرة بالباك لتصل الى زميله سانتوس إيريارت 

ويحكم السيطره عليها متجهًا سريعًا الى املرمى محرزًا 

هدفه الثاني والسابع لفريق غنتوت )2.5/7(، ولسرعة 

اللعب وقوته أوقف احلكم اللعب مجددًا الستبدال اخليول 

املجهدة ، وتضيع فرصة لغنتوت من ضربة جزاء على 

بعد 60 ياردة لعبها مانويل توكالينو لترتد ويهاجم فريق 

وميررها  باربوتشي  هوغو  الالعب  طريق  عن  أبوظبي 

لباتيستا غارسيا الذي لم يتوانى عن التسجيل محرزًا 

الهدف الثالث لفريق أبوظبي ليعلن احلكم نهاية الشوط 

الرابع بنتيجة )3.5/7( لصالح فريق غنتوت .

شوط اإلثارة والحسم
التكتيكي  باالداء  حافاًل  األخير  اخلامس  الشوط  وجاء 

لالعبي فريق غنتوت للحفاظ على تقدمة وسعيه الحراز 

اللقب ، ويبادر فريق غنتوت للهجوم السريع من البداية 

الشامسي  ناصر  غنتوت  فريق  لقائد  فرصة  وتضيع 

املرمى  خارج  الكرة  اضاع  للتسرع  ولكن  انفراد  من 

غنتوت  العبي  جانب  من  والضغط  الهجوم  ويستمر   ،

دفاعي  تخبط  وجود  في  اللعب  على  وحسن سيطرتهم 

لالعبي أبوظبي ومن ضربة جزاء على بعض 40 ياردة 

هدف  توكالينو  مانويل  الهداف  يسجل  غنتوت  لفريق 

الرابع والثامن لفريقه 3.5/8 ويزيد الفارق أكثر ويتبادل 

الفريقان الهجمات ويتم االحتكاك وااللتحام املباشر في 

وتسديدة  سريعة  منظمة  هجمة  ومن   ، القانون  حدود 

قوية لفريق غنتوت يعود الهداف مانويل توكالينو ويحرز 

وبعده   ،  3.5/9 لفريقة  والتاسع  له  اخلامس  الهدف 

بدقيقة أضاف زميله سانتوتس إيريارت الهدف العاشر 

أبوظبي  فريق  يستسلم  ولم   ،  3.5/10 غنتوت  لفريق 

نهاية  قبل  كلمه  اليبهوني  فارس  الفريق  لقائد  لتكون 

املباراة ليستطيع من تسديدة قوية محرزًا الهدف الرابع 

لفريقه لتنطلق صافرة احلكم معلنه تتويج فريق غنتوت 

للبولو بلقب بطولة اإلمارات الدولية للبولو في نسختها 

العشرين .

التتويج
اللواء  من  كل  قام  للبطولة  النهائي  اللقاء  ختام  وفي 

الدكتور أحمد ناصر الريسي – رئيس احتاد االمارات 

للفروسية والسباق ، سعيد بن حوفان املنصوري نائي 

رئيس النادي يرافقه سعادة زايد خليفة زايد العبودي 

الزعابي املدير التنفيذي للنادي وأحمد السويدي املدير 

التنفيذي الحتاد االمارات للفروسية والسباق ، بتكرمي 

املركز  بكؤوس  البطولة  وصيف  أبوظبي  فريق  العبي 

الثاني الفضية فيما مت تكرمي البطل فريق غنتوت للبولو 

ناصر  الالعب  تسلم  فيما  لالعبيه  الذهبية  بالكؤوس 

الشامسي قائد فريق غنتوت للبولو كأس بطولة االمارات 

الدولية للبولو وسط تصفيق وفرحة العبي الفريق البطل·

وقام سعادة زايد خليفة زايد العبودي الزعابي بإهداء 

التذكاري  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت  نادي  درع 

وذلك  الريسي  ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  لسعادة 

لرعايتهم ودعمهم ومشاركتهم في فعاليات البطولة.

فريق غنتوت خالل التتويج.
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Unstoppable Ghantoot made the 

20th anniversary of Emirates Polo 

Championship International special 

with a sublime performance in the final. 

The hosts produced another flawless 

performance and thumped Abu 

Dhabi team 104- ½ at the Sheikh 

Zayed field to retain the coveted title. 

The 20th edition of the Emirates Polo 

Championship International was 

being held under the patronage of 

Sheikh Falah Bin Zayed Al Nahyan, 

Chairman of Ghantoot Racing and 

Polo Club. Organised by Ghantoot 

Racing and Polo Club in association 

with Abu Dhabi Sports Council, 

the championship was supported 

by Capex.com and Paris Reverie. 

Making their intentions clear, 

Ghantoot reign supreme 
at Emirates Polo Championship

Ghantoot’s fearsome foursome 

quickly established the lead through 

skipper Nasser Al Shamsi and Santos 

Iriarte’s goals. Shamsi added one more 

and Manuel Toccalino scored two field 

goals as Ghantoot were 41- by the end 

Polo

of the second chukker. The Argentine 

put another through the posts after 

successfully converting a penalty. 

Bautista Garcia opened the account 

for Abu Dhabi in the third chukker.

Taking control of the match with 

perfect team play, Ghantoot defended 

solidly and attacked with pace and 

power in the next two chukkas. 

Toccalino and Iriarte knocked two 

goals each as Ghantoot claimed a 

104- ½ victory over Abu Dhabi (who 

received 0.5 goal on handicap). 

The winners also collected a 

cheque of $60,000 out of a total 

cash prize of $100,000. Faris Al 

Yabhouni and Hugo Barabucci 

scored one apiece for Abu Dhabi. 

Toccalino, who is famous for his 

scoring prowess and all-around 

game, ended the event as top scorer 

with 13 goals. He was named Best 

Professional Player, while the Best 

Local Player award went to Shamsi. 

Hailing the support of Sheikh Falah, 

Ghantoot captain Shamsi said: “We 

are happy to win this prestigious 

title again. This was the first major 

tournament of the season for us and 

our performance here will give a 

boost for the upcoming events.”Prizes 

were distributed in the presence 

of Major General Dr Ahmed Nasser 

Al Raisi, Chairman of the Emirates 

Equestrian and Racing Federation and 

Saeed Bin Hoofan Al Mansouri, Vice 

Chairman of Ghantoot Racing and 

Polo Club. Dr Raisi was the chief guest. 

The next event lined up on the club’s 

calendar is Sultan Bin Zayed Cup, 

which will take place in January 2021. 

Finally, there’s some good news 

for polo enthusiasts in Abu Dhabi 

as Ghantoot Racing and Polo 

Club management announced 

the partial return of spectators, 

starting from the next tournament. 

It will be the first time that the fans will 

be allowed at the Ghantoot Racing 

and Polo Club since the sporting 

activities were suspended in March 

due to the coronavirus. The polo 

matches were resumed at the club 

in November behind closed doors. 

Zayed Khalifa Zayed Al Aboudi Al Zaabi, 

Executive Director of Ghantoot Racing 

and Polo Club, said: “We are pleased 

to announce the partial return of 

spectators. The number of fans will be 

capped at a maximum of 30 per cent. 

“In these difficult times, it is 

important to bring more hope and 

passion back into the lives of fans. 

The spectators will make return to 

the club in our next tournament 

which is Sultan Bin Zayed Cup. 

“Social distancing will be mandatory 

for spectators and additional 

precautionary measures, such as 

the wearing of masks must be 

implemented in accordance with 

local regulations,” Zaabi added. 

The club’s move follows the recent 

announcement made by Abu Dhabi to 

resume all economic, tourism, cultural 

and entertainment activities within 

two weeks. Abu Dhabi Emergency, 

Crisis and Disasters Committee for the 

COVID-19 Pandemic has announced 

that it has started working with all 

concerned and relevant authorities 

to fully resume economic, tourism, 

cultural and entertainment activities 

in the emirate within two weeks. 

Zaabi also expressed delight over 

the success of the Emirates Polo 

Championship International. 

“We are proud to have reached 

another milestone as we celebrated 

two decades of this event. This 

achievement would not have been 

possible without the support of 

sponsors and team patrons.”



5253 52

Polo

The teams at the final of the Sir 

Winston Churchill Cup 2020 had 

spectators cheer with excitement. 

Habtoor Polo faced Ankora/Bangash 

at the Subsidiary Final and, Dubai 

Wolves fought for the cup against AM/

UAE Polo at the Final match.

 The Subsidiary Match opened with 

a goal Justo Cuitino for Habtoor Polo 

that was immediately matched by 

Federico Potobsky. Habtoor Polo took 

off with a flurry of goals and gained a 

six-goal advantage by the end of the 

next chukker. Ankora/Bangash raced 

to close the gap in scores during the 

AM/UAE Takes Home
the Sir Winston Churchill Cup 2020

last two chukkers but with the early 

lead created by Habtoor Polo, was 

not enough to beat its opponent. The 

game closed at nine goals to six in 

favour of Habtoor Polo.

Match Progression: 2 1 | 76-9 | 3-9 | 1-

 AM/UAE Polo dominated the first 

half of the final match with Sheikha 

Maitha bint Mohammed bin Rashid 

Al Maktoum scoring a goal for the 

team at the first chukker and, kept the 

lead until the end of the penultimate 

chukker. Dubai Wolves made an 

astounding comeback at the final 

chukker almost taking the win with 

its half goal advantage. However, 

Benjamin Panelo stole the victory 

with a last-second goal and ended the 

game at seven goals to six and a half.

Match Progression: 3| 2.5-6 | 1.5-4 | 0.5- 

6.5-7 

 Martin G. Pedersen, Chairman of 

International Free Zone Authority 

awarded the teams of the day. 

Benjamin Panelo was the Most 

Valuable Player and Cicatriz, ridden by 

Marcos Hariott, was the Best Playing 

Pony.
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Polo

The International Free Zone Authority 

(IFZA) announces the recent signing 

as Team Sponsor of Mahra Polo 

Team and as Official Sponsor of the 

Al Habtoor Polo Resort & Club Polo 

for the 20202021- Season. Present 

at the signing ceremony were 

IFZA Chairman Martin G. Pedersen, 

Mahra Polo Team Patron and CEO 

of Al Habtoor Trading Enterprises 

IFZA INKS POLO TEAM
& OFFICIAL SPONSOR DEAL

Rashid Khalaf Al Habtoor, and Vice-

Chairman and CEO of Al Habtoor 

Group Mohammed Khalaf Al Habtoor.  

This sponsorship deal will cover a 

number of the top events in the 

UAE Polo Calendar, including the 

Sir Winston Churchill Cup 2020, the 

Dubai Polo Gold Cup Series 2021 and 

the very first IFZA Invitational Polo. 

IFZA Chairman Martin G. Pedersen 

commented, “We are pleased to come 

on board as team sponsor and official 

sponsor in the current Al Habtoor 

Polo Resort and Club Polo Season.  

As one of the leading Free Zones in 

the UAE, it is an important part of our 

focus to support activities that mirror 

our aspirations of making an impact 

locally and globally. Polo reflects these 

characters of playing with the right 

conditions, partners, and strategic 

focus. We have also chosen to be a 

part of the prestigious polo scene in 

Dubai because it gives us a platform to 

introduce our network of Partners and 

Stakeholders to the benefits of being 

a part of the IFZA community. These 

events how Dubai and the UAE are 

leading the way in creating normality 

and stability. That is an important 

proposition for us and we are looking 

forward to winning together as a 

community.”
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اليفستايل

أوديمار بيغه تكشف عن ساعة رويال أوك األوتوماتيكية األولى
التي تحتوي على ميكانيكية فالينغ توربيون

أولى آالت قياس الزمن »ماشين« المخصصة للنساء من »إم بي آند إف«
»ليغاسي ماشين فالينغ تي«

التيتانيوم تصميمًا  بالكامل من  يقدم الطراز املصنوع 

بلون  املصمم  نفسه،  وامليناء  الساعة،  مليناء  مبتكرًا 

التزيني  منط  عن  بدياًل  يقدم  الرمادي،  الرملي  احلجر 

املمّيز لساعات مجموعة رويال أوك والشهير بتقطيعاته 

املُربعة وباسم »تابيسري«. تتناغم ظالل امليناء الرمادية 

الذهب  من  املصنوعة  والعقارب  الساعات  وعالمات 

توربيون«  »فالينغ  ميكانيكية  مع  رائع  بشكل  األبيض 

التي تدور عند موقع الساعة السادسة.

وفي استحضاٍر للموديالت األخرى في مجموعة رويال 

أوك، تزدان النسخة املصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ 

»تابيسري«  بتقطيعات  ُمدخن  أزرق  لوٍن  ذي  مبيناء 

املمّيزة، وتنبعث خطوط تزيينه الشمسي – الذي يعتبر 

ميكانيكية  قفص  من   – رائعًا  فنّيًا  مثااًل  ذاته  بحد 

الساعة  موقع  عند  تتوضع  التي  توربيون«  »فالينغ 

السادسة. ُتضفي هذه األشكال النابضة باحلياة عمقًا 

على ميكانيكية »فالينغ توربيون«، وبنفس الوقت ُتشّكل 

خلفيًة أنيقًة لعالمات الساعات وللعقارب املصنوعة من 

التنبؤ  ميكن  ال  التي  جرأة  احلياة  أشكال  أكثر  حتى 

بها، عندما تتم مراقبتها عن بعد، جندها تشكل أمناطًا 

أساسية  حقيقة  هذه  حياتية.  دورات  في  وتتسلسل 

تكمن خلف كل الوجود اإلنساني؛ سواء كان فرديًا أو 

جماعيًا. وبالنسبة إلى ماكسيميليان بوسير و«إم بي آند 

إف«، تأتي الطاقة اإلبداعية في صورة دورات مدة كل 

منها سبع سنوات. ففي العام السابع لتأسيس »إم بي 

آند إف« ولدت مجموعة »ليغاسي ماشني«، ومت افتتاح 

وُفتح  جنيڤ،  في  غاليري«  »ماد  عرض  صاالت  أولى 

الباب أمام إبداعات »إم بي آند إف« املشتركة. 

إف«  آند  بي  »إم  لتأسيس  عشر  الرابع  العام  أزاح 

الستار عن طريق جديد الستكشاف ُسبل قياس الزمن، 

يعد تطورًا لآلفاق اإلبداعية للمؤسس والشركة على حد 

سواء؛ يتمثل هذا الطريق في آلة قياس الزمن »ليغاسي 

للمرة األولى في  ماشني فالينغ تي«، التي مت إطالقها 

العام 2019، لتكون أولى قطع الفن الساعاتي ثالثي 

األبعاد التي تبدعها »إم بي آند إف« مخصصة للنساء.

يأتي هذا اإلبداع بعلبة مستديرة من الذهب أو البالتني، 

الذهب األبيض.

عيار  الوردي  الذهب  من  املصنوع  الثالث  الطراز  أما 

18 قيراط، فيطِلق تباينًا لونيًا ُمعاصرًا بامتياز، حيث 
بتقطيعاته  املُدّخن،  الرمادي  اللون  ذي  امليناء  يزدهي 

بالنمط الشمسي وبعالمات  »تابيسري«  املمّيزة  املُربعة 

الوردي،  الذهب  من  املصنوعة  والعقارب  الساعات 

من  املصنوعان  وسوارها  الساعة  هيكل  ألق  وُيظهر 

الذهب الوردي أيضًا.

املُقاوم  الفوالذ  من  سواء  الثالث،  املوديالت  هذه  وفي 

عيار  الوردي  الذهب  من  أو  التيتانيوم،  من  أو  للصدأ 

18 قيراط، فإن األعمال النهائية من تشطيبات وتزيني 
على الهيكل والسوار قد ُأجِرَيت يدويًا وبالتناُوب، الذي 

الساتاني  الصقل  بني  بيغه،  أودميار  في  رمزيًا  ُيعَتَبر 

اخلطي الناعم والصقل الالمع للحواف املشطوفة، وذلك 

لتحقيق جَتاُوٍر فّني مفعٍم باحلضور والقوة بني اإلنهاء 

الالمع واإلنهاء املُطفأ.

للحزام  ذات إطار نحيل مقوس بشكل حاد، ومقابض 

بالكامل  مرصعة  تأتي  ما  وغالبًا  رشيقة،  ممدودة 

من  عالية  قبة  ترتفع  اإلطار  ومن  األملاس.  بأحجار 

البلور الصفيري محدبة بشكل باذخ. وأسفل هذه القبة، 

توجد صفيحة امليناء املنحنية ببراعة فائقة، بتشطيبات 

من  طبقات ممتدة  مع  السائل  األسود  باللون  متنوعة: 

الورنيش »اللّك«، أو بزخارف »غيوشيه« أو تتألق بلون 

الالزورد، أو تتألأل بأحجار األملاس البيضاء املتقدة.

وداخل صفيحة امليناء تشكل فتحة بطينية غير متماثلة 

إطار قلب محرك إبداع »إل إم فالينغ تي«؛ وهو عرض 

متحرك لتوربيون محلق ينبض مبعدل هادئ يبلغ 2.5 

التوربيون  ويبرز  الساعة(.  في  ذبذبة   18000( هرتز 

ديناميكي  عمود  وهو  احملرك؛  أجزاء  بقية  فوق  عاليًا 

قبة  ذروة  من  قصيرة  مسافة  على  إال  يقف  ال  حركي 

مت  العلوي  التوربيون  قفص  وأعلى  الصفيري.  البلور 

تثبيت أملاسة واحدة كبيرة احلجم تدور بشكل متزامن 

مع التوربيون احمللق، حيث ينبعث منها السطوع املتقد 

الذي مييز أفضل األحجار الكرمية جودة.

ساعات يد للرجال مستوحاة من شخصية الرجل المثالي في اإلمارات
تيتان تطرح تشكيلة ساعات اليد الجديدة »إلمنت«

طرحت شركة تيتان احملدودة، تشكيلة »تيتان إملنت« من 

الرجل  شخصية  من  املستوحاة  اجلديدة  اليد  ساعات 

املثالي في دولة اإلمارات وأسلوب حياته املعاصر، ومت 

عرض التشكيلة في فعالية حصرية أقيمت في فندق تاج 

أبراج بحيرات جميرا 

لتجسيد  خصيصًا  اجلديدة  التشكيلة  هذه  ُصممت 

أخالقيات »العمل اجلاد، واللعب اجلاد« التي تتميز بها 

بني  يجمع  مثاليًا  مزيجًا  التشكيلة  وتوفر  املدينة،  حياة 

الراحة واجلمال البصري. ومت تصميم وتصنيع  مزايا 

من  الرسمية  غير  اإلطاللة  على  للتأكيد  ساعة  كل 

الداكن  األزرق  مثل  لأللوان،  املبتكر  االستخدام  خالل 

واألخضر الزيتي، والعناصر اجلريئة كبيرة احلجم في 

قرص الساعة واملينا، مع املزيد من اللمسات الشبابية 

الراقية من  الشبكية  الفاخر واألحزمة  مثل قطع اجللد 

ميالنو. وتضم التشكيلة اجلديدة أيضًا إضافات خفيفة 

من األلوان الزاهية   في عقارب وتيجان الساعة، احتفاًء 

باجلانب املرح في شخصية العمالء املستهدفني وأسلوب 

احلياة العصري املليء بالنشاط واحليوية الذي تشتهر 

به دولة اإلمارات. 

أعمال،  رئيس  كيجريوال،  أديتيا  قال  املناسبة،  وبهذه 

في  الدولية  األعمال  قسم  واإلكسسوارات،  الساعات 

»تيتان«: »تعد ساعات »تيتان« اإلكسسوار املثالي املالئم 

الذي ميكن ارتداؤه في جميع املناسبات واألوقات، بدءًا 

من التمرين الصباحي في النادي الرياضي، إلى غرفة 

االجتماعات، ومن فترة الغداء إلى قضاء سهرة مميزة 

هذه  إن  الرسمية.  األجواء  عن  بعيدًا  األصدقاء  برفقة 

التشكيلة اجلديدة جتسد الروح احلضرية األصيلة لدولة 

اإلمارات، ما يجعلها أشبه مبقالة أدبية بليغة مت خطها 

في سطور خالدة وبلمسات جريئة«. 

وأضاف: »حرصنا في »تيتان« على األخذ بعني االعتبار 

اجلديدة،  »إملنت«  تشكيلة  تصميم  قبل  اجلوانب  جميع 

املستهلك  سلوك  في  متعمقة  بحوث  إجراء  من  بدءًا 

أن  أردنا  لقد  العمالء.  مبالحظات  باالهتمام  وانتهاًء 

تعكس »إملنت« الطبيعة املتغيرة لعاملنا املعاصر، والذي 

ينعكس بالتبعية على منط حياتنا. كنا بحاجة إلى التأكد 

واألناقة  الراحة  بقمة  الشعور  تعكس  املجموعة  أن  من 

في أي مكان، وذلك مع تزايد أعداد األشخاص الذين 

يعملون من املنزل وتباطؤ وتيرة احلياة  نوعًا ما«. 

كوروفيال  أشارت  التشكيلة،  طرح  توقيت  على  وتعليقًا 

في  الدولية  األعمال  قسم  في  العمليات  مدير  ماركوز، 

بالنشاط  يتمتعون  الذين  شبابها  »بفضل  »تيتان«: 

مع  بسهولة  التكيف  من  اإلمارات  متكنت  واحليوية، 

أسلوب احلياة اجلديد الذي أصبح مبرور الوقت منطًا 

طبيعيًا، األمر الذي جعلها املكان املثالي لطرح تشكيلة 

بدايات عام  جديد، يحدونا  املجتمع. ومع  ثقافة  متثل 

تشكيلة  إن  إشراقًا.  وأكثر  زاهر   مستقبل  في  األمل 

»إملنت« وما حتمله من إلهامات يجسدان هذا الشعور 

على نحو رائع، مما يشجع اجلميع على »االنسجام مع 

الذات« واملضي قدمًا على درب النجاح«. 

غير  ظروف  خالل  مت  »إملنت«  تصميم  أن  إلى  يشار   

أطقم  كبيرًا جلميع  مسبوقة من اإلغالق شكلت حتديًا 

من  متكن  املتمرس  التصميم  فريق  أن  إال  العمل، 

مواجهة هذا الظرف االستثنائي مبرونة ملحوظة، وفقًا 

لـ ماركوز.

وأضافت: »”كانت عملية اختيار املواد وحتديد مصادر 

احلصول عليها أثناء مرحلة اإلغالق تشكل حتديًا كبيرًا 

لنا، كما أن التنسيق بني مديري املنتجات، واملصممني، 

ومهندسي املصانع اتسم بالصعوبة لكنها كانت عملية 

مثيرة لالهتمام. وألننا جميعًا حتلينا بالشغف واحلماس 

الالزم لتصميم التشكيلة اجلديدة، فقد استطعنا إجناز 

انطالق  مع  بالتزامن  وذلك  املناسب،  الوقت  في  املهمة 

لتلك  نتيجًة  هو  اليوم  نراه  وما  للتسوق،  دبي  مهرجان 

التجربة الفريدة من نوعها«.

واجلدير بالذكر أنه سيتم الترويج للتشكيلة اجلديدة في 

جميع أنحاء دولة اإلمارات من خالل الوسائط اإلعالمية 

االجتماعي،  التواصل  وسائل  تضم  التي  املتعددة 

البيع.  نقاط  عن  فضاًل  واإلذاعة،  الرقمية،  واملنصات 

تتوفر  درهمًا،كما   225 من  املجموعة  أسعار  وتبدأ 

في  املنتشرة  »تيتان«  متاجر  في  اآلن  »إملنت«  ساعة 

من  مختارة  ومجموعة  اإلمارات،  دولة  أنحاء  جميع 

متاجر »أور تشويس«، ومتاجر األقسام الرائدة، ومواقع 

التسوق عبر اإلنترنت، وجتار التجزئة املعتمدين.
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تويوتا فورتشنر 2021 الجديدة 
التصميم األنيق وتكنولوجيا االتصال المتقدمة

ترسي معايير جديدة في فئة السيارات الرياضية متعددة االستخدامات
سيارة جيب جراند شيروكي 2021 الجديدة كليًا

أكثر  بتجربة  تعد  محسنة  ومزايا  مجدد  بتصميم 

تطورًا للسائق والركاب، طرحت الفطيم تويوتا، املوزع 

العربية  اإلمارات  دولة  في  تويوتا  لسيارات  احلصري 

السيارة   ،2021 اجلديدة  فورتشنر  تويوتا  املتحدة، 

الرياضية متعددة األغراض بسبعة مقاعد، التي تستند 

إلى اإلرث العريق لطراز أرسى مكانته املميزة في هذه 

الفئة من السيارات باعتباره مركبة أنيقة تتصف باملتانة 

الدفع  لنظام  استثنائية  إمكانيات  مع  التحمل،  وقوة 

الرباعي على الطرق الوعرة.

مت حتسني التصميم اخلارجي ملركبة فورتشنر اجلديدة 

باللون  وشرائط  كبير  أمامي  مع شبك  ملحوظ،  بشكل 

ينضح  قوة  أكثر  طابعًا  أضفى  مبا  للمصد  الفضي 

السيارة  إطاللة  تعزيز  مت  كما  واملوثوقية.  بالصالبة 

ذات  األمامية  باملصابيح  األغراض  متعددة  الرياضية 

واملصابيح  حديثًا  املصممة  اخلفيفة  املوجهة  اإلضاءة 

النهارية، مع زوج من املصابيح اخللفية LED األنيقة 

ذات اإلضاءة املوجهة التي جتعل املركبة أكثر وضوحًا 

على الطريق لياًل. 

ومع طرح الطراز اجلديد من فورتشنر، ميكن للسائق 

مت  الذكية  املزايا  من  بحزمة  االستمتاع  والركاب 

تصميمها لتحسني مستويات الراحة واألمان التي تسهم 

في توفير جتربة قيادة مريحة للغاية، فضاًل عن أسلوب 

واستكشاف  املغامرات  خلوض  أناقة  أكثر  عصري 

معلومات  نظام  املزايا  هذه  تشمل  اجلديدة.  األماكن 

متوافق  بوصة   8 باللمس  تعمل  شاشة  مع  ترفيهي 

مع   وكذلك  أوتو،  وأندرويد  بالي  كار  أبل  نظامي  مع 

تطبيق T-Connect من تصميم تويوتا مع اخلدمات 

سلسًا  اتصااًل  املبتكر  التطبيق  هذا  يوفر  املتصلة. 

البال  وراحة  الطمأنينة   يضمن  والسائق  املركبة  بني 

صيانة  يجعل  كما  القيادة،  ظروف  جميع  في  للسائق 

السيارة مهمة أكثر سهولة. كذلك ميكن للسائق مشاهدة 

معلومات عن السيارة مثل املسافة املقطوعة، التنبيهات، 

T- تطبيق  على  على  السرعة  مدى  الوقود،  استهالك 

Connect للهاتف الذكي. 
تتوفر فورتشنر باثنني من اخليارات حملرك بنزين عالي 

الكفاءة، تشمل محرك يضم أربع اسطوانات سعة 2.7 

لتر وينتج عنه قوة تبلغ 164 حصانًا وعزم قدره 245 

نيوتن متر، إضافة إلى محرك يتكون من 6 اسطوانات 

على شكل حرف V سعة 4.0 لتر ينتج عنه قوة تبلغ 

وزودت  متر.  نيوتن   376 قدره   وعزم  حصانًا   235

منذ ما يناهز 30 عامًا تقريبًا، انطلق تاريخ جيب جراند 

االستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارة  شيروكي، 

األكثر حصواًل على اجلوائز في التاريخ. أّما اليوم، وبعد 

السيارة وعدد ال يحصى  أربعة أجيال رائدة من هذه 

من اجلوائز في قطاع صناعة السيارات ومبيع نحو 7 

ماليني سيارة حول العالم، ال تزال عالمة جيب تتخطى 

متعددة  الرياضية  السيارات  فئة  ضمن  التوقعات 

االستعماالت كاملة احلجم مع جيب جراند شيروكي أل 

2021 اجلديدة كليًا.
وقد صممت هذه النسخة األحدث لتشّكل مزيجًا فريدًا 

الرباعي  الدفع  قدرات  من  أعلى  مستوى  بني  يجمع 

والشكل  الطرقات  على  املتفوقة  والرفاهية  األسطورية 

وخارجها،  السيارة  داخل  الراقيني  احلرفية  واملهارة 

السالمة  وخصائص  التكنولوجية  املزايا  من  ومجموعة 

النتيجة سيارة جيب جراند شيروكي  فكانت  املتقدمة. 

أل 2021 اجلديدة كليًا التي تطرح للمرة األولى مجّهزة 

بسبعة مقاعد.

لعالمة جيب  العاملي  الرئيس  مونييه،  ويقول كريستيان 

تعتزم  »عندما  للسيارات:  كرايسلر  فيات  مجموعة  في 

وضع تصّور جديد لسيارة رياضية متعددة االستعماالت 

محبوبة جدًا مثل جيب جراند شيروكي، ُتصبح العودة 

سنة   30 يناهز  ما  على  املمتد  العريق  تاريخها  إلى 

يتم  قرار  كل  في  أساسيًا  أمرًا  األداء  كسيارة مميزة 

اتخاذه. بالتالي، وانطالقًا من هذا التاريخ العريق، عمل 

 2021 شيروكي  جراند  جيب  صنع  على  جيب  فريق 

مبا  وتقوم  التوقعات  كّل  فيه  تتخّطى  بشكل  اجلديدة 

االستعماالت  متعددة  الرياضية  السيارات  عنه  تعجز 

في  األسطورية  جيب  قدرات  تقدمي  وهو  أال  األخرى، 

ست  من  يتكون  أوتوماتيكي  حركة  بناقل  فورتشنر 

احلد  إلى  احملرك  إمكانات  زيادة  في  يسهم  سرعات 

ومحسن  املراحل  متعدد  تروس  تضم  كما  األقصى، 

لتعزيز قوة الدفع عند القيادة بسرعة منخفضة. كذلك 

مت ضبط نسب التروس لزيادة التسارع واحلصول على 

عزم أكثر قوة، مبا مينح املركبة قدرة فائقة متكنها من 

خوض املغمرات على الطرق الوعرة. 

من  الرائعة  األخرى  الطرازات  في  احلال  هو  كما 

عالمة تويوتا، تبقى السالمة أولوية قصوى في سيارة 

املزايا  وتشمل مجموعة شاملة من  فورتشنر اجلديدة، 

 SRS املصممة حلماية الركاب، مبا في ذلك وسائد هواء

للمقاعد األمامية، إلى جانب وسادة هواء لركبة السائق، 

ونظام التحكم بثبات السيارة )VSC(، نظام التوزيع 

اإللكتروني لقوة الفرملة)EBD( ، نظام مراقبة ضغط 

الهواء في اإلطارات )TPM(، نظام التحكم املساعد 

املزايا  ، والعديد من   )HAS( املرتفعات لإلقالع على 

املتقدمة األخرى. 

مميزة  ألوان  بثمانية  اجلديدة  فورتشنر  مركبة  تأتي 

التعبير  فرصة  للعمالء  يتيح  مبا  اخلارجي،  للتصميم 

قائمة  وتضم  املتفردة.  وشخصيتهم  متيزهم  عن 

 CS الالمع  األسود  اللؤلؤ  لون  اخلارجية  األلوان 

كالسيكية  إطاللة   املركبة  على  يضفي  الذي  اجلديد، 

الرياضية  للسيارة  املهيب  احلضور  تعزيز  مع  أنيقة  

الوقت،   ذات  وفي  الطريق.  على  االستخدامات  متعددة 

وتطعيمات  جلد  مبقاعد  الداخلية    املقصورة  تتوفر 

بلون الشامواه، غمرت املقصورة بأجواء دافئة وعززت 

األنيق  الشكل  وإلبراز  املترفة.  بالرفاهية  الشعور 

والرياضي للمركبة، جاءت فورتشنر اجلديدة بخيار من 

عجالت أملنيوم أعيد تصميمها قياس 17 بوصة أو 18 

بوصة.

الدفع الرباعي على الطرقات الوعرة مع سلوك متفوق 

باالعتماد  السيارة  بنيت  وقد  املعبدة.  الطرقات  على 

جديد  بتصميم  وحظيت  كليًا  جديدة  هندسة  على 

األيقوني،  جيب  لتصميم  العريق  التاريخ  يكّرم  مذهل 

أجل  من  املقاعد  من  ثالثًا  ليستوعب صفًا  متديده  مع 

تلبية احلاجات املتزايدة التي يبديها عمالء جيب الذين 

وتتميز  العملية.  والوظائف  املساحة  باملزيد من  طالبوا 

جيب جراند شيروكي أل فعاًل عن غيرها من السيارات 

في فئتها وتستمر برفع املستوى على صعيد القدرات 

واألداء والفخامة، مع حتقيق مستويات جديدة في تعدد 

االستخدام والوظائف.«

قدرة الدفع الرباعي األسطورية
من جيب

دفع  بقدرة   2021 أل  شيروكي  جراند  جيب  تتمّيز 

ديناميكيات  إلى  باإلضافة  تضاهى  ال  مطّورة  رباعي 

الدفع  قدرة  وتبدأ  املعبدة.  الطرقات  على  متزنة  قيادة 

الرباعي،  للدفع  أنظمة  ثالثة  من  األسطورية  الرباعي 

و«كوادرا   »II تراك  و«كوادرا   I تراك  »كوادرا  وهي 

داريف II« مع نظام تفاضلي إلكتروني محدود االنزالق 

للمحور اخللفي. وجتهز األنظمة الثالثة بعلبة نقل حركة 

نشطة لتحسني التشبث عبر نقل العزم إلى العجلة التي 

تتمّيز بالتشبث.

سيليك تيرين
الرائد  تيرين«  »سيليك  بالتشبث  التحكم  نظام  يسمح 

للعمالء   2021 أل  فئته في جيب جراند شيروكي  في 

للحصول  واملعبدة  الوعرة  للطرقات  اإلعدادات  باختيار 

على أفضل أداء ممكن من الدفع الرباعي. وتنسق هذه 

إلى ست مجموعات دفع  إلكترونيًا ما يصل  اخلاصية 

مختلفة وفصل العزم في الدفع الرباعي والكبح والتعامل 

ذلك  في  مبا  التعليق،  وأنظمة  واالنعطاف  الطريق  مع 

احلركة  نقل  وعلبة  والتعشيق  الوقود  بدواسة  التحكم 

والتحكم بالتشبث والتحكم بالثبات ونظام منع انغالق 

املكابح واإلحساس بالتوجيه.

مختلفة  وضعيات  خمس  تيرين«  »سيليك  ويقدم 

طني/ الثلجي،  املسار  الصخور،  أوتو،  )الرياضية، 

رمال( ملنح أفضل التعديالت املمكنة ألي سيناريو قيادة
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جيب رانجلر روبيكون 392 لعام 2021
لعّشاق األداء األسطوري المميز على الطرقات الوعرة

الوعرة  الطرقات  على  املميز  األداء األسطوري  لعّشاق 

الطرقات  على  األداء  من  جديد  مستوى  في  والراغبني 

املعبدة، طرحت جيب اليوم سيارة راجنلر روبيكون 392 

لعام 2021 مبحرك مؤلّف من 8 ثماني أسطوانات على 

شكل V، للعمالء في منطقة أمريكا الشمالية.

سيارة راجنلر بالقدرات والقوة والسرعة األقصى على 

أسطوانات  ثماني   8 من  مؤلّفًا  محّركًا  تضّم  اإلطالق 

 470 تبلغ  قّوة  ينتج  ليتر   6.4 سعة   V شكل  على 

حصانًا و470 رطاًل/قدمًا من عزم الدوران. ويترافق 

أوتوماتيكي  فاليت  تورك  حركة  ناقل  مع  احملرك  هذا 

بثماني سرعات وتعشيق سلس وعلبة نقل دائمة تعمل 

روبيكون  راجنلر  جيب  مينح  تراك، مما  سيليك  بنظام 

392 تسارعًا من صفر إلى 100 كم في الساعة في 
4.5 ثواٍن وقدرة عبور ربع ميل في 13 ثانية.

بقدرات  الدفع  مجموعة  الوعرة، جتتمع  الطرقات  على 

محاور  مع    392 روبيكون  راجنلر  في  رايتد«  »تريل 

تبلغ  نهائية  تروس  ونسبة  ومتينة  عريضة   44 دانا 

3.73 وحتكم بإقفال محول العزم ورفع مبقدار بوصتني 
وعجالت قياس 33 بوصة تلتّف حول إطارات بيدلوك 

قياس 17 بوصة.

أّما النتيجة فهي سيارة جيب راجنلر األكثر قدرة على 

بوصة   10.3 مبقدار  أرضي  خلوص  مع  اإلطالق، 

املناورة  وقدرة  املفصلي  التعليق  في  حتسينات  ومع 

تبلغ  التي  واالنطالق  واالنعطاف  االقتراب  زوايا  وفي 

44.5/22.6/37.5 ومستوى اجتياز املاء يصل إلى 
32.5 بوصة.

من  للتأكد  السيارة  هذه  جيب  مهندسو  اختبر  وقد 

قدراتها وقد أثبتت سيارة جيب راجنلر روبيكون 392 

لعام 2021 أنها قادرة على صعود املنحدرات الشديدة 

ونزولها بثقة وبأدنى ضغط على دواسة الوقود واملكابح.

وصّرح جيم موريسون، رئيس عالمة جيب لدى مجموعة 

فيات كرايسلر للسيارات، أمريكا الشمالية، قائاًل: »إّن 

هذه هي سيارة جيب راجنلر األقوى واألسرع واألعلى 

فزيادة  الشركة.  تصنعها  التي  اإلطالق  على  قدرة 

عند  الكبير  والعزم  املصّنع  أضافها  التي  االرتفاع 

سرعات دوران منخفضة الذي يقدمه احملرك املؤلّف من 

8 ثماني أسطوانات على شكل V يجعالن من روبيكون 
392 ملكة التالل، سواء أكان للسير ببطء على الصخور 
أم استخدام الطاقة لعبور املنحدرات. وعند السير على 

الطرقات املعبدة، تقدم راجنلر روبيكون 392 املطلوب 

بسرعة وسهولة.«

سيارة جيب راجنلر روبيكون 392 لعام 2021 التي مّت 

الكشف عنها اليوم تصبح متاحة للبيع في سوق أمريكا 

الشمالية في الربع األول من عام 2021.

قوة عالية وعزم دوران كبير
بوصة   392( ليتر   6.4 سعة  محرك  اعتماد  يشكل 

مؤلف  محرك  فيها  يصبح  الذي  األولى  املرة  مكعبة( 

من 8 أسطوانات بشكل V متاحًا من الشركة لسيارة 

تعديل  وقد مت  عامًا.  األربعني  ناهز  غياب  بعد  راجنلر 

وفتحة   392 روبيكون  لراجنلر  احملرك خصيصًا  هذا 

 470 تبلغ  قّوة  ينتج  فبات  فيها  العملية  احملرك  غطاء 

حصانًا و470 رطاًل/قدمًا من عزم الدوران.

ويؤمن احملرك ما يناهز 75 في املئة من عزم الدوران 

األقصى في راجنلر روبيكون 392 عند مستوى أعلى 

بقليل من سرعة دوران احملرك بال ضغط على دواسة 

الطرقات  على  لألداء  للغاية  مهم  أمر  وهذا  الوقود، 

سواء  ملفتًا،  أداء  امليزة  هذه  ومتنح  والوعرة.  املعبدة 

أعند التسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة في 

4.5 ثواٍن أم عند السير ببطء على املنحدرات الشديدة. 
املؤلّف  احملّرك  يؤمنه  الذي  املمتاز  األداء  هذا  ويرتكز 

من 8 ثماني أسطوانات على شكل V سعة 6.4 على 

من  ورؤوس  املسبوك  الفوالذ  من  أسطوانات  مجموعة 

األملنيوم، باإلضافة إلى مشاعب سحب نشطة وتوقيت 

متغير ألعمدة الكامات وشمعَتي إشعال لكل أسطوانة 

وصمامات عادم محشوة بالصوديوم وصمامات سحب 

للمكابس. ويجهز  بالزيت  تبريد  بأعمدة جوفاء ومنافث 

محرك راجنلر روبيكون 392 بحوض زيت سفي خلفي 

ومبدل بتركيب مرتفع ومشاعب عادم بدفق حر. 

توقيف  خاصية  مع  الوقود  توفير  تكنولوجيا  وتعمد 

العمل  منط  إلى  االنتقال  إلى  العمل  عن  األسطوانات 

في  كبير  توفير  لتأمني  بسالسة  أسطوانات  بأربع 

استهالك الوقود عندما ال يكون احملرك حتت الضغط، 

كما هو احلال عند السير على الطريق السريع. ويبقى 

دفق الوقود للمحرك مضمونًا في أكثر الظروف تطلبًا 

بفضل مضخة عالية األداء مرّكبة على خزان الوقود.

راجنلر  في  احملرك  غطاء  في  عملية  فتحة  وتؤمن 

روبيكون 392 هواء باردًا خارجيًا أكثف للمحرك مما 

يحسن األداء.
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مبيعات سوق دبي الحرة تقترب من 70 مليون درهم في ثالثة أيام
 في الذكرى 37 لتأسيسها

أعلنت سوق دبي احلرة أن مبيعاتها سجلت 69.990 

اخلصومات  عرض  أيام  ثالث  نهاية  في  درهم  مليون 

%25، الذي أطلقته املؤسسة على مجموعة واسعة من 

السلع مبناسبة الذكرى السنوية الـ 37 لتأسيسها.

وأسفر عرض اخلصومات اخلاص، الذي استغرق 72 

ساعة، بدءًا من 18 ديسمبر وحتى منتصف ليلة ذكرى 

التأسيس 20 ديسمبر، وشمل خدمة التوصيل املنزلي، 

لتقترب  الدولي،  دبي  مطار  في  قوية  شراء  حركة  عن 

مبيعات األيام الثالث من 70 مليون درهم )19.175 

ماليني دوالر(.

وتصدرت العطور قائمة السلع األكثر مبيعًا خالل األيام 

الثالثة للعرض بعد أن سجلت 17.613 مليون درهم 

)4.825 ماليني دوالر(، وجاءت مستحضرات التجميل 

في املركز الثاني مسجلة 8.179 ماليني درهم )2.241 

مليون دوالر(، تلتها ساعات اليد 7.891 ماليني درهم 

)2.162 مليون دوالر(. وحققت مبيعات تذاكر سحبي 

»ميلينيوم مليونير« و»أروع مفاجآت سوق دبي احلرة« 

مليون   2.020( درهم  ماليني   7.373 الترويجيني 

دوالر(، وحلت رابعًا ضمن قائمة السلع األكثر مبيعًا. 

لرئيس مجلس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كولم  وقال 

اإلدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي احلرة: » نحن سعداء 

بهذه النتائج اإليجابية التي حققناها في متاجرنا وعبر 

لتأسيس  السنوية  بالذكرى  احتفاالتنا  خالل  اإلنترنت 

مع  الذين جتاوبوا  املسافرين  ونشكر عمالئنا  السوق، 

العرض رغم أن أعدادهم كانت أقل من املعتاد في مطار 

دبي الدولي، وذلك بسبب ظروف اجلائحة، ونشكر جميع 

من ساهم في جناح هذه املناسبة، وخاصة أفراد طاقم 

عمل السوق الذين بذلوا جهودًا كبيرة في خدمة عمالئنا 

املسافرين وعبر اإلنترنت.« وخالل األيام الثالثة للعرض 

104,698 معاملة شراء عبر  مت تسجيل ما مجموعه 

الدفع لدى منافذ سوق دبي احلرة، في حني  صناديق 

تضاعفت أرقام املبيعات عبر اإلنترنت في ذات الفترة 

من خالل خدمة »كليك آند كوليكت« التي تتيح الفرصة 

قبل موعد رحالتهم،  الشراء  لتقدمي طلبات  للمسافرين 

وبلغ إجمالي مبيعات هذه اخلدمة 6.944 ماليني درهم 

)1.902 مليون دوالر( في غضون 72 ساعة، ووصل 

 6,331 مسبقًا  املسجلة  الشراء  طلبات  عدد  إجمالي 

طلب، وتصدرت العطور قائمة السلع األكثر مبيعًا تلتها 

مستحضرات التجميل، وساعات اليد، والسلع التقنية. 

الدولة  داخل  املنزلي  التوصيل  خدمة  مبيعات  وحققت 

التي بدأتها السوق في شهر يونيو من العام اجلاري، 

3.964 ماليني درهم )1.086 مليون دوالر(، بإجمالي 

وحدة   12,917 وبيعت  شراء،  طلب  مليون   2,398

العطور  املنزلي، وتصدرت  التوصيل  إلى عمالء  سلعية 

مستحضرات  تلتها  مبيعًا،  األكثر  السلع  قائمة  أيضًا 

التجميل، واألزياء، واملواد الغذائية، وساعات اليد.

أطلقت سوق دبي احلرة أول عرض خصومات مبناسبة 

الذكرى العشرين النطالقتها في 20 ديسمبر 2003، 

وواصل احلدث شهرته مع إقامته سنويًا في فترة تتسم 

بحركة سفرنشطة.
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اليفستايل

 للسنة الرابعة عشر على التوالي        
حرة دبي تحصد جائزة »أفضل تسوق في سوق حرة في 

العالم« من جلوبال ترافلر 

حصدت سوق دبي احلرة جائزة أفضل تسوق في سوق 

حرة في العالم للسنة الرابعة عشر على التوالي، وذلك 

جلوبال  مجلة  جوائز  لتوزيع  االفتراضي  احلفل  خالل 

ترافلر األمريكية 2020، املتخصصة في شؤون السفر.

فكس  »مؤسسة   ،17 الـ  نسخته  في  احلفل،  نظمت   

جاالغر،  اكس  فرانسيس  وقدمه  للنشر«  اكسبرس 

الرئيس التنفيذي وناشر مجلة جلوبال ترافلر، الذي أعلن 

 ،2020 اكسبريس  فكس  بجوائز  الفائزين  عن  خالله 

ترازيس،  وذا  ريدر سيرفاي،  تيستيد  فيها جوائز  مبا 

حصدت  وقد  ستايل.  اليف  وليجر  ويرايفر،  وجوائز 

سوق دبي احلرة العدد األكبر من أصوات قراء جلوبال 

الدائمني،  والترفيه  األعمال  عالم  مسافري  من  ترافلر 

وحلت في صدارة استطالع القراء السنوي الذي أجرته 

 ،2020 سبتمبر  وحتى  يناير  من  الفترة  خالل  املجلة 

مبشاركة 22,000 شخص، وشمل االستطالع أفضل 

شركات الطيران واملطارات واألسواق احلرة، والفنادق 

وبرامج الوالء، إضافة إلى 80 صنفًا من املنتجات ذات 

الصلة بالسفر.

لرئيس مجلس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كولم  وقال 

إدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي احلرة: »يسعدنا أن 

العالم  في  حرة  سوق  في  تسوق  أفضل  جائزة  نتلقى 

جلوبال  مجلة  من  التوالي  على  عشر  الرابعة  للسنة 

في  رائدة  حرة  سوق  كأبرز  تكرمينا  يتم  وأن  ترافلر، 

اجلاد  العمل  على  شاهدًا  تقف  اجلائزة  وهذه  العالم، 

الصعبة،  كورونا  ظروف  رغم  العمل،  فريق  بذله  الذي 

احلرة  دبي  سوق  منحوا  الذين  القراء  جميع  ونشكر 

أصواتهم.«

جُتري جلوبال ترافلر سنويًا استطالعًا لتكرمي األفضل 

في قطاعات الطيران املدني، املطارات، األسواق احلرة، 

الفنادق، برامج الوالء، وأكثر من 80 صنفًا من منتجات 

يتم  تصويت  على  بناء  االستطالع  ويجري  السفر، 

مجلة  لقراء  اإلنترنت  عبر  مستقل  بشكل  منه  التحقق 

يحققون  الذين  الدائمني  املسافرين  من  ترافلر  جلوبال 

ويحجز  وإياب،  ذهاب  سفرة   9-11 بني  ما  سنوياً 

%72 منهم على الدرجة األولى ودرجة رجال األعمال، 
 4 فئة  غالبيتها من  فنادق  ليلة في   60 وميضون نحو 

و5 جنوم. 

BUILD YOUR SALES FUNNEL AND BOOST YOUR BUSINESS

The region’s largest trade platform for the equine sector in the 
MENA region provides great sales opportunities for exhibitors 
meeting 10,000+, qualified trade buyers, VIPs and horse 
enthusiasts over 3 days.

#DIHF  | DUBAIHORSEFAIR

D U B A I  I N T E R N A T I O N A L
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BOOK YOUR STAND NOW

Get in touch with Hana Holy on 
+971 4 308 6243 or hana.holy@dwtc.com
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