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موسم الفروسية اإلماراتي يتواصل

تتواصل فعاليات موسم سباقات ومنافسات الفروسية "2021 – 2022" بدولة اإلمارات 

والذي سيكون ختامه األمسية األغلى واألرفع كأس دبي العاملي في السادس والعشرين 

من مارس املقبل، ويتوقع أن تاتي نسخة هذا العام أكثر جمااًل وروعة بعد أن مت تخفيف 

اإلجراءات املتعلقة بانتشار فيروس "كوفيد19" والسماح باحلضور اجلزئي للجماهير، 

إقامة  وأهمها  املاضية  النسخة  على  السلبية  آثارها  تركت  قد  اإلجراءات  تلك  وكانت 

السباقات بدون جمهور.

مضامير السباق بالدولة، ميدان، جبل علي، أبوظبي، العني، والشارقة، واصلت استضافة 

حفالت سباقاتها واحتضنت العديد من البطوالت املهمة التي استمتع بها اجلمهور، أيضا 

ميادين القدرة شهدت العديد من الفعاليات املهمة.

سلسلة كأس صاحب السمو رئيس الدولة اختتمت نسختها رقم "28" مبحطة اململكة 

العربية السعودية والتي جسدت جناحات مبهرة وأصداء واسعة شهدها ميدان األمير 

العالقات  عمق  احلدث  كما جسد  الرياض،  في  العربية  للخيل  العزيز  عبد  بن  سلطان 

اإلماراتية – السعودية.

مسابقات جمال اخليل العربية حجزت حيزًا مهمًا حيث تضم روزنامتها للموسم أكثر من 

13 بطولة دولية ومحلية، فضاًل تنظيم العديد من مزادات اخليول العربية األصيلة، وجنح 

مربط دبي للخيول العربية في حتقيق إجنازات ضخمة خالل بطولة العالم جلمال اخليل 

التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس وحصد العديد من األلقاب املهمة.

ميادين البولو شهدت عدد من البطوالت احمللية في كل من نادي غنتوت للبولو و منتجع 

ونادي احلبتور للبولو، لكن الفترة املقبلة لروزنامة البولو حتمل العديد من البطوالت ذات 

املستوى العالي سواء مبشاركة النخبة او مستوى الهانديكاب املرتفع لدى الفرق.
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كأس رئيس الدولة للخيول العربية

منافسات مثيرة في محطتي الرياض والقاهرة

سباق

رئيس  السمو  كأس صاحب  سباقات  سلسلة  اختتمت 

 ،29 الـ  نسختها  في  األصيلة،  العربية  للخيول  الدولة 

فعالياتها التي جابت خاللها مختلف املضامير العاملية، 

الرياض،  السعودية  العاصمة  شهدت  قد  وكانت 

للسلسلة  جولتني  آخر  القاهرة،  املصرية  والعاصمة 

سلسلة  وأقيمت  مثيرة.  منافسات  وشهدت  الغالية 

السباقات حتت الرعاية الكرمية لصاحب السمو الشيخ 

الله"  "حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، 

نائب  نهيان  آل  الشيخ منصور بن زايد  ومتابعة سمو 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعما لرؤية 

ونهج املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان طيب الله ثراه، إلعالء اخليل العربي األصيل 

املضامير  كافة  في  واصالته  العريقة  مكانته  وترسيخ 

العربية والعاملية.

نجاحات مبهرة في الختام بالرياض
جسد الكرنفال اخلتامي لسلسلة سباقات كأس صاحب 

السمو رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة مبحطتها 

الرابعة عشرة التي أقيمت في اململكة العربية السعودية، 

جناحات مبهرة وأصداء واسعة شهدها ميدان األمير 

سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية في الرياض يوم 

59 خيال  2022، مبشاركة  يناير   6 املوافق  اخلميس 

في 6 أشواط.

جسد الكرنفال اخلتامي لسلسلة سباقات كأس صاحب 

السمو رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة مبحطتها 

الرابعة عشرة التي أقيمت في اململكة العربية السعودية، 

جناحات مبهرة وأصداء واسعة شهدها ميدان األمير 

سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية في الرياض يوم 

59 خيال  2022، مبشاركة  يناير   6 املوافق  اخلميس 

في 6 أشواط.

حضور رفيع
شهد السباقات واألمسية وقام بتتويج الفائزين الشيخ 

نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى اململكة العربية 

السعودية، بحضور األمير فهد بن خالد بن سلطان بن 

العام  عبدالعزيز آل سعود وفيصل الرحماني املشرف 

على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية 

مليدان  العام  املدير  الشمري  زيد  بن  ومتعب  األصيلة 

اخلتام  وعكس  العربية،  للخيل  عبدالعزيز  بن  سلطان 

الوطني  والتالحم  األخوي  الترابط  صور  أبهى  املميز 

السعودي اإلماراتي في كرنفال وطني مبهر.

البداية بالمبتدئة
للخيول  الدولة  رئيس  كأس  مهرجان  برنامج  أنطلق 

 " األصيلة  العربية  للخيول  األول  بالشوط  العربية 

املبتدئة" الذي شهد فوز املهر "عسفان اخلالدية" العائد 

بن  ناصر  املدرب  إشراف  وحتت  اخلالدية  إلسطبالت 

تتويج الفائزين بحضور نهيان بن سيف وفهد بن خالد والرحماني
مطلق وقيادة روبيرتو بيريز، وشهد الشوط مشاركة 18 

بعمر  املبتدئة  للخيول  متر،   1200 ملسافة  وأقيم  خياًل 

3 سنوات. وظفر املهر " كرمي " للمالك واملدرب هاشم 

الشوط  بلقب  الفريدي  فهد  الفارس  قيادة  وحتت  املير 

الذي  4 سنوات  بعمر  املبتدئة  األصيلة  للخيول  الثاني 

أقيم ملسافة 1400 متر، وسط مشاركة 17 خيال، فيما 

توج املهر "صويتي خالد اخلالدية" إلسطبالت اخلالدية 

بإشراف املدرب ناصر بن مطلق وقيادة الفارس روبرتو 

السعودية  للخيول  الثالث  الشوط  سباق  بلقب  بيريز 

األصل واملنشأ للمهور واملهرات من عمر أربع سنوات 

خيول،   7 مبشاركة  متر،   1400 ملسافة  فوق،  وما 

مربط سيالة  للمالك  "الرمي سيالة"  الفرس  كما جنحت 

عبدالله  والفارس  اإلبراهيم  ريعان  املدرب  وإشراف 

املخصص  الرابع  الشوط  بلقب  الفوز  من  اخلميس 

للخيول العربية األصيلة، )مفتوح(  للمهور واملهرات من 

عمر 4 سنوات وما فوق ملسافة 1600 متر مبشاركة 4 

خيول، فيما متكن اجلواد )ايه اس رحماني( من حتقيق 

االنتصار والفوز بلقب الشوط اخلامس للخيول العربية 

األصيلة " مفتوح " تكافؤ )70-0( ملسافة 1800 متر، 

في الشوط الذي شهد مشاركة 8 خيول، ويعود البطل 

املدرب  وإشراف  القحطاني  مشرف  بن  سعد  للمالك 

عبدالله بن مشرف وحتت قيادة الفارس محمد سعيد.

"حمداني " نجم الكأس
توج اجلواد "حمداني خالد اخلالدية" إلسطبالت اخلالدية 

بلقب الشوط الرئيسي السادس على كأس رئيس الدولة 

واملهرات  للمهور  واملخصص  األصيلة  العربية  للخيول 

تتويج الفارس

من السباق
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سباق

فئة )ليستد( من عمر 4 سنوات وما فوق ملسافة 1800 

اخلالدية"،  “ليث  نسل  من  املنحدر  البطل  وجنح  متر، 

بإشراف املدرب ناصر بن مطلق وبقيادة الفارس عادل 

 2:04:15 بزمن  السباق  مسافة  قطع  في  الفريدي 

دقيقة، وحل باملرتبة الثانية "متوكل اخلالدية"، فيما جاء 

باملركز الثالث "جنرالة شمر".

بلقب  يتوج  سعفان"  "جوهر  الجواد 

بالجولة )13( بميدان نادي الجزيرة

إلسطبالت  العائد  سعفان"  "جوهر  اجلواد  احتفظ 

السمو  صاحب  لكأس   13 الـ  احملطة  بلقب  سعفان، 

أقيمت  التي  األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس 

سباق  ميدان  في   2021 ديسمبر   25 السبت  يوم 

سلسلة  ضمن  القاهرة،  في  الرياضي  اجلزيرة  نادي 

تواصل  التي  الغالية  للكأس  الـ28  النسخة  سباقات 

جناحاتها  وتضاعف  موسم  كل  في  أهدافها  حتقيق 

في املضامير العاملية والعربية. وجنح "جوهر سعفان" 

واالحتفاظ  التألق  من  محمد  رمضان  الفارس  بقيادة 

على  الثاني  للعام  )الرئيسي(  الرابع  الشوط  بلقب 

التوالي في مهرجان الكأس الغالية، حيث قطع مسافة 

دقيقة،   2:02:00 بزمن  متر،   1600 البالغة  السباق 

وبفارق طول عن صاحب املركز الثاني "مراد سعفان"، 

فيما حل باملرتبة الثالثة "حارس األمني".

6 أشواط شيقة

ميدان  في  األولى  للمرة  أقيم  الذي  املهرجان  شهد 

التجديد  عمليات  بعد  الرياضي  اجلزيرة  نادي  سباق 

الستضافة  املضمار حتضيرا  شهدها  التي  والتحديث 

الكأس الغالية، مشاركة 41 خيال في  6 أشواط مثيرة، 

جنيه  ألف   590 إلى  السباقات  جوائز  قيمة  ووصلت 

مصري وهي األكبر بتاريخ سباقات اخليل مبصر منذ 

 ،1890 عام  في  اخليل  لسباق  العليا  الهيئة  انشاء 

لسلسلة  املنظمة  العليا  اللجنة  إشراف  أقيم حتت  كما 

اليبهوني،  برئاسة مطر سهيل  الغالية  الكأس  سباقات 

وبإشراف عام من فيصل الرحماني، وذلك بالتعاون مع 

الهيئة العليا لسباق اخليل في مصر.

"مارد اخناتون" بطل االفتتاح

العزوه  العائد لإلسطبالت  "مارد اخناتون"  فاز اجلواد 

بلقب الشوط األول على كأس اإلمارات للجياد العربية 

 1200 ملسافة  وذلك  فأكثر،  سباق  الرابحة  املصرية 

بلقب  سعفان  إلسطبالت  األمل"  "بريق  وظفر  متر، 

العربية  للجياد  اإلمارات  كأس  على  الثاني  الشوط 

املصرية الرابحة سباق أو سباقني ملسافة 1400 متر، 

وحصدت "بنت النيل بدراوي" على لقب الشوط الثالث 

املصرية  العربية  للخيول  اإلمارات  كأس  على  املقام 

"الغشيمة"، وذلك ملسافة 1400 متر، فيما توج "بشار 

آل علي" بلقب الشوط اخلامس ملسافة 1400 متر الذي 

"الغشيمة،  املصرية"  للجياد  اإلمارات  كأس  على  أقيم 

في حني فاز "مناضل سعفان " بلقب الشوط السادس 

ملسافة 1400 متر  على كأس اإلمارات للجياد العربية 

املصرية "الغشيمة".

تتويج الفائزين
شهد املهرجان وتوج الفائزين فيصل الرحماني مشرف 

الجواد الفائز لدى عبور خط النهاية

عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية 

وسعيد املهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي وشريف 

اجلزيرة  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  النصر  سيف 

الرياضي إلى جانب ممثلي الهيئة العليا لسباق اخليل 

في مصر.

الرحماني: دعم منصور بن زايد أثمر عن 
إنجازات كبيرة للنسخة الـ 28

سلسلة  على  العام  املشرف  الرحماني  فيصل  تقدم 

بأسمى  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  كأس  سباقات 

آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

مبناسبة اخلتام املبهر لسلسلة سباقات النسخة الثامنة 

الشيخ  لسعادة  والتقدير  بالشكر  متوجها  والعشرين، 

اململكة  لدى  الدولة  سفير  نهيان  آل  سيف  بن  نهيان 

وقال:  الغالية.  للكأس  اخلتامي  الكرنفال  لتشريف 

واملميزة  املبهرة  اخلتامية  السعودية  مبحطة  نشيد   "

والكرنفال  الرائع  بالتنظيم  املعنية  اجلوانب  كافة  من 

عبد  بن  سلطان  األمير  ميدان  شهده  الذي  االحتفالي 

كل  في  الكبيرة  املشاركة  بجانب  الرياض  في  العزيز 

واملربني  املالك  قبل  من  الواسعة  واألصداء  شوط 

واصحاب الشأن.

 

نجاح المحطة المصرية
واعتزازه  فخره  عن  الرحماني  فيصل  أعرب  كما 

متثل  والتي  مصر  محطة  حققتها  التي  بالنجاحات 

إضافة كبيرة ألجندة سباقاتنا العاملية، متقدما بالتهنئة 

التي  الستة  األشواط  في  الفائزين  جلميع  والتبريكات 

عكست حجم ومكانة العالقات والروابط االستراتيجية 

املصريني  بأشقائنا  جتمعنا  التي  املشتركة  واملسيرة 

املقاييس،  بكافة  رائعة  تنظيمية  لوحة  لنا  قدموا  الذين 

أجل  من  بذلت  التي  الكبيرة  املصرية  باجلهود  مشيدا 

وتعزيز  االستثنائي  للحدث  النجاح  عالمات  حتقيق 

تواصل الدعم لسباقات اخليل املصرية وحتقيق النهضة 

ملسيرتها. 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  "نبارك  وأضاف: 

نهيان، مجدد اخليل العربية، وصاحب االهتمام الكبير 

اإلجنازات  العربي،  اخليل  بسباقات  النوعية  والنقلة 

الكبيرة التي سجلتها الكأس الغالية بعد ختام سلسلة 

جولة   14 لـ  امتدت  والتي  والعشرين  الثامنة  النسخة 

وأمريكا،  واألوروبية  العربية  املضامير  خاللها  طافت 

السمعة  ورسخ  مضاعفة  إجنازات  جسد  الذي  األمر 

بالشكر  متقدما  عامليًا،  لإلمارات  املرموقة  واملكانة 

الكبير  لتعاونهم  اخلارج  في  الدولة  لسفارات  والتقدير 

املعنية  والهيئات  االحتادات  وكافة  املنظمة  اللجنة  مع 

بتحقيق  ساعدت  التي  والفروسية  العربية  اخليل  في 

النجاحات ملوسمنا احلافل.

الرحماني مع مسؤولي الفروسية في مصر

الجواد »جوهر سعفان« الفائز بجولة القاهرة
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سباق

كأس منصور بن زايد

»جاب عنيد« يظفر باللقب في مضمار الشارقة لونجين

آل  مكتوم  بن  سعيد  للشيخ  عنيد«  »جاب  اجلواد  توج 

راي  الفارس  وقيادة  إلهي،  عرفان  بإشراف  مكتوم، 

داوسون، بكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

الذي ُأقيم ضمن حفل مضمار نادي الشارقة لوجنني، 

الذي  احلفل  وُأقيم   ،2021 يناير  من  التاسع  في 

جلوائزه  اإلجمالية  القيمة  وبلغت  أشواط   6 من  تألف 

الرياضي،  الشارقة  مجلس  برعاية  درهم،  آالف   310

مستشفى الشارقة للخيول، مجموعة املروان القابضة، 

مربط العني، برعاة إعالمية لقناة الشارقة الرياضية.

 

حضور الحفل
شهد منافسات السباق وتوج أبطال الشوط الرئيسي، 

نادي  رئيس  القاسمي  ماجد  بن  عبدالله  الشيخ 

مدير  اليحيائي  وسلطان  والسباق،  للفروسية  الشارقة 

الدولي  رئيس االحتاد  الرحماني  وفيصل  النادي،  عام 

لسباقات اخليول العربية األصيلة »أفهار«.

 

"جاب عنيد" بطل بجدارة
سمو  كأس  بلقب  عنيد«  »جاب  اجلواد  فوز  جاء 

في  أقيم  الذي  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

الرياضي«  الشارقة  »مجلس  برعاية  اخلامس،  الشوط 

دولة  إنتاج  ومن  األصيلة  العربية  للخيول  واملخصص 

اإلمارات واملصنفة بعمر 4 و 5 سنوات ملسافة 1200 

وقدره  زمنا  سجل  أن  بعد  واستحقاق،  بجدراة  متر، 

خلالد  طاير«  إف  »إيه  ثانيًا  وحل  دقيقة،   1:19:38

النابودة والثالث »شوال« للوثبة للسباقات، وتوج الفائز 

الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وفيصل الرحماني.

 "غالية" نجمة الثاني
الفارس  بقيادة  للسباقات  للوثبة  »غالية«  املهرة  توجت 

من  »املقدم  الثاني  للشوط  بطلة  مارتينو  سيباستيان 

مستشفى الشارقة للخيول« ومخصص للخيول املبتدئة 

بعد أن قطعت مسافة 1000 متر، بزمن 01،07،44 

دقيقة. وفي الشوط السادس املقدم من »مشفى الشارقة 

للخيول« ملسافة 1200 متر.

 

"جلمود" بطل االفتتاح
أسفرت بقية النتائج عن فوز اجلواد »أس أس جلمود« 

الشوط  في  األول  باملركز  البريكي  مبارك  ألحمد 

االفتتاحي، بعد أن قطع مسافة 1200 متر بزمن قدره 

 1700 الثالث، ملسافة  الشوط  1:22:19 دقيقة. وفي 

متر، فاز باملركز األول »إنذار« خلليفة مطر النيادي، في 

القاسمي والرحماني واليحيائي خالل التتويج

الجواد البطل لدى خط النهاية

خالل التتويج

زمن قدره 2:02:04 دقيقة. وذهب لقب الشوط الرابع، 

»أم  إلى  اإلمارات  مربي  لقب  على  متر،   1700 ملسافة 

البطل  وقطع  حبتور،  بن  خليفة  ملنصور  رحال«  إتش 

املسافة في زمن 2:01:75 دقيقة. وفي الشوط السادس 

واخلتامي ملسافة 1200 متر، فاز باملركز األول اجلواد 

»إدارات« لشادويل في زمن بلغ 1:12:86 دقيقة.
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سباق

سباق  بلقب  جلودلفني  ثندر"  أوف  "باث  اجلواد  توج 

زعبيل تروفي الشوط الرئيس الذي أقيم مبضمار ميدان 

 7 اجلمعة  يوم  دبي،  في  والفنون  الثقافة  هيئة  برعاية 

إنتصارات  خمسة  شهدت  أشواط  تسعة  وضم  يناير، 

للفارس  إنتصارات  وأربعة  سيمار،  بوبات  للمدرب 

أنطونيو فريزو. 

الشوط  في  زعبيل  بكأس  ثندر"  أوف  "باث  فوز  جاء 

امليل  الصفا( ملسافة  )مكتبة  برعاية  الذي جاء  السابع 

وقيادة  أبلبي  شارلي  بإشراف  العشبية  األرضية  على 

الطول عن  وربع  بفارق طولني  متفوقا  مولن،  ريتشارد 

فيلم"  "سايلنت  "مغترب". وجنح  الثاني  املركز  صاحب 

اخلامس  الشوط  الفوز  حتقيق  في  جودلفني  بشعار 

وفرض  عشبي،  متر   1400 ملسافة  هانديكاب،  )حتا( 

أبلبي،  شارلي  وإشراف  بيوك  وليام  بقيادة  سيطرته 

وسجل فوزه بفارق أنف عن "ماجيكال الند" )دي كوك/

وودورث(.

سباق مضمار ميدان

»باث أوف ثندر« لجودلفين يتوج بلقب سباق زعبيل تروفي

"النفود" يواصل إنتصاراته

الراشد  اسطبالت  بشعار  "النفود"  اجلواد  واصل 

الثامن  بالشوط  الفوز  وحقق  انتصاراته،  سلسلة 

على  امليل  ملسافة  كوندشنس  املسكوكات(،  )متحف 

األرضية الرملية مكماًل خماسية املدرب بوبات سيمار 

ومسجاًل الفوز الثالث باحلفل للفارس تاغ أوشيه. حقق 

الشوط  لقب  ناصر عسكر  بشعار  ليبيا"  "سند  اجلواد 

السادس )حي الفهيدي التاريخي( ملسافة 2200 متر، 

رملي، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاغ أوشيه. وكان 

اسطبالت  بشعار  احلفل  افتتح  قد  "دوراندال"  اجلواد 

مبتدئة  االحتاد(،  )متحف  األول  الشوط  في  الراشد، 

بإشراف  العشبي،  املضمار  على  متر   1200 ملسافة 

الثاني  الشوط  وفي  أوشيه،  تاغ  وقيادة  بوبات سيمار 

)متحف الشندغة(، هانديكاب، ملسافة 1200 متر على 

األرضية الرملية، وحلق شعار اسطبالت )آر آر آر( مع 

اجلواد "رنان" بإشراف بوبات سيمار وقيادة أنطونيو 

الشوط  لقب  شادويل  بشعار  "الكامل"  وانتزع  فريزو. 

ملسافة  هانديكاب،  العقيلي(،  الشاعر  )متحف  الثالث 

املهيري وقيادة  1400 متر، عشبي، بإشراف مصبح 

أنطونيو فريزو.

تألق خيول المدرب سيمار

وأضاف املدرب بوبات سيمار فوزه الثالث في األمسية 

الرابع، )مجلس غرفة أم الشيف( هانديكاب،  بالشوط 

ملسافة امليل على األرضية الرملية، مع اجلواد "لو اوف 

واختتم  أنطونيو.  بقيادة  عسكر  ناصر  بشعار  بيس" 

الكوت،  املجيد  عبد  بشعار  "ضحوي"  اجلواد  احلفل 

في  فريزو  أنطونيو  وقيادة  املهيري  مصبح  إشراف 

هانديكاب  اإلبداعية(،  القوز  )منطقة  التاسع  الشوط 

ملسافة 1000 متر على املضمار العشبي.

بطل الشوط الرٔييسي لدى عبور خط النهاية
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احتفظ بألقاب األفضلية في اإلنتاج

مربط دبي يتصدر الجمال العالمي في باريس بذهبيتين وبرونزية

جمال الخيل

الفرنسية  بالعاصمة  العربية  للخيول  دبي  مربط  سجل 

ختام  في  جديدة  ذهبية  بصمة  املاضي  األحد  باريس 

اخليل  جلمال  العالم  لبطولة   )40( النسخة  فعاليات 

العربية التي استعادت رونقها في نسختها للعام 2021 

العاملية  الصحية  األوضاع  فرضته  الذي  التأجيل  بعد 

تنافسية حارة  بأجواء  البطولة  املاضي. ومتيزت  العام 

له  وجددت  دبي  ملربط  العاملية  القيادية  الصفة  أكدت 

اإلعتراف اخلاص بدوره اإلنتاجي النوعي، وذلك مبنحه 

لقب أفضل مرٍبّ ومنتج للمرة الرابعة، ولقب أفضل فحل 

املعاصر  اإلنتاج  أيقونة  نصيب  من  كان  مجددًا  منتج 

الفحل "اف ايه الرشيم"، ولقب أفضل فرس منتجة وكان 

من نصيب الفرس النبيلة "إلي فالمينكا".

"دي بيسان" و"دي شرار"
يحصدان الذهب

أوالهما  ثمينتني؛  متكن مربط دبي من حصد ذهبيتني 

مع كل من املهرة "دي بيسان" وهي ابنة البطل العاملي 

الفحل "دي سراج" ابن الفحل "اف ايه الرشيم" والفرس 

الفحل  ابن  شرار"  "دي  املهر  مع  والثانية  "روزالينا"، 

كما  شيال".  تي  "إف  العاملية  والفرس  سراج"  "دي 

مع  لألمهار  البرونزية  الكأس  إحراز  من  املربط  متكن 

"دي شيماز" وهو ابن الفحل "اف ايه الرشيم"والفرس 

من  مزيدًا  دبي  مربط  إنتاج  وسجل  فيرونيكا".  "ليدي 

البطولة مع املهر اململوك ملربط  الذهبية في  اإلجنازات 

ايه  "اف  الفحل  ابن  مزيان"  "دي  الفلسطيني  الشيخ 

الرشيم" والفرس "دي مزايا".

فضية وبرونزية لمربط عجمان 
حققت خيول مربط عجمان فضية وبرونزية خالل ختام 

وجاءت  العربية،  اخليل  جلمال  العالم  بطولة  فعاليات 

األلقاب عبر املتألقة "األريام بنفسج" ابنة الفحل "دومنيك 

أم" والفرس "األريام بسمة" التي حصدت املركز الثاني 

واللقب الفضي لبطولة املهرات، فيما حصدت "ع ج كية" 

ابنة الفحل "ع ج كفو" والفرس "ايه جيه ايه كابريس" 

النجمة  نالت  كما  عمر سنة.  للمهرات  البرونزي  اللقب 

"األريام بنفسج" ايضا جائزة أفضل رأس للمهرات في 

البطولة.

مجد قياسي متجدد
العربية  اخليل  جلمال  العالم  بطولة  سجل  في  التجول 

العالي  التقدير  قبعة  ويرفع  التاريخ  يستوقف  بباريس، 

يحقق  أن  وجيزة  فترة  في  استطاع  الذي  دبي،  ملربط 

ألقاب األفضلية، ويحقق  القياسية وأكثر  أعلى األرقام 

املركز األول في اإلجناز الذي توجه مبركزه األول في 

اإلنتاج. ومع جتاوز احملطات األولى للحضور الذهبي 

ملربط دبي في بطولة العالم التي سجلت أسماء خيول 

شيال""  تي  "إف  والفرس  كولورز"  "رويال  الفحل  مثل 

ذهبية  حملطات  تظل  شهال"،  "دي  الفرس  ثم  واملهرة 

أمجادها وبصماتها القياسية.

تتويج المهر »دي شرار«
"إف إي إل رشيم" لقب أفضل فحل إنتاج في العالم، 

ونالت الفرس "دي شهال" لقب أفضل فرس منتجة في 

البطولة.

بصمة قياسية
 ،2019 العام  في  القياسية  بصمته  دبي  مربط  جدد 

عندما حصد كل أنواع املعادن النفيسة مع كوكبة ممن 

إنتاج الفحل "إف إيه إل رشيم"، فأحرز الذهب مع املهرة 

"دي شامخة" محققة أعلى درجة في مجموعتها ولقب 

أفضل درجة في مجمل بطولة املهرات، والفضة مع املهر 

"دي شيماز"، والبرونز مع كل من املهرة "دي شيهانة" 

واملهر "دي مزيان"، باإلضافة إلى عدد من ألقاب التميز؛ 

إنجاز نوعي في 2016
في دورة العام 2016 سجل مربط دبي حضورا ذهبيا 

أقوى  بني  نادرًا  متيزًا  محققًا  نوعيا،  قياسيا  وإجنازا 

مرابط العالم، بعدما أحرز لقب البالتينيوم األعلى في 

كل  مع  وذهبيتني  كولورز"،  "رويال  الفحل  مع  البطولة 

"دي  البراق  واملهر  عجايب"  "دي  العجيبة  املهرة  من 

سراج"،وكذا عددا من األلقاب أبرزها لقب أفضل مربط 

للخيل العربية في العالم، فضاًل عن جائزة أفضل مرّب 

ومالك، وجائزة أكثر مربط حاصل على ألقاب ذهبية في 

العام 2016. كما حصلت الفرس "ليدي فيرونيكا" على 

جائزة أفضل فرس منتجة في العالم. 

تجديد التميز
وفي العام 2018 متكن مربط دبي من جتديد متيزه في 

احلدث الدولي األكبر. وأحرز ذهبية املهور للمرة الثانية 

مع املهر "دي سراج"، وفضية مع املهرة "دي شيهانة"، 

على  املربط  حصل  كما  عجايب"،  "دي  للمهرة  وفضية 

أفضل  جائزة  فنال  العالم،  بطولة  وجوائز  ألقاب  أعلى 

الفحل  املعاصر  العاملي  اإلنتاج  أسطورة  ونال  مربي، 

رشيم وابنه سراج 

تتويج مربط دبي بجائزة أفضل منتج ومربي
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جمال الخيل

هي لقب أفضل مربط منتج في العالم، ولقب أفضل فحل 

العالم،  في  منتج  فرس  أفضل  ولقب  العالم،  في  منتج 

وهي ألقاب مكنت مربط دبي من االحتفاظ باملركز األول 

ومكانته القيادية كأفضل مربط في العالم.

التوحيدي: فخورون باإلنجاز في
أقوى البطوالت 

مدير  العام  املشرف  التوحيدي  محمد  املهندس  أعرب 

باإلجناز  سعادته  عن  العربية  للخيول  دبي  مربط  عام 

اجلديد للمربط في ختام احلدث العاملي منوهًا بالتطور 

الهائل في مسار إنتاج اخليل العربي. وقال التوحيدي:" 

بطولة  أقوى  في  الوطني  اإلجناز  بهذا  فخورون  نحن 

وهي  العربية،  اخليل  لتطور  مقياس  أعلى  تعتبر  عاملية 

موعد يتجدد فيه اإلعتراف العاملي باملركز األول الذي 

هذا  ونهدي  تاريخها.  في  دبي  ملربط  البطولة  تسجله 

العرب  فارس  إلى  التهاني  أطيب  مع  اجلديد  اإلجناز 

استراتيجيات  وصانع  األول  املركز  مدرسة  ومؤسس 

مربط دبي في النهوض بتطوير اخليل العربية، صاحب 

نائب رئيس  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو 

الله(  )رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

وقد حتققت العديد من اإلجنازات التي تضمنتها رؤيته 

إنتاجًا  األفضل  دبي  مربط  من  جعلت  التي  السامية 

وإجنازًا في العالم".
محمد التوحيدي

جائزة أفضل فحل منتج

المرزوقي: بصمة إنتاجية
التنفيذي ملربط دبي  أعرب عبد العزيز املرزوقي املدير 

البطولة  في  املربط  حققها  التي  بالنتائج  سعادته  عن 

إلنتاجه.  العاملي  املستوى  جسدت  وكؤوس  ألقاب  من 

وقال املرزوقي:" كنا حريصني على أن تكون مشاركتنا 

احملافظة  في  نتحملها  مسؤولية  مع  تتناسب  متميزة 

دبي  ملربط  العالم  بطولة  تسجلها  التي  الصدارة  على 

في  ذلك  حتقيق  استطعنا  لله  واحلمد  تاريخها.  عبر 

العاملي  اإلعتراف  قوية جدًا. كما جتدد  منافسات  ظل 

باملكانة القيادية للفحل "اف ايه الرشيم" بصفته األفضل 

للفحل  النوعية  اإلنتاجية  البصمة  وتأكدت  العالم،  في 

مجد  بتقاسم  حقًا  سعداء  نحن  سراج".  "دي  العاملي 

إنتاج املربط مع العالم. وال يزال املجال مفتوحًا أمام 

مستويات  تطوير  في  الفحلني  من  لإلستفادة  اجلميع 

مرابطهم وإنتاجهم".

عبدالعزيز المرزوقي

تتويج مربط دبي بجائزة أفضل منتج ومربي
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بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 

عمار النعيمي يشهد الختام والمرابط تتقاسم األلقاب

عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  شهد 

اخليل  جلمال  عجمان  بطولة  فعاليات  ختام  عجمان، 

العربية 2022 بنسختها ال19، التي أقيمت على مدار 

3 أيام مبيدان الفروسية بعجمان مبشاركة 308 خيول، 

وبرعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي 

عضو املجلس األعلى حاكم عجمان، وبتنظيم من جمعية 

عدد  اخلتامي  اليوم  العربية. وحضر  للخيول  اإلمارات 

من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر في إمارة عجمان 

ومدراء املرابط باإلضافة إلى عدد من ضيوف اإلمارة 

واملسؤولني واملهتمني برياضة الفروسية وجمهور غفير. 

توزعت األلقاب عل عدد من املرابط ، حيث نال مربط 

اجلواهر لقبني ذهبيني، ولقب ذهبي لكل من مرابط دبي، 

إسطبالت األريام، ومربط الزبير، ومربط البداير.

منافسات المهرات واألفراس
انتزعت املهرة "دي اكسبو" ملربط دبي، البطولة الذهبية 

"دي  رفيقتها  حصلت  فيما  سنة،  بعمر  املهرات  لفئة 

البداير"  "مريان  البرونزية  ونالت  الفضية،  على  جنله" 

البطولة  وحصدت  القاسمي.  سعود  بن  محمد  للشيخ 

الذهبية لفئة املهرات "باريس اجلواهر" ملربط اجلواهر، 

عبدالله  للشيخ  حبيبة"  اس  "إي  املهرة  حصلت  فيما 

البرونزية  ونالت  الفضية،  على  القاسمي،  ماجد  بن 

القاسمي.  سعود  بن  محمد  للشيخ  البداير"  "عروس 

وحققت البطولة الذهبية لألفراس "عاجله الزبير" للشيخ 

عبدالله بن محمد آل ثاني، فيما حصلت على الفضية 

ابال"  "األريام  البرونزية  ونالت  دبي،  ملربط  "دي حنني" 

السطبالت األريام.

منافسات األمهار والفحول
فاز بذهب األمهار عمر سنة "األريام عشاق" السطبالت 

االريام، وحصل على الفضية "اس ام مشهور" للشيخ 

حصل  فيما  مكتوم،  آل  جمعة  بن  مكتوم  بن  سعيد 

على البرونزية "دي تبارك" ملربط دبي. وانتزع "سامي 

نال  فيما  األمهار،  ذهبية  الشمال،  ريح  ملربط  الباهية" 

الشحي،  الله  عبد  لفيصل  مرسال"  دي  "اي  الفضية 

احمد  عنتر" حملمد خلف  "م ع  البرونزية  على  وحصل 

"شادي  انتزعها  فقد  الفحول  ذهبية  أما  العتيبة.  خلف 

اخلالدية" الذي أكمل ثنائية ذهبية ملربط اجلواهر، فيما 

للسيد  الهواجر"  "ناموس  الفحل  الفضية  بالبطولة  فاز 

سعيد سيف الزعابي، ونال البرونزية الفحل "فريزون" 

للسيد محمد سلمان انور شودري.

جوائز البطولة
يتم  التي  اخلاصة  بجوائزها  عجمان  بطولة  تتميز 

جائزة  على  وحصل  البطولة،  هامش  على  توزيعها 

التوحيدي والمرزوقي يتسلمان جائزة أحد خيول مربط دبي

أحد المهرات تستعرض جمالها

عمار النعيمي خالل حضوره الفعاليات وبجانبه التوحيدي والنعيمي والحربي

أحد المهرات تستعرض جمالها
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املزرعة الرائدة في اإلمارات، مربط دبي، فيما حصلت 

املهرة "دي إكسبو"  الرائد  على جائزة جواد اإلمارات 

وفاز  سنة،  عمر  املهرات  بذهب  واملتوجة  دبي،  ملربط 

واململوك  النقاط  من  عدد  بأكبر  الفائز  اجلواد  بجائزة 

وهو  اجلواهر،  ملربط  اخلالدية"  "شادي  اجلواد  ملواطن 

فائز بلقب الفحول الذهبي.

التوحيدي: إكسبو سطر مجده
مدير  العام  املشرف  التوحيدي  محمد  املهندس  أعرب 

عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالنتائج التي 

حققتها خيول املربط في البطولة، واصفا إياها باحلدث 

الكبير  بالنجاح  منوها  العام اجلديد،  بداية  املتميز مع 

ومستوى  التنظيمية  اجلوانب  حيث  من  شهدته  الذي 

املهور  منافسات  في  السيما  املتنافسة،  اخليول  جودة 

واملهرات الصغيرة التي بشرت بأبطال جدد من اخليول 

وقال  باقتدار.  الدولية  البطوالت  إلى  طريقها  ستشق 

التوحيدي:" نحن سعداء برؤية خيول جديدة ذات جودة 

عالية أكدت مستواها العالي في البطولة، ومنها خيول 

مربط دبي اجلديدة، وخاصة املهرة الرائعة "دي إكسبو" 

التي كانت عند حسن الظن، عندما أطلقنا عليها هذا 
محمد الحربي محمد التوحيدي  

خاصة،  وعاملية  وطنية  دالالت  من  يحمله  مبا  اإلسم 

معرض  دبي  حتتضنه  الذي  العاملي  باحلدث  وتيمنا 

تذكرنا  إكسبو  دي  املهرة  وستظل   .2020 إكسبو 

خليول  اخلاص  بالتميز  الله  بإذن  املقبلة  السنوات  في 

الفعاليات  اإلمارات وبالتميز الوطني الكبير في تنظيم 

العاملية. 

الحربي يشيد بالبطولة
اإلمارات  جلمعية  العام  املدير  احلربي  محمد  أشاد 

للخيول العربية بالبطولة، وقال انها جاءت مميزة من حيث 

التنظيم واملشاركة، كما انها ظلت تتميز كذلك مبشاركة 

احملكمني اخلليجيني. وتوجه بالشكر الى صاحب السمو 

النعيمي عضو املجلس األعلى  الشيخ حميد بن راشد 

حاكم عجمان، والى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي 

ولي عهد عجمان لدعمهما الالمحدود للبطولة. وقال ان 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  بتوجيهات  اجلمعية 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

العربية،  للخيول  اإلمارات  إدارة جمعية  مجلس  رئيس 

ومبتابعة وإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس اإلدارة، حترص على إعالء شأن اخليول 

العربية. وأكد احلربي أن اجلمعية هي اجلهة الرسمية 

اجلمال  بطوالت  على  واإلشراف  للتنظيم  الدولة  في 

ومزادات اخليول العربية وجميع األنشطة املرتبطة بها، 

مع  بالتعاون  االيكاهو  منظمة  من  املخولة  اجلهة  وهي 

املنظمني في حتقيق الشفافية والعدالة وتطبيق قوانني 

لتطوير  تسعى  اجلمعية  ان  وأضاف  املنظمة.  ولوائح 

واملربني،  املالك  ودعم  العربية  اخليول  أنشطة  جميع 

مشيرًا الى أن ابوب اجلمعية مفتوحة جلميع االقتراحات 

واملالحظات عبر املوقع االلكتروني للجمعية او االمييل.

التوحيدي والمرزوقي يتسلمان جائزة أحد خيول مربط دبيدي ٕاكسبو
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العالم،  في  خاص  جناح  قصة  اليوم  العربي  للخيل 

وحتديدًا في اإلمارات، وبواقع خاص في دبي. قبل 15 

عاما أمر فارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – بتأسيس نواة 

دبي  مربط  بإنشاء  موطنها  إلى  العربية  اخليل  إلعادة 

لإلهتمام  استراتيجية  حاضنة  ليكون  العربية،  للخيول 

شاملة  رؤية  ضمن  وتطويرها،  عليها  واحملافظة  بها 

وخطة علمية مبالمح اليقني الذي مييز كل خطوة لسموه 

الكفيلة  اإلمكانيات  كافة  لها  مجال؛ خصصت  كل  في 

بإحداث ثورة في صناعة اخليل العربية وحسم قضية 

عودتها إلى موطنها باجلزيرة العربية.

مرحلة جديدة من البناء
مع  يتزامن  دبي  مربط  إنشاء  على  عامًا   15 مرور 

بالعيد  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  احتفاالت  أجواء 

15 عامًا من روعة الجمال وقوة اإلنتاج 

مربط دبي صانع أمجاد الخيل العربي في العالم

الوطني 50، وانطالق مرحلة جديدة من البناء والتشييد 

اإلمارات  جناح  يعزز  الذي  والتطوير،  والتحديث 

ومتيزها العاملي في كافة املجاالت، ومتيزها في حتصني 

وسعادة  وازدهارها  واستقرارها  وأمنها  مكتسباتها 

شعبها، وتطورها بثبات ومتيز نحو املستقبل. 

عاملًيا  قياديًا  رصيدًا  دبي  مربط  يحمل   15 عامه  في 

وإجنازات قياسية تليق مبكانة اإلمارات. ومثلما يصعب 

الصعب  من  يكون  العديدة،  الوطنية  اإلجنازات  تعداد 

نكتفي  لذلك  ودوليًا.  دبي محليًا  مربط  تعداد إجنازات 

برصد بعض احملطات القياسية التي منحت مربط دبي 

موقع األفضلية في العالم.

منعطف عالمي
في موسم يعتبر قمة في التميز العاملي الذي أعقب تتويج 

من  العديد  ونيل  العالم  بطولة  بلقب  شهال  دي  املهرة 

األلقاب إقليميًا وعامليًا، انطلق مربط دبي بقوة كاسحة 

حاسما،  عامليا  منعطفا  شكل  الذي  رشيم  الفحل  مع 

العام  للغاية  ثقيال  اإلجنازات  من  املربط  وكان حصاد 

2016، ونال 3 من 4 جوائز الشيخ زايد بن سلطان، 
وحقق أعلى معدل في املوسم 94.25 نقطة.

إنجازات دولية
ودوليا متكن إحراز ثالثية ذهبية في منتون، ونال لقب 

البطولة،  في  رأس  أفضل  ولقب  منتجة  فرس  أفضل 

الذهب  فيشي  في  ونال  منتج.   أفضل  بلقب  واحتفظ 

الذهب  نال  كما  خيل.  أجمل  ولقب  رأس  أجمل  ولقب 

والفضة والبرونز وحافظ على لقبه مجددًا بجائزة أفضل 

ببلجيكا. وسطر املربط  مربي منتج في ويست كوست 

إجنازا غير مسبوق في تاريخ "كل األمم" بنيله نصف 

ذهب البطولة على مدى 34 عامًا، ثالث ذهبيات تذكر 

بثالثيات الشارقة الدولية ومنتون والس فيغاس.

جمال الخيل

بطولتها  األمم  كل  أبطال  جددت  العالم  بطولة  في 

لقب  كولورز  رويال  العاملي  الفحل  وأضاف  الذهبية، 

عن  فضاًل  العالم،  في  مربط  أفضل  ولقب  البالتينيوم، 

جائزة أفضل مرّب ومالك، وجائزة أكثر مربط حاصل 

على ألقاب ذهبية في العام 2016 وجائزة أفضل فرس 

منتجة في العالم.

األلقاب الدولية في اإلمارات
توج املربط وفي العام 2017 بعدد من األلقاب الدولية 

ثالثية  فيها  نال  التي  دبي  ببطولة  انتهاء  اإلمارات  في 

التالي  املوسم  انطالقة  ومع  وبرونزية.  وفضية  ذهبية 

بإحرازه  الشارقة  في  املصرية  الساللة  قمة  على  تربع 

ذهبيتني وفضية وبرونزية وأعلى معدل. وخارجيا تألق 

وبرونزية،  وفضية  ذهبية  ثالثية  بإحراز  فيشي  في 

ذهبية  بثنائية  كوست  ويست  وفي  خيل،  أفضل  ولقب 

وفضية وبرونزية، ثم في منتون بإحراز فضيتني، وفي 

من  األول  مركزه  مستعيدا  ذهبيتني،  بإحراز  بيرغامو 

نسخة 2014. كما استطاع انتزاع فضيتني في براغ، 

املصرية،  للساللة  األوربية  البطولة  في  وفضية  وذهبية 

كما  عامليا.  املصرية  الساللة  عالم  في  أفضليته  ليعزز 

انتزاع فضيتني  من  األمم  كل  بطولة  في  املربط  متكن 

وميدالية  اإلناث،  وأعلى درجة بني اخليل  أفضل  ولقب 

برونزية.

المركز األول
واستعلى مربط دبي في املوسم احمللي 2018 بتحقيقه 

امليداليات  من  حصيلة  وأكبر  البطوالت  معدالت  أعلى 

وأسمى وأغلى اجلوائز والكؤوس في الداخل واخلارج، 

ما مكنه من ترسيخ لقب أفضل مربط منتج وحائز على 

الذهب في العالم. 

اعتلى مربط دبي في 2018 قمة هرم الساللة املصرية 

في الشارقة بإحرازه 4 ألقاب وأعلى معدل في البطولة، 

ونال في بطولة اإلنتاج احمللي 6 ألقاب. وفي الفجيرة 

زايد  الشيخ  وجائزة  خيل  أفضل  ولقب  الذهب  نال 

اإلمارات.  بطولة  في  املوسم جتاوزه  في  معدل  وأعلى 

ونال إنتاج رشيم في أبوظبي كأس الشيخ زايد وكأس 

اإلمارات، ثم أكد سطوته في دبي بنيله ذهبيتني وفضية 

الشارقة حيث  دولية  واختتم إجنازاته في  وبرونزيتني. 

متكن إنتاج  رشيم من نيل 4 ميداليات.

وكانت أبرز إجنازات املربط دوليا في 2018 إحراز دي 

الثانية، مع فضيتني،  للمرة  العالم  سراج ذهبية بطولة 

، ولقب أفضل فحل إنتاج في  ولقب جائزة أفضل مربٍّ

وتألق  البطولة.  في  منتجة  فرس  أفضل  ولقب  العالم، 

املربط في ختام كأس اخلليج بنيله ذهبية وبرونزية.

وفي بطولة كل األمم للعام 2019 أحرز املربط املركز 

األول بذهبيتني وفضية، ولقب أفضل مرب ومنتج، قبل 

العالم،  يتألق بذهبية وفضية وبرونزيتني في بطولة  أن 

مع حصيلة قياسية من األلقاب؛ لقب أفضل درجة بني 

ولقب  العالم،  في  منتجة  مزرعة  أفضل  ولقب  املهرات، 

أفضل فحل منتج في العالم، ولقب أفضل فرس منتجة 

من  دبي  مربط  مكنت  ألقاب  وهي  العالم،  في  لألبطال 

االحتفاظ باملركز األول ومكانته القيادية كأفضل مربط 

في العالم.

تأكيد األفضلية
مع انطالق املوسم املاضي، أكد مربط دبي قيادته دفة 

متكن  كما  ذهبية.  ثالثية  بنيله  املصرية  الساللة  إنتاج 

ثالث  إحراز  من  بالشارقة  احمللي  اإلنتاج  بطولة  في 

ميداليات ذهبية. وفي النسخة التالية من بطولة اإلنتاج 

التوحيدي والمرزوقي يتسلمان جوائز الفوز خالل أحد البطوالت

 »الفحل العالمي » ايه اف الرشيم
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احمللي التي نال فيها كل أنواع املعادن النفيسة، توج 

اإلنتاج  فخر  كأس  البطولة  أطلقته  لقب  بأول  املربط 

النسخة  وفي  البطولة.  في  معدل  أعلى  ولقب  احمللي، 

األسطورة  أبناء  كلباء، متكن  بطولة  من  الثانية عشرة 

رشيم من حصد 6 ألقاب، فضال عن ذهبيتني وبرونزية 

ليحتفظ بصدارة النسخة األولى التي حصد منها أبناؤه 

8 ميداليات من مختلف أنواع املعادن النفيسة.

جمال الخيل

ذهبية  ثالثية  فأحرز  للمربني،  اإلمارات  بطولة  في  أما 

وفضية  بذهبيتني  ألقاب   5 أحرز  أن  بعد  وفضيتني. 

املوسم  في  وقبله  السابق.،  املوسم  في  وبرونزيتني 

ظبي  أبو  بطولة  وفي  وفضية.  ذهبية  ثالثية  األسبق 

تاريخيا  قياسيا  إجنازا  دبي  مربط  سطر  األخيرة، 

بإحرازه أربعة ألقاب ذهبية وبرونزية. والبطولة حتتفظ 

وكأس  زايد  الشيخ  وجائزة  ذهبيتني  برصيد  للمربط 

وثالث  ذهبية  ثم   ،2018 العام  نسخة  في  اإلمارات 

 ،2019 العام  زايد  كأس  وجائزة  وبرونزية  فضيات 

العام  وبرونزية  وفضيتني  ذهبينت  ميداليات   5 وحصد 

جديدا  قياسيا  إجنازا  دبي  مربط  وسطر   .2020

برصيد ثالث ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية في بطولة 

دبي الدولية للجواد العربي 2021. 

ثالثية ذهبية
ودوليًا أحرز إنتاج املربط ثالثية ذهبية وفضية ببطولة 

اآلرتي دي كافالو. وفي بطولة ستروخن 2021 أحرز 

 .2020 دورة  في  وفضيتني  ذهبيات   3 بعد  ذهبيتني 

خيل  حركة  أفضل  ولقب  وبرونزيتني  وفضية  وذهبيتني 

بني املهرات في العام 2019. وفي براغ أحرز ذهبية 

املهرات التي حتتفظ ببصمات ذهبية إلنتاج رشيم ومنها 

ثالثية ذهبية.

وفي آخر مشاركاته في فيرونا نال إنتاج املربط ذهبيتني 

وبرونزية. 

وفي حدث تاريخي أعلنت بطولة منتون 2021 املربط 

األكثر فوزا باأللقاب منذ انطالقها قبل 30 عامًا برصيد 

33 لقبًا. ومتكن من انتزاع ذهبية وفضيتني وبرونزية. 
لقب  نال  كما  لألبطال.  منتج  فحل  أفضل  لقب  ونال 

والفضة  الذهب  مع   2020 نسخة  في  مربّي"  "أفضل 

ملربط  املجيدة  العاملية  احملطات  آخر  وكانت  والبرونز. 

التي  بباريس  العالم  بطولة  في  كانت   2021 في  دبي 

العام  دورتها  تأجيل  بعد  التنافسي  رونقها  استعادت 

ذهبيتني  كأسني  إحراز  من  متكن  حيث  املاضي،  قبل 

ثمينتني وبرونزية. وسجل إنتاجه مزيدا من اإلجنازات 

ومنتج  مربي  أفضل  لقب  ونال  أخرى.  ملرابط  الذهبية 

ولقب  مجددًا،  منتج  فحل  أفضل  ولقب  الرابعة،  للمرة 

أفضل فرس منتجة.

التوحيدي والمرزوقي مع جوائز عالمية حصل عليها مربط دبي
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قدرة

اخلتم،  مبدينة  للقدرة  العاملية  بوذيب  قرية  استضافت 

في الفترة من 23-25 ديسمبر فعاليات مهرجان كأس 

اشتمل  الذي  للقدرة،  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 

لإلسطبالت  والثاني  للسيدات  األول  سباقات،   3 من 

الى  101.5 كلم، باإلضافة  اخلاصة، وكالهما ملسافة 

السباق األهم كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة 

الفعاليات  بجانب  أقيم  كما  )دولي(،  كلم   120 ملسافة 

التي يشرف عليها احتاد اإلمارات للفروسية والسباق، 

كلم )جنمة(. وشهد   100 دولي ملسافة  تأهيلي  سباق 

السباقات وشارك في تتويج الفائزين أحمد السويدي، 

اليوت  كيم  يرافقه  الفروسية،  الحتاد  التنفيذي  املدير 

مدير نادي أبوظبي للفروسية.

2.3 مليون درهم جوائز السباقات
خصصت جوائز مالية قيمة للسباقات الثالثة تبلغ في 

مجملها 2 مليون و300 ألف درهم. وتبلغ جملة قيمة 

ألف  و160  مليون  اخلاصة  اإلسطبالت  سباق  جوائز 

درهم مت توزيعها للفائزين من املركز األول حتى املركز 

ألف   640 جوائزه  فقيمة  السيدات  سباق  اما   ،)30(

املركز  الى  األول  املركز  من  للفائزات  ووزعت  درهم، 

)15(، وتبلغ قيمة جوائز سباق ال120 كلم، 500 ألف 

درهم، توزع ألصحاب املراكز اخلمسة األوائل.

فهد علي بطل الكأس
اجلواد  صهوة  على  حسن  علي  فهد  الفارس  توج 

لكأس  بطاًل   2 السلم  سيح  إلسطبالت  "برونكس" 

والتحمل  القدرة  لركوب  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 

التصنيف  وفق  مترًا،  كيلو   120 ملسافة  )جنمتان( 

الدولي، وسيطر الفارس فهد علي، على مجريات السباق 

الذي شارك فيه 66 فارسًا وفارسة، في آخر مرحلتني، 

5:44:24 ساعة، ومبعدل سرعة  وقدره  زمنًا  مسجاًل 

الفارس  الثاني  املركز  ونال  كلم/ساعة.   20.90 بلغ 

أحمد علي املرزوقي على صهوة اجلواد "ارابيك رفيك" 

ساعة،   5:47:45 بزمن   ،2 السلم  حديبة  إلسطبالت 

وجاء الفارس محمد سيف الفارسي على صهوة "قيصر 

بزمن  الثالث  املركز  في   3 املغاوير  إلسطبالت  داما" 

6:05:04 ساعة. 

بروتوكول بوذيب
حصد الفارس أحمد صالح الشرفا على صهوة "شامبر 

فيكتور" من إسطبالت البراري املركز األول، في سباق 

بنود  وفق  املقام  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس 

بروتوكول بوذيب برصيد 212.02 نقطة. وحل الفارس 

من  داغوي"  "دكتايل  صهوة  على  أمني  علي  محمد 

إسطبالت البراري في املركز الثاني، برصيد 182.33 

نقطة، وجاء الفارس عمر إبراهيم املرزوقي على صهوة 

اجلواد "بوبا" إلسطبالت املغاوير باملركز الثالث برصيد 

181.21 نقطة.

منديز تكسب لقب السيدات
سباق  لقب  منديز  ميلينا  االرجنتينية  الفارسة  انتزعت 

السيدات للقدرة الذي أقيم في افتتاح فعاليات سباقات 

والتحمل  للقدرة  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس 

"ريجا"  على صهوة  منديز  الفارسة  ومتكنت    ،2021
للسباق  الكلية  املسافة  قطع  من   )M7( إلسطبالت 

ساعات   4:00:38 وقدره  بزمن  كلم،   101.5 البالغة 

ومبعدل سرعة بلغ 24.52 كل/ساعة. تلتها في املركز 

"دوحة  صهوة  على  فيسير  ماريجكي  الهولندية  الثاني 

سباقات كأس رئيس الدولة للقدرة ببوذيب

فهد بطل الكأس ومنديز تكسب لقب سباق السيدات

 4:01:38 وقدره  بزمن  النصر2،  إلسطبالت  دميوي" 

ساعات، فيما حلت ثالثة العراقية زبيدة علي على صهوة 

"انيهوا السينا" إلسطبالت البراري.

هرنانديز يفوز بلقب اإلسطبالت الخاصة 
سي  "اتش  صهوة  على  هرنانديز  والتر  الفارس  توج 

اإلسطبالت  سباق  بلقب  العني،  إلسطبالت  انبار" 

اخلاصة ملسافة 101.5 كلم، ضمن ثاني أيام فعاليات 

محققًا  للقدرة،  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس 

الفارس  الثاني  املركز  في  وجاء  ساعات.   3:56:38
عنان عارف الكثيري على صهوة "سيلبريتا" )اشتراك 

فردي( بزمن 4:04:05 ساعات، فيما حل أحمد صالح 

الشحي على صهوة "شيفروليت" إلسطبالت الكمدة ثالثًا 

بزمن 4:09:45 ساعات.

السويدي يتوج الفائزين بحضور كيم اليوت

بطل السباق محتفاًل بفوز ه باللقب لدى خط النهاية

من السباق
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ختام مثير في بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز

الهولندي بارت بطل الجائزة الكبرى والمري وصيفًا

تّوج الفارس الهولندي بارت بليس باجلواد "كريسكراس 

في دي" بكأس اجلائزة الكبرى لبطولة أبوظبي الدولية 

عبد  والفارس  جنوم،  األربع  فئة  من  احلواجز  لقفز 

ختام  في  وصيفًا،  دبي"  "سما  الفرس  مع  املري  الله 

البطولة التي نظمها نادي أبوظبي للفروسية والسباق، 

نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ منصور  برعاية سمو 

رئيس  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء،  مجلس  رئيس 

مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية والسباق، وجرت 

فعالياتها في الفترة من 6 - 9 يناير ، بإشراف االحتاد 

الدولي للفروسية، واحتاد اإلمارات للفروسية والسباق، 

وشركة  الرياضي  أبوظبي  مجلس  ومساندة  وبرعاية 

لقفز احلواجز،  لوجنني، راعية دوري اإلمارات لوجنني 

وشهد ختامها وقام بتتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد 

ناصر الريسي، رئيس احتاد الفروسية والسباق، وكيم 

إيلوت مدير نادي أبوظبي للفروسية، رئيس البطولة.

الجائزة الكبرى
منافسة اجلائزة الكبرى من فئة األربع جنوم، مبواصفات 

ارتفاعها  تراوح  بحواجز  مسارها  وصمم  اجلولتني، 

بطوالت  إحدى جوالت  وهي  ـ 160( سم،   150( بني 

احلواجز،  لقفز  العالم  لكأس  التأهيلي  العربي  الدوري 

نخبة  بينهم  فارسًا   40 األولى  جولتها  في  وتنافس 

إلى جانب فرسان  العالم،  القفز في  أمهر فرسان  من 

النقاط  على  املتنافسني  العرب،  والفرسان  اإلمارات 

املؤهلة للمشاركة في كأس العالم للقفز 2022، وانتقل 

 4 وأكملها  فرسان،   10 الثانية  اجلولة  في  للمشاركة 

فرسان دون خطأ، وبفارق التوقيت فاز بكأس البطولة 

"كريسكراس  باجلواد  بليس  بارت  الهولندي  الفارس 

الثانية،  اجلولة  في  ثانية   )41.23( والزمن  في"  دي 

وحاز كأس الوصافة فارسنا عبد الله املري مع الفرس 

"سما دبي" وأنهى اجلولة في زمن بلغ )44.56( ثانية، 

وتّوج بكأس املركز الثالث الفارس األملاني جورج نييف 

زمن  في  اجلولة  وأكمل  روميت"  دي  "بينور  واجلواد 

)45.94( ثانية، ومن أفضل نتائج فرسان اإلمارات في 

وأحرزه  السابع  املركز  أيضًا  الكبرى  منافسة اجلائزة 

الفارس عبد الله حميد املهيري واجلواد "شاكولو" بزمن 

)46.11( ثانية، وبرصيد 6 نقاط جزاء في اجلولتني.

منافسة الجولة الواحدة

"غرينوبل  باجلواد  بليس  بارت  الهولندي  الفارس  فاز 

متايز  جولة  مع  الواحدة  اجلولة  منافسة  في  ان"  دي 

من فئة األربع جنوم، على حواجز )145( سم، ينافس 

إلى  فرسان   8 منهم  وفارسة، صعد  فارسًا   62 فيها 

الفارس  األول  فرسان،   3 خطأ  دون  وأكمله  التمايز، 

قفز الحواجز

الهولندي بارت بليس باجلواد "غرينوبل دي ان" بزمن 

التمايز )41.49( ثانية، والثاني اإليرلندي تريفور برين 

بالفرس "غيرمني دبليو" والزمن )41.81( ثانية، وتّوج 

باملركز الثالث الفارس األوزبكستاني عبد الرحمن عبد 

الله باجلواد "كونلوبا" وبزمن التمايز )43.10( ثانية.

مبركز  فوزه  مشهد  ويل  ديفيد  األملاني  الفارس  أعاد 

منافسة  في  حققه  الذي  الثالث  واملركز  الصدارة 

املرحلتني من فئة األربع جنوم، لدى فوزه مبركزين مع 

نفس اجلوادين مجددًا مع تبادل في مركز كل منهما، 

في منافسة من ذات الفئة مبواصفات اجلولة الواحدة، 

على حواجز )145( سم، مبشاركة 70 فارسًا وفارسة، 

وأحرز املركز األول باجلواد "فوريست غومب" والثالث 

الثاني  املركز  جائزة  ونال  "كونكورديا"،  الفرس  مع 

الفارس الهولندي جور ريلينغ باجلواد "شابادا".

أحمد الريسي يتوج الفائز بالجائزة الكبرى في بطولة أبوظبي الدولية
قفزة رائعة ألحد الفرسان

من البطولة
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بطولة العين الدولية لقفز الحواجز

فرسان اإلمارات يسيطرون على ألقاب الصدارة

فرض فرسان اإلمارات لقفز احلواجز، سيطرتهم على 

ألقاب الصدارة خالل بطولة العني الدولية لقفز احلواجز 

من فئة النجمتني التي أقيمت في ديسمبر املاضي بنادي 

العني للفروسية، وما يتزامن معها من بطولة دولية من 

فئة النجمة الواحدة خليول القفز الصغيرة، ومنافسات 

)اجلونيورز(  والناشئني  األشبال  الفرسان  لفئة  دولية 

االقليمية  املجموعة  دول  فرسان  من  الشباب،  وفئة 

السابعة في االحتاد الدولي للفروسية.

السويدي أول المتأهلين 

أحرز الفارس سالم أحمد السويدي باجلواد "داميوند 

منافسة  إلى  املتأهلني  أول  ليصبح  االول  املركز  وي" 

النجمتني،  فئة  من  العني  بطولة  في  الكبرى  اجلائزة 

وجاءت املنافسة التأهيلية من جولة واحدة على حواجز 

السويدي  الفارس  وجنح  سم،   )140( ارتفاعها  بلغ 

فارسًا   25 بني  من  زمن  أفضل  في  اجلولة  إنهاء  في 

ثانية،   )59.42( مسجاًل  خطأ،  دون  اجلولة  أكملوا 

وتفوق به على صاحب املركز الثاني الفارس السوري 

عمرو حمشو الذي أكمل اجلولة مع اجلواد "شامبيون 

بلغ  بقوة حيث  الصدارة  على  منافس  زمن  في   "126

الفارس  الثالث  املركز  بجائزة  وتوج  ثانية،   )59.61(

محمد أحمد العويس مع اجلواد "جيمس في دي أود" 

والزمن )60.15( ثانية.

"فهرنهايت" بطلة الخيول الصغيرة 

ثنائية  )6 سنوات(، وأكملت  "فهرنهايت"  الفرس  فازت 

البطولة  بلقب  السويدي،  أحمد  سالم  الفارس  بقيادة 

الدولية من فئة النجمة الواحدة خليول القفز الصغيرة 

عمر )5 ـ 6( سنوات، مبواصفات اجلولة الواحدة مع 

ـ 120( سم، حسب   110( جولة متايز، على حواجز 

العمر، وتنافست فيها 45 خياًل، وجنحت منها 14 خياًل 

في العبور إلى جولة التمايز، و9 منها أكملته دون خطأ، 

وأجنزت "فهرنهايت" املهمة مع السويدي في زمن بلغ 

)34.93( ثانية، وجاءت الفرس "لومادين" )5 سنوات(، 

مع فارسها السوري هشام غريب في املركز الثاني بزمن 

التمايز )36.27( ثانية، ثم حازت الفرس "فافوريت" )6 

سنوات(، بقيادة الفارس السوري شادي غريب جائزة 

املركز الثالث بزمن التمايز )37.37( ثانية.

علي الكربي يتصدر الشباب

سجل فارسنا الشاب علي حمد الكربي باجلواد "دبي 

دي فيا" فوزًا في املنافسة الدولية لفئة الشباب، تأهيلي 

قفز الحواجز

تتويج الفائز بالجائزة الكبرى في بطولة العين لقفز الحواجز

من البطولة

الدولي  االحتاد  في  السابعة  اإلقليمية  املجموعة  دول 

حواج  على  الواحدة  اجلولة  مبواصفات  للفروسية، 

)130( سم، وتنافس فيها 18 فارسًا، وجنح منهم 6 

فرسان في إكمال اجلولة نظيفة دون خطأ، وتوج بجائزة 

املركز الثاني الفارس الفلسطيني أمين العنيس باجلواد 

الشاب  فارسنا  الثالث  املركز  جائزة  وحاز  "نيلسون"، 

عمر عبد العزيز املرزوقي باجلواد "دبي دو هوز".

سالم خميس في المقدمة

مبواصفات  النجمتني  فئة  من  الدولية  املنافسة  وفي 

الفوز  )130( سم، حقق  الواحدة على حواجز  اجلولة 

"سبريسو"،  باجلواد  السويدي  خميس  سالم  الفارس 

متغلبًا على 68 فارسًا وفارسة، وجنح منهم 32 فارسًا 

سالم  الفارس  وتقدمهم  خطأ،  دون  اجلولة  إكمال  في 

 )55.54( في  اجلولة  وأنهى  التوقيت،  بفارق  خميس 

ثانية، والثاني الفارس عبد الله حميد باجلواد "كونيغ" 

الثالث  املركز  جائزة  ونال  ثانية،   )55.69( والزمن 

"فالنتاين"،  والفرس  الرميثي  محمد  راشد  فارسنا 

وأكمل اجلولة في )56.05( ثانية.
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بولو

احتفظ فريق غنتوت للبولو بلقب كأس بطولة اإلمارات 

الدولية للبولو في نسختها ال 21 ،والتي نظمها نادي 

الشيخ  سمو  برعاية  والبولو،  اخليل  لسباق  غنتوت 

فالح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وجاء احتفاظ 

فريق غنتوت بالكأس للعام الثاني على التوالي، بعد 

فوزه في املباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مبلعب 

اخليل  لسباق  غنتوت  بنادي  الرئيسي  زايد  الشيخ 

 ،10/7.5 بنتيجة  للبولو  بنجاش  فريق  على  والبولو 

وسط حضور جماهيري كبير تقدمه  سعيد بن حوفان 

اخليل  لسباق  غنتوت  نادي  رئيس  نائب  املنصوري 

والبولو وحمد عبدالله الشيخ املدير التنفيذي للنادي 

لدى  املعتمدين  الدبلوماسي  السلك  رجال  من  وعدد 

الدولة طبقا لإلجراءات االحترازية.

فقرات إحتفالية 
منها  االحتفالية  الفقرات  من  العديد  اخلتام  تضمن 

تراث  لنادي  التابع  التراثية  القرية  معرض  إقامة 

الشعبية  املأكوالت  تقدمي  شهد  والذي  اإلمارات، 

العريق، واستمتع األطفال  وهوايات وحرف املاضي 

الكالب  وحدة  مشاركة  بجانب  الترفيهية،  باأللعاب 

البوليسية، بإشراف وحدة الكالب البوليسية بالقيادة 

الفرقة  وقدمت   ،  )K9( ظبي  أبو  لشرطة  العامة 

املثيرة،  عروضها  باخليول  لالستعراض  العاملية 

مبشاركة موسيقي شرطة أبوظبي.

مباراة حماسية
بقيادة  اللقب(  )حامل  غنتوت  فريق  تتويج  جاء 

ماركوس  الشامسي،  ناصر  دسمال،  بن  يوسف 

بهدفني  لفريقه  تقدم  الذي  هول  كيان  والالعب  ارايا 

الشوطني  في  هدفني  وأضاف  األول  الشوط  في 

الثالث واخلامس، وسجل زميله ماركوس 4 أهداف 

وهدفني لناصر الشامسي، فيما سجل لفريق بنجاش 

بوتوبسكي 4 أهداف، و3 أهداف ماديرنا، واتسمت 

التي  للبطولة  مسكا  الفريقني  من  باحلماس  املباراة 

بنجاش الثاني وأبوظبي ثالثًا

غنتوت يحتفظ بكأس بطولة اإلمارات الدولية للبولو

نيكوالس وكيسار  املكون من  الدولي  الطاقم  أدارها 

ريوز، وادام.

أبوظبي يكسب البرونز البرونزي
في مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع حقق فريق 

أبوظبي بولو البرونزي الفوز على فريق اإلمارات بولو 

باربوتشي  هوجو  ظبي  أبو  لفريق  وسجل   9/7.5
 .. هدفا  وتوماس  امادوري  أهداف  و3  أهداف،   5
ولفريق اإلمارات بولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد 

راشد آل مكتوم هدفني والشيخة علياء آل مكتوم هدفا 

وجاسينتو كروتو 4 أهداف.

سعيد بن حوفان: رعاية فالح بن زايد وراء النجاحات

 أشاد سعيد بن حوفان املنصوري نائب رئيس نادي 

الشيخ  سمو  برعاية  والبولو،  اخليل  لسباق  غنتوت 

لفعاليات  النادي  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  فالح 

اللعبة  ملسيرة  لدعمه  مواصلة  للبولو  الدولية  البطولة 

غنتوت يحتفل بلقب دوليته

والدعم  الرعاية  تلك  بفضل  قاعدتها  اتسعت  التي 

املستمر، وثمن املنصوري رعاية ودعم مجلس أبوظبي 

للبولو ومساهمة  الرياضي، وجهود جمعية اإلمارات 

 ،CAPEX.COMو الفروسية،  لتجهيزات  غنتوت 

وياس مول وكافه شركاء النجاح.

 

 

 حمد  الشيخ: الشكر للجميع
لنادي  التنفيذي  املدير  الشيخ  عبدالله  حمد  أكد 

غنتوت لسباق اخليل والبولو بان النجاحات التي ظل 

يحققها النادي في موسمه اجلديد مواصلة للنجاحات 

املاضية،  ما كان لها ان تتحقق ،لو ال الرعاية الكرمية 

من سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس النادي 

اجلهات  وكافه  الرياضي  أبوظبي  مجلس  ،واهتمام 

املساهمة في جناحات النادي الرياضية واملجتمعية، 

والفرق  املساهمة  واجلهات  الشركات  مقدمتها  وفي 

املشاركة التي أسهمت بقدر كبير في طفرة اللعبة.

من مباراة غنتوت وبنجاش

من التتويج
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تفوق على بن دري في النهائي

فريق مهرة يتوج بطاًل لكأس بطولة بولو الحبتور

أحرز فريق مهرة كأس البطولة الشهرية لنادي احلبتور 

مع  جمعته  دراماتيكية  مباراة  بعد  والفروسية  للبولو 

فريق بن دري، ولم تكتمل وتوقفت في الدقيقة األخيرة 

من الشوط الثالث، بعدما سقط راشد بن دري من على 

صهوة حصانه، بعد احتكاكه مع أحد منافسيه، ليتوقف 

اللعب عند نتيجة ثالثة أهداف لكل منهما، بسبب عدم 

مقدرة فريق بن دري على مواصلة اللعب، ليعلن احلكم 

فوز فريق مهرة بالكأس. فقد فريق بن دري لقبه األول، 

بعدما بقي لنحو أكثر من شهرين محافظًا على مستواه 

وحاصدًا للبطوالت، وهو ما ترجمه بالفوز بثالثة ألقاب 

تباعًا.

لعبة الكراسي الموسيقية

بتقدمه بهدف  املباراة   كان فريق بن دري قد استهل 

ومع  التعادل  مهرة  فريق  أدرك  الشوط  نهاية  ومع 

ومباغت  بهدف سريع  تقدم مهرة  الثاني  الشوط  بداية 

مهرة  فريق  وعاد  الشوط،  نهاية  في  مهرة  تعادل  ثم 

بالتقدم في الشوط الثاني ثم تعادل بن دري وكأنها لعبة 

الكراسي املوسيقية وقبل نصف دقيقة من نهاية الشوط 

الثالث يتوقف اللعب إثر إصابة راشد بن دري ويعلن 

فوز مهرة بكأس البطولة.

تتويج الفائزين

عقب املباراة النهائية قام فيليب دامات مدير فندق نادي 

البطل وفريق بن  ومنتجع احلبتور، بتكرمي فريق مهرة 

الترضية  مبباراة  الفائز  المار  وفريق  الوصيف  دري 

وفاز  العب  أفضل  لقب  سانشيز  دري  بن  العب  ونال 

املهر اوجلا صن لراشد احلبتور بلقب أفضل خيل.

بولو

المار يكسب الترضية

 كانت مباراة الترضية التي سبقت املباراة النهائية قد 

انتهت لصالح فريق المار الذي انتزع فوزًا كان بعيد 

املنال بستة أهداف ونصف مقابل ستة أهداف، حيث 

تقدم ساريسا بثالثية نظيفة في الشوط األول »نصف 

جول الهانديكاب« وفي الشوط الثاني يضيف ساريسا 

ويشهد  هدفني،  المار  فريق  يسجل  فيما  رابعًا،  هدفًا 

الشوط الثالث هدفًا واحدًا لفريق ساريسا ليرفع رصيده 

إلى خمسة أهداف مقابل هدفني ونصف. ويحسم فريق 

المار الشوط الرابع بإحرازه أربعة أهداف متتالية بينما 

واحد  هدف  تسجيل  في  إال  ساريسا  فريق  ينجح  لم 

لتنتهي املباراة بفوز المار بالنصف نقطة.

فريق مهرة مع كأس البطولة

من البطولة

البطولة شهدت تنافسًا قويًا
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the 1,100 meters on July 3, who will 
face her half-sister Gwan AJR (All Pol 
Rach x Greece AJR by Second Chall); 
in addition to Blueks Rach (Eksort 
Rach x Blue Night Rach by *Almir 
SWSB) victorious on August 28, also 
under the command of world record 
holder Jorge Ricardo, world record 
holder for racing, and who will be 
led by apprentice jockey Wellington 
Ariel Ap1; and half-sisters RG Kabala 
(Cáceres CSM x Canoas CSM by Pavel 
Rach) and RG Kodak (Cáceres CSM x 
Caldas CSM by Pavel Rach). 

 
Holly Pol Rach - Photo: Porfírio 
Menezes
 
Also in the race will be champions 
Marlize Rach (Eksort Rach x Musa Rach 
by *Polonez), Velínia Rach (Atentaddo 
VE x Vandella Rach by Aleksander 
Rach) and Revelation Rach (*Eksport x 
Rapunzel Rach by Voltaire Rach). 
 
Almir José Ribeiro, Racing Director 
of Brazilian Arabian Horse Breeders 

Association (ABCCA) said: “First of all, 
I would like to thank our sponsors for 
the opportunity for us to organise 
the Prêmio UAE President Cup Series 
For Fillies II, another stage of the UAE 
President Cup Arabian Purebred 
Classic Series - South America Mondial 
Brazil 2021. 
 
“Thanks to HH Sh Mansour bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Prime Minister 
and Minister of Presidential Affairs 
and HE Faisal Al Rahmani, President 
of the IFAHR and Director of the 
UAE President Cup for once again 
believing in the breeding of Arabian 
horses in Brazil. It is with pleasure 
and great pride that we announce 
that we will have the participation 
of 14 horses in another great race, 
this Saturday, in Cidade Jardim. And 
even more importantly, we will have 
11 different owners competing in 
these important races. Good luck and 
success everyone! ”
 
The race and awards will be attended 
by HE Mr. Ibrahim Salem Alalawi, 

Consul General of the United Arab 
Emirates in the State of São Paulo who 
said: “On this occasion, I would like to 
thank His Highness Sheikh Mansoor 
bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister for Presidential 
Affairs, for his unlimited support for 
sport in general and equestrian sport 
in particular, which has had a major 
impact on the current status and in 
the future of Arabian horses around 
the world.
 
“Their Highnesses are in the Federative 
Republic of Brazil, specifically in 
the state of São Paulo, and we are 
witnessing the launch of the UAE 
President Cup Arabian Purebred 
Classic Series – South America 
Mondial Brazil.
 
Finally, I would like to thank HE 
Faisal Al Rahmani, President of the 
International Federation of Arabian 
Horse Racing (IFAHR) and director 
of The UAE President Cup, and 
also the team for their continued 
efforts to make UAE President Cup 
Arabian Purebred Classic Series – 
South America Mondial Brazil an 
international success.”
 
A highlight is Rach Stud Agropecuária, 
which, since the restart of Arabian 
races in Brazil in 2013, is the breeder 
with the largest number of horses in 
all races and the biggest supporter to 
this day.
 
In addition to prizes during races, all 
horses participating in the 2021 Race 
Calendar also compete in the Racing 
mode of the Arabian Cup 2021.
 
The Prêmio Especial UAE President Cup 
Series for Colts and Prêmio Especial 
UAE President Cup Series for Fillies 
2021 are organised by the Brazilian 
Arabian Horse Breeders Association in 
partnership with the Jockey Club de 
São Paulo.

The Prêmio Especial UAE President Cup 
Series for Colts and Prêmio Especial 
UAE President Cup Series for Fillies 
2021 will be held at Cidade Jardim 
Hippodrome, in São Paulo; that are 
part of the UAE President Cup South 
America Mondial Series for Purebred 
Arabian Horses, a series of races that 
also covers Uruguay, Argentina and 
Chile.
 
Brazil is the first country to host these 
races, in a total of 11 races, including 
six colts’ races and five fillies’ races; 
and the final two races celebrate 
the 50th anniversary of the UAE›s 
Independence.
Six animals from six distinct owners 
compete in the first race, the Prêmio 
Especial UAE President Cup Series For 
Colts, which will be played on 1,500 

South America Mondial-Brazil finals for colts 
and fillies celebrate the 50th anniversary of the 

independence of the UAE

meters on Turf for 3-years-old and 
older up to two victories.
 
Highlight for RG El Bak, the only horse 
with two wins this year. Bred, owned 
by Cláudio Roberto Guimarães Ribas, 
is trained by Estanislau Petrochinski 
and will be ridden by Jeane Alves, the 
first woman to win the Jockey Club de 
São Paulo statistics. 
 
RG El Bak - Photo: Porfírio Menezes
RG El Bak will face strong competitors 
such as Obstinado Rach (Atentaddo 
VE x Obsession Rach by Voltaire 
Rach), who won on July 10 under the 
command of Jorge Ricardo, world 
record holder for racing, and his half-
brother Veneraddo Rach (Atentaddo 
VE x Vanna Rach by *Aicyng AHRA), 
both sons of the champion and 

record holder Atentaddo VE; Gunther 
Rach (Eksort Rach x Geneve AJR by 
Second Chall) with experienced 
jockey Fernando Larroque; Clapton 
AJR (Mared Al Sahra x *Cowboys Gal 
by Wiking) first son of Mared Al Sahra 
who won a race in Brazil; and Vince 
Rach (AF Ivo x Vauquelin Rach by 
Memnon Rach). All with a win this 
year.
 
The second race, the Prêmio Especial 
UAE President Cup Series For Fillies, for 
3-years-old and older up to 2 victories 
will be played on 1,400 meters on Turf 
and will have a contingent of eight 
winners. 
 
The main highlight of the race is Holly 
Pol Rach (All Pol Rach x Hinode ELS 
by Power World JQ), record holder of 
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thank breeder Almir José Ribeiro 
for having the opportunity to train 
Clapton AJR who is a wonderful horse 
with two races and two wins and 
excellent race times. He is the son 
of Mared Al Sahra who once again 
confirms our expectations.”

Jockey Idevaldo Silva said: “Trainer 
Oberdan asked me not to force him at 
the start of the race, but Clapton AJR 
started out wanting to dominate and 
as I couldn›t contain him I let him run 
the race. I only managed to win and 
he proved that he has the blood of 

a champion, like his father Mared Al 
Sahra.”
 
Gwan AJR ridden by Antonio Mesquita. 
Photo: Porfírio Menezes
 
The second race, the Prêmio Especial 

UAE President Cup Series For Fillies, for 

3-years-old and older up to 2 wins was 

played on 1,400 meters on turf and 

had a contingent of seven winners 

and the champion was Gwan AJR

 

Considered the least likely to win the 

race, Gwan AJR (All Pol Rach x Greece 

AJR by Second Chall), masterfully led 

by Antonio Mesquita, was the star of 

the race. She took second place right 

at the start and battled for first place 

with Marlize Rach (Eksort Rach x Musa 

Rach by *Polonez) with Ruberlei Viana 

in command until 450 meters when 

she took the lead. 

RG Kabala (Cáceres CSM x Canoas 
CSM by Pavel Rach) with jockey Osmar 
Pereira Filho on the outside and 
Revelation Rach (*Eksport x Rapunzel 
Rach by Voltaire Rach) mounted by the 
apprentice jockey Ruan Mendonça on 
the inside follow paired and battle for 
second and third places. 
 
The three fillies staged a world-class 
race with Gwan AJR in first place with 
a ¾ lengths advantage over Revelation 
Rach that secures second place with a 
neck advantage over RG Kabala. 
 
Another victory for trainer Oberdan 
Pereira who commented: “Gwan AJR 

competed in four races, two on turf 

and two on dirt. In the first, on turf, 

she won by seven lengths and in the 

second she finished second because 

the jockey unfortunately lost his whip. 

Even though she wasn›t the favorite, 

I was sure she would win because 

she showed in practice that she was 

excellent and prepared for the win.”

 

Jockey Pereira said: “Gwan AJR trained 

on turf this week and I was sure of her 

quality in the race. Right at the start 

she showed that she had the strength 

and breath to win and I.

Clapton AJR and Gwan AJR threw the 
party for trainer Oberdan Pereira and 
breeder Almir José Ribeiro by winning 
the final two races of the Prêmio 
Especial UAE President Cup Series 
For Colts and Prêmio Especial UAE 
President Cup Series For Fillies 2021 
respectively; that are part of the UAE 
President Cup South America Mondial 
Series for Purebred Arabian Horses.
 
Brazil is the first country to host these 
races, in a total of 15, including four for 
colts, four for fillies and four for Maiden 
Horses, in addition to the three finals 
that celebrate the 50th anniversary of 
the independence of the United Arab 
Emirates, on 2 February December 
1971.

Clapton AJR and Gwan AJR win UAE President 
Cup Series Finals for Colts and Fillies

Six animals from six distinct owners 
competed in the first race, the Prêmio 
Especial UAE President Cup Series 
For Colts, which was played on 1,500 
meters on turf for 3-years-old and 
older up to two wins.
 
From the start, Clapton AJR (Mared Al 
Sahra x *Cowboys Gal by Wiking), who 
won on May 1st and very well led by 
Idevaldo Silva, disputes the first place 
in a balanced race until the entry of 
the final straight when he attacks by 
out and takes the lead, keeps it until 
the end and wins with a six-length 
advantage.
 
Highlight for RG El Bak (RG Karat x 
*Endora by Wojslaw) who, under the 

command of Jeane Alves, jumped 
from fifth place to finish in second 
place, followed by Obstinado Rach 
(Atentaddo VE x Obsession Rach by 
Voltaire Rach) ridden by Ruberlei 
Viana. RG El Bak is trained by Stanislaus 
Petrochinski and Obstinado Rach is 
trained by Lucas Quintana.
 
Clapton AJR, three-year-old colt 
owned and bred by Almir José Ribeiro, 
first child of Mared Al Sahra born in 
Brazil trained by Oberdan Pereira, in 
his second victory demonstrates that 
he has a strong desire to win and will 
shine in the next races in 2022.
 
Very happy with the victory, trainer 
Oberdan Pereira said: “I just have to 
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unusual turn due to an injured player 

from Bin Drai which led to the team›s 

decision to not continue with the play. 

Mahra took victory on this occasion 

in spite of the teams being tied at 3 

goals.

 

Philippe D›Amat, General Manager of 

Al Habtoor Polo Resort hotel awarded 

the teams of the day with Cristobal 

Sanchez Duggan as the Most Valuable 

Player and Olgasan as the Best Playing 

Pony.

The last tournament of the year under 

the Al Habtoor Polo Resort and Club 

calendar was filled with festive fun, 

polo action and gifts for the little ones.

 

The Subsidiary Final opened with a 

goal from Federico von Potobsky for 

Sarissa/D&D Polo and the team carved 

a 2.5 goal lead by the end of the first 

chukker. Lamar Polo marked a goal 

up the board score by Mohammed 

Khalid during the second chukker. 

The team caught up with Sarrisa/D&D 

Mahra Polo Wins the
AHPRC Festive League 2021

past halftime with an excellent tail 

backhand from Rashid Al Abbar. Teams 

rushed for the win with consecutive 

goals from each member and in the 

last 30 seconds of the game, Lamar 

Polo was able to snatch the win at 6.5 

goals to 6.

As a treat, Santa Claus galloped onto 

the field bringing joy to the children 

and guests of the day. The Club with 

Santa›s little helpers had given gifts to 

all the children and waved Santa off 

just in time for the next game.

 

The final match featured Bin Drai 

and Mahra polo teams with Cristobal 

Sanchez Duggan scoring first for Bin 

Drai. Juanji Diaz Alberdi matched 

this with a goal and the teams were 

at a tie by the end of the chukker. 

The score stayed tied until halftime. 

The penultimate chukker saw Juanji 

attempt to steal the lead only to be 

matched with a successful penalty 

shot from Duggan. The game took an 
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Justo Cuitino from Habtoor Polo tied 

the game in the last 30 seconds of the 

penultimate chukker. Without missing 

a beat, the Bin Drai Polo team scored a 

flurry of goals in the last chukker and 

drastically paved the road to its victory 

at 4 goals to 1.

 

Martin Pedersen, Chairman of 

International Free Zone Authority - 

Official Season Sponsor of Al Habtoor 

Polo Resort and Club - awarded the 

teams of the day. Khalid bin Drai was 

awarded the Most Valuable Player 

while Estrella, ridden by Juanji Diaz 

Alberdi was the Best Playing Pony. 

Players received healthy and delicious 

gifts from Co Chocolat, a homegrown, 

healthy chocolate brand that 

empowers cocoa farmers with their 

single-origin cacao beans.

The team takes home its third 
trophy and is yet to be beaten 
this polo season. 

Another tournament concluded with 

an exciting finish on the grounds of 

Al Habtoor Polo Resort and Club. Four 

teams competed at the Sir Winston 

Churchill Cup 2021 with Hesketh/

Mahra team against UAE Polo at the 

Subsidiary Final and Bin Drai Polo 

faced Habtoor Polo at the Final match.

Bin Drai Polo Proudly Lifts
the Sir Winston Churchill Cup 2021

Hesketh/Mahra took the lead early 

and through halftime of the Subsidiary 

Final at 2 goals to 1.

Tariq Al Habtoor closed the 

penultimate chukker with a runaway 

goal and carved a 2-goal lead for 

the team. HH Sheikha Maitha bint 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 

patron of UAE Polo, narrowed the gap 

in scores early in the last chukker. The 

scores stayed the same throughout 

the final chukker which sealed the 

win for Hesketh/Mahra Polo team at 4 

goals to 3.

The final game had seen Adrian 

Laplacette from Bin Drai Polo team 

score the first and only goal during the 

first chukker. Habtoor Polo displayed 

an excellent defensive play through 

the next chukker, thwarting its 

opponent›s efforts to further its lead. 

The excitement kicked up a notch as 
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complimentary noon Grocery gift 

vouchers. Spectators of Dubai Polo Bar 

and Palermo Terrace can take part in 

the game of fashion to get a chance to 

win Noon Best Dressed Lady.

The Polo event on 22nd January 

will be open to the public from 1 

PM onwards. For Brunch booking, 

contact +97143618111 or info@

poloclubdubai.com

Dubai Polo and Equestrian Club are 

open daily with Restaurants - Dubai 

Polo Bar & Sella, the Riding School, 

Polo Academy, Spa, and Events Venue. 

The organizing team of Dubai Polo & 

Equestrian Club has announced the 

second season of the much-loved 

annual Polo Tournament of noon.

com in January following COVID-19 

precautionary measures and protocols 

for approved sports competitions. The 

highly-anticipated second edition of 

noon Polo Cup, 12-Goal Handicap, 

is sponsored by Middle East›s 

homegrown online marketplace, 

noon.com. The Polo tournament will 

be participated by the best and highly 

noon Polo Cup 2022 Returns to Dubai Polo
& Equestrian Club This January For 

Its Second Edition

respected Polo players in the region, 

with some members from the Royal 

Family participating on the stunning 

Polo field of Dubai Polo & Equestrian 

Club located at Al Qudra Road. Last 

year the Polo Tournament winners 

were awarded by noon.com founder 

Mohamed Alabbar with special gifts 

from noon.com.

This year›s Polo tournament will 

culminate on 22nd January 2022 

with finals of the Polo Match, junior 

match, Live DJ and entertainment, 

gift prizes, and Kids Entertainment. 

Following social distancing and safety 

guidelines, the picnic area will be free 

to the picnic parkers and 20 early birds 

will receive a complimentary noon 

Grocery special hamper.

At the same time, Palermo terrace 

and Dubai Polo Bar will host Asado 

Brunch at AED 275 Soft Package 

and AED 425 House Package with 

the best view of the Polo match and 
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 )Alpine Eagle Frozen( ساعات
ساعة مستلهمة من األنهار الجليدية

ساعة  إصدارات  من  جديدة  سلسلة  شوبارد  تقدم 

الرياضي  بطابعها   )Alpine Eagle Frozen(

األنيق واملستوحاة من هيبة النسر وعظمة جبال األلب. 

الوردي عيار  أو  األبيض  الذهب  الساعات من  صنعت 

18 قيراط ويبلغ قطر العلبة 41 ملم أو 36 ملم، كما مت 
ترصيع إطار زجاجها وسوارها املدمج ترصيعًا كاماًل 

يضاهيها سوى  ال  تقنية  خبرة  فيها  لتتجلى  باألملاس، 

اإلصدارات  هذه  شوبارد  كرست  وقد  اآلسر.  جمالها 

الزاخرة باألملاس واألحجار الكرمية "للنسور العصرية"، 

الذي   )01.03-C( وزودتها بحركة شوبارد من عيار 

يتميز بتعبئة أوتوماتيكية ويوفر احتياطي طاقة ملدة 42 

ساعة. وتذكرنا وفرة األملاس والزجاج الكريستالي بلون 

أزرق أو ألوان قوس قزح فيها برقائق اجلليد الصغيرة 

املذهلة  والسماء  اجلليدية  األنهار  تغطي  التي  املتأللئة 

التي تخيم على قمم جبال األلب.

الترصيع  فن  في  الدار  ورشات  حرفية 
باألحجار الكريمة

تنضم ساعات )Alpine Eagle Frozen( اجلديدة 

إلى مجموعة شوبارد الرياضية األنيقة، وتضفي عليها 

ملستها الرائعة بفضل غناها بأحجار كرمية التي تسلط 

الكرمية.  باألحجار  الترصيع  فن  على  ببراعة  الضوء 

الذين  الدار  حرفيي  بأيدي  الفذة  اخلبرة  هذه  كّرست 

الساعة  علبة  كامل  ترصيع  على  وأناة  بصبر  عملوا 

املصنوعة من الذهب األبيض عيار 18 قيراط والبالغ 

وصلة  وكل  الساعة  ميناء  وترصيع  ملم،   36 قطرها 

من وصالت السوار مبئات من أحجار األملاس )بوزن 

إطار  ترصيع  مت  كما  قيراط(.   12,27 يبلغ  إجمالي 

مؤشرات  عند  براغي  بثمانية  يتميز  الذي  الساعة، 

الساعة، بأحجار كرمية بقطع "باغيت"، مع توفر خيار 

األحجار  بدل  بالكامل  الياقوت  أو  باألملاس  الترصيع 

الكرمية، مع خيار آخر ال يقل جمااًل يترصع فيه اإلطار 

قزح.  قوس  ألوان  تدرجات  مع  األلوان  متعدد  بياقوت 

وذلك في حتد تطلّب ما ال يقل عن 22 ساعة من العمل 

املتأني لكل ساعة. 

عة  مجمو لى  إ ت  ا ر ا صد إل ا ه  هذ تنضم 

 ،2019 عام  في  أطلقت  التي   )Alpine Eagle(

وتتضمن ساعات بأحجام مختلفة تشمل: حجم صغير 

)36 ملم(، وحجم كبير )41 ملم(، وحجم كبير جدًا مع 

الساعات  هذه  صنعت  ملم(.   44( كرونوغراف  حركة 

األخالقي  الذهب  أو   223A لوسنت ستيل  معدن  من 

من  مصنوع  حصري  ملوديل  إضافة  معًا،  كالهما  أو 

التيتانيوم ومزود بحركة ذات تواتر مرتفع.

ال يشء يجمع بني القوة والحضور مثل ميتسوبييش باجريو األنيقة والمتينة. الـ SUV الحرصية والشاملة والمستعدة لمواجهة جميع أنواع الطرق،
من شوارع المدينة المزدحمة والطرق الجانبية إىل المسارات الوعرة الغري مكتشفة. مع مجموعة كبرية من المزيات الرائعة واألسلوب العرصي واألداء 

المثايل الذي يصعب إيقافه، ستأخذك باجريو أبعد مما تتصور.

الصور المستخدمة في اإلعالن لغرض التوضيح فقط.  *تطبق الرشوط واألحكام

تبدأ من

شهريًا
درهم

األسطورة
انضم إىل أكرث من 3.5 مليون

عميل حول العالم!

باجـيــــرو 
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ليغاسي ماشين بربتشوال
إعادة ابتكار آلية التقويم الدائم

آلة قياس الزمن "ليغاسي ماشني ِبربتشوال" - وُتعرف 

األحمر،  الذهب  من   - ِبربتشوال"  إم  بـ"إل  اختصارًا 

والذهب  والتيتانيوم،  األبيض،  والذهب  والبالتني، 

األصفر. وبعد ستة أعوام، أي في العام 2021، ينضم 

قطعة،   25 من  جديد  محدود  إصدار  السلسلة  إلى 

بلون  ميناء  يحتضن   –  950 البالديوم  من  مصنوع 

بني  لونه  يتنوع  الشمس،  أشعة  بنمط  مزّين  الزبرجد 

درجات األزرق الشاحب واألخضر والرمادي. كما يرث 

إصدار "البالديوم" اجلديد أيضًا أزرار ضغط املصحح 

في  مرة  ألول  شوهدت  والتي  املريح،  التصميم  ذات 

إصدارات "إل إم بربتشوال إيفو". 

تعاونت دار الساعات املبتكرة "إم بي آند إف" مع صانع 

وبدأت  ماكدونيل  ستيفن  املستقّل  اإليرلَْنَدّي  الساعات 

إعادة  عملية  إجراء  في  بجدارة  من ال شيء، وجنحت 

تصميم وابتكار شاملة ألكثر تعقيدات الساعات ضربًا 

التقومي  آلية  وهي:  أال  واألصالة،  التقاليد  أعماق  في 

ماشني  "ليغاسي  التحفة  في  النتيجة  ومتّثلت  الدائم. 

الدار  داخل  مصنوعة  بحركة  تتميز  التي  ِبربتشوال"، 

تنعم بتصميم مدهش؛ مت تطويرها من الصفر للتخلص 

من عيوب آليات التقومي الدائم التقليدية.

وحقيقة أن التعقيدة اجلديدة تنعم بإطاللة مثيرة، تظهر 

من  واحدة  إال  ما هي  امليناء؛  عبر  تفاصيلها  مبختلف 

والتي  اجلديدة،  احلركة  توفرها  عديدة  وفوائد  مزايا 

م من ِقَبل معالج ميكانيكي مبتكر. تخضع للتحكُّ

ِبربتشوال" كاليبر مبتكر وتام  وينبض في قلب "إل إم 

انطالقًا  صنعه  مت   - جزءًا   581 من  يتألّف  التكامل 

من الصفر دون االعتماد على أية مناذج مسبقة، ودون 

قبل -  أية حركات أساسية معروفة من  إلى  االستناد 

أيام كل شهر.  وينعم بنظام ثوري جديد حلساب عدد 

وتعيد هذه الساعة بشكل شامل رسم معالم وتفاصيل 

التعقيدة  تسكني  عبر  الدائم،  التقومي  ساعة  وجماليات 

امليناء،  من  يخلو  بديع  تركيب  ضمن  مكّوناتها  بكامل 

معلّق  ترس  أسفل  ومكّوناته  تفاصيله  بكامل  ويقبع 

مذهل.

وتعتبر آلية التقومي الدائم واحدة من أعظم التعقيدات 

شبه  التباينات  متييز  على  قدرتها  بفضل  التقليدية، 

العشوائية في تعيني عدد أيام الشهور على مدار العام 

– مبا في ذلك شهر فبراير الذي يصل عدد أيامه إلى 

29 يومًا خالل السنوات الكبيسة. ورغم ذلك، تخضع 
العيوب: حيث  من  لعدد  التقليدية  الدائم  التقومي  آليات 

يلزمها تخّطي بعض األيام عند نهايات بعض الشهور، 

فيما تتسم اآللية بسهولة تلفها نسبيًا إذا ما مت ضبط 

مؤشر  تغيير  فيها  يتم  التي  الفترة  خالل  مؤشراتها 

ما  عادًة  وأيضًا  الليل(،  )عند منتصف  تلقائيًا  التاريخ 

في  تستند  جزئية  مكّونات  من  التعقيدة  هذه  تتألّف 

تركيبها إلى حركات أساسية مسبقة.

مبواصفات  واملصنوعة  التكامل  التامة  احلركة  أما 

"ليغاسي  داخل  تسكن  والتي  محدد،  ولغرض  محددة 

ماشني ِبربتشوال"، فقد مت تصميمها من الشيء لضمان 

سالسة وسهولة استخدامها، لذلك: ليست هناك حاجة 

هناك  وليست  الشهور،  نهايات  في  األيام  تخّطي  إلى 

فرصة النحشار التروس، كما يتم إيقاف عمل األزرار 

الضاغطة اخلاصة بضبط املؤشرات تلقائيًا عندما تتغير 

مؤشرات التقومي، وهكذا لم يعد هناك مجال حلدوث مثل 

تلك املشكالت التي كانت حتدث من قبل!

 وتستخدم آليات التقومي الدائم التقليدية الشهر املؤلّف 

من 31 يومًا كأساس حلساب الشهور، وبالتالي تعمد 

من  تتألف  التي  للشهور  اإلضافية  األيام  "حذف"  إلى 

أيام أقل – وذلك عبر جتاوز األيام املتبقية من الشهر 

من خالل تغيير مؤشر التاريخ بسرعة. ولتوضيح األمر، 

تشهد  تقليدية  دائم  تقومي  بآلية  املزودة  الساعة  فإن 

تغيير التاريخ من 28 فبراير إلى 1 مارس، عبر التمرير 

السريع أليام 29، و30، و31، حتى تصل في النهاية 

إلى يوم 1 من الشهر اجلديد.
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أستون مارتن تكشف عن سيارة فالكيري سبايدر التي تقدم 
تجربة استثنائية تحاكي أداء سيارات الفورموال 1

فالكيري  سيارة  عن  اليوم  مارتن  أستون  كشفت 

كونكورس  معرض  خالل  اجلديدة  الرياضية  سبايدر 

هذه  ومُتثل  بيتش.  بيبل  شاطئ  على  إليجانس  دي 

السيارة خطوًة جديدة من عملية تطوير سلسلة طرازات 

فالكيري؛ حيث تنفرد بعناصر استثنائية تأسر احلواس 

بفضل السقف املفتوح القابل للطي، ما يجعلها إحدى 

لالستمتاع  العالم  في  قوة  األكثر  الرياضية  السيارات 

بتجربة قيادة أكثر غنى وتكاماًل على جميع الطرقات، 

مبا يرقى إلى أداء سيارات الفورموال1 اخلارقة.

ويهدف التصميم الرياضي الفاخر بسقٍف مكشوف إلى 

تقدمي جتربة قيادٍة متميزة تتماشى مع معايير أستون 

املهندس  التي حددها  الصارمة  األداء  مارتن وأهداف 

واملصمم أدريان نيوي لبرنامج تطوير سيارات أستون 

مارتن فالكيري. وساهم ذلك في تعزيز مكانة فالكيري 

من حيث معايير تصميم وهندسة السيارات الرياضية 

اخلارقة، حيث ارتكزت عمليات تطوير فالكيري سبايدر 

بني  مثمر  تعاون  مبوجب  فريدة  هندسية  حلول  على 

أستون مارتن وفريق شركة ريد بل أدفانسد تكنولوجيز. 

الهجني  مُبحركها  سبايدر  فالكيري  سيارة  واحتفظت 

والفريد V12 بقوة 1155 حصان، مع تعديالت على 

في  والتركيز  الكربون،  ألياف  من  املصنوع  هيكلها 

ذات الوقت على إجراء ُمعايرة دقيقة ألنظمة الشاسيه 

النشطة ومزايا الديناميكا الهوائية، بهدف احلفاظ على 

األداء األمثل للسيارة أثناء قيادتها في وضعية السقف 

املكشوف. 

للغاية  الوزن  خفيف  الهيكل  يساهم  ثانية،  جهة  من 

ومجموعة مزايا الديناميكيا الهوائية املُرتبطة بقوة اجلر 

السفلية العالية في تعزيز األداء ُمنقطع النظير لسيارة 

السفلي  احلوض  خطوط  وتتماهى  سبايدر.  فالكيري 

وأسطح القسم اخللفي ملقصورة القيادة املُصممة على 

شكل قطرة ماء بشكٍل مثالي مع املساحة املتوفرة بني 

أنابيب فنتوري الواسعة واملُخصصة ملرور الهواء، وهي 

وُتساعد  القيادة.  مقصورة  أرضية  جانبي  على  مُمتدة 

تلك األنابيب على مرور كميات هائلة من الهواء أسفل 

دورًا  يلعب  ما  اخللفي،  الهواء  موزع  باجتاه  السيارة 

اجلر  قوة  من  استثنائية  مستويات  توليد  في  رئيسيًا 

كم/  240 بسرعة  كغ   1400 تبلغ  للسيارة،  السفلية 

الوقت  ذات  في  احلفاظ  مع  السباق،  في منط  الساعة 

تأثرها  وعدم  للهيكل  العلوي  القسم  أسطح  ثبات  على 

بعناصر الديناميكا الهوائية اإلضافية التي قد ُتقلل من 

روعة وأداء التصميم الرياضي مفتوح السقف.

لطرازات  الصارمة  املفاهيم  بنفس  االلتزام  وساعد 

بفئة  مقارنة  الوزن  في  بسيط  اختالف  مع  فالكيري، 

الكوبيه، على منح سيارة فالكيري سبايدر حزمًة مثالية 

السرعة  تصل  إذ  الوزن،  وخفيفة  الفعالة  احللول  من 

عند  كم/ساعة   330 من  أكثر  إلى  للسيارة  القصوى 

إزالة السقف )أكثر من 350 كم/ساعة مع السقف(، 

ما يجعلها أسرع وأقوى سيارة أستون مارتن مفتوحة 

تصميم  ومت  اإلطالق.  على  للطرقات  مالئمة  السقف 

السيارة لتوفير نفس مستوى أداء سيارات إل إم بي 1،

على  مذهلة  نتائج  حتقيق  على  قادرة  وأنها  سيما  ال 

سيارات  في  عادة  حتقيقه  ميكن  ال  أمر  وهو  احللبة، 

الطرقات. 
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ة  ر لسيا خلية  ا لد ا ة  ر ملقصو ا مت  ُصمِّ

املهام  سيارة  لتصبح   INEOS Grenadier
دفع  سيارة  من  ينشدونه  ما  ملالكيها  فتوفر  اخلاصة، 

اتساع  حيث  من  الشاقة  للخدمة  مخصصة  رباعي 

املساحة والطابع العملي وتعدد االستخدامات. وُيشار 

إلى أنها ليست سيارة دفع رباعي تقليدية، حيث يدمج 

التصميم بني التقنيات احلديثة ووسائل الراحة املنشودة 

في سيارة تواكب التطور في عالم السيارات في العقد 

الثاني من القرن احلادي والعشرين وما بعده.

قسم  رئيس  إيكيور"،  "توبي  يقول  الصدد،  هذا  وفي 

املقصورة  في تصميم  التفكير  بدأنا  "عندما  التصميم: 

نتفحص  أخذنا   ،Grenadier لسيارة  الداخلية 

الطائرات والقوارب وحتى احملاريث احلديثة لنستوحي 

مواضع  في  املفاتيح  توجد  حيث  ملهمة  أفكاًرا  منها 

تتخذ  كما  األمثل،  التشغيل  لضمان  بعناية  مختارة 

Grenadier تزيح الستار عن المقصورة الداخلية لسيارة INEOS مجموعة

الجاهزية للقيام بأي شيء يتطلبه العمل
وأنشطة الحياة اليومية

متناول  في  قريبة  مواضع  املعتادة  التحكم  أدوات 

أماكن  في  الثانوية  األدوات  تقع  حني  في  السائق، 

نفسه  التصميمي  النهج  أتبعنا  "ولقد  ويضيف  بعيدة". 

ومنطقي  عملي  فالتصميم   :Grenadier سيارة  في 

كل  فستجد  االستخدام.  سهولة  مراعاة  مع  وموضوع 

ما حتتاجه فقط".

تتباعد مواضع املفاتيح التبادلية واألزرار املستديرة في 

الوسط ووحدات الكونسول العلوية، كما موضح عليها 

مبفاتيح  مزودة  السيارة  وتأتي  تؤديها.  التي  الوظيفة 

إضافية موصلة مسبًقا لدعم تركيب الرافعات ومصابيح 

لعمل وغيرها من امللحقات.  

العملي  الطابع  لدعم  املتقدمة  التقنيات  تتوفر 

نظام  يعمل  فقط.  للسيارة  املتعددة  واالستخدامات 

 12.3 مقاس  ملسية  شاشة  عبر  والترفيه  املعلومات 

بوصة، أو باستخدام قرص دّوار. ويعني توفر نظامي 

إمكانية   Android Autoو  Apple CarPlay
الهواتف  عبر  املالحة  نظام  على  املستخدمني  اعتماد 

الدائم.  فضاًل عن ذلك،  بالتحديث  يتميز  الذي  الذكية 

برمجة  الوعرة  للطرق  املخصص  املالحة  نظام  يسمح 

الطريق وتعقبه وتسجيله عبر نقاط طريق عندما تختفي 

عالمات الطرق ومسارات اإلطارات.

ظروف  لتتحمل  مصممة   Grenadier سيارة 

االستخدام القاسية بفضل املواد املتينة املستخدمة في 

جميع أسطح السيارة. كما أن أرضية السيارة مغطاة 

باملياه  السيارة  تنظيف  ميكن  إذ  املطاط؛  من  بطبقة 

وتصريفها عبر الفتحات املزودة املخصصة لذلك. وتوفر 

مقاعد Recaro املقاومة للتلطخ وللمياه الدعم والراحة 

الوعرة  أو  املمهدة  الطرق  السيارة على  لقائد  الالزمني 

على حد سواء. ومن التجهيزات املتاحة بساط األرضية 

على  يحرصون  الذين  للمستخدمني  باجللد  والتنجيد 

تنظيف أنفسهم من الطني والرمل قبل دخول السيارة. 

ميكن زيادة االستفادة من مساحات التخزين، وذلك من 

خالل صندوق تخزين املواد اجلافة أسفل املقعد اخللفي 

وصندوق صغير قابل للقفل بالكونسول الوسطي ووحدة 

تخزين جانبية محكمة الغلق في منطقة التحميل اخللفية. 

كما يتوفر أيًضا إمكانية إلضفاء ملسات شخصية على 

الداخلية  التجهيزات  من  كبيرة  مجموعة  مع  السيارة 

سيارة  مالكي  من  مالك  كل  ملساعدة  وامللحقات 

Grenadier تخصيصها للقيام بوظيفتها على أكمل 
وجه. 

ُيذكر أن النماذج التجريبية لسيارة Grenadier من 

اجتازت  قد  130 سيارة  البالغ عددها  الثانية  املرحلة 

حتى اآلن منتصف املسافة احملددة التي تصل إلى 1.8 

القاسية في  مليون كيلومتر في إطار اختبارات األداء 

الرملية  الكثبان  التالية:  احملطة  العالم.  أنحاء  مختلف 

في املغرب.
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Live The Sport of Kings
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A FIVE-STAR LUXURY AT THE HEART OF DUBAI.
Al Habtoor Polo Resort & Club is a state-of-the-art polo and equestrian community devoted to equine sports consisting of 122 villas for 

lease, branded luxury homes, four polo fields, a riding school with show jumping and dressage arenas and 520 modern stables. 

The Habtoor Polo Resort, is the centrepiece of this upmarket resort o�ering 151 guest rooms, suites and villas exuding timeless 

Andalusian elegance within an oasis of excellence, luxury and impeccable service.

Polo Academy

Tournaments

Riding School

Events

+971 (4) 436 2222    I    info@alhabtoorpoloclub.com    I   www.alhabtoorpoloclub.com

@alhabtoorpoloresortandclub            @alhabtoorpoloresortandclub            @HabtoorPoloClub
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 V8 بینتايجا
اتبع حواسك.

يرجى االتصال على
www.dubai.bentleymotors.com أو تفضل بزيارة الموقع

www.abudhabi.bentleymotors.com أو

إحدى شركات مجموعة الحبتور 2021 V8 الطراز في الصورة لسیارة بینتايجا

800-BENTLEY[800 236 8539]
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