




بداية مبشرة لموسم الفروسية

تشكل نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر من كل عام موعدًا إلنطالقة موسم الفروسية وسباقات 

اخليل بدولة اإلمارات، وشهدت بداية املوسم نشاطًا مكثفًا تبشر مبوسم جيد عبر العديد 

من األحداث واألنشطة حيث تزدحم الروزنامة بعدد كبير من الفعاليات تقام خالل الستة 

أشهر التي تعتبر هي فترة املوسم.

بقية  الى  السباقات  انتقلت  وبعدها  العني  مضمار  من  كانت  "السرعة"  سباقات  بداية 

تختتم  حفاًل   22 جملة  من  الثاني  سباقه  حفل  ميدان  مضمار  واستضاف  املضامير، 

بكأس دبي العاملي أغلى أمسية سباق في العالم في نهاية مارس املقبل.

بوذيب  األنباء فوز قرية  أبدا فقد حملت  تتوقف  الفروسية ال  اإلجنازات اإلماراتية في 

املكتب  االجتماع  خالل   2023 للقدرة  العالم  بطولة  استضافة  بحق  للقدرة  العاملية 

التنفيذي لالحتاد الدولي للفروسية الذي عقد مبدينة كيب تاون بجنوب افريقيا، وتؤكد 

استضافة قرية بوذيب لهذا احلدث ثقة العالم في دولة اإلمارات وقدرتها على استضافة 

وإجناح جميع الفعاليات وإخراجها بصورة ترضي اجلميع.

موسم القدرة احمللي مت تدشني سباقاته الرسمية من مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح 

السلم عبر سباق الوصل ملالك اإلسطبالت اخلاصة، ويتواصل بعد ذلك برنامج السباقات 

الذي يحتوي هذا املوسم على 66 سباقًا وبطولة.

وذلك  املوسم،  خالل  انطلقت  التي  الفعاليات  أول  كان  األصيلة  العربية  اخليل  جمال 

أكثر  يكون  األحيان  بعض  ونوفمبر  أكتوبر  املغلقة الن شهر  الصاالت  من  الستفادتها 

حرارة ومن الصعب إقامة األنشطة خارجيًا.

دشن منتجع ونادي احلبتور للبولو أنشطة رياضة امللوك عبر االفتتاح مبنافسات الهالوين 

وأعقبها باحتفالية دعم مرضى سرطان الثدي الذي كان حاضرًا ايضا في افتتاح موسم 

نادي غنتوت للبولو عبر مباراة البولو الوردي التي تأتي في إطار حملة للوقاية من هذا 

املرض.
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سباق

حفل سباق ميدان الثاني

"راعب" بطل الشوط الرئيس و"إيه إف العجاج"
بطل لخيول العربية

خطف اجلواد »راعب« لشادويل للسباقات، لقب الشوط 

اخلامس والرئيس خالل األمسية الثانية ملوسم سباقات 

مضمار  استضافه  الذي  اخليل  لسباق  دبي  نادي 

»ميدان« برعاية نخيل، فيما حقق اجلواد »رنان« لـ »ر 

ر ر للسباقات« لقب الشوط الرابع ملسافة 1200متر، 

بلقب  النابودة  خليفة  خلالد  العجاج«  إف  »إيه  وتوج 

للخيول  املخصص  ياس«  بني  »بطولة  األول  الشوط 

للمدربني  ثنائية  األمسية  وشهدت  األصيلة،  العربية 

مصبح املهيري ودووج واتسون والفارس تاغ أوشي.

 

»إيه إف العجاج« بطل الخيول العربية
بلقب  النابودة  خليفة  خلالد  العجاج«  إف  »إيه  انتزع 

للخيول  املخصص  ياس«  بني  »بطولة  األول  الشوط 

الثانية«  »الفئة  متر   1400 ملسافة  األصيلة  العربية 

برعاية »جزر دبي« البالغ قيمة جوائزه 97 ألفًا و500 

إرنست  املدرب  وإشراف  أوشي  تاغ  بقيادة  درهم، 

وبفارق  دقيقة   1.32.37 قدره  زمنًا  مسجاًل  أورتيل 

تتويج الفائز

احلراري  سالم  البشير  ملالكه  الشبا«  »ند  عن  طول 

املدرب  وإشراف  أوفيرمير  فان  جان  الفارس  بقيادة 

دي  »هيروس  الثالث  املركز  في  وجاء  الشميلي.  أحمد 

الفارس  بقيادة  احلشار  ناصر  محمد  لناصر  الغادر« 

راي داوسون وإشراف املدرب إبراهيم احلضرمي.

 

"عواصف" في الثاني
الشوط  لقب  الراشد  إلسطبالت  »عواصف«  انتزعت 

برعاية  للمهرات  املخصص  متر   1200 ملسافة  الثاني 

»ذي بوينت« البالغ قيمة جوائزه 82 ألفًا و500 درهم، 

دووج  املدرب  وإشراف  دوبس  باتريك  الفارس  بقيادة 

وبفارق  1.12.40 دقيقة  واتسون، مسجلة زمنًا قدره 

طولني عن »هير وي آر« لسمو الشيخ حمدان بن محمد 

فرنش  رويستون  الفارس  بقيادة  مكتوم  آل  راشد  بن 

ثالثًا »بيجلي«  وإشراف املدرب سالم بن غدير. وحلت 

حملمد خليل أحمد بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف 

املدرب بوبات سيمار.

»لونج كيس« نجم الثالث
لقب  سور«  ديل  غوارا  »مربط  لـ  كيس«  »لوجن  ظفر 

»بالم وست  برعاية  متر   1400 ملسافة  الثالث  الشوط 

درهم،  و500  ألفًا   82 جوائزه  قيمة  البالغ  بيتش« 

املدرب  وإشراف  سيلفا  دا  خوسيه  الفارس  بقيادة 

دقيقة   1.25.51 قدره  زمنًا  مسجاًل  سنترا،  أنطونيو 

وبفارق طول عن »جولدن آرش« لـ »إسطبالت الراشد« 

دووج  املدرب  وإشراف  دوبس  باتريك  الفارس  بقيادة 

لـ  ستريت«  »كليمت  الثالث  املركز  في  وجاء  واتسون. 

»إسطبالت الراشد« أيضًا بقيادة الفارس راي داوسون 

وإشراف املدرب أحمد بن حرمش.

 

"رنان" في الرابع
ظفر »رنان« لـ »ر ر ر للسباقات« بلقب الشوط الرابع 

ملسافة 1200 متر برعاية »ذا فيو آت ذا بالم« البالغ 

قيمة جوائزه 87 ألفًا و500 درهم بقيادة الفارس تاغ 

زمنًا  مسجاًل  سيمار،  بوبات  املدرب  وإشراف  أوشي 

راعب بطل الشوط الرئيس بميدان

ايه اف العجاج نجم الخيول العربية

قدره 1.11.83 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن »ستريت 

مود« جلمعة مبارك اجلنيبي بقيادة الفارس دين أونيل 

»ليبيان  ثالثًا  وحل  املهيري.  مصبح  املدرب  وإشراف 

كالسيك« ملالكه البشير سالم احلراري بقيادة الفارس 

أنطونيو فريزو وإشراف املدرب مصبح املهيري.

 

"راعب" يتوج بلقب الشوط الرئيس
اخلامس  الشوط  لقب  لشادويل  »راعب«  اجلواد  حصد 

الرئيس ملسافة 1400 متر برعاية »نخيل« البالغ قيمة 

أنطونيو  الفارس  بقيادة  درهم،  آالف   105 جوائزه 

زمنًا  مسجاًل  املهيري،  املدرب مصبح  وإشراف  فريزو 

ونصف  أطوال   3 وبفارق  دقيقة   1.24.02 قدره 

السبوسي  علي  أحمد  رول« حملمد  »آيالند  عن  الطول 

أحمد  املدرب  وإشراف  داوسون  راي  الفارس  بقيادة 

برينس«  »سلتيك  الثالث  املركز  في  وجاء  حرمش.  بن 

الفارس ريتشارد  بقيادة  للسباقات«  »نقابة بورسلي  لـ 

مولن وإشراف املدرب راشد بورسلي.

 

"قريب" في الخامس
السادس  الشوط  بلقب  عسكر،  لناصر  »قريب«  فاز 

قيمة  البالغ  كلوب«  »ذا  برعاية  متر،   1900 ملسافة 

جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت 

قدره  زمنًا  مسجاًل  واتسون،  دووج  املدرب  وإشراف 

آوف  »تويلقث  عن  طول  وبفارق  دقيقة   1.59.54

نيفرالند« لـ »إسطبل داكي« بقيادة الفارس تاغ أوشي 

»جرافيتي  ثالثًا  وحل  سيمار.  بوبات  املدرب  وإشراف 

ماستر« لراشد سعيد الشحي بقيادة الفارس أنطونيو 

فريزو وإشراف املدرب مصبح املهيري.

 

»فولسهود«  نجم الختام
ظفر »فولسهود« حلمد علي حمد احلمرور، بلقب الشوط 

»بالم  برعاية  متر   1600 ملسافة  واخلتامي  السابع 

بيتش تاورز« البالغ قيمة جوائزه 87 ألفًا و500 درهم، 

بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف املدرب مصبح 

املهيري، مسجاًل زمنًا قدره 01.38.19 دقيقة وبفارق 

نصف طول عن »تهديد« لسمو الشيخ أحمد بن راشد 

آل مكتوم بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف 

»رزين  الثالث  املركز  في  وجاء  كوستا.  مايكل  املدرب 

زافير  الفارس  بقيادة  الرحومي  سلطان  لسعيد  دبي« 

زياني وإشراف املدرب سالم بن غدير.
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افتتاح الموسم بمضمار الشارقة لونجين

الجواد "حكم" للوثبة للسباقات يتوج بكأس
سلطان بن خليفة 

دشن نادي الشارقة للفروسية والسباق موسم سباقاته 

اجلديد "2022-2023" بحفل سباق مثير وقوي أقيم 

على مضمار الشارقة لوجنني، شهد تألق املهر "حكم" 

للوثبة للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد 

أونيل،  دين  وقيادة  روال  دو  بإشراف جان  نهيان،  آل 

حيث توج بكأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة 

أشواط،   6 من  االفتتاحي  احلفل  وتألف  نهيان.  آل 

املالية  اجلوائز  مجموع  بلغ  فيما  خياًل،   71 مبشاركة 

املرصودة 300 ألف درهم.

حضور
بن  الله  عبد  الشيخ  تقدمه  كبير  احلفل  حضور  شهد 

الشارقة  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  القاسمي  ماجد 

الشحي  سعيد  محمد  واملهندس  والسباق،  للفروسية 

وسلطان  اخليل،  لسباق  اإلمارات  لهيئة  العام  املدير 

عون  وباتريك  الشارقة،  لنادي  العام  املدير  اليحيائي 

املدير اإلقليمي لشركة لوجنني.

 

"حكم" يعود لمنصات التتويج
عاد املهر "حكم" ملنصات التتويج بفوز غال، بعد أن غاب 

عنها منذ حتقيق فوزه األول بأول مشاركة له بالسباقات 

املوسم املاضي مبضمار العني، واستطاع التفوق بفارق 

نصف طول عن أقرب منافسيه في الشوط "انديس داي" 

بإشراف عبد الله احلمادي وقيادة ريتشارد مولن.

"ايه اف مرموق "يفتتح
خليفة  خالد  بشعار  مرموق"  اف  "ايه  املهر  افتتح 

النابودة،  إشراف أرنست أورتيل، وبقيادة تاج اوشي، 

لسباق  االفتتاحي  الشوط  في  خاطف  بفوز  احلفل 

هانديكاب،  باملوسم،  األول  لوجنني  الشارقة  مضمار 

اف  "ايه  ومتكن  متر،   1200 ملسافة  اإلمارات  إنتاج 

مرموق" من خطف الفوز في األمتار األخيرة من  املتقدم 

سيف  وقيادة  النيادي  خليفة  بإشراف  قوت"  اس  "ايه 

البلوشي ليتفوق عليه بفارق أنف. الفوز هو الثاني في 

مسيرة "ايه اف مرموق" الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، 

ابن الفحل "ايه اف البحر" الذي ابتدأ مشاركاته املوسم 

املاضي.

تتويج الفائزين

منافسات مثيرة

 

"صادق الوثبة" يقود ثالثي الوثبة
قاد املهر"صادق الوثبة" بإشراف جان دوروال، وقيادة 

على  للسباقات،  الوثبة  السطبالت  سيطرة  اونيل،  دين 

إنتاج  مبتدئة،  ثاني أشواط احلفل،  في  االولى  املراكز 

"مهاب"  ابن  ليفتتح  متر،   1000 ملسافة  اإلمارات، 

مسيرته في عالم السباقات بالفوز، ويتقدم في السباق 

باملركز  حل  الذي  الوثبة"  "جنم  باالسطبل  رفقائه  على 

الثاني بفارق طول ونصف الطول، و"مجد الوثبة" باملركز 

الثالث.

 

"ايه اف محير" يكمل الثنائية
أضاف اجلواد "ايه اف محير" بإشراف ارنست اورتيل 

ثانيًا  انتصارًا  رودريجوز،  مارسلينو  الفارس  وقيادة 

لشعار خالد خليفة النابودة ، في ثالث أشواط احلفل، 

أول  "مرهب"  ابن  ليسجل  متر،   2000 ملسافة  مبتدئة 

في  مشاركات  ثالث  شهدت  التي  مسيرته،  في  فوز 

صاحب  على  عنق  بفارق  ويتفوق  السابقة،  املواسم 

املركز الثاني "اوسيلوت" بإشراف جابر بيطار وقيادة 

خوسيه روزاليس.

 

"فرحان" يتألق بالرابع
فرض املهر "فرحان" بشعار اسطبالت الوثبة، بإشراف 

جان بيكوت، وقيادة بات دوبس كلمته في رابع األشواط، 

هانديكاب، إنتاج اإلمارات، ملسافة 1700 متر، ليهدي 

األربع سنوات  باحلفل، مهر  الثاني  فوزه  الوثبة  شعار 

التوالي، من خمس مشاركات،  الثاني على  حقق فوزه 

ويتفوق بفارق طول ونصف الطول عن صاحب املركز 

الثاني "مجدي" بإشراف عبد الله احلمادي وقيادة دين 

أونيل.

 

"الهدير" في الختام
بإشراف  شادويل  إلسطبالت  "الهدير"  اجلواد  اختتم 

هايد وقيادة دين أونيل احلفل بفوز كاسح في الشوط 

على  األصيلة  املهجنة  للخيول  هانديكاب،  اخلتامي، 

فرونت"  "وار  الفحل  ابن  وفرض  متر،   1200 مسافة 

كلمته على مجريات السباق، وتفوق بفارق كبير جتاوز 

13 طواًل من أقرب منافسيه "مربي األجيال" بإشراف 

راشد بورسلي وقيادة ريتشارد مولن الذي حل باملركز 

الثاني.

 

بإمارة  جديدة  فروسية  أندية  ثالثة 
الشارقة

كشف الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس 

والسباق عن توجيهات  للفروسية  الشارقة  نادي  إدارة 

محمد  بن  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  من صاحب 

القاسمي، حاكم الشارقة، بإنشاء ثالثة أندية للفروسية 

بإمارة الشارقة في املنطقة الوسطى وكلباء وخورفكان 

خلدمة أبناء املنطقة، وقال القاسمي إن العمل مبضمار 

املنطقة الوسطى حتت اإلنشاء حاليا.
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سباق

جوالت مهرجان منصور بن زايد بالمضامير األوروبية

"مشرف" يتوج بكأس زايد بفرنسا و"ديليريو"
يتألق في إيطاليا

حفلت جوالت مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن 

بامليادين  التي أقيمت   14 الـ  زايد آل نهيان، بنسخته 

كأس  سباق  أبرزها  كان  مثيرة  مبنافسات  األوروبية، 

للفئة  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 

األولى الذي أقيم مبضمار تولوز الفرنسي، واستضاف 

سمو  كأس  جولتي  اإليطالي  كبانيللي  روما  مضمار 

الوثبة  وكأس  )قوائم(،  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 

ستاليونز، فيما استضاف مضمار أجني الفرنسي كأس 

الوثبة ستاليونز ـ بري فردريك بوا .

 

دعم منصور بن زايد للخيول العربية
يأتي تنظيم املهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 

صناعة  تطوير  في  يساهم  والذي  الرئاسة،  ديوان 

سباقات اخليول في العالم، ودعم مساعي احلفاظ على 

سالالت اخليول العربية األصيلة، وتشجيع املربني على 

االهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

الرا صويا خالل تتويج الفائزين

كبانيللي ايطاليا

"مشرف" يكسب بتولوز
الكواري،  شعيل  بن  خلليفة  "مشرف"  اجلواد  حلق 

بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة اوليفييه بيلييه، بلقب 

كأس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للفئة 

األولى ملسافة 2200 متر، واملخصص للخيول العربية 

أقيم  والذي  فوق،  فما  سنوات  أربع  سن  في  األصيلة 

يوم االثنني 24/10/2022 مبضمار تولوز الفرنسي.

تنافس قوي 
يورو،  ألف   45 البالغة  املالية  اجلائزة  على  تنافس 

نخبة من اخليول، الفائزة بعدة سباقات مصنفة، وجاء 

السباق متكافئًا حتى املراحل النهائية قبل أن يخطف 

"مشرف" اللقب بفارق نصف طول عن الوصيف "شيزا" 

وقيادة  روهات  اف  بإشراف  العطية،  فهد  الله  لعبد 

وقدره  زمنًا  الفائز   اجلواد  وسجل  سيجوي.  فالنتني 

2:26:10 دقيقة، فيما جاءت في املركز الثالث بفارق 
عنق عن الثاني الفرس غير احملظوظة "موندا" للوسمية 

ديكالن  وقيادة  دوميللو،  توماس  بإشراف  ريسنج، 

باتريك ماكدنو.

 

أبطال  دوشيا"  و"زفيرو  "ديليريو" 
كابنيللي

جوداني،  ال  بإشراف  سيني،  لسي  "ديليريو"  توج 

الشيخة  سمو  كأس  سباق  بلقب  ديتوري،  اف  وقيادة 

سنوات  ثالث  عمر  للخيول  "قوائم"  مبارك  بنت  فاطمة 

الجواد مشرف مضمار تولوز

روما  مبضمار  أقيم  الذي  متر،   1800 ملسافة  فقط 

بقوة  تنافست  خيول   )8( واجتذب  اإليطالي،  كبانيللي 

على اجلائزة املالية البالغة 15 ألف يورو . وفي نفس 

احلفل مبضمار كابنيللي، حصد "زفيرو دوشيا" السبا 

اتزوري، وقيادة اس جيسا،  اس ار ال، بإشراف أي 

البالغ  كبانيللي(  )مضمار  ستاليونز  الوثبة  كأس  لقب 

جائزته 11 ألف يورو. 

 

"جيبولي دي جورا" نجم مضمار أجين
انتزع اجلواد "جيبولي دي جورا" لقب الوثبة ستاليونز 

فما  سنوات  أربع  عمر  للخيول  ـ  بوا  فردريك  بري  ـ 

فوق ملسافة 2500 متر البالغ جائزته 12 ألف يورو، 

السباق  وشهد  الفرنسي.  أجني  مبضمار  أقيم  والذي 

مشاركة )8( خيول، ومتكن "جيبولي دي جورا"  جلاي 

اوثر، بإشراف اس ار ساميون، وقيادة لوري فوالرد، 

وقدره  زمنًا  مسجل  مثير  أداء  بعد  اللقب  أحراز  من 

2:55:24 دقيقة.

تتويج ايطاليا كبانيللي
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جاء فوز اإلمارات بحق استضافة بطولة العالم للقدرة 

2022، بقرية بوذيب العاملية للقدرة باخلتم في أبوظبي، 
 ،2023 فبراير   25 إلى   20 من  الفترة  خالل  وذلك 

تعزيزًا للمكانة الريادية لدولة اإلمارات وإمارة أبوظبي 

في استضافة الفعاليات العاملية الكبرى. وأعلن االحتاد 

باستضافة  بوذيب  قرية  فوز  قرار  للفروسية،  الدولي 

إدارة  مجلس  اجتماع  خالل  الهام  العاملي  احلدث 

االحتاد الذي عقد  يوم 10 نوفمبر 2022 مبدينة كيب 

تاون في جنوب إفريقيا.

ملف متكامل
مبلف  تقدمت  قد  للقدرة،  العاملية  بوذيب  قرية  كانت 

بطولة  الستضافة  للفروسية  الدولي  لالحتاد  متكامل 

إقامتها  املقرر  من  كان  والتي   ،2022 للقدرة  العالم 

بإيطاليا،  املاضي  أكتوبر   22 إلى   19 من  الفترة  في 

لكن االحتاد الدولي للفروسية أعاد فتح باب التقدمي من 

تقام في الفترة من 20 إلى 25 فبراير 2023 

اإلمارات تفوز بحق استضافة مونديال القدرة 
بقرية بوذيب العالمية

قدرة

جديد لكل االحتادات الوطنية، بعد قراره بسحب تنظيم 

بطول  ذلك  مبررًا  اإليطالية،  فيرونا  مدينة  من  البطولة 

فترة التحضير، وكذلك املخاوف من تأثير عدم جاهزية 

املسارات على سالمة الفرسان.

من جهته قدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس 

احتاد اإلمارات للفروسية والسباق، التهنئة إلى القيادة 

العالم  بطولة  بتنظيم  اإلمارات  فوز  الرشيدة، مبناسبة 

املفتوحة للقدرة والتحمل في قرية بوذيب الدولية للقدرة 

باخلتم في أبوظبي، وحصولها على ثقة االحتاد الدولي 

للفروسية الستضافة هذه البطولة الكبرى.

متابعة منصور بن زايد
منصور  الشيخ  سمو  ومتابعة  بدعم  الريسي  وأشاد 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 

وحرص  الدولية،  بوذيب  قرية  مللف  الرئاسة،  ديوان 

التفاصيل  ويقدم  متميزًا،  امللف  يكون  أن  على  سموه 

تتوافق  حتتية  بنية  من  بوذيب،  قرية  جلهوزية  الدقيقة 

واخليول،  للفرسان  السالمة  توفر  العاملية  املعايير  مع 

تفوق  وحوافز  وأفكار  متفردة،  لوجستية  وخدمات 

أن  ميكن  وما  البطولة،  الستضافة  املطلوب  املستوى 

تقدمه اإلمارات من تسهيالت للمشاركني.

وقال الريسي: يعرب احتاد اإلمارات للفروسية والسباق 

عن سعادته بفوز قرية بوذيب الدولية للقدرة بتنظيم هذه 

البطولة العاملية التي جتمع نخبة الفرسان والفارسات 

من كل قارات العالم في أبوظبي، ليتنافسوا على لقب 

أكبر بطولة ينظمها االحتاد الدولي للفروسية في رياضة 

القدرة والتحمل. وأضاف ان احتاد اإلمارات للفروسية 

والسباق سيعمل على تقدمي كل الدعم لقرية بوذيب في 

تنظيم البطولة، والوصول بها إلى أعلى درجات النجاح 

التنظيمي املنشود.

ترحيب بالمشاركين
و قال : نتمنى التوفيق لفرسان اإلمارات املشاركني في 

هذه البطولة بإحراز اللقب لالحتفاظ به بعد أن سطروا 

به  وتوجوا  العاملي،  احملفل  هذا  في  اإلجنازات  أروع 

التي  املاضية  البطولة  أخرها  عديدة،  مرات  ببراعة 

لقبي  على  وحصولهم   2021 عام  إيطاليا  في  أقيمت 

البطل والوصيف. وأضاف نرحب في احتاد اإلمارات 

إمارات  في  املشاركني  بجميع  والسباق  للفروسية 

التي  للقدرة،  الدولية  بوذيب  قرية  وفي  والعطاء،  اخلير 

مليئة  إماراتية  بلمسة  بطولة  لهم  أنها ستقدم  في  نثق 

باحلب واإلبداع واإلبهار والتميز التنظيمي الذي درجت 

جعلها  ما  وهو  بضيوفها،  االحتفاء  في  عليه  اإلمارات 

وعاصمة  البطوالت،  كبرى  تنظيم  في  العالم  ثقة  محل 

للرياضة العاملية.

إجنمار دي فوس: مرافق ذات مستوى عاملي في بوذيب

 أكد االحتاد الدولي للفروسية أهمية قرار اسناد تنظيم 

بطولة العالم للقدرة لقرية بوذيب، وقال رئيس االحتاد 

إجنمار دي فوس : يبدي مجلس إدارة االحتاد الدولي 

الدائمة  واملرافق  التحتية  بالبنية  اعجابه  للفروسية 

وقدرة  بوذيب  قرية  توفرها  التي  العاملي  املستوى  ذات 

للرياضيني  اللوجستي  الدعم  املنظمني على ضمان كل 

من الفرسان واخليول في فترة زمنية قصيرة.

وأضاف تعد سالمة وأمن الرياضيني واخليول من أهم 

قرية  سجل  وكان  للفروسية،  الدولي  االحتاد  أولويات 

في  رئيسيًا  عاماًل  اخليول  برعاية  االلتزام  في  بوذيب 

أن  من  ثقة  على  نحن  و  لها.  البطولة  هذه  منح  قرار 

وأن  تنسى  ال  بطولة  رياضيينا  سيمنحون  املنظمني 

املكان سيفي بكل وعوده.

جوائز مالية قيمة للفائزين
خصصت اللجنة املنظمة لبطولة العالم للقدرة 2022 

في بوذيب جوائز مالية جلميع الفائزين مبا في ذلك فئة 

جائزة أفضل حالة خيل، ويبلغ إجمالي اجلوائز املالية 

للفرق واألفراد وجائزة أفضل حالة خيل مليوني درهم. 

يذكر أن قرية بوذيب نالت تقدير عاملي خاص لوجود 

حتتوي  جيدة  بصورة  ومجهزة  حديثة  بيطرية  عيادة 

باملوجات  والتصوير  الرقمية،  السينية  األشعة  على 

ان  كما  األخرى،  التشخيص  الصوتية، وخدمات  فوق 

املوظفني، والبيطريني، وفنيي املختبرات مؤهلني تأهيال 

البيطرية  البوابات  من  بالقرب  العيادة  وتقع  عاليا، 

عالج  واسطبالت  الفحص،  مناطق  وتشمل  املركزية، 

اإلدارية.  املراقبة  مناطق  إلى  باإلضافة  اخليول 

 ،2004 العام  في  إنشائها  منذ  بوذيب  قرية  وشهدت 

االحتاد  إشراف  حتت  وبطولة  سباقًا   147 تنظيم 

الدولي للفروسية، و153 سباقًا وبطولة حتت إشراف 

احتاد اإلمارات للفروسية.

انجمار دي فوس

من سباقات القدرة في قرية بوذيب

صورة ارشيفية لقرية بوذيب
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 ،)SS( الشامسي إلسطبالت  الفارس سعيد أحمد  توج 

بكأس الوصل ملسافة 119 كلم أول سباقات مدينة دبي 

 – للموسم اجلديد )2022  للقدرة  الدولية  السلم  بسيح 

2023(، الذي أقيم االثنني 7 نوفمبر 2022، مبشاركة 

72 فارساً وفارسة. ويأتي كأس الوصل ضمن 7 سباقات 

لإلسطبالت اخلاصة تنظمها مدينة دبي الدولية هذا املوسم.

 

الفوز الثاني للشامسي مع "بولي" 
يعتبر فوز الشامسي مع احلواد "بولي" الثاني لهما، فقد 

توجا بلقب سباق حتا في فبراير املاضي املوسم املاضي 

مبدينة دبي الدولية.  وجنح الشامسي في حتقيق اللقب في 

هذا السباق بعد تصدره من البداية حتى النهاية مستفيدًا 

من قوة جواده، قاطعا املسافة الكلية للسباق والبالغة 119 

في أول سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة 

سعيد الشامسي يهدي إسطبالت )SS( لقب كأس الوصل 

العظب يتوج الفائزين بالمراكز الثالثة األولى

قدرة

بلغ  وقدره 4:26:49 ساعات، مبعدل سرعة  بزمن  كلم 

26.7 كلم/ ساعة، وجاء في املركز الثاني الفارس منصور 

خميس محمد على صهوة "ابيكس اركبيالد" إلسطبالت 

وكان  ساعات،   4:26:50 وقدره  زمناً  مسجالً  زعبيل، 

املركز الثالث ايضا من نصيب إسطبالت زعبيل عن طريق 

الفارس عبد الله العامري على صهوة " بابوجن األندلس" 

بزمن وقدره 4:26:53 ساعات.

واحتلت املركز الرابع الفارسة ميثاء محمد القبيسي على 

صهوة »سي إل كوبالي« السطبالت زعبيل مسجلة زمنًا 

الفارس  املركز اخلامس  ونال  قدره 4.26.54 ساعات، 

األورغوياني برايان اجنيلو على صهوة »اس ام بورشي« 

السطبالت )SS( مسجالً زمناً قدره 4.27.08 ساعات.

قوة إثارة 
على الرغم من صدارة البطل للسباق في جميع املراحل، 

املرحلة  في  خصوصا  قوية  منافسة  وجد  كان  انه  الى 

االخيرة، وقد متيز السباق في بدايته بالقوة واإلثارة، فقد 

حرص فرسان املقدمة على احملافظة على مراكزهم مع 

تبديالت طفيفة خالل املراحل املختلفة، كما شهد تكتيكات 

وخطط للتحكم في السرعة ناسبت األجواء.

 

جاهزية عالية إلسطبالت )SS( وزعبيل  
 )SS( كشف السباق قوة إعداد وجتهيز خيول اسطبالت

وزعبيل للموسم اجلديد، حيث حقق فرسان زعبيل 4 مراكز 

 SS ضمن العشرة األوائل فيما حقق فرسان اسطبالت

لبقية  قويا  انذاراً  النتيجة أيضا  3 مراكز. وترسل هذه 

بطل السباق لدى خط النهاية

العظب يتوج بطل السباق

نفس  على  سيواصالن  وزعبيل   )SS( بأن  اإلسطبالت 

حيث  املواسم   خالل  عليها  حافظا  التي  مستوياتها 

يشكالن قوة هائلة في سباقات اإلسطبالت اخلاصة وظال 

يهيمنان على معظم األلقاب.

 

تتويج الفائزين
عيسى  محمد  دكتور  اللواء  قام  السباق  انتهاء  عقب 

دبي  لنادي  العام  املدير  اإلدارة  مجلس  عضو  العظب، 

املركز  وصاحب  والوصيف  البطل  بتتويج  للفروسية، 

الثالث، وبجانب الكؤوس خصصت جوائز مالية للفائزين 

حيث ينال صاحب املركز األول مبلغ 200 ألف درهم، 

ألف   160 والثالث  درهم،  ألف   180 الثاني  واملركز 

درهم، فيما نال أصحاب املراكز من الرابع إلى العاشر 

مبالغ مالية قيمة.
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شاركت جمعية اإلمارات للخيول العربية، في الفترة من  

18-23 أكتوبر 2022 في فعاليات النسخة ال13 من 

"معرض الفرس للجديدة" مبدينة اجلديدة باململكة املغربية 

حتت رعاية العاهل املغربي امللك محمد السادس، بشعار 

"الفرس عامال للتنمية املجالية". وحققت اجلمعية العديد من 

املكاسب من خالل تلك املشاركة، أبرزها توقيع اتفاقية 

تعاون مع معرض الفرس للجديدة، والنتائج املميزة للمرابط 

اإلماراتية في البطولة الدولية، فضال عن تقدمي عدد من 

الفقرات أبرزها احملاضرة التثقيفية حول اخليول العربية 

الصحراوية.

توقيع اتفاقية تعاون
وقعت جمعية اإلمارات للخيول العربية، اتفاقية تعاون مع 

لتوطيد  دعماً  املغربية،  باململكة  للجديدة  الفرس  معرض 

معرض الفرس للجديدة بالمغرب 

مشاركة فعالة لجمعية اإلمارات للخيول العربية 

الحربي يتوج خيول مربط عجمان

جمال الخيل

من  أرحب  افاق  الى  بينهما  العالقات  اواصر  وتطوير 

التعاون. ووقع على املذكرة محمد أحمد احلربي املدير العام 

للجمعية، فيما وقع عن معرض الفرس الدكتور احلبيب 

مرزاق مندوب املعرض. وتأتي اتفاقية التعاون استمرارا 

جلهود اجلمعية في تعزيز العالقات مع مختلف املؤسسات 

العربية  اخليول  أنشطة  تطوير  بهدف  بالعالم  الوطنية 

واإلداري  الفني  املستوى  لرفع  واالستفادة من اخلبرات 

والتنظيمي ملختلف لبطوالت ومنافسات عروض اجلمال.

فعاليات متنوعة
من  عدد  في  العربية  للخيول  اإلمارات  جمعية  شاركت 

الفعاليات التي شملت تقدمي محاضرة تثقيفية عن اخليل 

وحتدث  املطروشي،  محمد  قدمها  الصحراوية  العربية 

خاللها عن الدماء البدوية الصافية فيما يخص األرسان 

واملرجعيات التاريخية اخلاصة باخليل عند القبائل العربية. 

كما قدمت اجلمعية عدد من الفقرات التفاعلية في املعرض 

متثلت في جائزتني ملسابقة التواصل االجتماعي، وجائزتني 

مت السحب عليهما من قبل اجلمهور الزائر للمعرض.

10 ألقاب للمرابط اإلماراتية
ختام  خالل  ملونة  ألقاب   10 اإلماراتية  املرابط  حققت 

فعاليات البطولة الدولية جلمال اخليل العربية بواقع 4 ألقاب 

ملربط دبي، و3 إلسطبالت األريام، ولقبني ملربط عجمان، 

ولقب واحد جمعة محمد الشميلي. وافتتحت اإلنتصارات 

اإلماراتية املهرة "دي نهب" ملربط دبي للخيول العربية والتي 

اللقب  ونالت  املهرات،  بطولة  في  الذهبي  اللقب  أحرزت 

الفضي رفيقتها في املربط "دي رميه"، فيما كان اللقب 

محمد الحربي يتوج أحد الفائزينالبرونزي من نصيب "األريام الظنة" السطبالت األريام.

تألق "ع ج براكة" و"دي شرط" 
الذهبي  اللقب  عجمان،  ملربط  براكة"  ج  "ع  حصدت 

أوليفيا"  فرح  اس  "اس  وأهدت   األفراس،  لبطولة 

نفس  في  البرونزي  اللقب  الشميلي،  محمد  جمعة 

مجددا  للصدارة  دبي  مربط  خيول  وعادت  الفئة، 

األمهار  بطولة  صدارة  شرط"  "دي  اعتلى  عندما 

للمهر  الفضي  اللقب  تاركًا  الذهبي،  اللقب  حاصدًا 

"األريام حشيم" السطبالت االريام، فيما ذهب اللقب 

للشيخ  مشهور"  ام  "اس  الى  الفئة  لنفس  البرونزي 

"األريام شكالن"  سعيد بن جمعة آل مكتوم. وحصد 

الفحول،  لبطولة  الذهبي  اللقب  االريام،  السطبالت 

 " الفضي  اللقب  ونال  الثاني  املركز  في  حل  فيما 

ملربط عجمان. ادميرال" 

خالل البطولة
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النهائية  البطوالت  خالل  دبي،  مربط  خيول  خطفت 

)الساللة  العربي  للجواد  الدولي  الشارقة  ملهرجان 

اختتمت  الذي  عشر،  السادسة  بنسخته  املصرية( 

فعالياته يوم السبت 15 أكتوبر بالصالة املغطاة بنادي 

املهرجان  نظم  الذي   ، والسباق  للفروسية  الشارقة 

بالتعاون مع هيئة املنطقة احلرة ملطار الشارقة الدولي 

- سيف زون - الراعي الرسمي للمهرجان، وبالتعاون 

مع جمعية اإلمارات للخيول العربية.

 

رعاية كريمة
حظي املهرجان برعاية كرمية من صاحب السمو الشيخ 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

جوادًا   56 مشاركة  وشهد  الشارقة،  حاكم  األعلى 

حصد 7 ألقاب ملونة

مربط دبي يهيمن على ذهب الساللة المصرية 
بمهرجان الشارقة

ويعد  الدولة،  إسطبالت  و  وأندية  مرابط  مختلف  من 

ملسابقات  األوروبية  الهيئة  قبل  من  معتمدًا  املهرجان 

اخليل العربية األصيلة "اإليكاهو"، حيث اعتمدت جميع 

من  والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي  في  املهرجانات 

دبي  مربط  خيول  وحصدت  املوسم.  لهذا  الهيئة  قبل 

وفضية،  ذهبية،  رباعية  على  اشتملت  ملونة  ألقاب   7
مربط  خيول  من  كل  واحد  لقب  نال  فيما  وبرونزيتان، 

وراشد  الشميلي،  وخالد  العز،  ومربط  اخليمة،  رأس 

العتيبة، وفيصل الرئيسي.

 

حضور 
ماجد  بن  الله  عبد  الشيخ  من  كل  الفعاليات  وحضر 

والسباق،  للفروسية  الشارقة  نادي  رئيس  القاسمي 

والشيخ عبد الله بن محمد علي آل ثاني، ومحمد احلربي 

املدير العام جلمعية اإلمارات للخيول العربية، والدكتور 

غامن الهاجري األمني العام الحتاد اإلمارات للفروسية، 

لنادي  العام  املدير  اليحيائي  خليفة  محمد  وسلطان 

املدير  التوحيدي  ومحمد  والسباق،  للفروسية  الشارقة 

بوهارون  عيسى  و  العربية،  للخيول  دبي  ملربط  العام 

ممثل هيئة املنطقة احلرة مبطار الشارقة الدولي، وعبد 

للخيول  دبي  ملربط  التنفيذي  املدير  املرزوقي  العزيز 

العربي.

 

"دي عبير" تفتتح
واستهلت "دي عبير" األلقاب الذهبية ملربط دبي، عندما 

الثاني  املركز  في  وجاء  املهرات،  بطولة  بلقب  ظفرت 

تتويج مربط دبي

جمال الخيل

وحصلت على اللقب الفضي املهرة "بسمة العز" ملربط 

العز، فيما نالت  "دي عناية" ملربط دبي  اللقب البرونزي. 

وأضاف "دي فيصل" الذهبية الثانية ملربط دبي، عندما 

واللقب  الوصافة  تاركا  األمهار،  بطولة  اعتلى صدارة 

الفضي  للمهر "فخر الشموخ" خلالد محمد راشد بن 

"شاهد  البرونزي  اللقب  نال  بينما  الشميلي،  رشدوه 

الزبير" لراشد خلف أحمد العتيبة.

 

سيطرة على بطولة األفراس
لبطولة  الثالثة  األلقاب  دبي  مربط  خيول  وحصدت 

األفراس، بعد أن نالت اللقب الذهبي "دي امنية"، تلتها  

دي   " الفضي  اللقب  على  وحصلت  الثاني  املركز  في 

أميرية". وضاعف  "دي  بالبرونز  اكتفت  فيما  كحايل"، 

باللقب  توج  عندما  دبي  مربط  ألقاب  غلة  ممزر"  "دي 

الفضة  ونال  الوصافة  على  وحصل  للفحول،  الذهبي 

"آر ايه كيه الوليد" ملربط رأس اخليمة، فيما نال اللقب 

البرونزي "دي لباد" لفيصل عبد الله الرئيسي.

أحدى المهرات تستعرض جمالها

من منافسات المهرات
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بوابة  المحلي  اإلنتاج  التوحيدي: 
لإلنجازات 

مربط  عام  مدير  التوحيدي  محمد  املهندس  قال 

بل  والتألق،  اإلجناز  "هذا  العربية:  للخيول  دبي 

للدعم  نظرًا  املهرجان  ألقاب  معظم  على  والسيطرة 

لفارس  السامية  التوجيهات  ووفق  الكرمية  والرعاية 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  العرب 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 

الوطنية  للجهود  تثمينًا  ويأتي  الله،  حاكم دبي، رعاه 

بوابة  يعتبر  الذي  احمللي  اإلنتاج  تطوير  تعمق  التي 

الثابت  املبدأ  يرسخ  وهذا  العاملية،  لإلجنازات  كبرى 

عالم  مع  التفاعلي  ومنهجه  دبي  مربط  فلسفة  في 

معربًا  وتطورها،  نشاطها  ومجاالت  العربية  اخليل 

حققه  ملا  البالغة  سعادته  عن  حديثه  نهاية  في 

اخليول،  موسم  بداية  في  أنه  وخاصة  دبي،  مربط 

البطوالت  من  مزيد  لتحقيق  احلافز  وبالتأكيد سيمثل 

منافسات  كافة  مستوى  وعلى  املوسم،  بقية  خالل 

واخلارجية. احمللية  الفروسية 

التوحيدي والمرزوقي خالل تتويج أحد خيول مربط دبي 

المهندس محمد التوحيدي

جمال الخيل

خالل العروض

القوام المتناسق من مميزات الخيل العربية
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العربي  للجواد  الشارقة  مهرجان  ختام  فعاليات  شهدت 

-اإلنتاج احمللي- بنسخته التاسعة عشر، منافسات مثيرة 

وشيقة أكدت على الوفرة واجلودة التي يتمتع بها اإلنتاج 

احمللي لدولة اإلمارات. وشهد اخلتام الذي أقيم يوم األحد 

5 نوفمبر 2022 تألق خيول مربط البداير للشيخ محمد بن 

سعود القاسمي، التي حققت 4 ألقاب ملونة، فيما حقق كل 

من مربط دبي ومربط عجمان 3 ألقاب ملونة لكل منهما من 

جملة 18 لقباً تنافست عليها املرابط املختلفة.

رعاية وحضور
أقيمت الفعاليات برعاية كرمية من صاحب السمو الشيخ 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى 

حاكم الشارقة، ونظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق. 

وشهد املهرجان الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس 

مهرجان الشارقة للجواد العربي - اإلنتاج المحلي 

تألق خيول البداير ودبي وعجمان في منافسات الختام 

محمد بن سعود يتسلم جائزة فوز أحد خيوله

 منافسات قوية خالل العرض

جمال الخيل

دائرة املالية املركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد 

القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ 

حمد بن علي آل ثاني، والدكتور غامن الهاجري أمني عام 

احتاد اإلمارات للفروسية، ومحمد احلربي مدير عام جمعية 

اإلمارات للخيول، ومحمد التوحيدي املشرف العام ملربط 

دبي للخيول.

"دي شيخة" و"ع ج العال" األجمل 
افتتحت منافسات البطوالت، املهرة "دي شيخة" ملربط دبي، 

التي توجت باللقب الذهبي لبطولة املهرات بعمر سنة، تاركة 

املركز الثاني واللقب الفضي للمهرة "ميساء البداير" ملربط 

البداير، بينما نالت اللقب البرونزي "ع ج رسيل" ملربط 

عجمان. وحصدت "ع ج العال" ملربط عجمان، اللقب الذهبي 

للمهرات )عمر 2 و 3 سنوات(، وحلت في املركز الثاني 

ونالت اللقب الفضي "دي رامة" ملربط دبي، وحصلت "مريان 

البداير" ملربط البداير على اللقب البرونزي.

"ع ج سلوانة" بطلة األفراس 
توشحت "ع ج سلوانة" السطبالت إمارا، باللقب الذهبي 

لألفراس، فيما احتلت املركز الثاني ونالت الفضة "د ي 

غرام" ملربط دبي، وحلت في املركز الثالث وحصلت على 

اللقب البرونزي "ع ج بنفسج" ملربط عجمان.

"تاج" يظفر بلقب األمهار 
توج "ع ج تاج" خلليفة علي بن غنيم الكتبي، بذهبية األمهار 

عمر سنة، تاله في املركز الثاني ونال اللقب الفضي "اي 

اس تبر" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، فيما اكتفي 

باملركز الثالث ونال البرونز "اتش ايه الشامخ" حلمد محمد 

حسنوه احلبسي.

وتألقت خيول مربط البداير في بطولة األمهار )عمر 2 و 3 

سنوت( ، حيث حصد "مزيون البداير" اللقب الذهبي، ونال 

رفيقه في املربط "جميل البداير" اللقب الفضي، فيما ذهب 

اللقب البرونزي للمهر "ع ج نبار" لسعيد مصبح الكعبي.

"شهوان الهاجر" بطل الفحول
ظفر "شهوان الهواجر" للدكتور غامن الهاجري، باللقب 

اللقب  ونال  الثاني  املركز  في  وجاء  للفحول،  الذهبي 

حل  فيما  اخليمة،  رأس  ملربط  مشجي"  "دي  الفضي 

بن  الله  عبد  للشيخ  زين"  ايه  "اي  البرونز  ونال  ثالثًا 

ماجد القاسمي.

عبدالله القاسمي خالل تتويج أحد خيوله
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خالل التتويج

الحربي ومرزاق خالل توقيع االتفاقية

جمال الخيل

الحربي: تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
من جانبه أكد سعادة محمد أحمد احلربي املدير العام 

اإلمارات  جمعية  أن  العربية،  للخيول  اإلمارات  جلمعية 

للخيل العربية تسعى من خالل هذه االتفاقية إلى تعزيز 

العالقة مع الهيئات واملؤسسات الصديقة التي تعمل في 

مجال تنظيم أنشطة وفعاليات اخليل العربية . وقال: "مد 

جسور التعاون مع مثل هذه املؤسسات يتيح لنا فرصة 

االستفادة من التجارب وتبادل اخلبرات في جميع املجاالت 

الفنية واإلدارية والتنظيمية وغيرها، واملشاركة اإلماراتية 

في نسخة هذا العام تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات للخيل 

العربية، التي تستهدف دعم اخليول العربية األصيلة في 

جميع أنحاء العالم، وذلك مبتابعة الشيخ زايد بن حمد آل 

نهيان نائب رئيس اجلمعية". وتابع احلربي: "مشاركتنا هذه 

املرة جاءت مميزة من خالل النتائج الكبيرة خليول املرابط 

اإلماراتية في البطولة الدولية جلمال اخليل العربية، وكذلك 

األنشطة العديدة التي قامت بها اجلمعية مثل احملاضرة 

تتويج مربط دبي

عبد العزيز المرزوقي

المطروشي خالل المحاضرة التثقيفية عن الخيول العربية

التي قدمها محمد املطروشي". واختتم  القيمة  التثقيفية 

احلربي حديثه متوجها بالشكر الى إدارة جمعية الفرس 

للجديدة التي هيأت كل السبل إلجناح احلضور اإلماراتي 

في املعرض وحرصهم على تذليل الصعاب، مشيرا إلى ان 

هذا التعاون في املجال الرياضي يساهم في دعم أواصر 

الصداقة واحملبة بني شعبي اإلمارات واملغرب.

التوحيدي: دعم كبير
أشاد املهندس محمد التوحيدي املشرف العام مدير عام 

مربط دبي للخيول العربية بالنتائج الذهبية خليول املربط في 

البطولة الدولية جلمال اخليل العربية األصيلة، وباملشاركة 

اإلماراتية املتميزة التي قادها مربط دبي في ختام البطولة. 

وقال التوحيدي:" البطولة التي تصنف من فئة )أ( حسب 

أنظمة الواهو أصبحت حدثا عامليا بني أققوى البطوالت 

الدولية. لذلك نحرص على أن تكون مشاركتنا ندية جتاه 

املرابط الكبرى من الوطن العربي وأوربا. لقد حققنا الهدف 

من املشاركة ونالت خيولنا كل أنواع املعادن النفيسة ولقب 

أعلى معدل في البطولة، وهو ما منحنا املركز األول وقاد 

اإلمارات لتكون في الصدارة بني الدول املتبارية". وأضاف 

البطولة  من  املقبلة  النسخ  تكون  أن  نتوقع  التوحيدي:" 

أكثر استقطابا للمرابط اخلليجية واتساع حجم املشاركة 

اإلماراتية ملا تتمتع به مرابطنا من دعم كبير من القيادة 

السامية الرشيدة. العالقات األخوية الراسخة بني قيادة 

البلدين اإلمارات واململكة املغربية جعلتنا حريصني على 

رفع مستوى إجناح البطولة، وقد حتقق ذلك بقيادة مربط 

دبي ومرابطنا الوطنية".

المرزوقي: شكر وامتنان
التنفيذي  املدير  املرزوقي  العزيز  أعرب عبد  من جهته 

من  للمربط  البالغة مبا حتقق  عن سعادته  دبي  ملربط 

باألجواء  منوها  باملغرب،  الدولية  البطولة  في  تألق 

املرزوقي:"  وقال  والتحكيمية.  واللوجستية  التنظيمية 

كل التفاصيل كانت في مستوى طموح منظمي البطولة 

في  تامة  بأريحية  شعرنا  وقد  املشاركني.  وانتظارات 

متميزة  وكانت  كبيرة  البطولة  املشاركة.  مراحل  كل 

معرض  فعاليات  ضمن  أقيمت  وأنها  خاصة  وشيقة، 

الفرس للجديدة الذي يعد أحد أهم املعارض دوليا.

وفي  اإلماراتية  املرابط  مشاركة  املرزوقي":  وقال 

وحققت  للغاية  جيدة  كانت  دبي،  مربط  مقدمتها 

به  تتمتع  ملا  تقدير  من  نستحق  ما  ومنحتنا  أهدافها 

خيولنا من جودة عاملية عالية. اليسعني إال أن أجدد 

الشيخ  السمو  صاحب  لسيدي  واإلمتنان  الشكر 

دبي  مربط  إبداع  على  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

باملركز  البطوالت  كل  في  ليكون  الالمحدود  ودعمه 

الشيخ  سمو  لسيدي  بالشكر  وأتقدم  عامليا.  األول 

منصور بن زايد آل نهيان على دعمه للفريق الوطني 

اخلطوات  كافة  وتسهيل  البطولة  في  املشارك 

لدولتنا". الدولية  باملكانة  تليق  إماراتية  ملشاركة 
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سجل مربط دبي للخيول العربية إجنازات جيدة خالل 

إلى احملطة  2022، وصوال  املوسم اخلارجي األخير 

مع  بالتزامن  الدولية  اجلديدة  بطولة  في  األخيرة  قبل 

معرض الفرس للجديدة باململكة املغربية، وقبيل احملطة 

النهائية للموسم ببطولة العالم التي ستقام بالعاصمة 

الفرنسية من 17 إلى 19 نوفمبر. 

األول تاريخيا
مربط  تألق  املوسم،  لهذا  الدولية  مشاركاته  أولى  في 

اخليل  جلمال  الدولية  فيسوفيو  درع  بطولة  في  دبي 

املهر  نال  بإيطاليا، حيث  أقيمت  التي   2022 العربية 

املتميز دي فارع ذهبية املهور. 

حقق خالله العديد من اإلنجازات  

مربط دبي يسجل موسما خارجيا متميزًا

جمال الخيل

جوائز مربط دبي خالل الموسم الخارجي

من  أقل  كونها  من  الرغم  على  وكانت احلصيلة جيدة 

املتوقع لسبب قاهر. فقد أحرز بطل العالم الفحل دي 

الفحل  اجلديد  العاملي  اإلنتاج  أيقونة  من  وهو  شرار 

دي سراج والفرس العاملية إف تي شيال ذهبية املهور، 

سراج  دي  من  أيضا  وهي  جنالء  دي  املهرة  ونالت 

فضية املهرات بعمر السنة، في حني اكتفت املهرة دي 

جنالء في النهائي بالوصافة رغم تفوقها في املنافسات 

برصيد 93.42 نقطة. 

في  الدولية  منتون  بطولة  ختام  في  دبي  مربط  حقق 

دورتها األخيرة عددا من ألقاب األفضلية، لقب أفضل 

البطولة  في  منتج  فحل  أفضل  ولقب  ومالك،  مربي 

املعاصر  العاملي  اإلنتاج  أيقونة  ابن  سراج  دي  مع 

رأس  أفضل  لقب  نال  كما  رشيم.  إل  إيه  إف  الفحل 

الواعدة  للمهرات بعمر السنة وكان من نصيب املهرة 

السنتني  بعمر  للمهور  رأس  أفضل  ولقب  إكسبو،  دي 

مع املهر العاملي دي شرار.

ستروهن الذهبية
وفي بطولة ستروهن األملانية الدولية، جدد مربط دبي 

وأكد  والبرونز،  والفضة  الذهب  بنيله  املتميز  حضوره 

كرمه اإلنتاجي مبنح املرابط العاملية بعضا من بصماته 

إحراز  من  جهراء  دي  الفاتنة  املهرة  متكنت  الذهبية. 

من  راسل،  دي  املهر  متكن  كما  الذهبية.  امليدالية 

الفحل إف إيه إل رشيم من نيل امليدالية الفضية. ثم 

عزز املهر دي فارع حصيلة املربط بانتزاع البرونزية 

خلف رفيقه دي راسل بتألق واثق. 

بريق براغ وبيرغامو
براغ  بطولة  في  الذهبي  حضوره  دبي  مربط  وأعاد 

الدولية التي حقق فيها على مدى 10 سنوات أفضلية 

وبرونزية،  وفضية  ذهبيتني  بإحراز  واأللقاب،  املعادن 

رشيم،  إل  إيه  إف  مع  الذهبية  على صورته  محافظا 

دي  واملهرات  املهرور  مثل  أسماء  سطرتها  والتي 

يارا  ودي  مميزة  ودي  غرام  ودي  غالية  ودي  جهراء 

بطولة  وفي  شام.   ودي  شعلة  ودي  رشيم  ابن  ودي 

بيرغامو الدولية بإيطاليا، استطاع مربط دبي أن يؤكد 

مكانته اإلنتاجية النوعية التي دأب على توقيعها بتميز 

منذ 1917 خاصة، وذلك بنيله ذهبية األمهار مع املهر 

دي شاهني. 

قيادة "كل األمم" 
في النسخة 38 من بطولة كأس كل األمم 2022 في 

أملانيا، أكد مربط دبي قيادته التاريخية كأفضل مربط 

في تاريخ البطولة وأفضل مربط في العالم. وقد مت له 

ذلك بإحرازه كأسني ذهبيتني وكأسني فضيتني، ولقب 

لألبطال  منتج  فحل  أفضل  ولقب  منتج،  مربط  أفضل 

املتميز  اجلديد  العاملي  اإلنتاج  فحل  نصيب  من  كان 

دي سراج ابن أيقونة اإلنتاج العاملي املعاصر الفحل 

إف إيه إل رشيم الذي الزال يتقاسم مع وريثه احليوي 

التوحيدي و المرزوقي خالل التتويج في بطولة كل األمم

الفحل "ايه اف الرشيم" وابنه الفحل "دي سراج"

دي سراج أمجاد جودة اإلنتاج. كما قاد مربط دبي 

ومالك  مربي  بلد  أفضل  لقب  نيل  إلى  اإلمارات  دولة 

قياسي  إجناز  حتقيق  من  مكنته  حصيلة  األمم.  بني 

متكن  عاما.   38 مدى  على  البطولة  تاريخ  في  جديد 

من السيطرة الكاسحة بإحراز كأس ذهبية مع املهرة 
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دي جنلة وهي من الفحل دي سراج، وفضية الوصافة 

وهو  شرار  دي  املهر  وتألق  رسيل.  دي  شقيقتها  مع 

من الفحل دي سراج والفرس العاملية العتيدة إف تي 

منافس  من  له  يجد  ولم  ذهبي خاص،  بامتياز  شيال، 

نال  الذي  شهار  دي  الوصيف  املهر  غير  امليدان  في 

الكأس الفضية.

األول في الجديدة 
وفي البطولة الدولية جلمال اخليل العربية التي تزامنت 

مع معرض الفرس للجديدة باململكة املغربية، مبشاركة 

إماراتية قوية ضمت كال من مربط دبي ومربط عجمان 

دبي  مربط  احتل  اجلواهر،  ومربط  األريام  ومربط 

الوطنية  املرابط  متصدرا  البطولة  في  األول  املركز 

والدولية املشاركة.

جمال الخيل

وحقق الذهب لدبي كل من املهرة دي نهب من الفحل 

رويال كالورز، واملهر دي شرط من الفحل إكسكاليبور 

فضية  رمية  دي  الفرس  وأحرزت  ذهبية.  إيه  إي 

التوحيدي والمرزوقي مع كؤوس مربط دبي

األفراس من الفحل العاملي دي سراج، بينما نال ملهر 

"اس ام مشهور من الفحل دي سراج واململوك للشيخ 

سعيد بن جمعة آل مكتوم برونزية املهور.
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الذي  العاملي  مزاده  العربية  للخيول  دبي  مربط  اختتم 

أقيم بالقاعة املغطاة باملربط بتنظيم اإلمارات للمزادات. 

وسجل مزاد دبي العاملي الذي شهد إقباال واسعا من 

اجلمهور الكبير من عشاق اخليل العربية األصيلة وعبر 

البث املباشر، جناحا قياسيا عبرت عنه األرقام الكبيرة 

التي حتققت.

 

"دي لين" أغلى الخيول
رقما  دبي  ملربط  احمللي  اإلنتاج  من  خيال   35 حققت 

 33 و  ماليني   8 بلغت  املزاد  مداخيل  في  جدا  جيدا 

ألف درهم، وتصدرت أعلى سعر بينها املهرة "دي لني" 

درهم،  ألف  و200  مليون  قدره  مببلغ  بيعها  مت  التي 

وهي تنحدر من بطل العالم مرتني فحل اإلنتاج العاملي 

وبيعت  مهى".  "دي  الفرس  ومن  سراج"  "دي  اجلديد 

املهرة "دي دوالي" مببلغ 600 ألف درهم، واملهرة "دي 

مزاد مربط دبي  

8 ماليين درهم حصيلة بيع 35 خياًل و "دي لين" األغلى

وداد"  بقيمة 700 ألف درهم، وغيرها من درر إنتاج 

دبي اخلالص. 

شبوات من فحول عالمية
عددها  شبوات مت حصر  على  مزايدات  املزاد  تضمن 

في أربع شبوات حقق منها البطل العاملي الفحل "دي 

وحقق  درهم،  ألف   160 األعلى مببلغ  السعر  سراج" 

والده أيقونة اإلنتاج العاملي الفحل "إف إيه إل رشيم" 

سعر 150  ألف درهم، تاله الفحل "دي شيماز" وفي 

ثم  درهم،  ألف   65 بسعر  باملزادات  له  شبوة  أول 

"إكسالت" بسعر 50 ألف درهم.

التوحيدي: إنتاج األبطال
أشاد املهندس محمد التوحيدي املشرف العام مدير عام 

مربط دبي للخيول العربية باإلقبال الواسع على املزاد 

الذين  واملالك  للمرابط  التهاني  وقدم  الكبير.  وجناحه 

املواصفات  إنتاجا متكامل  ونالوا  املزاد  استفادوا من 

املطابقة ألصالة وجمال اخليل العربية. وقال التوحيدي:" 

هذا النجاح دليل على الثقة العاملية التي نالها إنتاجنا 

كل  ومع  به،  نقوم  متواصل  لعمل  ثمرة  وهو  احمللي. 

لتحقيق  العلمية،  أو  والذهنية  والزمنية  املادية  تكاليفه 

هدف عظيم نتقاسم ثمراته مع كل مرابط العالم، وهو 

ما يسهم بقوة في الوصول إلى الهدف األسمى وهو أن 

نكون في املقدمة واملركز األول، في احملافظة على اخليل 

العربية وتطويرها، وضمان قيادة انتشارها عبر العالم. 

واملزاد جسد هذا الهدف حقيقة في الواقع. فمزاد بعد 

مختلف  من  املرابط  بني  احمللي  إنتاجنا  ينتشر  آخر 

لديها.  واإلنتاج  التملك  جودة  ويعزز  العالم،  مناطق 

مربط دبي اليعرض ويبيع خيوال لعمالئه ولكنه ينتج لهم 

األبطال وتلك قيمة سعت إلى حتقيقها وحققتها الرؤية 

جمال الخيل

أحد الخيول المعروضة في المزاد

النبيلة لصانع مربط دبي فارس العرب والعالم صاحب 

نائب رئيس  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد  السمو 

الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله".

 

المرزوقي: طلب مستمر
املزاد  بنجاح  عن سعادته  املرزوقي  العزيز  عبد  أعرب 

وحتقيقه للمبتغى منه، مؤكدا أن اخليول املباعة تستحق 

أن تكون لبنة قوية من لبنات تطوير املرابط التي حرصت 

على شرائها. وقال املرزوقي:" إنتاجنا احمللي ومن كل 

كثير  لصالح  وإنتاجية  بطولية  إجنازات  املزادات حقق 

من املرابط الوطنية والدولية. وبالنسبة ملزاد مربط دبي 

اإلنتاج،  أجود  من  كبيرة  مجموعة  ضم  فقد  العاملي 

املستفيدة".  املرابط  تطوير  في  سريع  أثر  له  وسيكون 

وأضاف املرزوقي: "واليزال الطلب على إنتاجنا مستمراً 

في كل مزاد وخارج املزادات نظرا ألن مستوى جوته 

باخليل  واملعنيني  واملختصني  اخلبراء  بإجماع  يحظى 

أمام  مفتوحة  املربط  أبواب  وتظل  األصيلة.  العربية 

أصايلهم  بتطوير  أهدافهم  وتلبية  املهتمني  جمهور 

واإلستفادة من اإلستشارات التي نقدمها والتوجيهات 

األفضل  الباحثني عن  املتميزين  لعمالئنا  نسديها  التي 

عامليا".

من خيول المزاد

عدد كبير من المالك حرص على حضور المزاد
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بولو

بحضور حفيد تشرشل 

الحبتور للبولو يدشن موسمه الجديد "2022 - 2023"

 "2023-2022" اجلديد  موسمه  للبولو  احلبتور  دشن 

حفيد  تشرشل،  راندولف  بحضور  افتتاحية  مبباراة 

السير ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني السابق 

ومنتجع  نادي  في  املوسم  مباريات  أولى  في  وعائلته 

احلبتور للبولو والفروسية. ودأب نادي ومنتجع احلبتور 

ونستون  السير  بطولة  تنظيم  على  والفروسية  للبولو 

تشرشل بصفة سنوية والتي من املقرر تنظيمها هذا العام 

السابع عشر من شهر  الثامن وحتى  من  الفترة  خالل 

ديسمبر املقبل ومبعدل »هانديكاب« يصل إلى 10 جول.

مباراة االفتتاح
الضيف  البولو  احتاد  رئيس  احلبتور  محمد  استقبل 

االفتتاح  مبباراة  استمتعوا  حيث  وعائلته،  البريطاني 

والسياحية، سواء  الرياضية  النادي  تفقدوا منشآت  ثم 

إلى  النادي  يضم  حيث  والفروسية،  البولو  على صعيد 

جانب مالعب البولو فندقًا يطل على املالعب من اجلانبني 

الترويض  ومضمار  املكيفة  االسطبالت  وعشرات 

ومنافسات قفز احلواجز واملرافق التي يزدان بها النادي 

واملنتجع األبرز بالعالم.

محمد الحبتور  وراندوف تشرشل

بطوالت منتجع الحبتور دائمًا تشهد منافسات مثيرة

راندولف تشرشل يشيد بمنتجع الحبتور
أشاد راندولف تشرشل مبا شاهده من منشآت رياضية 

وسياحية وحضارية، منوهًا إلى أنه يتابع نشاط احلبتور 

منذ زمن بعيد، خاصة أن الفريق يشارك ويرعى العديد 

من البطوالت في بريطانيا وفي مقدمتها كأس امللكة للبولو 

إلى جانب تنظيمه بطولة ونستون تشرشل للبولو سنويًا.

بين  وطيدة  عالقات  الحبتور:  محمد 
االمارات وبريطانيا

تشرشل  راندولف  إلى  الشكر  احلبتور  محمد  وجه 

وعائلته على تلبيتهم الدعوة بحضور االفتتاح واالطالع 

عن قرب على التطور احلضاري والرياضي العمراني 

خاصة،  ودبي  عامة  االمارات  دولة  تشهده  الذي 

بتواجدهم،  سعادته  عن  ومعربا  بهم  ترحيبه  مجددًا 

دولة  بني  التي جتمع  الوطيدة  العالقات  على  مشددًا 

وبريطانيا. االمارات 

وأكد محمد احلبتور على حرص نادي ومنتجع احلبتور 

في اإلسهام بدعم منظومة البولو باإلمارات، سواء من 

خالل استضافة البطوالت أو اخليل أو النشاط احلافل 

الذي ينظمه ضمن خطة النادي السنوية، والتي تصل 

 20 إلى  لتصل  تصنيفها  في  تتدرج  بطولة   17 إلى 

جول أي أعلى املستويات الفنية عامليًا.

من منافسات البولو بمنتجع الحبتور

محمد الحبتور  وراندوف تشرشل
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للبولو  )أ(  غنتوت  فريق  مكتوم  آل  علياء  الشيخة  قادت 

للفوز بلقب مهرجان "بينك بولو" في نسخته الـ 13، بعد 

الفوز على فريق غنتوت )ب( بنتيجة 7 / 6 في االحتفال 

الوردي األنيق. أقيمت املنافسات مبلعب سلطان بن زايد 

الرئيسي بنادي غنتوت حتت رعاية سمو الشيخ فالح بن 

زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق اخليل والبولو، 

وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة العديد من 

اجلهات الراعية لالحتفالية اخليرية الرياضية املجتمعية.

 

مباراة مثيرة
جاءت املباراة مثيرة في كافة اشواطها بعد أن كان فريق 

غنتوت )ب( متقدما في البداية، إال أن خبرة الالعب الدولي 

ناصر الشامسي مكنته من قلب النتيجة لصالح فريقه بعد 

تسجيل 4 أهداف، بجانب هدف لكل من الشيخة علياء 

آل مكتوم، وفهد القبيسي، ومحمد احلبتور مبا كفل لهم 

الفوز بكأس املهرجان.

من التتويج

بولو

النسخة "23" لمهرجان بينك بولو 

فريق غنتوت )أ( يفوز في المباراة النهائية ويتوج باللقب 

فعاليات وفقرات شيقة
استعراضية  بدأت مبباراة  قد  املهرجان  فعاليات  كانت 

أبطال  وأكادميية  ياس  أكادميية  فريق  بني  القدم  لكرة 

كروية  مهارات  الصغار  خاللها  أظهر  التي  املستقبل 

مقدمة من  البولو  مباراة لصغار  أقيمت  وبعدها  رائعة، 

الكالب  عرض  ثم  والفروسية،  للبولو  دبي  نادي  أشبال 

البالونات  آالف  وإطالق  أبوظبي،  من شرطة  البوليسية 

السماء مبشاركة كافه احلضور، واستمتع  الوردية في 

بعدها   ،)Z7( من  املقدم  اخليل  رقص  بفقرة  احلضور 

بدأت مراسم مباراة املهرجان.

تتويج الفائزين
في ختام االحتفال قام سعادة سعيد بن حوفان املنصوري 

سعيد  وخالد  غنتوت،  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

املرزوقي، املدير التنفيذي بتتويج الفريقني واحلكام، كما 

شمل التكرمي سعادة محمد احلبتور رئيس احتاد البولو 

والفرق  واجلهات  مكتوم  آل  علياء  والشيخة  اإلماراتي 

املشاركة والشركات الراعية واجلهات التي ساهمت في 

حملة التوعية بسرطان الثدي.

خالل المباراة
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للعام الثالث على التوالي  

"ايفزا" تجدد رعايتها لنشاط البولو بنادي ومنتجع الحبتور 

بولو

محمد خلف الحبتور ومارتن جيه بيدرسون

سلطة  رعاية  استمرار  عن  احلبتور  مجموعة  أعلنت 

بنادي  البولو  لنشاط  "ايفزا"  الدولية  احلرة  املنطقة 

على  الثالث  للعام  والفروسية  للبولو  احلبتور  ومنتجع 

التوالي.

مت توقيع اتفاقية الرعاية بحضور محمد خلف احلبتور 

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة 

احلبتور، رئيس احتاد اإلمارات للبولو، مؤسس سلسلة 

بيدرسون  جيه  ومارتن  الذهبية،  البولو  كأس  بطوالت 

الرئيس التنفيذي اليفزا وذلك بقاعة احلفالت مبجموعة 

احلبتور بدبي.

مضاعفة النجاح
رعاية  باستمرار  سعادته  عن  احلبتور  محمد  وأعرب 

الشراكة  هذه  ان  مؤكدا   ، البولو  لرياضة  "ايفزا" 

العامني  التي حتققت خالل  النجاحات  من  ستضاعف 

في  البولو  لرياضة  الترويج  في  يسهم  مما  املاضيني 

لدولة  والرياضي  احلضاري  الوجه  ويظهر  الدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

خالل  النجاح  شركاء  أبرز  أحد  ايفزا  تعد  وقال: 

ان  إلى  جاهدين  سنسعى  ونحن  املاضيني  املوسمني 

من  نسلط  استثنائيا  موسما  احلالي  املوسم  يكون 

قارية  آفاق  في  بها  ونحلق  اللعبة  على  الضوء  خالله 

وعاملية جديدة.

دور مجتمعي
اعتبر مارتن جيه بيدرسون ان إتاحة الفرصة لـ"ايفزا" 

إلى  الشكر  بدورها املجتمعي، يستوجب توجيه  للقيام 

بتجديد  سعادته  عن  معربا  احلبتور  مجموعة  أسرة 

أن  إلى  التوالي..مشيرًا  على  الثالث  للموسم  الرعاية 

وان  العمل  في  واسعة  ديناميكية  اجلميع  متنح  دبي 

قبل  من  بالغ  باهتمام  يحظى  األعمال  رجال  مجتمع 

"ايفزا".

من توقيع االتفاقية

نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية
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شهد نادي ومنتجع احلبتور للبولو والفروسية بدبي الند 

كأس  بطولة  منافسات  ختام  نوفمبر  من   6 األحد  يوم 

لقب  بأول  دري  بن  فريق  تتويج  والتي شهدت  الهالوين 

له هذا املوسم وقد ضم الفريقان املتأهالن إلى املباراة 

النهائية كوكبة من الالعبني أصحاب اخلبرة، حيث ضم 

لورين  من  كال  احلبتور،  محمد  بقيادة  احلبتور،  فريق 

مبجموع  البريدي  ودياز  لسال  ونيكوالس  ديكسون 

بقيادة  دري،  بن  فريق  بينما يضم  نقاط،   4 هانديكاب 

و  روش  وكيم  دري  بن  وخالد  راشد  دري،  بن  محمد 

مبجموع هانديكاب 4 نقاط أيضًا.

 

المباراة النهائية
جنح الفريقان في التأهل للنهائي بتحقيق فوز كبير في 

أخر مباراة لهما، حيث فاز احلبتور على فريق بي بي اس 

بنتيجة ثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، في 

حني فاز فريق بن دري على فريق سالم بثمانية هداف 

خالل المنافسة

بولو

كأس الهالوين للبولو 

بن دري يحقق أول ألقاب الموسم بمنتجع الحبتور

خالل المنافسة

مبثابة  بينهما  النهائية  املواجهة  لتكون  هدفني،  مقابل 

مباراة خاصة بني قوة دفاع فريق احلبتور، وقوة هجوم 

فريق بن دري.

 

تقدم الحبتور في البداية
بدأ احلبتور املبارة بالتقدم بهدفني، إال أن بن دري رّد 

التعادل  نقطة  إلى  املباراة  ليعيد  هدفني  بتسجيل  بقوة 

مع نهاية الشوط األول، ومع بداية الشوط الثاني تقّدم 

محمد بن دري لفريقه بالهدف الثالث ورّد دياز البريدي 

الثالث،  الشوط  في  التعادل  واستمر  للحبتور  بالتعادل 

الرابع واألخير، حيث  النتيجة في الشوط  بينما تغيرت 

تقدم احلبتور بالهدف الرابع ورد بن دري بهدفني متتاليني 

ليخطف املباراة واللقب األول. فيما شهدت مباراة نهائي 

الترضية التي أقيمت في افتتاحية احلفل فاز فريق ايه ام 

للبولو بنتيجة 4-5 على حساب فريق بي بي اس. وبعد 

نهاية احلفل مت تتويج الفرق الفائزة  ونال خواجني دياز 

"كومبيا"  املهرة  العب، وحصلت  أفضل  جائزة  ألبيردي 

حملمد بن دراي على جائزة أفضل مهر لعب.

من التتويج

من التتويج
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بولو

محمد الحبتور: الكل فائز

فائز  الكل  احلبتور:  فريق  قائد  احلبتور  محمد  قال 

للفريقني،  الرائع  املستوى  هو  املباراة  في  واألهم 

التي  البطوالت  هذه  خالل  من  نسعى  وعمومًا 

إلى  املواطنني  الالعبني  من  كبير  عدد  فيها  يشارك 

النشاط  باكورة  متثل  فإنها  ثم  ومن  اللعبة،  تطوير 

املقبلة  البطوالت  تشهد  أن  ونأمل  املوسم،  هذا 

التصنيف  من  العالي  املستوى  ذات  وخصوصًا 

عاليًا. فنيًا  خالل المنافسةمستوى 

من التتويج

من التتويج

خالل المنافسة
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بولو

كيف تستعد لمنافسة بولو مهمة؟

قد يكون هناك حدث كبير قادم، وقد قمت بالتدريب له 

طوال املوسم، او لرمبا طوال حياتك، السؤال هو كيف 

سوف يكون اإلعداد له؟ اذا لم يكن تنتمي الى مجموعة 

صغيرة من الرياضيني، فإن الفرص التي تفكر فيها ستثير 

االعصاب على األقل أو من املمكن ان تكون السيناريو 

األسوأ: إحداث حالة كاملة من الذعر. من الواضح ان أي 

من هذين األمرين ال ميثل حالة ذهنية مثالية، لذلك لتجنب 

تراكم الضغط معظم الناس سيستفيدون من:

تطبيع الوضع
اخبر نفسك ان هذه مجرد منافسة اخرى انت واثق من 

أنك مستعد لها جيدا.

حاول الدخول في حالة ذهنية تقول فيه لنفسك "سأبذل 

قصارى جهدي، إذا لم يكن ذلك كافيا، فلن يكون من 

املفترض أن تكون كذلك ) حسنا هذا أمر صعب(. حاول 

بشكل  تفسدها  وال  أخرى  منافسة  تعتبرها  ان  جاهدا 

مبالغ فيه. ميكن مساعدة الرياضيني الشباب في الغالب 

أباؤهم  وسيظل  يغضب،  لن  مدربهم  بأن  وتطمينهم 

يحبونهم ولن يدير لهم أصدقائهم ظهورهم اذا خسروا 

او أخطأوا. 

 

لكن ماذا عن اإلعداد العملي للمنافسة؟ 

االستعداد  هي  المهمة  توصيتي 
كالعادة!!

استخدم روتينك املعتاد، واستخدم متارينك املعتاد. يبدأ 

قبل  مختلف  بشكل  التدريب  في  الرياضيني  من  الكثير 

في  تقدم  يحاولون حتقيق  مهم،  حدث  من  قصير  وقت 

املهارات في اللحظة االخيرة من خالل التدريب الشاق 

أو الطويل جدا.  

احلقيقة هي أنه إذا كان هناك نقص في أي شي حاسم، 

التدريبية  الدورات  أسابيع  في  جدا  واضحا  فسيكون 

السابقة ! أخذ عقوبات تدريبية  كمثال: يجب أن يكون 

هذا جزءا من روتينك املعتاد – وليس أمرا يصبح التركيز 

عليه فقط قبل املباريات الهامة. 

 )Shukkers( جوالت  تلعب  ان  يجب  بالطبع 

تعلم  يتطلب  للبطولة،  إعداد  فقط  وليس  بانتظام 

آخر  وليس  كثيرة،  وممارسة  تطبيق  جديدة  مهارة 

املهمة،  املباراة  قبل  األخير  اليوم  في  الساعات 

اجلديدة. املهارات  لتعلم  مناسب  وقت 

عميل  مع  اجتماع  لديه  ما  مبيعات  مدير  كان  اذا 

بعرضه  يلتزم  سوف  االرجح  على  فانه  ومهم  كبير 

ويعرف  وتكرارا  مرارا  ويتدرب  املعتاد  التقدميي 

وهو  لديه  ما  يعرف  املدير  هذا  املخارج.  املداخل 

اللحظة  في  العرض  يغير  ولن  جيدا  مستعد 

في  االجتماعات  غرفة  في  جالس  وهو  االخيرة 

اللقاء. بدء  انتظار 

أو  املهارات  بعض  الى  تفتقر  انك  تعلم  كنت  اذا 

خطة  تضع  ان  يجب  بعضها،  في  ضعيف  إنك 

بقدر  تتمكن  حتى  االعتبار  في  ذلك  وضع  مع  لعب 

املشكالت.  تلك  كشف  جتنب  االمكان 

عقليات   3 فقط  هناك  عامة  بصورة 
مختلفة:

ويقول  ذهنك  في  يدور  ما  هذا  مستعد:  غير  أنت   -  1
اللعبة، وتتأثر ثقتك وسيصبح احلظ  انك ستخسر هذه 

أفضل صديق لك، من الناحية الفنية والعقلية، أنت لست 

مستعدًا للعبة. هل تتذكر هذا االحساس – عندما لم تقوم 

نعم، يحدث هذا من حني  لالمتحان؟  الكافية  باملراجعة 

آلخر، لكن ال يجب جتعل ذلك عادة دائمة لك، ! تأكد من 

أنك تتدرب بانتظام أكثر في املرة القادمة أو حتى التمسك 

بهدف أقل في البولو لفترة من الوقت إذا وجدت صعوبة 

في مواكبة املستوى الذي كنت فيه. 

 

2 -  هل انت مستعد جيدا! رائع! استمتع باللعبة إذن!
3 - أنت أكثر استعدادا: لقد تدربت لفترة طويلة جدا، 
وبقوة أو االثنني معا، ولم متنح نفسك قسطا من الراحة. 

أنت على وشك جتربة خارجية. عداء املاراثون ال يركض 

في ماراثون آخر قبل حدث كبير مباشرة ألن ذلك سوف 

يتسبب في إجهاده ويرهق جسده.

لقد خمنت ذلك، العقلية رقم 2 هي املكان املناسب لك!

ومع ذلك، من اجلدير بالذكر أن هناك بعض الرياضيني 

يكونون  عندما  فقط  املنافسة  أجواء  في  يدخلون  الذين 

متحمسني متاما، للمشاركة في مباراة كبيرة. دعنا نقول 

فقط أنني لم أواجه الكثير من هوالء، لذلك إذا كنت تنتمي 

قلياًل  والقلق  بالتوتر  وتشعر  منا  العظمى  الغالبية  الى 

على  التركيز  سوى  عليك  فما  الكبيرة،  األحداث  بشان 

نبذة عن المؤلفة
كريستني جروب، العبة بولو، ومدربة ألعاب ذهنية، لديها اعتماد من الرابطة الدولية للتدريب على األلعاب الذهنية باإلضافة الى أنها مدربة رياضات عقلية معتمدة من املكتب املركزي للتعلم 

عن بعد – أملانيا.

وتخضع للتدريب باستمرار الكتساب معرفة جديدة بأحدث التقنيات في مجال التدريب العقلي. ودربت العبي البولو، وكذلك العبي اجلولف والرجبي، كما قامت بتدريب املدراء التنفيذيني 

للوصول الى قمة األداء، وشاركت في اإلمارات واألرجنتني وأملانيا واململكة املتحدة وتايالند على اخليول والفيلة. ميكن متابعة املدربة على موقعها. 

نقاط قوتك وما تعرف أنه ميكنك حتقيقه. 

بإختصار قم بجعل املوقف طبيعي، وكن واقعيا بشأن 

النتائج الشخصية للمنافسة، وأخيرًا وليس آخرًا: ثق في 

تدريبك!

كرستين جروب خالل أحد التدريبات
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Club. We consider it a great pleasure 

to work together with people who are 

relentless in their efforts to push the 

sport to even greater heights.

 

“With IFZA’s third year of sponsorship 

and collaboration, we underline our 

continued support of contributing 

to the UAE’s sporting landscape by 

launching the biggest IFZA Polo VIP 

Lounge to date. This will undoubtedly 

allow us to introduce more members 

of our global network of Professional 

Partners and other guests to Dubai’s 

unique polo scene.“

 

The Club’s Polo Calendar started on 

the 29th October 2021 and will run 

until 6th May 2023, packed full of low, 

medium, and high goal tournaments 

coupled with special exhibition 

matches and kids polo games.

IFZA remains the Official Season 

Sponsor for the polo events in 2022 - 

2023 at the AHPRC In a ceremony held 

at the Al Habtoor Group Headquarters, 

the Al Habtoor Polo Resort & Club 

welcomed IFZA as the Official Season 

Sponsor of Al Habtoor Polo Club 

(AHPC) for a third year.

Mohammed Khalaf Al Habtoor, Vice 

Chairman and CEO of Al Habtoor 

Group, Founder of the Dubai Polo 

Gold Cup series (DPGC), President of 

the UAE Polo Federation, and IFZA 

Chairman Martin G. Pedersen inked 

the renewal of the sponsorship deal at 

the signing ceremony.

This partnership secures IFZA›s 

Polo Season at the Al Habtoor Polo Resort and 
Club in Partnership with IFZA for the Third Year

presence during the Club›s calendar of 

polo events from 2022 until 2023. IFZA 

will also continue to host its hospitality 

lounge for its guests, partners, and 

the media at the Al Habtoor Polo 

Resort hotel. Mohammed Al Habtoor 

stated, «It gives me great pleasure to 

welcome the International Free Zone 

Authority back for another year as a 

sponsor of the polo at the AHPC. With 

the support of IFZA, we are able to host 

a great polo season year after year, 

starting with the world-recognized 

DPGC series to the independent polo 

events we hold throughout the year.

 

We have built a solid foundation 

through the passion of our team in 

bringing the sport of kings into the 

Middle East. Each year we drive growth 

to polo in the United Arab Emirates by 

improving the level of sport that is 

being played in the region and through 

the valuable partnerships that share 

our vision.»Martin Pedersen, Chairman 

of IFZA, said: “As a truly dynamic and 

international Free Zone community 

in the UAE, IFZA is committed to 

forging longstanding partnerships 

with people who share our passion to 

position Dubai as a city where people 

can thrive not only in business, but 

beyond, regardless of the challenges 

around us. This is the sentiment that 

we share with Mohammed Al Habtoor 

and the Al Habtoor Polo Resort & 
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surely not change the presentation 
last minute sitting in the conference 
room, waiting for the appointment to 
start. 

If you KNOW that you lack some skills 
or are a bit weak in some areas, then 
make a game plan with that in mind 
so that as far as possible you can avoid 
exposing those issues. 

In general, there are really only 3 
different mindsets: 

1. You are underprepared: that little 
voice in your head says you’ll lose 
this game, your confidence suffers 
and luck becomes your best friend. 
Technically and mentally, you are not 
ready for the game. Remember that 
feeling at school – when you’d not 
revised enough for the exam? Yes, 
occasionally this happens, but you 
shouldn’t make it your go-to habit! 
Make sure that you train regularly 

About the author:
 A 0 goal rated Polo Player, Kristin Grube is a Mental Game Instructor, certified by the International Mental Game Coaching Association, as well as a Sports Mental Trainer, certified by the Zentralstelle 
für Fernunterricht in Germany. She continually undergoes training to gain new knowledge of the latest state-of-the-art techniques in the field of Mental Training. She has coached Polo players, as 
well as Golf and Rugby athletes and also trains Executives to reach their peak performance. As a player herself, she has competed in the UAE, Argentina, Germany, the UK and Thailand – both on 
horses and elephants. She can be reached through her website www.polomentalcoach.com

more next time or even stick to lower 
goal Polo for a while if you find it 
difficult to keep up and enjoy the level 
you’re currently at. 

2. You are well prepared! Great! Have 
fun in the game then! 

3. You are overprepared: you have 
trained too long, too hard or both 
and didn’t give yourself enough rest. 
You are about to experience a burn 
out. Marathon runners don’t run a 
marathon just before a major event - it 
would wear them out, stiffen them up 
and overwork their entire body! 

You guessed it, mindset 2 is the place 
to be!

It is worthwhile mentioning however, 
that there do exist some athletes 
who only get into competition mood 
when they are fully pumped up, brim 
full of adrenaline and excited at the 

thought of getting in to a big game as 
fast as they can. Let’s just say I’ve not 
come across too many of these, so if 
you belong to the vast majority of us 
and get slightly nervous and anxious 
about big events, simply focus on 
your strengths and what you know 
you can achieve. 

In short, normalize the situation, get 
realistic about the personal outcomes 
for the competition, and last but by no 
means least:

TRUST YOUR TRAINING! 

So, you have that big event coming 
up. The one for which you have 
trained all season, or maybe all your 
life. How do you prepare for that? 
Unless you belong to a tiny minority 
of athletes, chances are just thinking 
about it will at the very least tickle the 
nerves or worst case scenario: induce 
a complete state of panic. Clearly 
neither of these is an ideal state of 
mind so to avoid piling on the stress, 
most people benefit from: 

• NORMALIZING THE SITUATION 
Tell yourself that this is just another 
competition for which you are 
confidently well prepared.
Try to get into the mentality of telling 
yourself that “I will do the best I can, 
if that isn’t enough, then it is not 
meant to be!” (ok, that’s a tricky one). 

HOW TO PREPARE FOR AN IMPORTANT 
COMPETITION?

Try hard to regard it as just another 
competition and don’t blow it up out 
of proportion. Young athletes can 
often be helped from reassurance 
that their trainer won’t be angry, their 
parents will still love them and their 
friends will not turn their back if they 
lose or mess up. 

• But what about PRACTICAL 
PREPARATION for the competition? 
My big recommendation is to prepare 
as usual! 

Use your usual routine, and use your 
usual training. Many athletes start 
to train differently shortly before an 
important event. They try to achieve 
last minute improvements in skills 
by training extra hard or extra long. 
Truth is, if anything crucial is lacking 

it will have been well evident in the 
weeks of previous training sessions! 
Take penalty training as an example: 
this should be part of your regular 
routine - not something that becomes 
laser focus important just before a big 
match. 

You should regularly play chukkers 
of course, and not just in preparation 
for a tournament. Learning a new skill 
takes application and lots of practice, 
and the last hours of the last days 
before a big game is not the time to 
learn it. Take a sales manager who has 
a big and important client meeting 
coming up: most likely he will stick 
to his regular presentation, practiced 
over and over and known inside out 
and back to front. This manager knows 
his stuff, is well prepared and will 
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أخبار

مكالرين سولوس جي تي 2023
من الخيال إلى الواقع

كشفت شركة ماكالرين أوتوموتيف عن سيارة ماكالرين 

سولوس جي تي ، وهي اإلدراك املذهل ملفهوم السيارة 

من شاشات السباقات االفتراضية إلى تعبير متطرف 

التي  السباق  حلبات  على  القيادة  في  االنخراط  عن 

ستثير البهجة في العالم احلقيقي.

جميع  بيع  مع   - فقط  عمياًل   25 لـ  خاصة  عمولة 

السيارات بالفعل - مت الكشف عن السيارة ذات املقعد 

أسبوع  خالل  املغلق  املسار  ذات  واملقصورة  الواحد 

مونتيري للسيارات في كاليفورنيا من قبل مايكل ليترز 

، الرئيس التنفيذي لشركة ماكالرين أوتوموتيف.

خالل  من  واقع  إلى  لتتحول   Solus GT ُصممت 

ماكالرين  خبرة  من  كاملة  مجموعة  على  االعتماد 

وخبراتها عبر أعلى مستويات رياضة السيارات وتطوير 

جتلب  حيث   ، اخلارقة  والسيارات  اخلارقة  السيارات 

سيارة Solus GT مفهوم ماكالرين املستقبلي الذي 

Gran Turismo SPORT ظهر في لعبة فيديو

هوائي  ديناميكي  وبأداء  كجم   1000 من  أقل  بوزن 

مبا في ذلك القوة السفلية التي تزيد عن 1200 كجم 

، فإن Solus GT - التي تعمل مبحرك V10 بسعة 

5.2 لتر - قادرة على أداء أسرع دورات أي ماكالرين 
خارج السيارة الفردية- سباقات املقاعد وتقدم جتربة 

سيارة  بقيادة  واإلحساس  املشاركة  من  قريبة  قيادة 

الفورموال 1.

قائمة امليزات اخلارجية املميزة طويلة ، مع وجود املظلة 

أكثرها  واحدة من  ، وهي  الفردي  املقعد  فوق  املنزلقة 

لفًتا لالنتباه. العجالت محاطة بأقراص هوائية وموجودة 

بتغذية  الكبير  األمامي  الفاصل  يقوم  تعليق.  بأذرع 

من  يخرج  أن  قبل  األرضي  التأثير  أنفاق  في  الهواء 

السيارة عبر موزع هواء كامل. يعمل مدخل مستوحى 

في  مدمج  القيادة  قمرة  فوق  السيارات  رياضة  من 

تصميم غطاء احللقة امللفوفة على تغذية احملرك بالهواء 

ألهم  كما  جذاب.  توفير صوت حتريضي  مع   ، البارد 

التي تضم  السباق اجلوانب اجلانبية  تصميم سيارات 

.Solus GT مشعات

عجلة القيادة - التصميم الفريد من نوعه بني سيارات 

مع   ،  1 الفورموال  من  مستوحاة   - املنتجة  ماكالرين 

األساسية  التحكم  وأدوات  العدادات  لوحة  شاشة 

مقعد  ذات  لسيارة  الضيقة  احلدود  لتالئم  املدمجة 

خالل  من  منظر  القيادة  عجلة  خلف  يوجد  واحد. 

القيادة  لقمرة  متكاملة  حماية  مع   ، زجاجية  "فقاعة" 

خلفية  عرض  شاشة  عليها  مثبتة   - هالة  شكل  على 

طوق  داخل  موضوعة  عريضة  بزاوية  كاميرا  تغذيها 

بزاوية  املتماثل متاًما  الرؤية  يتم دعم خط  التدحرج. 

القيادة املركزي من  الذي يوفره موضع  180 درجة 
ملساعدة  كبير  بشكل  املصممة  العجالت  أذرع  خالل 

السائق على وضع السيارة على املسار الصحيح.

تقدم   ،  Solus GT عمالء  لدى  البهجة  ولتعزيز 

ذلك  ويشمل  كاملة.  سباقات"  قيادة  "جتربة  ماكالرين 

مقعد القيادة املصبوب على شكل جسم السائق الفردي 

للسيارات  الدولي  االحتاد  من  متجانسة  سباق  بدلة  ؛ 

مالك  لكل  HANS مصممة خصيًصا  وخوذة وجهاز 

سيتوفر  كما  بالراديو.  تعمل  التي  األذن  وإدراج   ،

برنامج تدريب كامل لتطوير السائقني ملساعدة العمالء 

الكاملة من إمكانات سيارتهم اخلارقة  على االستفادة 

اجلديدة.






