




موسم فروسية مثير

متضي وتيرة موسم الفروسية باإلمارات بصورة سريعة ومثيرة، وشهد الشهر املاضي 

مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، أحد أبرز أحداث روزنامة سباقات القدرة بالدولة، 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وحرص صاحب 

وتابع سموه،  املهرجان،   فعاليات  الله، على حضور  الوزراء حاكم دبي، رعاه  مجلس 

جانبًا من املراحل األربع للسباق الرئيس الذي استضافته مدينة دبي الدولية للقدرة.

الذي   العاملي،  دبي  كأس  كرنفال  من   )20( النسخة  انطالقة  أيضا  يناير  شهر  شهد 

التجربة  وهو  ساترداي،  بحفل سوبر  ذروتها  لتصل  الرفيعة  الدولية  سباقاته  تتصاعد 

التحضيرية الرسمية حلفل كأس دبي العاملي البالغ مجموع جوائزه املالية 30.5 مليون 

دوالر.

صاحب نسخة هذا العام من الكرنفال، احلدث الفريد من نوعه وهو إقامة النسخة األولى 

من كأس دبي االفتراضي )DVCC( الذي جاء بشراكة بني نادي دبي لسباق اخليل و 

.DVCC Meta شركة دي في

تواصلت فعاليات الفروسية املختلفة في جميع إمارات الدولة، وبجانب سباقات ميدان 

سباقات  شهدت  التي  الشارقة  ومضمار  علي  جبل  مضمار  سباقات  )البادية(  تابعت 

مثيرة، وفي مجال منافسات قفز احلواجز استضاف منتجع الفرسان الرياضي بأبوظبي 

النسخة األولى من مهرجان أبوظبي للفروسية الذي شهد إقامة بطولة الشراع الدولة 

لقفز احلواجز.

عروض جمال اخليل العربية األصيلة شهدت عدد من املنافسات والبطوالت املهمة كان 

راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو  باحلضور صاحب  التي شرفها  عجمان  بطولة  أبرزها 

تقام حتت  التي  الدولية  الفجيرة  النعيمي عضو املجلس األعلى حاكم عجمان، وبطولة 

رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

العديد من فعاليات البولو أقيمت خالل الفترة املاضية منها بطولة اإلمارات للبولو وكأس 

اليوم الوطني باإلضافة الى بعض الفعاليات اخليرية بنادي غنتوت، فيما شهد منتجع 

احلبتور كأس تشرشل للبولو.
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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

دبي  عهد  ولي  سمو  كأس  سباق  الله،  رعاه  دبي، 

طيران  برعاية  أقيم  الذي  كلم،   119 ملسافة  للقدرة 

الدولية  دبي  مبدينة  يناير  من  السابع  في  اإلمارات، 

للقدرة بسيح السلم، في ختام مهرجان سموه للقدرة، 

اسطبالت  وحققت  وفارسة.  فارسًا   167 مبشاركة 

في  الكاملة  العالمة  لتحقق  السباق  لقب  "اف3"  

األلقاب.  كل  على  فرسانها  باستحواز  املهرجان 

وذهب لقب اإلسطبالت اخلاصة الى "اس اس".

 

الفائزين تتويج 
أحمد  الدكتور  اللواء  الرئيس،  الكأس  سباق  شهد 

للفروسية  اإلمارات  احتاد  رئيس  الريسي  ناصر 

طيران  أول  رئيس  نائب  الغيث،  وعادل  والسباق، 

اخلليج  منطقة  في  التجارية  للعمليات  اإلمارات 

مهرجان ولي عهد دبي للقدرة 

محمد بن راشد يشهد الختام وتفوق إسطبالت "اف3"

قدرة

محمد بن راشد يتابع السباق

بتتويج  وقاما  الوسطى،  وآسيا  األوسط  والشرق 

الدكتور  بحضور  األولى  الثالثة  باملراكز  الفائزين 

الفروسية  الحتاد  العام  األمني  الهاجري  غامن 

العظب  عيسى  محمد  الدكتور  واللواء  والسباق، 

دبي  لنادي  العام  املدير  اإلدارة  مجلس  عضو 

للفروسية.

خالل السباق

تتويج أبطال السباق

ثالثية لفرسان إسطبالت  "اف3"
قدم فرسان إسطبالت  "اف3" عرضا رائعا في سباق 

ثالثية  يحققوا  ان  واستطاعوا  دبي  عهد  ولي  كأس 

األولى  الثالثة  املراكز  على  سيطروا  ان  بعد  تاريخية 

في السباق الذي اتسم بالسرعة في جميع مراحله بعد 

مما  األجواء  تلطيف  في  ساهمت  التي  اخلير  أمطار 

الفارس منصور  وقاد  بقوة.  لإلنطالق  الفرسان  ساعد 

بعد  الثالثية  لتحقيق  "اف3"   فرسان  الشدي،  خميس 

الفرس  صهوة  على  األول  املركز  انتزاع  في  ان جنح 

ساعات،   3:59:53 قدره  بزمن  املسافة  قاطعًا  شيال 

ومبعدل سرعة قياسي بلغ 29.76 كلم/   ساعة، حيث 

بن  راشد  الشيخ  السابق  القياسي  الزمن  يحمل  كان 

للقدرة  دملوك آل مكتوم عندما توج بلقب حتدي إعمار 

في العام 2012 مبعدل سرعة بلغ 29.74 كلم/ساعة. 

وجاء في املركز الثاني رفيقه في اإلسطبل راشد محمد 

قدره  بزمن  لوريكو  دي  امهان  صهوة  على  املهيري 

الثالث ماجد  املركز  في  فيما حل  4:03:18 ساعات، 

جمال املهيري على صهوة شامان دي ال فولي وسجل 

4:18:00 ساعات.

الشامسي نجم اإلسطبالت الخاصة 
السبوسي،  لسلطان  اس"  "اس  اسطبالت  سيطرت 

اإلسطبالت  سباق  خالل  والثاني  األول  املركزين  على 

اخلاصة، وحقق الفارس سعيد أحمد الشامسي املركز 

كلم وشهد   101 امتد ملسافة  الذي  السباق  األول في 

إسطبالت  مختلف  من  وفارسة  فارسًا   186 مشاركة 

وأندية الفروسية بالدولة. ومتكن بطل السباق من إحراز 

قاطعا  اس"  "اس  إلسطبالت  بولي  صهوة  على  اللقب 

املسافة بزمن قدره 3:26:48 ساعة، ومبعدل سرعة بلغ 

29.30 كلم/ساعة، وجاء في املركز الثاني بفارق جزء 

من الثانية رفيقه في اإلسطبل برايان فيريرا على صهوة 

علي  الثالث سهيل  املركز  احتل  بينما  بورشة،  ام  اس 

الغيالني على صهوة ابسليوت دو فون بيرول إلسطبالت 

"اس أم" مسجاًل زمنًا قدره 3:26:50 ساعة.

محمد بن راشد في جولة خالل السباق
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قدرة

مراسم تتويج أبطال كأس ولي عهد دبي

ماسة عدنان بطلة سباق السيدات 
حققت إسطبالت "اف3" املركزين األول والثاني خالل 

مستهل  في  كيلومتر،   101 ملسافة  السيدات  سباق 

ماسة  الفارسة  األول  املركز  ونالت  املهرجان،  فعاليات 

"النيز  الفرس  صهوة  على  باللقب  توجت  التي  عدنان 

 3:24:40 قدره  بزمن  الكلية  املسافة  قاطعة  جميلة" 

ساعات ومبعدل سرعة بلغ 29.61 كلم/ ساعة. وجاءت 

خالد  بثينة  اإلسطبل  في  رفيقتها  الثاني  املركز  في 

زمن  مسجلة  "سارجون"  اجلواد  صهوة  على  الرضا 

قدره 3:24:43 ساعات، فيما حلت في املركز الثالث 

االرجنتينية كاتلينا باستونز على صهوة "اتاال جاكيم" 

إلسطبالت "جميرا" بزمن قدره 3:25:08 ساعات.

قدوة  محمد  بن  حمدان  الريسي: 
للشباب 

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أن سباق كأس 

سباقات  في  فارقة  عالمة  يعتبر  دبي  عهد  ولي  سمو 

الشيخ  العاملية، مضيفا أن سمو  والسباقات  اإلمارات 

حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي يعتبر قدوة 

وملهم للشباب بحبه للرياضة. وقال: "نحن في اإلمارات 

محظوظني لوجود قيادة محبة للرياضة مثل سمو الشيخ 

حمدان بن محمد آل مكتوم، وفخورون بتنظيم مثل هذه 

السباقات التي لم تأتي من فراغ لكن من خالل الدعم 

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  يقدمه  ظل  الذي  الكبير 

رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".

 

العظب: احتفالية رائعة
أعرب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عن سعادته 

بخروج السباق اخلتامي ملهرجان سمو ولي عهد دبي 

للفرسان  احتفالية  ورائعة وكان مبثابة  بصورة جميلة 

املراحل  في  هطلت  التي  الرحمة  أمطار  مع  واملدربني 

اخلتامية. وقال ان السباق اخلتامي كان قويا وسريعا 

وشهد تألق إسطبالت "اف3" التي جنحت في إحراز 

فرسان  ان  العظب  وقال  األولى.  الثالثة  املراكز 

اإلمارات مقبلون على استحقاق دولي كبير عبر بطولة 

للقدرة  العاملية  بوذيب  قرية  تستضيفها  التي  العالم 

عن  معربا  املقبل،  فبراير  من  والعشرين  اخلامس  في 

بالشكر  العظب  وتوجه  لإلمارات.   بالتوفيق  أمنياته 

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  إلى صاحب  والتقدير 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 

حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على الدعم الكبير 

لسباقات القدرة، كما توجه بالشكر لطيران اإلمارات 

للقدرة  دبي  عهد  ولي  سمو  لكأس  الرسمي  الراعي 

وجلميع شركاء النجاح.

 

اإلمارات  طيران  رعاية  الغيث:  عادل 
مستمرة

التجارية  العمليات  أول  رئيس  نائب  الغيث  عادل  قال 

لدول مجلس التعاون اخلليجي والشرق األوسط وآسيا 

ولي  سمو  سباق  أن  اإلمارات،  طيران  في  الوسطى 

للمهرجان  ختام  مسك  مبثابة  كان  للقدرة،  دبي  عهد 

فخورون  أنهم  وأكد  وجميلة.  رائعة  أجواء  في  وأقيم 

في  الدولة  في  الكبيرة  األحداث  من  العديد  برعاية 

التي  الفروسية  السيما  الرياضية،  الفعاليات  مختلف 

إلى  مشيرًا  وأجدادنا،  آبائنا  وتراث  بتاريخ  ترتبط 

سمو  كأس  رعاية  في  مستمرة  اإلمارات  طيران  أن 

ولي عهد دبي للقدرة، إضافة إلى العديد من األحداث 

العاملي،  دبي  كأس  أبرزها  دبي،  في  األخرى  العاملية 

إلى جانب فريق جودلفني صاحب السجل احلافل من 

العاملية،  املضامير  مختلف  في  واالنتصارات  األلقاب 

سواء داخل الدولة أو خارجها.
خالل السباق

بطل السباق لدى خط النهاية
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سباق

افتتاح كرنفال كأس دبي العالمي بميدان

ثنائية لجودلفين و"الجيرز" يتوج بلقب أول جوالت 
تحدي آل مكتوم

بلقب اجلولة األولى من حتدي آل  توج اجلواد "اجليرز" 

دبي  كأس  كرنفال  افتتاح  في  املهجنة،  للخيول  مكتوم 

برعاية  العاملي،  ميدان  على مضمار  أقيم  الذي  العاملي، 

زعبيل لألعالف، وسط حضور رفيع تقدمه الشيخ راشد 

بن دملوك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق 

اخليل، واملهندس محمد سعيد الشحي املدير العام لهيئة 

عيسى  محمد  الدكتور  واللواء  اخليل،  لسباق  اإلمارات 

العظب املدير العام لنادي دبي لسباق اخليل، وعدد كبير 

من محبي سباقات اخليل.

"الجيرز" بطل الشوط الرئيس
بلقب  السبوسي  علي  سلطان  حلمدان  "اجليرز"  توج 

الشوط اخلامس الرئيس »اجلولة األولى - بطولة آل مكتوم 

تتويج الجواد الفائز

ملسافة  األصيلة،  املهجنة  للخيول  املخصص  للتحدي«، 

البالغة  الثانية«، على املسار الرملي،  1600 متر »الفئة 

قيمة جوائزه 250 ألف دوالر، بقيادة الفارس جيمس دويل 

وإشراف املدربني ساميون وإد كريسفورد، مسجالً زمنًا 

قدره 01.35.88 دقيقة وبفارق 6 أطوال ونصف طول 

عن »دسكوفري آيالند« حملمد خليل أحمد بقيادة الفارس 

انطونيو فريزو وإشراف املدرب بوبات سيمار. وجاء في 

فرانكي   - كيدار  لـ»مزرعة  فاست«  »إيفر  الثالث  املركز 

اوكونور« بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف املدرب 

دووج واتسون.

"آر بي ريتش" نجم االفتتاح 
احتفظ »آر بي ريتش اليك مي« لفيكتورياس وفوزي ناس، 

بلقب اجلولة األولى - بطولة آل مكتوم للتحدي، املخصص 

للخيول العربية األصيلة، ملسافة 1600 متر "الفئة األولى"، 

على املسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 50 ألف دوالر، 

فوزي  املدرب  وإشراف  فريز  دي  ادري  الفارس  بقيادة 

محطمًا  دقيقة   01.44.72 قدره  زمناً  مسجالً  ناس، 

الرقم القياسي السابق املسجل باسم )إيه إف مثمون - 

1.45.55 دقيقة( وبفارق 6 أطوال وثالثة أرباع طول عن 

»بركة« لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف 

املدرب أحمد بن حرمش.

تألق "إينيمي"
انتزع اجلواد »إينيمي« لتريسي بيل وكارولني ليونز، لقب 

الشوط الثاني سباق نادي دبي لسباق اخليل كالسيك، 

ملسافة 2410 أمتار، على املسار العشبي، البالغة قيمة 

ريتشارد  الفارس  بقيادة  دوالر،  ألف   100 جوائزه 

كنجستكوت وإشراف املدرب آيان وليامز، مسجالً زمناً هو 

02.27.94 دقيقة وبفارق طول عن »نيو كوميدي« لناصر 

املدرب  وإشراف  فريزو  انطونيو  الفارس  بقيادة  عسكر 

أحمد الشميلي. وحل ثالثاً »فيرست رولر« جلودلفني بقيادة 

الفارس مايكل بارزالونا وإشراف املدرب شارلي آبلبي.

"سويتزرالند" بطل "دباوي ستيكس"
الشوط  بلقب  للسباقات«  ر  ر  لـ»ر  "سويتزرالند"  توج 

متر   1200 ملسافة  ستيكس«،  دباوي  »بطولة  الثالث 

»الفئة الثالثة«، على املسار الرملي، البالغة قيمة جوائزه 

150 ألف دوالر، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف 

املدرب بوبات سيمار، مسجاًل زمنًا قدره 01.10.82 

دقيقة وبفارق طول ونصف طول عن »مبكر« لـ»شادويل« 

دووج  املدرب  وإشراف  أونيل  دين  الفارس  بقيادة 

واتسون.

جميرا  تحضيري  يكسب  كيس"  "لونج 
كالسيك

فاز »لوجن كيس« لـ»مربط غوارا ديل سو« بلقب الشوط 

الرابع »حتضيري - سباق جميرا كالسيك«، ملسافة 

قيمة  البالغة  العشبي،  املسار  على  متر،   1400

جوائزه 150 ألف دوالر، بقيادة الفارس خوسيه دا 

مسجاًل  أوالسكواجا،  جوليو  املدرب  وإشراف  سيلفا 

عن  رأس  وبفارق  دقيقة   01.23.60 قدره  زمنًا 

بقيادة  احملدودة«  إت  لـ»سليف  ناتاليس«  »فيليكس 

توم  املدرب  وإشراف  كنجستكوت  ريتشارد  الفارس 

بقيادة  جلودلفني  »هايبانك«  ثالثًا  وحل  داسكومب. 

شارلي  املدرب  وإشراف  مولن  ريتشارد  الفارس 

آبلبي.

الجواد الفائز يجتاز خط النهاية

المدرب أبلبي مع جواد جودلفين الفائز
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»السهيل« يكسب السادس
بطولة  السادس  الشوط  لقب  »السهيل« جلودلفني  اتزع 

الثانية"،  "الفئة  متر   1400 ملسافة  الفهيدي،  قلعة 

على املسار العشبي، البالغة قيمة جوائزه 180 ألف 

دوالر، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف املدرب 

 01.21.59 قدره  زمنًا  مسجاًل  آبلبي،  شارلي 

املسجل  السابق  القياسي  الرقم  ومحطمًا  دقيقة 

01.21.67 دقيقة" وبفارق  باسم "ستورم داميج - 

الفارس  بقيادة  لشادويل،  "الفريق"  عن  أطوال   4

وحل  املهيري.  مصبح  املدرب  وإشراف  أونيل  دين 

احملدودة. للتهجني  لـ»أكيال  "شيلير"  ثالثًا 

جودلفين  ثنائية  يكمل  "الزولي" 
ظفر  عندما  جلودلفني،  الثانائية  »الزولي«  أكمل 

للسرعة  دبي  ارجتال  »بطولة  السابع  الشوط  بلقب 

1000 متر، على املسار العشبي،  - داش«، ملسافة 

بقيادة  دوالر،  ألف   100 جوائزه  قيمة  البالغة 

الجواد "السهيل" يجتاز خط النهاية

شارلي  املدرب  وإشراف  دويل  جيمس  الفارس 

وبفارق  ثانية   56:17 قدره  زمنًا  مسجاًل  آبلبي، 

بروميس« جلودلفني  أوف  »مان  وربع طول عن  طول 

املدرب  وإشراف  بيوك  وليام  الفارس  بقيادة  أيضًا 

»بونتوس«  الثالث  املركز  في  وجاء  آبلبي.  شارلي 

نيسالنيكوفا. إليفا 

منافسة قوية لدى الخط النهاية

سباق

www.REA-Turkey .com
REAL ESTATE AGENTS
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األول من نوعه على مستوى العالم

اطالق كأس دبي االفتراضي بمضمار ميدان

شركة  مع  بالشراكة  اخليل  لسباق  دبي  نادي  أطلق 

دي في DVCC Meta ، النسخة األولى من كأس 

دبي االفتراضي )DVCC( في حفل مضمار ميدان 

اللواء  بحضور  يناير،   15 األحد  أقيم  الذي  العاشر، 

اإلدارة  مجلس  عضو  العظب،  عيسى  محمد  الدكتور 

إيزيك  وفينسنت  اخليل،  لسباق  دبي  نادي  عام  مدير 

الرئيس التنفيذي لشركة DVCC Meta، باإلضافة 

لفريق العمل.

 

الحدث األول من نوعه
سباق  ،منصة   )DVCC( دبي  فيرس  كأس  يعتبر 

 )P2E( الربح  لتحقيق  اللعب  على  تعتمد  التي  اخليل 

،أول حدث لسباق اخليل بتقنية وعالم امليتافيرس وأقيم 

مبضمار ميدان الذي يستضيف العديد من السباقات 

قيمته  تبلغ  الذي  العاملي  دبي  كأس  أبرزها  الرفيعة 

30.5 مليون دوالر.

الدكتور محمد عيسى العظب خالل الحدث

تجربة استثنائية
احلدث  خالل  للمستخدمني   DVCC شركة  قدمت 

تعتمد على منط  املتميز جتربة سباق خيول استثنائية 

الثقافة الرياضية الصاخبة في دبي، إلى جانب سهولة 

االفتراضي  الواقع  وأجهزة  الذكية  الهواتف  استخدام 

ز AR. ومتت دعوة املستخدمني إلى  VR والواقع املعَزّ

اخليل  لسباق  احلقيقي  والشغف  باإلثارة  مليئة  جتربة 

إلى   DVCC اللعبة  تطوير  شركة  وتهدف  وتربيتها. 

ومستخدمي  مبطوري  ترحب  مفتوحة  منصة  إنشاء 

نهاية  في  املستخدم  جتربة  لتحسني  الثالث  الطرف 

املطاف.

 

تطوير نموذج ألعاب عصري
علق فينسينت إيزيك، الرئيس التنفيذي لـ " كأس فيرس 

دبي"  )DVCC( قائاًل: "جتمع منصتنا بني األلعاب 

املستقبلّية والنظام البيئي الغني لسباق اخليل في دبي. 

ندخل في شراكة مع األفضل  أن  الرائع  لقد كان من 

واألكثر خبرة في هذا املجال، نادي دبي لسباق اخليل.

"وأضاف بقوله سيمكننا هذا التعاون من تطوير منوذج 

خالل الحدث

صورة تذكارية من الحدث فينسينت إيزيك خالل الحدث

على  املستخدمون  سيحصل  حيث  عصري،  ألعاب 

أداء  بناًء على   ،DVCC  $ مكافآت في شكل رموز 

الرموز  تبادل  لالعبني  أيضًا  وميكن  والتربية.  السباق 

 ، الرمزية  وامتيازات وجلود وصور  املميزة في خيول 

للمنافسة  ومساحة  مزدهرًا  سوقًا  اللعبة  يجعل  مما 

التجربة  روعة  "ولزيادة  ميدان.  مضمار  قلب  في 

على  قائم  نظام  في  اللعب  يتم  املشوقة،  التفاعلية 

معًا ضمن  التجمع  للمستخدمني  يتيح  بحيث  األسرة، 

قدراتهم  وتعزيز  األخرى  العائالت  مع  للتنافس  عائلة 

املزيد  كسب  وبالتالي  والسباقات،  األعمال  مجال  في 

إيزيك عن  العائلة. "وأعرب  من املكافآت جلميع أفراد 

سعادته وشكره العميق لنادي دبي لسباق اخليل على 

سباق  مجتمع  جلب  في  الكبير  وطموحه  ثقته  ومدى 

،ونأمل  امليتافيرس  منطقة  إلى  دبي  في  الفريد  اخليل 

في توفير جتربة مستخدم ال مثيل لها جلميع العبينا."

 

 نظام قابل للتطوير
اللعب  يدعم  للتطوير  قابل   DVCC عائلة  نظام 

االقتصاد  دورة  ونظام  املتنوعة  واألدوار  التفاعلي 

املطاف  نهاية  في  تعود  التي  الفوائد  مع  الصحي. 

في  العاديون  األفراد  يساهم  بأكملها.  األسرة  على 

األفراد  ودعوة  املهام  إكمال  خالل  من  األسرة  منو 

إدارة  في  االرتقاء  في  بأن  الحًقا  لهم  يسمح  مما 

تكون  سلطة  أعلى  اللعبة  نظام  وفي  األسرة.  شؤون 

ويدير جميع  أنشأ األسرة  الذي  الالعب   ، للبطريرك 

اللعب.  ويفتح  الفوائد  ويوزع  اآلخرين  األعضاء 

مستقبل  بتشكيل  ملتزمة   DVCC تبقى  وسوف 

دبي  في  امليتافيرس  عالم  في  اخليل  سباقات 

الشراكة  بعد  خاصة   ، املتحدة  العربية  واإلمارات 

لسباق اخليل. دبي  نادي  مع 
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حفل السباق السابع لمضمار جبل

"داراميثوس" يتوج بلقب سباق جبل علي ستيكس

بن حميد  عبدالعزيز  للشيخ  »داراميثوس«  توج اجلواد 

ستيكس  علي  جبل  الرئيس  الشوط  لقب  النعيمي، 

علي  جبل  ملضمار  السابع  السباق  حفل  في  )ليستد(، 

شهدت  كما  زعبيل«،  »سباق  اسم  عليه  أطلق  والذي 

وبوبات  محمد  إسماعيل  املدربني  من  كل  بروز  احلفل 

حيث  أوشي،  وتاغ  داوسون  راي  والفارسني  سيمار، 

حققوا ثنائية في السباق.

 

»إيه إف حكومة« يفتتح
احلفل  النابودة،  خليفة  خلالد  حكومة«  إف  »إيه  افتتح 

للمقاوالت«  الساحل  »كأس  األول  الشوط  بلقب  بالفوز 

املخصص للخيول العربية األصيلة ملسافة 1400 متر 

البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس راي 

داوسون وإشراف املدرب إرنست أورتيل، مسجاًل زمنًا 

قدره 01.38.01 دقيقة بفارق طولني ونصف طول عن 

وبقيادة  املرر  مرشد  علي  حمد  لزايد  نهام«  اس  »ايه 

املرر.  حمد  املدرب  وإشراف  فريزو  انطونيو  الفارس 

محمد  مطر  »السهوج« خلليفة  الثالث  املركز  في  وجاء 

تتويج الفارس والمدرب والمالك

مطر النيادي، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف 

املدرب خليفة النيادي.

 

الشوط  في  يتألق  دباوي«  »ماي 
الثاني

صدارة  عسكر،  لناصر  دباوي«  »ماي  اجلواد  حصد 

الشوط الثاني »كأس بنك دبي التجاري« ملسافة 1200 

متر البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس 

مسجاًل  سيمار،  بوبات  املدرب  وإشراف  أوشي  تاغ 

عن  أطوال   5 وبفارق  دقيقة   01.11.47 قدره  زمنًا 

الفارس  بقيادة  للسباقات«  بورسلي  لـ»نقابة  »تبارك« 

فرانسوا هيرولد وإشراف املدرب راشد بورسلي. وحل 

أونيل  الفارس دين  بقيادة  لـ»شادويل«  »الكرامة«  ثالثًا 

وإشراف املدرب مصبح املهيري.

جانب من المنافسةمنافسات قوية

المالك سيد حشيش والفارس أوشي يتسلمان جائزتهما

»نابولي« لقب الثالث
الثالث  الشوط  لقب  محمد  إلسماعيل  »نابولي«  انتزع 

»سلسلة  برعاية  متر   1600 ملسافة  زعبيل«  »كأس 

اإلمارات لسباقات السرعة« البالغة قيمة جوائزه 60 ألف 

املدرب  بينيرو وإشراف  برناردو  الفارس  بقيادة  درهم، 

إسماعيل محمد، مسجاًل زمنًا قدره 01.39.89 دقيقة 

وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن »منيف« لسمو الشيخ 

فان  جان  الفارس  بقيادة  مكتوم،  آل  راشد  بن  أحمد 

أوفيرمير وإشراف املدرب مايكل كوستا. وجاء في املركز 

الثالث »تالنتم« جلوان والتر مورايس، بقيادة الفارس تاغ 

أوشي وإشراف املدرب بوبات سيمار.

 

»جاستس بروتوكول« بطل الرابع
الطاير  حميد  لسعيد  بروتوكول«  »جاستس  خطف 

الشوط الرابع »كأس بنك اإلمارات دبي الوطني« ملسافة 

1600 متر البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة 
الفارس فرناندو جارا وإشراف املدرب إسماعيل محمد، 

مسجاًل زمنًا قدره 01.37.77 دقيقة وبفارق 5 أطوال 

الفارس  بقيادة  للسباقات«  لـ»ملينيوم  زيدون«  »إبن  عن 

باتريك دوبس وإشراف املدرب دووج واتسون. وحل ثالثًا 

بقيادة  للسباقات«  بورسلي  لـ»نقابة  »ماستر سيرجنت« 

الفارس أوسكار شافيز وإشراف املدرب راشد بورسلي.

»داراميثوس« يظفر الشوط الخامس
ظفر »داراميثوس« للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، 

بلقب الشوط اخلامس الرئيس »بطولة جبل علي ستيكس« 

القابضة«  »أ.ر.م.  برعاية  »قوائم«  مترًا   1950 ملسافة 

الفارس  بقيادة  درهم،  ألف   500 جوائزه  قيمة  البالغة 

انطونيو فريزو وإشراف املدرب مصبح املهيري، مسجاًل 

ونصف  أطوال   3 وبفارق  دقيقة   01.58.70 هو  زمنًا 

طول عن »لوست إيدن« للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، 

دووج  املدرب  وإشراف  دوبس  باتريك  الفارس  بقيادة 

لـ»اسطبالت  »ركيز«  الثالث  املركز  في  وجاء  واتسون. 

املدرب  وإشراف  أوشي  تاغ  الفارس  بقيادة  الراشد« 

بوبات سيمار.

 

»جرين جاكت« يكسب السادس
فاز »جرين جاكت« لـ»مزرعة ثري شيمنيز« بلقب الشوط 

البالغة  متر   1800 ملسافة  سرفيو«  »كأس  السادس 

قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي 

قدره  زمنًا  مسجاًل  سيمار،  بوبات  املدرب  وإشراف 

لسمو  »الهزمي«  عن  رأس  وبفارق  دقيقة   01.51.20
الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جان 

فان أوفيرمير وإشراف املدرب مايكل كوستا. وحل ثالثًا 

»وقت« لـ»اسطبالت الراشد« بقيادة الفارس ساندرو بايفا 

وإشراف املدرب بوبات سيمار.

»زوكيني« نجم الختام
الشوط  لقب  حرمش  بن  حلمدان  »زوكيني«  اقتنص 

ملسافة  شادويل«  اسطبالت  »كأس  واخلتامي  السابع 

درهم،  ألف   84 جوائزه  قيمة  البالغة  متر   1800
أحمد  املدرب  وإشراف  داوسون  راي  الفارس  بقيادة 

دقيقة   01.51.24 قدره  زمنًا  مسجاًل  حرمش،  بن 

للشيخ  نيمز«  »تيكينج  عن  الطول  وربع  طول  وبفارق 

سام  الفارس  بقيادة  مكتوم،  آل  عبيد  بن  محمد 

وجاء  واتسون.  دووج  املدرب  وإشراف  هتشكوت 

بن  أحمد  الشيخ  لسمو  »مرسال«  الثالث  املركز  في 

أوفيرمير  فان  جان  الفارس  بقيادة  مكتوم،  آل  راشد 

وإشراف املدرب مايكل كوستا.
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الحفل الخامس لمضمار الشارقة لونجين

الجواد "ياس اكس منصور" بطاًل لكأس ولي عهد الشارقة

احلميد،  عبد  منصور" حملمد  اكس  "ياس  اجلواد  توج 

بإشراف خليفة النيادي وقيادة الفارس سيف البلوشي، 

بكأس سمو ولي عهد الشارقة، )هيبة( ملسافة 1200 

متر، في حفل السباق اخلامس ملضمار الشارقة املؤجل 

خليفة  للمدرب  ثنائية  السباق  وشهد  األمطار،  بسبب 

النيادي والفارس سيف البلوشي.

650 ألف جوائز الحفل
بلغ مجموع حفل السباق اخلامس الذي رعاه مركز دبي 

العقاري، 650 ألف درهم، وتضمن ستة أشواط مثيرة، 

خصصت جميعها للخيول العربية األصيلة، عدا الشوط 

األصيلة،  املهجنة  للخيول  خصص  الذي  السادس 

وشاركت في املنافسة 94 خياًل، وشمل السباق كأس 

سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن 

ويحتضن  األصيلة،  املهجنة  للخيول  مكتوم  آل  راشد 

خالل  سباقات  ستة  إجمالي  الباسمة  اإلمارة  مضمار 

املوسم الذي يختتم في 12 مارس 2023.

تتويج الفائزين بحضور اليحيائي

حضور حفل السباق
شهد حفل السباق اخلامس ملضمار الشارقة لوجنني، 

الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة 

للفروسية والسباق، بحضور محمد األحمد، مدير عام 

مضمار جبل علي، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي 

الشارقة لوجنني للفروسية والسباق. فيما بلغ احلضور 

الجواد زاجر الوثبة

ومحبي  عشاق  من  متفرج   2500 نحو  اجلماهيري 

سباقات اخليول مبضمار اإلمارة الباسمة. 

انتزاع اللقب في آخر األمتار
الرئيس  الشوط  في  منصور"  اكس  "ياس  فوز  جاء 

الشارقة، برعاية مركز  على لقب كأس سمو ولي عهد 

دبي العقاري، بعد أن متكن من انتزاع اللقب في آخر 

املركز  صاحب  عن  الطول  أرباع  ثالثة  بفارق  األمتار 

الثاني ايه اف مرموق خلالد النابودة بإشراف ارنست 

أورتيل وقيادة تاج أوشيه.

 

"رود بلوك" بطل  كأس أحمد بن راشد
ظفر اجلواد "رود بلوك" لسيد حشيش وهناء الرفاعي، 

بلقب  شافيز،  وليام  وقيادة  الرفاعي  اسامة  بإشراف 

كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، )شروط( 

برعاية  متر،   1200 ملسافة  األصيلة،  املهجنة  للخيول 

سلسلة اإلمارات لسباقات السرعة، وجنح ابن ستريت 

مشاركات  ثالث  من  الثاني  الفوز  إضافة  في  سينس 

"ابر  عن  الطول  ونصف  طول  بفارق  وتفوق  بالدولة، 

الذي  كالس" بإشراف اوالسكواغا وقيادة دي سيلفا، 

أنهى السباق باملركز الثاني.

 

"ديزرت" يحقق فوزه األول
حقق اجلواد ديزرت لسالم احلوسني، بإشراف خليفة 

من السباق

النيادي وقيادة سيف البلوشي، الفوز األول في مسيرته، 

في ثاني أشواط احلفل، للمبتدئة، من إنتاج اإلمارات، 

ابن  متر، وجنح جواد اخلمس سنوات   2000 ملسافة 

الفحل "اي اس مزاحم" في التفوق على منافسيه رغم  

انطالقه من بوابة طرفية وتفوق بفارق نصف طول عن 

صاحب املركز الثاني "مداح الريف" إلسطبالت العجبان 

بإشراف عبد الله احلمادي وقيادة دين أونيل.

 

 

"زاجر الوثبة" يكسب الثالث
بإشراف  للسباقات،  للوثبة  الوثبة"  "زاجر  املهر  انتزع 

جان كلود بيكوت وقيادة فرناندو جارا، الفوز في ثالث 

األشواط بالشارقة، للمبتدئة، من خيول إنتاج اإلمارات 

على مسافة 1700 متر، ليحقق املهر البالغ من العمر 

أربع سنوات ابن الفحل "مهاب" فوزه األول باملشاركة 

"الليث"  عن  الطول  ونصف  طول  بفارق  له،  الثالثة 

بإشراف إبراهيم أصيل وقيادة انطونيو فريزو.

 

"كدر" نجم الرابع
خطف اجلواد "كدر" العائدة للشيخة اليازية بنت سلطان 

آل نهيان، بإشراف سالم الكتبي وقيادة ريتشارد مولن، 

لقب رابع األشواط  ملسافة 2700 متر )تكافؤ(، ليسجل 

فوزه الثاني من خمس مشاركات، ومتكن اجلواد البالغ 

من العمر خمس سنوات ابن الفحل "صير بني ياس" 

من حتقيق الفوز بأول ظهور له مبضمار الشارقة وتقدم 

بإشراف  كيو"  "اون  على  الطول  أرباع  ثالثة  بفارق 

عبد الله احلمادي وقيادة باتريك كوسغريف الذي حل 

باملركز الثاني.

تتويج الفائزين
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سباق

السباق الرابع لمضمار الشارقة لونجين

ثنائية لخيول منصور بن زايد و"أبو موسى" بطاًل
لكأس الخليج

لسمو  العائدة  والوثبة  ياس  إسطبالت  خيول  حققت 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

ماجد  بإشراف  الرئاسة،  ديوان  وزير  الوزراء  مجلس 

اجلهوري، وقيادة الفارس البرازيلي بيرناردو بينيرو، 

ثنائية رائعة في السباق الرابع ملضمار نادي الشارقة 

الذي  احلفل  وُأقيم   .2022-2023 للموسم  لوجنني 

اخليول  من   96 مبشاركة  أشواط،  ستة  من  تألف 

واخليول  احمللي،  اإلنتاج  وخيول  األصيلة  العربية 

 350 املالية  جوائزه  إجمالي  وبلغ  األصيلة،  املهجنة 

ألف درهم.

حضور السباق
القاسمي  ماجد  بن  عبدالله  الشيخ  السباق  شهد 

تتويج الفائزين

رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد مطر 

سباقات  مهرجان  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الفالحي 

وسلطان  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

اليحيائي مدير عام النادي.

"ماهر" يفتتح
جاء الفوز األول خليول سمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهيان  عبر »ماهر« في الشوط األول »هيئة مطار 

األصيلة  العربية  للخيول  املخصص  الدولي«  الشارقة 

متر،   1200 ملسافة  فقط،  سنوات   3 بعمر  املبتدئة 

الثاني  الفوز  وجاء  دقيقة.   1:20:44 البطل  وسجل 

»هيئة  الثاني  الشوط  في  الوثبة«  »أسماء  املهرة  عبر 

املخصص  الدولي«  الشارقة  مبطار  احلرة  املنطقة 

بعمر  فقط  للمهرات  املبتدئة  األصيلة  العربية  للخيول 

البطلة  وسجلت  متر،   1200 ملسافة  سنوات،  ثالث 

1:21:54 دقيقة.

»إي أس أبو موسى« يتألق
املرر،  مرشد  علي  لعبيد  موسى«  أبو  أس  »إي  توج 

داوسون  راي  وقيادة  املرر،  حمد  املدرب  وبإشراف 

البالغة  اخلليجي،  التعاون  مجلس  كأس  لسباق  بطاًل 

سباقات  مهرجان  برعاية  درهم،  ألف   150 جائزته 

ُأقيم  والذي  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

في الشوط اخلامس ملسافة 1700 متر، وسجل البطل 

العويس لقب  لعلي  1:58:62 دقيقة. وحقق »الزافي« 

األصيلة  العربية  للخيول  املخصص  الثالث  الشوط 

تنافس قوي بين الخيول

دخول ثنائي

وغاز  ومياه  كهرباء  »هيئة  برعاية  متر   1200 لـ 

الشارقة«، البالغة قيمة جوائزه 40 ألف درهم. وظفر 

»منور« ألحمد املزروعي بلقب الشوط الرابع املخصص 

للخيول العربية األصيلة لـ 1700 متر برعاية »حكومة 

وجوائزه  الرياضي«،  الشارقة  مجلس   - الشارقة 

بورسلي  لـ»نقابة  »مقياس«  وحقق  درهم.  ألف   40

 1200 لـ  اخلتامي  السادس  الشوط  لقب  للسباقات« 

»بلدية  للخيول املهجنة األصيلة برعاية  متر املخصص 

الشارقة«، وجوائزه 40 ألف درهم.
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األعلى  املجلس  عضو  النعيمي  راشد  بن  حميد  شهد 

بن حميد  الشيخ عمار  ، بحضور سمو  حاكم عجمان 

 20 الـ  النسخة  ختام   .. عجمان  عهد  ولي  النعيمي 

لبطولة عجمان جلمال اخليل العربي 2023 التي أقيمت 

جمعية  بإشراف  أيام  ثالثة  مدى  على  أقيمت  اختتمت 

للضيافة مبنطقة  اإلمارات  مركز  في  للخيول  اإلمارات 

اجلرف في عجمان مبشاركة أكثر من 300 خيل من 

وأعرق  وأبرز  املالك  ألشهر  وأجملها  السالالت  أنقى 

اإلسطبالت التي لها إجنازاتها في الدولة. 

 

حظيت  البطولة  النعيمي:  عمار 
باهتمام خاص من حاكم عجمان

عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  تقدم 

السمو  صاحب  إلى  والتقدير  الشكر  بخالص  عجمان 

"حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 

الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

بطولة عجمان لجمال الخيل 

حميد النعيمي يشهد الختام وثنائية ذهبية لخيول البداير

حميد النعيمي وعمار النعيمي وعبد الله القاسمي خالل البطولة

جمال الخيل

أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإلى  الله"،  "رعاه 

املجلس األعلى حكام اإلمارات على اهتمامهم ودعمهم 

لرياضة الفروسية. وقال سموه إن بطولة عجمان جلمال 

خاص  باهتمام  حظيت  انطالقتها  منذ  العربي  اخليل 

النعيمي  راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب  من 

عضو املجلس األعلى حاكم عجمان حيث كانت لرؤيته 

وأفكاره التأثير الكبير فيما حققته البطولة من مكتسبات 

وجناحات على األصعدة كافة.

تتويج الفائزينتتويج مربط دبي

النعيمي يستقبل لجنة أعضاء التحكيم
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي 

عضو املجلس األعلى حاكم عجمان، احلكام اخلليجيني 

املشاركني في النسخة العشرين لبطولة عجمان جلمال 

إلى  بالشكر  اخلليجيون  احلكام  وتقدم  العربية.  اخليل 

سموه على إتاحة الفرصة للحكام اخلليجيني للمشاركة 

في هذه البطولة منذ العام 2019. وقال احلكم الكويتي 

دعما  قدمت  الطيبة  املبادرة  هذه  إن  اخلميس  محمد 

كبيرا للحكم اخلليجي ومنحته الثقة وأصبح اآلن العديد 

منهم يحكمون في بطوالت عاملية خارج منطقة اخلليج.

 

ثنائية ذهبية للبداير
 251 من  أكثر  مبشاركة  أقيمت  التي  البطولة  حفلت 

خيال مبنافسات مثيرة، وحققت اسطبالت البداير ثنائية 

ذهبية بينما حققت لقب ذهبي واحد كل من مرابط دبي، 

وافتتحت  اخلطيب.  اميان  واملالكة  والهواجر،  والزبير، 

الفعاليات املهرة "ندية الزبير" ملربط الزبير، التي حققت 

املهرة  للمهرات عمر سنة، فيما حصلت  الذهبي  اللقب 

البطولة  على  العربية  للخيول  دبي  ملربط  عبق"  "دي 

الفضية ، ونالت البرونزية املهرة "ام كي نفرتيتي" ملالكها 

عمرو محسن.

أحد الخيول يستعرض خالل البطولة

وانتزعت ذهبية املهرات " مليكة البداير" ملربط البداير 

الفضية  على  دبي  ملربط  تيماء"  "دي  حصلت  فيما   ..

شليك  محمد  أحمد  ملالكها  شيخة"  اس  "اي  وفازت   ،

الشميلي بالبرونزية. وحققت البطولة الذهبية لألفراس 

الفرس "دي جهراء" واململوكة ملربط دبي ، فيما حصلت 

ملربط  مياسه"  اتش  "أ  الفرس  الفضية  البطولة  على 

ربدان ، ونالت البطولة البرونزية الفرس "اجلوهرة آي 

جي إتش" جلاسم محمد الشاعر النقبي.

وانتزع البطولة الذهبية لألمهار عمر سنة املهر "سلطان 

الهواجر" ملربط الهواجر.. فيما نال املهر "األريام بركان" 

البطولة الفضية إلسطبالت االريام، وفاز املهر "آي اس 

العني" بالبطولة البرونزية خلليفة عبدالله النعيمي. وفي 

إلميان  كورونادو"  "فام  بالذهبية  فاز  األمهار  بطولة 

اخلطيب ، فيما حصل على الفضية "كيه ايه منير" ملربط 

املر  حملمد  البداير"  "خطاف  البرونزية  ونال  البزوم، 

احلبسي. أما البطولة الذهبية لفئة الفحول فقد انتزعها 
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عمار النعيمي لدى وصوله لحضور البطولة

الفحل "سنمار البداير" ملربط البداير، فيما فاز بالبطولة 

الفضية الفحل " األريام بارع"  إلسطبالت األريام، ونال 

البرونزية الفحل "ع ج عجبان"  للشيخ عبدالله بن ماجد 

القاسمي. 

 

الجوائز الخاصة
خاصة  جوائز  عجمان  لبطولة  املنظمة  اللجنة  وترصد 

للخيول  دبي  مربط  وحصل  الست،  البطوالت  بجانب 

العربية، على جائزة املزرعة الرائدة في اإلمارات، ونال 

جواد  جائزة  على   ، األريام  إلسطبالت  بارع  األريام 

اإلمارات الرائد، بينما فاز بجائزة اجلواد الفائز بأكبر 

عدد من النقاط، واململوك ملواطن من اإلمارات الفرس 

النقبي،  الشاعر  جاسم  ملالكها  إتش،  آجي  اجلوهرة 

والتي حصلت على 92.50 نقطة.

جمال الخيل

لها  محطة  عجمان  بطولة  التوحيدي: 
مكانتها 

مدير  العام  املشرف  التوحيدي  محمد  املهندس  أكد 

عجمان  بطولة  أن  العربية  للخيول  دبي  مربط  عام 

الوطنية،  البطوالت  في  مكانتها  لها  محطة  تعتبر 

املهرات  حققتها  التي  بالنتائج  سعادته  عن  معربا 

املربط  وتوجها  بالذهب  جهراء  دي  الفرس  وعززتها 

حريصون  نحن  التوحيدي:"  وقال  الوطني.  باللقب 

التي  عجمان  بطولة  في  املستمرة  املشاركة  على 

تنافسي  موعد  وهي  مهمة.  وطنية  محطة  نعتبرها 

الواعدة  واملهرات  املهور  فيه  تطل  أن  تعودنا  سنوي 

املزرعة  جائزة  لقب  ونعتبر  الكبرى.  البطوالت  مبجد 

الريادية ملربط  باملكانة  في اإلمارات اعترافا متجددا 

دبي الذي يقود دفة اإلنتاج العاملي لإلمارات بجدارة 

نوعية".

دي عبق

دي تيماء عبد الله القاسمي مع أحد األطفال
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عهد  ولي  الشرقي  حمد  بن  محمد  الشيخ  سمو  توج 

الدولية  الفجيرة  بطولة  ختام  في  الفائزين  الفجيرة، 

والتي   ،2022 السابعة  نسختها  في  العربي  للخيل 

شهدها أيضا جانب منها سمو الشيخ عمار بن حميد 

النعيمي ولي عهد عجمان، ووظفر مربط دبي بثالثة من 

البطولة في الساحة املجاورة  الذهبية، وأقيمت  ألقابها 

ديسمبر   17  –  15 من  الفترة  خالل  الفجيرة  لقلعة 

اجلاري، مبشاركة واسعة من مالك اخليل واإلسطبالت 

 4 بلغت  جوائز  ومبجموع  وخارجها  الدولة  داخل  من 

ماليني درهم.

 

الحضور
حضر ختام البطولة إلى جانب سمو ولي عهد الفجيرة، 

هيئة  رئيس  الشرقي  حمد  بن  راشد  الدكتور  الشيخ 

بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية 

خيول مربط دبي تحصد ثالثة ألقاب ذهبية في الختام 

تتويج اسطبالت األريام

جمال الخيل

بن  حمد  بن  سيف  والشيخ  واإلعالم  للثقافة  الفجيرة 

بالفجيرة،  احلرة  املنطقة  هيئة  رئيس  الشرقي  سيف 

ومحمد  الشرقي،  سيف  بن  حمد  بن  أحمد  والشيخ 

بالفجيرة،  األميري  الديوان  مدير  الضنحاني  سعيد 

الفجيرة  عهد  ولي  سمو  مكتب  مدير  الزحمي  وسالم 

رئيس اللجنة املنظمة للبطولة.

محمد الشرقي يتسلم إهداء مربط دبي

تعزز مكانة  الفروسية  الشرقي:  محمد 
التراث الوطني

ولي  الشرقي  حمد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أكد 

وخصوصًا  التراثية  الرياضات  دور  الفجيرة،  عهد 

اإلمارات،  لدولة  الوطني  اإلرث  إحياء  في  الفروسية، 

املتعاقبة،  واألجيال  املجتمع  أفراد  بني  مكانته  وتعزيز 

وأشار  عامليًا.  به  والتعريف  به  االحتفاء  وضرورة 

بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد 

الشرقي عضو املجلس األعلى حاكم الفجيرة للبطوالت 

املوروث  إبراز  في  تسهم  التي  النوعية  واملنافسات 

دول  مختلف  من  بها  املهتمني  وتستقطب  اإلماراتي 

العالم، وثمن سموه، جهود اللجنة املنظمة ومساهمتها 

املنطقة  في  الفروسية  رياضة  وإثراء  تنشيط  في 

من التتويجوالعالم.

خالل البطولة
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من التتويج

جمال الخيل

جانب من الحضور

الفجيرة  لبطولة  ذهبية  ألقاب  ثالثة  دبي  مربط  حصد 

جائزة  املربط  نال  كما  ألقاب،   6 جملة  من  الدولية 

الذهبية  األلقاب  بقية  وذهبت  الذهبي،  الفجيرة  سيف 

الى كل من مربط اإلمارات للشيخ عبد الله بن ماجد 

بواقع  األريام  واسطبالت  عجمان،  ومربط  القاسمي، 

لقب لكل منهم. 

 "دي رسيل" تستهل الفعاليات

والثالثية ملربط دبي  البطولة  املهرة دي رسيل  افتتحت 

املركز  في  تلتها  املهرات،  بطولة  بذهبية  تتويجها  بعد 

الثاني ونالت الوصافة إي اس شارجة ملربط اإلمارات، 

وحصلت على البرونزية  إي اس حلوة لفيصل احلقباني.

بعدما  دبي،  ملربط  الثانية  الذهبية  راسل  دي  وأضاف 

حلق بلقب األمهار، وجاء في املركز الثاني ونال الفضية 

اللقب  ذهب  فيما  األريام،  إلسطبالت  برجس  األريام 

البرونزي الى اف دي رافايل ملربط الفالح.

واعتلت ع ج ترمي ملربط عجمان، صدارة األفراس ونالت 

مغيدر  روعة  الفضي  اللقب  وحصدت  الذهبي،  اللقب 

فريدة  البرونزية  على  حصلت  فيما  الزعابي،  لراشد 

للشيخة مرمي بنت سلطان بن أحمد القاسمي.

محمد الشرقي يتوج الزعابي

 دي آسره أجمل المهرات

دبي،  ملربط  الذهبية  الثالثية  آسره  دي  وأكملت 

تاركة  سنة،  عمر  املهرات  بلقب  حلقت  عندما 

ملربط  رسيل  ج  ع  للمهرة  الفضي  واللقب  الوصافة 

سحايب  األريام  البرونز  على  حصلت  بينما  عجمان، 

األريام. إلسطبالت 

بذهبية  األريام،  إلسطبالت  شديد  األريام  وظفر 

ونال  الثاني  املركز  في  وتالها  سنة،  عمر  األمهار 

الفضة فام بيل باالزوتو لفيدريكو موراليس جوردون، 

وحصد اللقب البرونزي أي اس تبر ملربط اإلمارات.

وتوشح إي اس سراب ملربط اإلمارات، بذهب بطولة 

خلالد  نيشان  ايه  كي  الفضي  اللقب  ونال  الفحول، 

ستار  البرونزي  اللقب  على  حصل  فيما  العميري، 

فريد ملربط اجلواهر.

محمد الشرقي يتوج مربط دبي بالسيف الذهبي

الشرقي يتوج التوحيدي
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للجواد  الرابع  كلباء  الشارقة  مهرجان  ختام  حفل 

العربي، مبنافسات مثيرة وشيقة وتقاسمت خيول كل 

من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، ومربط دبي، 

ومربط الزبير، األلقاب الذهبية للبطوالت الست بواقع 

أيام   3 الفعاليات على مدى  لكل منهم. وأقيمت  لقبني 

مدينة  كورنيش  بشاطئ  املاضي  ديسمبر   2-4 من 

كلباء ضمن )مهرجان الشارقة كلباء األول للفروسية( 

حتت  والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي  ينظمه  الذي 

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية 

محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة.

 

3 بطوالت
وتضمن مهرجان الشارقة كلباء األول للفروسية ثالث 

مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي

خيول عبد الله القاسمي ودبي والزبير
تتقاسم األلقاب الذهبية

للجواد  الرابع  كلباء  الشارقة  مهرجان  وهي  بطوالت، 

أقيمت  التي  للترويض  كلباء  الشارقة  وبطولة  العربي، 

كلباء  الشارقة  بطولة  جانب  إلى  ديسمبر   6 الثالثاء 

 11 9 إلى  الفترة من  التي تقام خالل  لقفز احلواجز 

ديسمبر.

بطوالت المهرات
افتتحت املنافسات املهرة "دي غمره" ملربط دبي عندما 

حصدت املركز األول لبطولة املهرات عمر سنة، ونالت 

للمهرة  اللقب الذهبي، تاركة الوصافة واللقب الفضي 

"روابي الزبير" ملربط الزبير، فيما حصلت على البرونز 

"منار  وظفرت  األريام.  إلسطبالت  خوالي"  "األريام 

املهرات  لبطولة  الذهبي  باللقب  الزبير،  ملربط  الزبير" 

اللقب  ونالت  الثاني  املركز  في  وحلت  سنتني،  عمر 

فيما  النعيمي،  عبدالله  رفيقة" خلليفة  زد  "ام  الفضي، 

حصلت على البرونز "سمراء البداير" ملربط البداير.

 

دي ريمة نجمة األفراس
عندما  دبي،  ملربط  الذهبية  الثنائية  رمية"  "دي  أكملت 

انتزعت اللقب الذهبي للمهرات عمر 3 سنوات، تاركة 

"دي  املربط  في  لرفيقتها  الفضي  واللقب  الوصافة 

"األريام  الى  البرونزي  اللقب  ذهب  بينما  أصالة"، 

سلطان  بن  زايد  بن  حمدان  بن  ياس  للشيخ  الظنة" 

آل نهيان.

منافسات األمهار
مربط  خليول  الثانية  الذهبية  الزبير  "شعالن"  منح 

تتويج ٔاحد خيول الشيخ عبد الله القاسمي

جمال الخيل

الزبير، عندما توج باللقب الذهبي لألمهار عمر سنة، 

السطبالت  مرسال"  "األريام  الفضي  اللقب  وحصد 

ملربط  فاهر"  "دي  البرونزي  اللقب  نال  فيما  األريام، 

دبي.

 وحقق "إي اس وادي" الذهبية األولى خليول الشيخ 

عبدالله بن ماجد القاسمي، عندما أحرز اللقب الذهبي 

ونال  الثاني  املركز  في  وجاء  سنتني،  عمر  لألمهار 

اللقب الفضي "سراج الباهية" لسيف علي املزروعي، 

بينما نال البرونز "اف دي رافال" ملربط الفالح.

 وأكمل "إي اس سالم" الثنائية خليول الشيخ عبدالله 

الذهبي  اللقب  انتزع  عندما  القاسمي،  ماجد  بن 

لألمهار عمر 3 سنوات، تاركا املركز الثاني والوصافة 

وجاء  الراشدي،  عبيد  لسعيد  الباهية"  "ساجي  الى 

ملربط  امليدان"  "كحيل  البرونز  ونال  الثالث  املركز  في 

امليدان.

البطل الذهبي لألمهار

البطل الفضي لألمهار
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حفلت فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة 

والتحمل، التي قرية بوذيب العاملية للقدرة مبدينة اخلتم، 

التي  الفعاليات  واشتملت  وقوية،  مثيرة  مبنافسات 

أقيمت على مدار 3 أيام على ثالثة سباقات خصصت 

والناشئني،  والشباب  والسيدات  اخلاصة،  لإلسطبالت 

والسباق  للفروسية  اإلمارات  احتاد  الفعاليات  ونظم 

درهم.   2.800.000 املالية  جوائزها  إجمالي  وبلغت 

الدكتور  اللواء  الفائزين  وتوج  اخلتامي  اليوم  وشهد 

أحمد ناصر الريسي رئيس احتاد اإلمارات للفروسية 

وكيل  احلوسني  العزيز  عبد  بحضور سعود  والسباق، 

دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وأحمد السويدي، 

إدارة  النقبي مدير  الله  التنفيذي لالحتاد، وعبد  املدير 

التسويق والفعاليات باالحتاد، وكيم أليوت مدير نادي 

أبوظبي للفروسية.

كأس رئيس الدولة بقرية بوذيب 

منافسات مثيرة في سباقات اإلسطبالت الخاصة
والشباب والسيدات

قدرة

آنا أربوزوفا تستهل الفعاليات
"بوليو  صهوة  على  أربوزوفا  آنا  الفارسة  ظفرت 

اإلسطبالت  سباق  بلقب  اخلليج،  إلسطبالت  أميجو" 

اخلميس  أقيم  الذي  كلم،   101.34 ملسافة  اخلاصة 

السمو  صاحب  كأس  فعاليات  مستهل  في  املاضي 

وفارسة.  فارسًا   215 للقدرة، مبشاركة  الدولة  رئيس 

 3:49:23 الكلية خالل  املسافة  السباق  بطلة  وقطعت 

ساعات، ومبعدل سرعة بلغ 26.51 كلم/  ساعة، وجاء 

إل  "إتش  فيربر فرنسيسكو على صهوة  الفارس  ثانيًا 

 3:50:49 قدره  بزمن  العني  إلسطبالت  فاث"،  دي 

ساعات، فيما حلت ثالثة عائشة حميد الشامسي على 

بزمن  العزوم،  بليسيس" إلسطبالت  دو  "سيرك  صهوة 

للفارسة  الفوز األول  3:50:54 ساعات. ويعتبر  قدره 

خالل  وجنحت  اإلماراتية،  السباقات  في  أربوزوفا  آنا 

الذي  للجواد  الطاقة  من  قدر  أكبر  إدخار  في  السباق 

انطلق بقوة في املرحلة األخيرة.

ٓانا بطلة االسطبالت الخاصة

تتويج الفائز

شرينه الفالسي تظفر بلقب السيدات
صهوة  على  الفالسي،  أحمد  شرينه  الفارسة  انتزعت 

"فينيتا" إلسطبالت املغاوير، بلقب سباق السيدات للقدرة، 

الذي أقيم يوم اجلمعة ثاني أيام فعاليات سباقات كأس 

صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل، مبشاركة 

)117( فارسة. ومتكنت الفارسة شرينه الفالسي من 

بزمن  كلم،   101 البالغة  للسباق  الكلية  املسافة  قطع 

وقدره 3:42:36 ساعات، ومبعدل سرعة بلغ 27.94 

الغالي.  اللقب  املغاوير  إسطبالت  لتهدي  ساعة،  كلم/   

على  عدنان  ماسة  الفارسة  الثاني  املركز  في  وجاءت 

صهوة "ديفاين دو تريسلني" إلسطبالت البوادي، بزمن 

وقدره 3:43:40 ساعات، فيما حلت ثالثة الفارسة فاي 

البراري  إلسطبالت  "بليون"  صهوة  على  علي،  محمد 

شرينه  الفارسة  متكنت  ساعات.   3:44:35 بزمن 

الفالسي، من حتقيق لقب كأس اليوم الوطني بالوثبة، 

بكل سهولة على الرغم من املنافسة في املرحلة االخيرة، 

اال انها متكنت من فرض أسلوبها بالركض بحذر قرب 

خيول املقدم لتنطلق في املرحلة األخيرة بقوة، وبعد أن 

خاضت البطلة منافسة شرسة مع الوصيفة، استطاعت 

الوصول الى خط النهاية أواًل مسجلة معدل سرعة بلغ 

في هذه املرحلة 29.56 كلم/  ساعة.
بطل الشباب لدى خط النهاية

تتويج االسطبالت الخاصة
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قدرة

الجنيبي بطل الشباب والناشئين
اجلواد  صهوة  على  اجلنيبي  حميد  الفارس  توج 

بطاًل  الريف  إلسطبالت  بيرل"،  بالك  ذا  "بونارا 

لسباق كأس رئيس الدولة ملسافة 105 كلم )جنمة(، 

الفعاليات  ختام  في  وذلك  الدولي،  التصنيف  وفق 

املسافة  اجلنيبي  وقطع  املاضي.  األحد  أقيم  الذي 

بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعات،   4:10:03 في  الكلية 

جمعة  سيف  الفارس  وحل  كلم/ساعة،   25.20

كوتيالس"  "أمينة  احلصان  صهوة  على  باجلافلة 

املسافة  قاطعًا  الثاني،  باملركز  العاصفة  إلسطبالت 

زايد  الفارس  ثالثًا  وحل  ساعات.   4:10:04 في 

فريهو"  دو  "اومليو  املهيري على صهوة اجلواد  محمد 

إلسطبالت اف 3، ومسجاًل 4:14:49 ساعات.

 

بوذيب بروتوكول 
فقد   بوذيب،  لبروتوكول  وفقًا  السباق  نتيجة  اما 

من  علي،  العزيز  عبد  محمد  األول،  املركز  أحرز 

فيما  نقطة،   213.31 برصيد  الشبابي  اسطبالت 

من  محمد  عيد  محمد  الفارس  الثاني  املركز  نال 

تتويج شرينة

188.65 نقطة، وحل ثالثًا  إسطبالت الريف برصيد 

الفارس كونسيليو من إسطبالت سيح السلم برصيد 

ينظمها،  التي  الفعاليات  وصاحب  نقطة.   188.09

والسباق،  للفروسية  اإلمارات  احتاد  عليها  ويشرف 

)جنمتان(،  كلم   122 ملسافة  تأهيلي  دولي  سباق 

20 فارسًا وفارسة. مبشاركة 

شرينةتتويج بطل الشباب
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الشراع  بطاًل جلائزة  ويتكر  جو  األملاني  الفارس  تّوج 

الشراع  بطولة  فعاليات  ختام  في  الكبرى،  لوجنني 

الدولية لقفز احلواجز، والتي انطلقت أقيمت في الفترة 

من 12 15- يناير 2023، على ميدان منتجع الفرسان 

أبوظبي  مهرجان  فعاليات  ضمن  الدولي،  الرياضي 

للفروسية األول، وشهد منافسة الكأس وتّوج الفائزين 

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح 

والتعايش، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس 

الله  عبد  وأحمد  والسباق،  للفروسية  اإلمارات  احتاد 

املساندة  اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  القبيسي، 

املدير  عون،  وباتريك  الرياضي،  أبوظبي  مبجلس 

اإلقليمي لشركة لوجنني، راعية جائزة الشراع لوجنني 

وضيوف  الشخصيات،  كبار  من  غفير  وجمع  الكبرى، 

احلدث في دورته السادسة.

الريسي: سعداء بالنجاح الكبير
عقب مراسم التتويج قال اللواء أحمد ناصر الريسي، 

نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة الشراع 

ختام مبهر ألولى بطوالت مهرجان أبوظبي للفروسية

البريطاني ويتكر يتّوج بطاًل لجائزة الشراع لونجين الكبرى 

نهيان بن مبارك يتوج الفائزين بحضور شخبوط بن نهيان والريسي والحربي والقبيسي وباتريك عون

قفز الحواجز

أولى  في  وانطالقتها  السادسة،  دورتها  في  الدولية 

فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية األول، وهي جتتذب 

مشاركة أكثر من 300 فارسًا وفارسة من نخبة فرسان 

قفز احلواجز ميثلون 47 دولة حول العالم، بصحبتهم 

470 خياًل، مما يشير إلى أهمية البطوالت الدولية التي 
رفيعة  دولية  كبطوالت  اإلمارات  دولة  في  تنظيمها  يتم 

هذا  أمام  الريسي:  وأضاف  اجلوائز،  وقّيمة  املستوى 

وتقديرنا  بجزيل شكرنا  نتقدم  أن  إال  اليسعنا  املشهد 

للقيادة الرشيدة التي جعلت كل هذا ممكنًا مبا تقدمه 

كما  الفروسية،  أنشطة  أشكاله، وجلميع  بكل  دعم  من 

بن  منصور  الشيخ  سمو  إلى  اخلاص  بشكرنا  نتقدم 

زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان 

الرئاسة، على دعمه املتصل، وإلى الشيخة فاطمة بنت 

هزاع آل نهيان على اهتمامها ورعايتها لبطولة الشراع 

الدولية على مدى ست دورات.

منافسة الجائزة الكبرى
أقيمت منافسة كأس الشراع لوجنني الكبرى في ختام 

فعاليات البطولة، مبواصفات اجلولتني، وصمم مسارها 

بحواجز بلغ ارتفاعها )155( سم، وشارك في جولتها 

إلى  العبور  في  وجنح  وفارسة،  فارسًا   40 األولى 

دون  نظيف  بأداء  جميعهم  فارسًا،   11 الثانية  اجلولة 

مع  نتيجة  األفضل  ويشارك  االولى،  اجلولة  في  خطأ 

الزمن في اجلولة األولى في ذيل قائمة اجلولة الثانية، 

ويتكر  جو  البريطاني  الفارس  الصدارة  مركز  وأحرز 

املشارك رقم )4( مع اجلواد "هوالهوب جيه آر"، وأكمل 

اجلولة في زمن بلغ 42.01 ثانية، وتّوج بكأس املركز 

الثاني الفارس اإليرلندي بيلي تومي املشارك رقم )3( 

بوتي إي دي"، وأكمل اجلولة في زمن  باجلواد "شات 

بلغ 43.60 ثانية، وحاز جائزة املركز الثالث الفارس 

باجلواد   )5( رقم  املشارك  سيبرا  دوارت  البرتغالي 

"دورادوس"، والزمن 44.61 ثانية.

سعيد يفوز بكأس زايد آل نهيان
الفرس  مع  سعيد  القادر  عبد  البلجيكي  الفارس  فاز 

منافسة  في  الذهبية  اجلولة  بكأس  رو"،  دو  "أرباتش 

اجلولة  مبواصفات  نهيان،  آل  هزاع  بن  زايد  الشيخ 

بحواجز  مسارها  وصمم  للتمايز،  جولة  مع  الواحدة 

بلغ ارتفاعها )150( سم، وقبل حتدياتها 56 فارسًا 

دون  الرئيسة  اجلولة  عبروا  منهم  فرسان   7 وفارسة، 

خطأ، وجتدد بينهم التنافس في جولة التمايز، وأكملها 

دون خطأ 4 فرسان، وحاز كأس الصدارة عبد القادر 

الفرس  مع  التمايز  في جولة   )6( رقم  املشارك  سعيد 

"أرباتش دو رو"، وأكملها في زمن بلغ 38.20 ثانية.

األلماني ويل بطلل الشراع لونجين 
الذهبية،  للجولة  بطاًل  ويل  ديفيد  األملاني  الفارس  تّوج 

جائزة الشراع لوجنني الكبرى لبطولة الشراع الدولية 

ختامها  والتي  النجمتني،  فئة  من  احلواجز  لقفز 

مبواصفات اجلولة مع متايز على حواجز )145( سم، 

وتنافس فيها 41 فارسًا، وصعد منهم 8 فرسان إلى 

التمايز، وأكمله 5 فرسان دون خطأ، وتصدرها الفارس 

األملاني ديفيد ويل، املشارك األول في التمايز مع اجلواد 

"سنشو دو روت"، وأكمل اجلولة في زمن سريع وبلغ 

التمايز،  فرسان  بقية  على  واستعصى  ثانية،   36.13
املشارك  من  كان  ويل  الفارس  واجهه  حتدي  وأقوى 

األخير في التمايز الفارس األوزبكستاني عبد الرخمان 

في  التمايز  أنهى  أنه  إال  "كبالون"،  واجلواد  عبدولوف 

الوصافة،  كأس  به  فنال  فقط  ثانية   36.98 بلغ  زمن 

ونال جائزة املركز الثالث فارسنا سالم أحمد السويدي 

املشارك رقم )4( مع اجلواد "استافايل"، بزمن التمايز 

39.03 ثانية.

اإليطالي سايمون يكسب التمايز 
"شابيو  بجواده  كوتا  ساميون  اإليطالي  الفارس  فاز 

إيكويترانس  برعاية  الفضية  اجلولة  بجائزة  زد"  إميو 

جولة  ومبواصفات  النجمتني،  فئة  من  لوجستيكس، 

 88 فيها  وتنافس  سم،   )135( حواجز  على  ومتايز 

فارسًا، وعبر 12 منهم إلى التمايز، و3 فرسان أكملوا 

 34.37 بزمن  ساميون  وأولهم  خطأ،  دون  التمايز 

لولي ميتلينو واجلواد  اليونانية  الفارسة  ثانية، والثاني 

الفارس  ثانية، والثالث   34.61 "سفن واكس" والزمن 

والزمن  أولغا"،  "بيللي  والفرس  فونيل  وليم  البريطاني 

34.77 ثانية.

جائزة الجولة البرونزية 
فاز الفارسان مبخوت الكربي وسالم خميس السويدي، 

آستون  برعاية  الترفيهية  البرونزية  اجلولة  بجائزة 

تبرز  منافسة  في  زمن،  أسرع  تسجيلهما  بعد  مارتن، 

مهارة الفرسان في القفز وقيادة السيارة، وفيها يقفز 

الفارس بجواده فوق 6 حواجز ارتفاعها )115( سم، 

ثم يركض على قدميه وصواًل إلى السيارة ملرافقة زميله 

في جولة من 6 حواجز أيضًا، وصواًل إلى نقطة النهاية، 

وتنافس فيها 30 فارسًا نفذوا 15 جولة.

"ميغاميكس" يتصدر خيول الـ)6 سنوات(
الذهبية  اجلولة  نهائي  في  "ميغاميكس"  اجلواد  فاز 

الصغيرة،  القفز  خيول  لبطولة  كفالور،  برعاية 

 )120( حواجز  على  متايز  مع  اجلولة  مبواصفات 

سم، مبشاركة 31 خياًل في عمر )6 سنوات(، وجاء 

تيري  البلجيكي  الفارس  بقيادة  "مغاميكس"  فوز 

من  وتوالت  ثانية،   38.91 التمايز  وبزمن  كوفنت، 

املركز  حتى  الصغيرة  اإلمارات  خيول  مراكز  بعده 

الفرس  نصيب  من  الثاني  املركز  فكان  الرابع، 

الكربي،  عويضة  موفي  فارسنا  بقيادة  "هوليوود" 

من  "بلوغا"  اجلواد  والثالث  ثانية   40.11 والزمن 

الرحمن  عبد  فارسنا  وبقيادة  الشراع  اسطبالت 

44.38 ثانية. أحمد الشرفا، وزمن التمايز 

قفزة رائعة

تتويج أحد الفائزين
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بولو

تفوق على فريق أبوظبي في الختام 

غنتوت يحقق كأس اإلمارات للبولو للعام الثاني على التوالي

اإلمارات  بطولة كأس  بلقب  للبولو  فريق غنتوت  احتفظ 

الدولية للبولو، التي أقيمت في نسختها الـ22 يوم السبت 

17 من ديسمبر اجلاري بتنظيم من نادي غنتوت لسباقات 
آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  وبرعاية سمو  والبولو،  اخليل 

نهيان رئيس النادي، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي. 

وجاء فوز فريق غنتوت بالكأس على حساب فريق أبوظبي 

بنتيجة 7 أهداف مقابل 6 أهداف ونصف جول،  بولو 

اليبهوني ومعه  بقيادة فارس  أبوظبي  وقد شارك فريق 

إستانيسالو أبليندا وهوجو البرتو، ومارتني ميجيل، بينما 

وناصر  دسمال  بن  يوسف  غنتوت  فريق  قائمة  ضمت 

الشامسي وماركوس أريا وأوسكار اريا ويدير املباراة 

احلكم الدولي بيتر رأيت.

فقرات ترفيهية
شهدت األمسية العديد من الفقرات حيث شهدت العروض 

االستعراضية  البولو  مباراة  تقام  ان  قبل  الترفيهية، 

للناشئني، ثم استمتع اجلميع بعرض القفز احلر باملظالت 

مبشاركة أبطال اإلمارات، مع عزف السالم الوطني، قبل 

تتويج فريق غنتوت

من المنافسات

البطل  بتتويج  الستار  ويسدل  النهائية  املباراة  انطالق 

والوصيف واجلوائز الفردية.

تتويج الفائزين
في اخلتام قام سعيد بن حوفان املنصوري نائب رئيس 

نادي غنتوت لسباق اخليل والبولو، وخالد سعيد املرزوقي 

والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت  لنادي  التنفيذي  املدير 

وأبوظبي  الذهبي  البطولة  بكأس  غنتوت  فريق  بتتويج 

باملركز الثاني، كما مت تكرمي اجلهات املساهمة في جناح 

اخلتامي. وشهد  احلفل  في  املشاركة  واجلهات  البطولة 

الترفيهية  العروض  من  العديد  تقدمي  اخلتامي  احلفل 

استعراضية  مباراة  تقدمي  مت  فيما  للحضور، 

حققت  البطولة  أن  املنصوري،  وأكد  للناشئني. 

إدارة  مجلس  إن  وقال  الفنية،  املكاسب  من  الكثير 

بناء  السنوي  برنامجه  تنفيذ  على  حريص  النادي 

يتضمن  حيث  النادي،  رئيس  سمو  توجيهات  على 

تعقبها  والتي  املقبلة  اخليرية  البولو  مباراة  البرنامج 

بطولة كأس سلطان بن زايد السنوية للبولو مبستوى 

)6 - 4( هانديكاب.

مباراة الختام شهدت صراعًا مثيرًا

من المباراة النهائية
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بولو

كأس تشرشل للبولو 

فريق الحبتور يتوج باللقب وبن دري وصيفا 

تشرشل  ونستون  السير  كأس  احلبتور  فريق  أحرز 

للبولو، والذي اختتمت منافساته بنادي ومنتجع احلبتور 

للبولو والفروسية، بعد فوزه على منافسه بن دري بنتيجة 

4-8، فيما فاز فريق الباشا بكأس الترضية بعد تغلبه 
على فريق مهرة هيسكث، بنتيجة ثمانية أهداف مقابل 

ثالثة أهداف ونصف الهدف.

مبارة قوية
الفريقني محمد  قائدي  غياب  النهائية  املباراة  شهدت 

كأس  نهائي  حلضور  دعوة  تلقى  الذي  احلبتور، 

الذي  دري  بن  ومحمد  بالدوحة،  القدم  لكرة  العالم 

اخلتام،  في  املشاركة  دون  الشخصية  ظروفه  حالت 

بينما  مكتوم،  آل  عليا  الشيخة  مكانه  حلت  واألول 

جاءت  الثاني.  من  بداًل  أوجستني  األرجنتيني  لعب 

األول  شوطيها  في  خاصة  قوية  النهائية  املباراة 

حيث  تقريبًا،  الكفتني  فيه  تساوت  والذي  والثاني 

منهما،  لكل  بهدفني  بالتعادل  األول  الشوط  انتهى 

فريق الحبتور بطل كأس تشرشل

خالل المباراة النهائية

تفاهم  على  احلفاظ  في  دري  بن  فريق  جنح  بينما 

بأربعة  بالتعادل  الثاني  لينتهي الشوط  الفريق  رباعي 

فريق  نشط  الثالث  الشوط  وفي  منهما،  لكل  أهداف 

احلبتور بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم وقاد أمادوري 

لنتهي  هدفني  مضيفًا  األخرى  تلو  واحدة  الهجمات 

وفي  أهداف.  أربعة  مقابل  ستة  بنتيجة  الشوط 

السابع  هدفيه  احلبتور  فريق  أضاف  الرابع  الشوط 

ضربات  عدة  دري  بن  فريق  أضاع  فيما  والثامن، 

لتنتهي  الفريق  صورة  بتجميل  كفيلة  كانت  جزائية 

.8-4 املباراة بفوز احلبتور 

الرئيس  كنيخت  جوشني  قام  النهائي،  املباراة  عقب 

وأصحاب  الفرق  بتكرمي  دبي،  آليفزا  التنفيذي 

االلقاب حيث نال امادوري جائزة أفضل العب، بينما 

محمد  ملالكه  أكونا  نصيب  من  خيل  أفضل  لقب  كان 

احلبتور والذي شارك به اسجيندو أمادوري.

تتويج فريق الباشا

من مباراة الترضية
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عيد  كأس  بطولة  لقب  على  "غنتوت"  فريق  حافظ 

االحتاد للبولو 2022، بعد تفوقه على فريق "بن دري" 

التي  النهائية  املباراة  في  ستة  مقابل  أهداف  بسبعة 

جمعت بينهما يوم السبت 3 من ديسمبر املاضي في 

االحتاد  بعيد  احتفاال  تقام سنويَا  التي  البطولة  ختام 

الـ51 للدولة.

للعام  ملصلحته  اللقب  حسم  في  غنتوت  فريق  جنح 

الثاني على التوالي، في البطولة التي شاركت فيها 5 

وانكورا،  ومهرة  واحلبتور  دري  وبن  غنتوت  هي  فرق 

نادي ومنتجع احلبتور  وأقيمت منافستها على مالعب 

للبولو والفروسية بدبي.

كرنفال رياضي
بهذه  رياضي  كرنفال  إقامة  اخلتامي  اليوم  شهد 

املناسبة، حيث أقيمت ثالث مباريات، األولى بني براعم 

"انكورا"  فريقي  والثانية بني  للبولو،  أكادميية احلبتور 

بقيادة ريان العجاجي، و"مهرة" بقيادة طارق احلبتور 

ملصلحته،  انكورا  وحسمها  الترضية،  كأس  على 

والثالثة هي نهائي البطولة، بني "غنتوت "بقيادة ناصر 

الشامسي، و"بن دري" بقيادة محمد بن دري وحسمها 

"غنتوت" ملصلحته.

تتويج غنتوت بلقب اليوم الوطني

بولو

فاز في النهائي على فريق بن دري 

غنتوت بطل كأس اليوم الوطني للعام الثاني على التوالي

خالل المنافسة

محمد الحبتور: الكل فائز
اإلمارات  احتاد  رئيس  احلبتور  محمد  عبر 

التي  السنوية  الكأس  هذه  أهمية  عن  للبولو 

دولة  أرض  على  ومقيم  مواطن  كل  بها  يعتز 

فريق  إلى  التهنئة  احلبتور  ووجه  اإلمارات. 

خالل المباراة النهائية

من المنافسة

الفريقني  بأداء  مشيدا  باللقب  الحتفاظه  غنتوت 

 5 من  الكبيرة  باملشاركة  و  النهائية  املباراة  في 

قوية.  فرق 

علينا  عزيزة  مناسبة  االحتاد  عيد  "كأس  وقال: 

روح  جتسد  ألنها  ومقيمني،  مواطنني  جميعًا 

ألبناء  الكثير  تعني  أنها  كما  والتعايش،  احلب 

أن  معتبرًا  والعالم"،  املنطقة  وشعوب  اإلمارات 

فائز  فالكل  وخاسر،  فائز  فيها  ليس  البطولة 

االحتاد". بعيد  الفرحة  في  شاركوا  ألنهم 
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نهيان  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ  سمو  رعاية  حتت 

فريق  توج  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت  نادي  رئيس 

من   7 السبت  يوم  للبولو  اإلماراتي  األحمر  الهالل 

التي  االستعراضية،  اخليرية  املباراة  بكأس  يناير 

مبلعب  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت  نادي  نظمها 

سلطان بن زايد.

وهداف  القبيسي،  فهد  األحمر  الهالل  فريق  ومثل 

دسمال،  بن  ويوسف  العجاجي،  ريان  الفريق 

الفروسية  لتجهيزات  غنتوت  فريق  مثل  فيما  وبابلو، 

الشامسي،  وناصر  املري،  وعلي  احلساني،  مرمي 

فيما  ديليا،  ميغيل  احلكم  املباراة  وأدار  وسيجوندو، 

الهالل  هيئة  لصالح  اخليري  الريع  تخصيص  مت 

املباراة  هذه  وتعد  األيتام،  قسم  اإلماراتي  األحمر 

كأس  لبطولة  التحضيرية  املباريات  من  واحدة 

للبولو. سلطان بن زايد 

مباراة حماسية
فريق  فوزه على  بعد  الهالل األحمر  فريق  تتويج  جاء 

المنصوري والمرزوقي يتوجان الفريق الفائز

بولو

كأس المباراة الخيرية االستعراضية  

الهالل األحمر للبولو يتوج بلقب المهرجان بنادي غنتوت 

خالل المنافسة

لقاء  بعد   5-4 بنتيجة  الفروسية  لتجهيزات  غنتوت 

احلضور  ليستمتع  واحلماس  بالندية  اتسم  مثير 

خريفية  أجواء  وفي  جميلة،  استعراضية  مبباراة 

البولو  العبي  من  العديد  جمعت  والتي  ممتعة، 

مساهمة  املقيمني  الالعبني  من  وعددًا  اإلماراتي 

اخليري.   املهرجان  في 

تتويج 
الذي  املجتمعي،  الرياضي  املهرجان  ختام  في 

للعائالت  املجتمعية  الفقرات  من  العديد  على  اشتمل 

حوفان  بن  سعيد  قام  األيتام،  لألطفال  والترفيهية 

النادي  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  املنصوري 

للنادي  التنفيذي  املدير  املرزوقي  سعيد  وخالد 

التبرع  قيمة  وتسليم  واحلكام،  الفريقني  بتتويج 

إلى  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت  نادي  من  املقدم 

املرافق  والوفد  األحمر  الهالل  ممثل  صبري  ناصر 

مت  كما  واإلشادة،  التصفيق  من  عاصفة  وسط  له 

مسكًا  احلضور  رصدت  التي  اجلوائز  على  السحب 

ل. خالل المنافسةلالحتفا

تتويج البطل والوصيف





5455 54

أخبار

فعاليات  ميدان،  مبضمار  ستاند  غراند  قاعة  شهدت 

الفروسية،  لشركاء  دبي  ملتقى  من  الثالثة  النسخة 

مبشاركة نوعية واسعة، كما شهد املنتدى الذي استمر 

على مدى يومني ونظمه نادي دبي للفروسية ونادي دبي 

اخليل  معدات  ومنتجي  موردي  اخليل، مشاركة  لسباق 

والفروسية ومقدمي اخلدمات، باإلضافة الى عدد كبير من 

األشخاص الذين حرصوا على زيارة امللتقى.

 

المري يفتتح الملتقى
افتتح امللتقى عبد الله بن طوق املري، وزير االقتصاد، 

عضو  العظب،  عيسى  محمد  الدكتور  اللواء  بحضور 

اخليل  لسباق  دبي  لنادي  العام  املدير  اإلدارة  مجلس 

واملهتمني  املسؤولني  من  وعدد  للفروسية،  دبي  ونادي 

وزير  املري،  طوق  بن  الله  عبد  واطلع  بالفروسية. 

االقتصاد، املشاركني في امللتقى من املستثمرين ورجال 

األعمال والشركات العاملة في مجال اخليول والفروسية، 

على أبرز احلوافز والفرص في بيئة األعمال واالستثمار 

الصناعات  أبرز  تعد صناعة اخليول من  بالدولة، حيث 

نوعية  قفزات  شهدت  كما  اإلمارات،  دولة  في  الواعدة 

في  املاضية، ساهمت  املرحلة  ملموسة خالل  وتطورات 

ترسيخ موقع اإلمارات كمركز رئيسي لصناعة اخليول في 

املنطقة والعالم، وذلك بفضل الرؤية االستشرافية للقيادة 

الرشيدة.

المري يفتتح ملتقى دبي للفروسية

بمشاركة نوعية واسعة 

ملتقى دبي للفروسية ينظم دورته الثالثة بميدان

وأضاف املري: "بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة 

تنافسية  استثمارية  بيئة  حاليًا  اإلمارات  دولة  متتلك 

ومرنة وبنية حتتية قوية ومتطورة في مختلف القطاعات 

املتعلقة  األنشطة  ضمنها  ومن  والتجارية  االقتصادية 

بصناعة اخليول، حيث مت إنفاق ما يقرب من 2.1 مليار 

درهم على تدريب خيول السباق، ووصل متوسط اإلنفاق 

مليون   367 إلى  الدولة  في  الفروسية  لنوادي  السنوي 

درهم ، كما وصل حجم سوق أعالف اخليول عالية األداء 

إلى أكثر من 128 مليون درهم، األمر الذي ساهم في 

ترسيخ موقع اإلمارات كمركز رئيسي لصناعة اخليول 

في املنطقة والعالم". 

مشاركة دولية
من  عارضني  من  دولية  مشاركة  املنتدى  واجتذب 

وعبر  العربي،  اخلليج  دول  ومن  العالم،  دول  مختلف 

بالفرصة  الكبيرة  سعادتهم  عن  بامللتقى  املشاركون 

وخدماتهم  منتجاتهم  لعرض  امللتقى  لهم  أتاحها  التي 

مستلزمات  سوق  أن  أكدوا  كما  باملهتمني،  وااللتقاء 

أهم  أحد  يظل  اإلمارات  بدولة  والفروسية  اخليل 

األسواق في هذا املجال باملنطقة، وقد شهدت النسخة 

أكثر  مشاركة  الفروسية  لشركاء  دبي  مللتقى  الثالثة 

الشركاء  من  و25  اسطباًل،  و250  عارضًا،   50 من 

اإلعالميني.

ويتحدث الى أحد المشاركاتالمري خالل المعرض

المري يخاطب أحد جلسات لملتقى
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أخبار

طبعة بنتايجا أوديسيان
أكثر بنتيجة استدامة

 Bentayga إصدار  عن  الستار  بنتلي  تزيح 

املستدام  التصميم  قصة  لتواصل   ،Odyssean
 Bentley شخصية  على  املساومة  دون  االستثنائي، 

احملدودة  النسخة  هذه  تركز  مهارتها.  أو  الشهيرة 

اجلديدة على االستدامة، وستقتصر بشكل صارم على 

70 منوذًجا فقط.

عام  في   Odyssean من  األول  اإلصدار  إطالق  مت 

تأثيرات  أخذ  وقد   ،  Flying Spur لعائلة   2021
 EXP 100 GT النموذجية  السيارة  من  التصميم 

عام  في  الفاخر  للتنقل   Bentley رؤية  حددت  التي 

2035 كجزء من إستراتيجيتها Beyond100. على 
غرار Flying Spur Odyssean، يستفيد اإلصدار 

احملدود اجلديد من Bentayga من املزايا التي توفرها 

مجموعة نقل احلركة الهجينة.

 Bentayga Hybrid V6 في  البنزين  يوفر محرك 

واحملرك الكهربائي والبطارية اجلديدة واحملّسنة 18.0 

kWh مًعا مجموعة رائعة من األداء، بدًءا من الهدوء 
إلى  االنبعاثات  منعدمة   EV لوضع  الصامت  شبه 

التسارع الكامل اخلانق، مع نطاق كهربائي فقط حتسن 

.WLTP إلى 28 مياًل )45 كم( على األقل في دورة

حصاًنا(،   456( حصاًنا   462 تبلغ  مجمعة  بإنتاجية 

ميكن حملرك البنزين TFSI V6 سعة 3.0 لتر ومولد 

احملرك الكهربائي بقدرة 100 كيلو واط تشغيل بنتايجا 

هايبرد من صفر إلى 62 مياًل في الساعة )100 كم/ 

ساعة( في 5.3 ثانية فقط، بسرعة قصوى تبلغ 158 

مياًل في الساعة )254 كم / ساعة(.

بالقوة السهلة، إن وجد، يبرز من خالل  إن اإلحساس 

احملرك  لقدرة  نظًرا  الهجينة  احلركة  نقل  مجموعة 

الكامل من  الدوران  توصيل خرج عزم  على  الكهربائي 

صفر دورة في الدقيقة.

تتكون مجموعة سيارات بنتلي الهجينة اآلن من سبعة 

 50 أن  يعني  مما  طراًزا،   14 إجمالي  من  طرازات 

باملائة من مجموعة طرازات بنتلي الكاملة أصبحت اآلن 

كهربائية. 

JAGUAR FPACE 2024
 F-PACE الكهربائية الهجينة اآلن مع نطاق أكبر بنسبة 20 

في المائة ومواصفات محّسنة على جميع الطرازات

أصبحت سيارة جاكوار F-PACE اآلن أكثر إقناًعا 

وتشكيلة  ثراًء،  أكثر  مبواصفات  مضى  وقت  أي  من 

الهجينة   P400e لسيارة  أكبر  ونطاق  مبسطة، 

الكهربائية اإلضافية ، ونظام معلومات ترفيهي محّسن.

اختيار  قيادة   P400e تواصل  ،2024 لعام  بالنسبة 

F-PACE ملجموعة نقل احلركة املكهربة ، ولديها اآلن 
حزمة بطارية ليثيوم أيون أكبر ، تضم تسع وحدات بداًل 

من ثماني وحدات ، مما يرفع سعة تخزين الطاقة إلى 

19.2 كيلو واط في الساعة. يؤدي هذا إلى زيادة نطاق 
السيارات الكهربائية فقط من 33 مياًل )53 كيلومتًرا( 

بزيادة   - أقصى  كحد  كيلومتًرا(   65( مياًل   40 إلى 

تزيد عن 20 في املائة. يعمل هذا التحسني أيًضا على 

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود 

37 جراًما/كم فقط وحتى  ، والتي أصبحت اآلن من 

176.6 ميال في الغالون )1.6 لتر / 100 كيلومتر( 
.)WLTP TEL(

مجتمعة   P400e احملركة  القوة  مجموعة  ناجت  يتيح 

التسارع  نيوتن متر  404 حصاًنا وعزم دوران 640 
ثواٍن   5.0 في  الساعة  في  ميل   0-60 من 

املزيج  هذا  ثانية(.   5.3 ساعة:  كم/   100-0( فقط 

اآلن  متوفر  االستثنائي  واألداء  احملسنة  الكفاءة  من 

اليابان  ذلك  في  مبا  قبل،  ذي  من  أكثر  أسواق  في 

وسنغافورة. ميثل P400e بالفعل أكثر من واحد من 

العالم،  مستوى  على   F-PACE مبيعات  عشرة  كل 

السيارات  حتظى  حيث   - هولندا  مثل  بلدان  وفي 

هذه  تصل  أن  املتوقع  من   - كبيرة  بشعبية  املكهربة 

احلصة إلى 98 في املائة.

 F-PACE يتم تعزيز الوجود الديناميكي املؤكد لسيارة

قياسية  السوداء - وهي اآلن  أكبر مع احلزمة  بشكل 

حتى   R-Dynamic SE من  الطرازات  جميع  في 

SVR والتي تتميز اآلن باللون األسود الالمع املطبق 
على أغطية مرايا األبواب باإلضافة إلى الشبكة، وإطار 

الشبكة، وإحاطة النوافذ ، وفتحات الرفارف، والستارة 

اخللفية، والشارات اخللفية.
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اليفستايل

شركة Praga التاريخية تؤكد على مكانتها الرائدة في عالم 
Bohema السيارات الخارقة بتقديم

سيارة السباق الجديدة كلًيا المطابقة لمواصفات 
الطرق العامة بإصدار محدود

التاريخية  املكانة  ذات   Praga أزاحت شركة سيارات 

- الّتي صارت حالًيا إحدى الشركات العاملية املُصنِّعة 

لعّدة أنواع سيارات الطرق املمهدة والوعرة - الستار عن 

النموذج األولي ملرحلة ما قبل اإلنتاج لسيارتها اخلارقة 

فائقة  سيارة  العامة:  للطرق  املخصصة  كلًيا  اجلديدة 

األداء صغيرة احلجم أنيقة التفاصيل يرتكز تصميمها 

على ثالثة مبادئ أساسية هي الوزن اخلفيف والكربون 

واستهالك الوقود.

سيارة  هي  اجلديدة   Praga Bohema سيارة 

وَسطي  ومبحرك  كيلوغرام   1000 وزنها  يتجاوز  ال 

ومقعدين وإطارات semi slick من Pirelli ميكنها 

عند استغالل قدرتها على النحو األمثل تقدمي أداء فائق 

  GT3 في مضمار السباق ينافس أرقام سيارات سباق

وحتقيق  الراحة  بتوفير  تتمّيز  فهي  ذلك  ومع  الزمنية. 

الكفاءة العملية التي متنحك رحلة مذهلة على الطريق.

تأتي السيارة بشاسيه أحادي الهيكل من ألياف الكربون 

يناسب  مبا  ز  ومجهَّ الكامل  للتعديل  قابل  تعليق  ونظام 

الذي  للغاية  السباق، عالوة على وزنها اخلفيف  حلبات 

بينما  وقود(،  دون  رطب  )وزن  كيلوغراًما   982 يبلغ 

ذو  األسطوانات  ُسداسي  القوي  محركها  لها  يضمن 

الشاحنني التوربينيني املرتكز على محركات GT-R من 

Nissan االعتمادية وسهولة الصيانة والقابلية للتعديل 
لتقدمي أداء أكثر قوة. 

جيجر- لوكولتر تقّدم
 Stellar Odyssey - معرض األوديسة النجمية

في دبي شهر فبراير 2023

خالل شهر فبراير، ستستضيف دبي معرض األوديسة 

لصانعة  الكبير   Stellar Odyssey  - النجمية 

يشيد  والذي  لوكولتر،  جيجر-  السويسرية  الساعات 

بالظواهر الفلكية التي يستند إليها قياس الوقت. ويدعو 

هذا املعرض عّشاق الساعات واجلمهور على حد سواء 

إلى اكتشاف طريقة التعبير عن أسرار النظام الكوني 

شكل  في  الكون  تصّور  دقيقة  ميكانيكية  روائع  في 

مصّغر لعرض الوقت.

 Stellar  - النجمية  األوديسة  معرض  يستكشف 

في  مالحظتها  ميكننا  التي  العجائب   Odyssey
يعّبر  التي  املذهلة  الظواهر  عن  ويكشف  الليل،  سماء 

عنها صّناع ساعات جيجر- لوكولتر بوظائف سماوية 

مباشرًة  البشرية  ارتباط  على  الضوء  تسلط  معّقدة 

وفلسفية  ملموسة  بطريقة  املعصم  خالل  من  بالكون 

وجّذابة بطابعها الفريد.

 Stellar النجمية  األوديسة  معرض  افتتاح  بعد 

 Watches - في معرض ساعات وعجائب Odyssey
Wonders & لعام 2022، وقع االختيار على دبي 
لتكون أّول محطة في جولة جتوب أكبر املدن العاملية. 

وسُيقام هذا املعرض في جناح مدهش "عائم" على مياه 

نافورة دبي وفي اخللفية برج خليفة.

تقول كاترين رينييه، الرئيس التنفيذي جليجر- لوكولتر: 

"يهدف جزء هام من مهمة جيجر- لوكولتر إلى مشاركة 

العالم بأسره أسرار الفنون واحلرف التي تنطوي عليها 

صناعة الساعات من خالل فتح أبواب مصنعنا الواقع 

في فالي دو جو للجمهور من جميع أنحاء العالم. وقد 

بدور  األوسط  الشرق  في  القدمية  الثقافات  حظيت 

أساسي في نشأة علم قياس الوقت، فيسعدنا أن تكون 

األوديسة  ملعرض  العاملية  للجولة  األولى  احملطة  دبي 

النجمية - Stellar Odyssey. وإنها لفرصة خاصة 

التراث  حتى  السنني  آالف  منذ  املتواصل  اخلط  لتتبع 

منذ  دارنا  به  استرشدت  الذي  االستثنائي  اإلبداعي 

190 عاًما واإلجنازات التي نحققها إلى يومنا هذا."
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RE-LUXURY SALON خالل معرض
ZENITH تكشف النقاب عن اإلصدار الثاني من مجموعة 

الكرونوغراف األيقونية ZENITH ICONS لحقبة السبعينيات

جنيف،  في   RE-Luxury معرض  افتتاح  مبناسبة 

للسلع  مخّصص  العالم  في  جتاري  معرض  أول 

تبني  مسبًقا،  اململوكة  القدمية  الفاخرة  واملقتنيات 

 HORIZ-ON مبادرة  على  أيًضا   ZENITH
الثاني  الفصل  النقاب عن  لالستدامة من خالل كشف 

للساعات  انتظاره  طال  الذي   ICONS برنامج  من 

باقتصاٍد  خالله  من  تساهم  املعتمدة.  القدمية  املنمقة 

دائري للسلع الفاخرة والسماح ملراجعها األكثر رمزية 

املنّصة  هي   RE-Luxury جديدة،  حياة  تأخذ  بأن 

مجموعة   :ZENITH ICONS لعرض  املثالية 

كبسول ACT II. مع تصميمات عصر الفضاء املميزة 

 El في  املدمجة  اإلضافية  والوظائف  السبعينيات  من 

عصٍر  على  اجلمع  هواة  وتعّرف  تقّدم   ،Primero
غالًبا ما يتّم جتاهله ولكنه يتسم باجلرأة والديناميكية 

نع. الشديدة بالنسبة للُمصِّ

نع  للُمصِّ الفريد  التراث  على  الضوء  تسليط  خالل  من 

صناعة  مسار  على  القطع  هذه  أحدثته  الذي  والتأثير 

ماضيها   ZENITH تكّرم  ال  عام،  بشكل  الساعات 

جمع  هواة  متناول  في  منه  جزءًا  تضع  بل  فحسب، 

الساعات املميزين في جميع أنحاء العالم. عبر إنشاء 

برنامج ZENITH ICONS في العام 2020، ُيقدم 

 ZENITH من  جدًا  ومرغوبة  نادرة  قطًعا  املُصنِّع 

طبعت  والتي  املاضي  القرن  وسبعينيات  ستينيات  من 

عصرها بتميز لتصبح من أكثر املراجع الرمزية للعالمة 

التجارية.

اليفستايل

اوديمار بيجيه ستارويل وساعات التجول

 Audemars Piguet من   11.59 رمز 

التجول  ساعات  تقليد  في  النظر  يعيد   Starwheel
مع ساعة جديدة فائقة املعاصرة جتمع بني السيراميك 

األسود والذهب األبيض عيار 18 قيراًطا.

 Audemars Piguet تعاون   ، املناسبة  هذه  في 

مع الفنان الفرنسي Ugo Gattoni الذي طور عاملًا 

أصلًيا وملوًنا وخيالًيا ليعكس التصميم املعاصر لهذه 

الساعة والتقنية الغامضة لعرض الوقت املتجول.

عشر،  السابع  القرن  في  التجول  ساعات  اختراع  مت 

وهي نوع من املضاعفات الفلكية التي تعرض الساعات 

باستخدام نظام من األقمار الصناعية التي تنجذب على 

طول مقياس دقيق مرتب على شكل قوس. هذا العرض 

الغموض  بعض  يجلب  والدقائق  للساعات  اجلمالي 

لقراءة الوقت.

أعاد  العشرين،  القرن  في  النظام  هذا  خسر  أن  بعد 

أودميار بيجيه اكتشافه وإعادة تقدميه في عام 1991. 

العادية جهزت  غير  اآللية  هذه   ، النجوم  عجلة  سميت 

العديد من الطرز حتى أوائل القرن احلادي والعشرين.

 Code 11.59 إلى Starwheel اليوم، تعود عجلة

يبرز  التي   ،Audemars Piguet مجموعة  من 

بينما  الرائعة  الشاشة  هذه  للغاية  املعاصر  تصميمها 

في  نسبًيا  املعروفة  غير  بالكالسيكية  أيًضا  تشيد 

.Haute Horlogerie تعقيدات








