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– ضمان 3 سنوات*
– خدمة 3 سنوات*

– تشمل ضريبة القیمة المضافة*
– شھادة بنتلي األصلیة

امتالك سیارة مولسان
يعني راحة بال مطلقة.





نخبة خيول العالم في دبي

ما إن يحل شهر مارس من كل عام، يصبح حديث مجتمع الفروسية في العالم أجمع كأس 

دبي العاملي الذي يقام سنويًا في ختام هذا الشهر، أما في اإلمارات، مستضيفة احلدث، 

يتحول مضمار ميدان العاملي إلى خلية نحل للتجهيز واإلعداد منذ وقت مبكر اللجان املختصة 

جتتمع وتقّيم التجربة املاضية وتخطط للحدث املقبل.

الوسائل اإلعالمية املختلفة تبدأ أيضًا حمالتها بنشر آخر املستجدات بشأن احلدث األغلى 

في الفروسية، وذلك برصد أخبار اخليول التي تتطلع إلى املشاركة واحلضور إلى دبي من 

مختلف قارات العالم. كأس دبي العاملي يأتي كخير ختام ملوسم مثير ومتنوع للفروسية في 

دولة اإلمارات، حيث أقيمت العديد من السباقات والبطوالت املهمة، يعتبر كرنفال كأس دبي 

العاملي مبيدان الذي ينطلق في يناير من كل عام ويختتم في منتصف مارس بسباق »السوبر 

سترداي« الشهير، بروفة لكأس دبي العاملي.

التي  األنشطة  من  العديد  ويضم  والشمول،  بالتنوع  يتميز  اإلمارات  في  الفروسية  موسم 

للقدرة،  الدولة  العاملية، فقد شهد املوسم كأس صاحب السمو رئيس  تبرز منها البطوالت 

وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة للقدرة، وهي من 

أهم البطوالت العاملية، أيضًا شهد املوسم مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي يضم 

سباقات لفئات مختلفة.

رياضة قفز احلواجز برزت هذا املوسم بتنظيم دولة اإلمارات لثالث بطوالت عاملية من الفئة 

الرفيعة )5 جنوم(، وهي رمبا تكون املرة األولى أن تستضيف دولة في املنطقة مثل هذا 

العدد من البطوالت الكبرى.

الوحيدة  العربية  باعتبارها املطبوعة  »البادية« اهتمامًا كبيرًا  البولو جتد من مجلة  رياضة 

املاضية  الفترة  وشهدت  وخارجها،  البالد  داخل  شاملة  بصورة  النشاط  هذا  تتناول  التي 

الذهبية،  باير  الرسمية والودية اخليرية، وكان األبرز كأس جوليوس  الفعاليات  العديد من 

التي أقيمت مبالعب نادي ومنتجع احلبتور للبولو، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وتّوج بها فريق بن دري بطاًل، بعد فوزه على فريق أبوظبي 

في املباراة النهائية 13 - 9، في الوقت الذي أحرز فريق ديزرت بالم كأس بنتلي اإلمارات.



مهرجان الشارقة للجواد 
العربي

مربط البيداء يخطف األضواء

 الناشــر
حارس فياض

 مراسلون بالخارج
سامية ناجي و دبليو اليكس 

 اإلخراج الفني
أحمد يزبك

مكاتب

 اإلمارات العربية المتحدة، دبي
 ص.ب.:50324

 ت:2348 457 4 971+ ، ف:2126 457 4 971+
م :4050 653 50 971+ 

 لبــنان، بيروت
 ص.ب.:90-1096 

ت:121 513 1 961+ ، ف:141 513 1 961+
البريد اإللكتروني

info@albadiamagazine.com

 للتحرير واإلعالنات

م: 4050 653 50  971+ , 5550 302 55 971+
البريد إلكتروني

hares@albadiamagazine.com

Publisher
Hares Fayad 

Overseas Reporters
Samia Naji and W. Alex

Art Director
Ahmad Yazbek

Offices

United Arab of Emirates, Dubai 
P.O. Box: 50324 
T.: +971 4 457 2348 , F.: +971 4 457 2126 
M.: +971 50 653 4050, 

Lebanon, Beirut 
P.O. Box: 90-1096 
T.: +961 1 513 121 , F.: +961 1 513 141

Email: info@albadiamagazine.com

For Editorials & Advertisements

M.: +971 50 653 4050

M.: +971 55 302 5550

E-mail: hares@albadiamagazine.com

www.albadiamagazine.com

28

34

 الإمارات: دار احلكمة، 97142665394+ 
البحرين: موؤ�س�سة الهالل للتوزيع، 97317480800+

الإردن: وكالة التوزيع الأردين، 96265358855+

وكالء التوزيع

لبــــنان
الإمارات العربية املتحدة
اململكة العربية ال�سعودية

الكويت

: 5.000 ل.ل.
: 20 درهم
: 20 ريال

: 1.25 دينار

اململكة املتحدة
فرن�سـا
اأملانيا

: 4 جينية اإ�سرتليني
: 4 يورو
: 4 يورو

�ســلطنة عمان
قطر

الأردن
مملكة البحرين

: 1.5 ريال
: 1.5 ريال

: 3 دينار
: 1.5 دينار

م�سر
املغرب
�سوريا

: 10 جينية
: 15 درهم

: 500 ل.�س.

لبــــنان: �سركة النا�سرون لتوزيع ال�سحف، 9611277007+
قطر: موؤ�س�سة العربية التجارية، 9745518898+

�سوريا: املوؤ�س�سة العربية ال�سورية، 963112128664+
لندن: ال�سركة العامة لتوزيع ال�سحف، 447818088777+

جدة: �سركة اخلزندار، 96626838025+
املغرب: ال�سركة ال�سريفية، 21222249557+

تون�س: ال�سركة التون�سية، 21671322499+ 

الكويت: ال�سركة املتحدة لتوزيع ال�سحف، 9652412820+
م�سقط: الوكالة املتحدة لو�سائل الإعالم، 96892113295+

القاهرة: موؤ�س�سة اأخبار اليوم، 20225782700+ 

مهرجان سلطان بن زايد 
للقدرة

الحمادي يتّوج بلقب السباق 
الماراثوني

كأس دبي العالمي األمسية 
األغلى تستقطب أفضل 

خيول العالم
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vdb.ch
Boutique Van Der Bauwede

Rue de la Tour-Maîtresse 3 - Genève - 44 03 312 22 41+

VDB.CH
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دولية حاكم الشارقة لقفز 
الحواجز

إيكرمان يحّلق بلقب البطولة

كأس رئيس الدولة لقفز 
الحواجز

الفارس السعودي 
الدهامي يحّلق باللقب
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بطولة أبوظبي الدولية 
لجمال الخيل

ذهبيتان لمربط دبي في 
الختام
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زيدان يتّوج بكأس مكاالرين 
الفضي
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فريق بن دري يظفر بكأس 
جوليوس باير للبولو

الفروسية وحواس الخيل 
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كأس دبي العالمي

النسخة الــ 23 لكأس دبي العالمي

األمسية األغلى تستقطب أفضل خيول العالم

مارس  والثالثني من  احلادي  أمسية  في  األنظار  تتجه 

النسخة  انطالقة  حيث  ميدان،  مضمار  إلى  اجلاري 

الــ23 من كأس دبي العاملي، التي تقام برعاية صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتصل القيمة 

العالم  مستوى  على  األغلى  البطولة  جلوائز  اإلجمالية 

إلى 30 مليون دوالر، منها 10 ماليني لشوط كأس دبي 

العاملي الرئيس في األمسية.

 مضمار ميدان أصبح جاهزًا الستضافة احلدث، حيث 

أكملت جميع اللجان املنظمة استعداداتها إلخراج هذه 

النسخة بصورة رائعة. ويتوقع أن تكون املنافسة هذا 

الكمية  الوفرة  بسبب  اخليول،  من  ومثيرة  قوية  العام 

وأمريكا  اإلمارات  من  املشاركة  اخليول  في  والنوعية 

والسعودية وأوروبا واليابان وجنوب إفريقيا، وغيرها من 

بلدان العالم، وقد وجهت الدعوة إلى كبار الشخصيات 

في عالم اخليول والفروسية من أنحاء العالم ملتابعة هذا 

احلدث.

أبرز الخيول المشاركة
والطموح  األبرز  احللم  العاملي  دبي  أمسية كأس  ظلت 

هذا  نسخة  وتستقطب  العالم،  خيول  ألفضل  املشروع 

العالم.  أنحاء  مختلف  ميثلون  األبطال  من  نخبة  العام 

لقب  على  للمنافسة  املرشحة  اخليول  قائمة  واشتملت 

نسخة 2018 من شوط كأس دبي العاملي، التي رشحها 

املالك واملدربون للمشاركة، على 136 من نخبة اخليول 

املهجنة واألصيلة، في سعيها للفوز بلقب السباق الكبير 

الذي يقام على األرضية الرملية ملضمار ميدان.

األميركيني  اجلوادين  املرشحة  اخليول  قائمة  وتضم 

»ويست كوست« و»فور إيفر انبرايدلد«، إضافة إلى بطل 

الشامبيونس  وبطل  »تاليسمانك«،  تيرف  كب  بريدرس 

بآخر  والفائزين  »غولدرمي«،   )1 )جروب  الياباني 

 )1 )جروب  كب  غولد  كلوب  جوكي  من سباق  دورتني 

»دايفرسيفاي« و»هوبورتيونتي«.

رفيع بحجم  أيضًا جيادًا من طراز  القائمة  كما تضم 

سول«،  ذا  و»سيكنغ  كنتاكي«،  و»أبولو  سنو«،  »ثندر 

من  مجموعة  مبشاركة  آخر  عمقًا  السباق  ويكتسب 

أمثال  من  الثانية  الفئة  بسباقات  الفائزين  أفضل 

»جونيفيرا« و»سكند صمر« و»غوود سامريتان«.

أشواط كأس دبي العالمي
من  العالم،  في  األغلى  اخليل  سباقات  أمسية  تتألف 

9 سباقات، تبتدئ بالشوط األول ملسافة 1600 متر، 

سباق  لقب  على  األصيلة،  املهجنة  للخيول  املخصص 

جوائزه  إجمالي  البالغ  الثانية،  للفئة  مايل«  »جودلفني 

ملسافة  الثاني  السباق  وينطلق  دوالر،  مليون  املالية 

2000 متر، املخصص للخيول العربية األصيلة، »دبي 

مليون  إلى  جائزته  ترفيع  مت  الذي  كالسيك«،  كحيلة 

خليول  التحديات  أرفع  من  واحدًا  يعتبر  الذي  دوالر، 

أفضل  من  نخبة  ويجمع  العالم،  في  الطويل  الذيل 

اخليول.

للخيول  متر   3200 ملسافة  الثالث  الشوط  وخصص 

الذهبية«  دبي  لقب سباق »كأس  املهجنة األصيلة على 

املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ  »عشبي«،  الثالثة  للفئة 

 1900 ملسافة  الرابع  الشوط  دوالر، وخصص  مليون 

سنوات  ثالث  سن  في  األصيلة  املهجنة  للخيول  متر، 

ويبلغ  الثانية،  للفئة  اإلمارات«  »ديربي  لقب  على  فقط، 

حمدان بن محمد وحمدان بن راشد خالل تتويج النسخة الماضية.

محمد بن راشد مع أحد خيول جودلفين.
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مجموعة  برعاية  دوالر،  مليوني  املالية  جوائزه  إجمالي 

ملسافة  اخلامس  الشوط  أما  النابودة.  ومحمد  سعيد 

األصيلة  املهجنة  للخيول  خصص  فقد  متر   1200

على  األولى  للفئة  للسرعة«  القوز  »سباق  لقب  على 

مليون  املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ  عشبية،  أرضية 

متر   1200 السادس ملسافة  الشوط  دوالر. وخصص 

املخصص للخيول املهجنة األصيلة على لقب دبي غولدن 

املالية  جوائزه  إجمالي  البالغ  األولى،  للفئة  شاهني 

مليوني دوالر، وخصص الشوط السابع ملسافة 1800 

جوائزه  إجمالي  البالغ  األصيلة،  املهجنة  للخيول  متر 

ملسافة  الثامن  الشوط  أما  دوالر،  ماليني   6 املالية 

األصيلة  املهجنة  للخيول  خصص  فقد  أمتار،   2410

على لقب »سباق لوجنني شيماء كالسيك« للفئة األولى 

 6 املالية  جوائزه  إجمالي  ويبلغ  عشبية،  أرضية  على 

اخليول  عرس  ويختتم  »لوجنني«.  برعاية  دوالر  ماليني 

بالسباق الرئيس لكأس دبي العاملي للفئة األولى ملسافة 

امليل وربع امليل )2000 متر(، البالغ إجمالي جوائزه 

املالية 10 ماليني دوالر.

السجل الذهبي للخيول
الفائزة بكأس دبي العالمي

ظلت خيول اإلمارات واخليول األمريكية تتقاسم ألقاب 

ونالت   ،1996 عام  انطالقتها  منذ  العاملي  دبي  كأس 

اإلمارات 10 ألقاب مقابل 9 للواليات املتحدة، وجاءت 

انتصارات اخليول اإلماراتية على هذا النحو:

سجل »سنغسبيل« العائد لصاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، أول فوز خليول اإلمارات في النسخة 

الثانية للبطولة 1997، ثم فاز »املتوكل« لسمو الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم، في النسخة الرابعة 1999، 

من  اخلامسة  النسخة  جلودلفني  ميلينيوم«  »دبي  ونال 

الكأس عام 2000، لتعود جودلفني مرة أخرى لتخطف 

لقب النسخة السابعة عبر »ستريت كراي« عام 2002، 

فوز  لتعزز   2003 التالي  العام  في  جودلفني  وتعود 

اإلمارات بواسطة »مون بلد«، ثم حتقق جودلفني اللقب 

السادس لإلمارات عبر »إلكتروكوشنست« في 2006، 

ثم ينال الكأس الثمني »انفاسور« العائد لسمو الشيخ 

كأس دبي العالمي

أحمد بن راشد وأحمد بن سعيد ونهيان بن مبارك.

محمد بن راشد يستمع إلى المر بن مكتوم بحضور حمدان بن محمد ومحمد بن منصور.

الجواد »أروغيت« بطل النسخة الماضية.

الجواد »كاليفورنيا كروم« بطل نسخة 2016.
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كأس دبي العالمي

حمدان بن راشد آل مكتوم، في عام 2007، واستعاد 

اإلماراتية  اخليول  هيبة  جلودلفني  »مونتروسو«  اجلواد 

للبطولة،  عشرة  السابعة  النسخة  بلقب  حلّق  عندما 

بعد غياب استمر 4 سنوات، وسطر اجلواد »أفريكان 

ستوري« جلودلفني قصة جيدة للتفوق اإلماراتي عندما 

انتزع لقب النسخة التاسعة عشرة للبطولة األغلى في 

»برينس  اجلواد  وعزز   ،2014 املاضي  العام  العالم 

مكتوم،  آل  محمد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  بيشوب« 

انتصارات اخليول اإلماراتية عندما انتزع لقب النسخة 

قبل املاضية 2015.

سجل متميز للخيول األمريكية
بكأس دبي العالمي

العاملي  دبي  املاضية من كأس  النسخة  بطل  استطاع 

اخليول  مينح  أن  كروم«  »كاليفورنيا  األمريكي  اجلواد 

وكان  الغالية،  البطولة  بهذه  التاسع  لقبها  األمريكية 

كينج  »انيمال  اجلواد  عبر  األمريكية  للخيول  فوز  آخر 

دبي  كأس  مسيرة  في  عشر  الثامن  اللقب  بطل  دوم« 

خيول  انتصارات  مع  حينها  لتتعادل   ،2013 العاملي 

استهلت  قد  األمريكية  اخليول  وكانت  اإلمارات. 

عن  العاملي  دبي  كأس  من  األولى  بالنسخة  إجنازاتها 

فيما   ،1996 عام  »سيجار«  األسطورة  اجلواد  طريق 

عام  »سيلفرشارم«  اجلواد  بتوقيع  الثاني  الفوز  جاء 

1998، وعادت اخليول األمريكية في النسخة السادسة 

انتزاع  في  »كابنت ستيف«  اجلواد  لينجح  السباق  من 

الفوز الثالث 2001، قبل أن يتعزز اإلجناز األمريكي 

باللقب الرابع عن طريق »بليزنتلي بيرفكت« في 2004، 

طريق  عن  اخلامس  فوزها  األمريكية  اخليول  وحققت 

املهر »روزيز إن ماي« في 2005 بطل الدورة العاشرة، 

وذلك قبل أن يهدي اجلواد »كيرالني« الواليات املتحدة 

الفوز السادس عام 2008، وانتزع اجلواد »ويل آرمد« 

اخليول  مهديًا  عشرة،  السادسة  النسخة  بلقب  الفوز 

الكأس  تخرج  األولى  وللمرة  السابع.  اللقب  األمريكية 

2010، بعد أن ذهبت  من اإلمارات وأمريكا في عام 

إلى البرازيل عبر »جلوريا دي كامبيو« التي سجلت فوزًا 

تاريخيًا بهذا اللقب، ثم عزز املهر الياباني التنوع في 

النسخة السادسة عشرة من البطولة عندما خطف املهر 

»فيكتوريا بيزا« اللقب.

»أروغيت« بطل النسخة الماضية
من  املاضية  النسخة  لقب  »أروغيت«  احلصان  يحمل 

العاملي،  باللقب  توج  عندما   2017 العاملي  دبي  كأس 

في  األغلى  السباق  في  األول  لقبها  السعودية  وأهدى 

العالم، البالغة قيمة جوائزه 30 مليون دوالر أميركي.

ولم يخّيب »أروغيت«، اململوك لألمير السعودي خالد بن 

عبدالله بن عبدالرحمن، التوقعات، وقطع مسافة الشوط 

ومسافته  دوالر،  ماليني   10 جوائزه  البالغة  الرئيس، 

2000 م على املضمار الرملي، بزمن قدره 2.02.15 

منافسيه  أقرب  عن  طول   2.25 بفارق  متفوقًا  دقيقة، 

اجلواد األمريكي »غان رانر« ، في حني حل »نيوليثيك« 

في املركز الثالث.

كما أهدى »أروغيت« مدربه األمريكي بوب بافرت لقبه 

»سيلفر  قاد  أن  لألخير  سبق  بعدما  دبي،  في  الثالث 

ستيف«  »كابنت  ثم   ،1998 بنسخة  الفوز  إلى  شارم« 

في نسخة 2001.

وجاءت األشواط األخرى في أمسية كأس دبي العاملي 

كحيلة  دبي  بسباق  »رضا«  القطري  فاز  كالتالي: 

كالسيك )2000 م على املضمار الرملي، مليون دوالر(، 

واإلماراتي »سكند سمر« بسباق غودلفني مايل )1600 

م رملي، مليون دوالر(، والروسي »فيزراباد« بكأس دبي 

واإلماراتي  دوالر(،  مليون  عشبي،  م   3200( الذهبية 

»ثندر سنو« بديربي اإلمارات )1900 م رملي، مليونا 

دوالر(، والفرنسي »ذا رايت مان« بسباق القوز للسرعة 

»مايند  واألميركي  دوالر(،  مليون  عشبي،  م   1000(

يوربيسكويتس« بدبي غولدن شاهني )1200 م رملي، 

مليونا دوالر(، والياباني »فيفلوس« بدبي تيرف )1200 

م عشبي، 6 ماليني دوالر(، واإلماراتي »جاك هوبس« 

ماليني   6 عشبي،  م   2410( كالسيك  شيماء  بدبي 

دوالر(.

حمدان بن محمد والجليلة بنت محمد ومحمد بن منصور مع كابنيلي وباتريك عون.

خالل النسخة الماضية من السباق.
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مهرجان سلطان بن زايد الدولي للقدرة في بوذيب

عبد الله الحمادي يتوج بلقب السباق الماراثوني

شهدت قرية بوذيب العاملية للقدرة، التابعة لنادي تراث 

اإلمارات، خالل الفترة من 14 إلى 17 فبراير، فعاليات 

مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي 

نظمته  الذي  والتحمل،  القدرة  لركوب  عشر  الثاني 

احتاد  مع  بالتعاون  سموه،  رعاية  حتت  بوذيب  قرية 

للفروسية، وذلك  للفروسية، وأكادميية بوذيب  اإلمارات 

واسعة  مبشاركة  اخلتم،  مبدينة  القرية  مضامير  في 

من قبل الفرسان والفارسات وإسطبالت الدولة العامة 

واخلاصة، وأندية الفروسية في الدولة.

آل  زايد  بن  سلطان  بن  هزاع  الدكتور  الشيخ  وتّوج 

آل  زايد  بن  بن سلطان  الدكتور خالد  والشيخ  نهيان، 

الثالثة  باملراكز  الفائزين  اخلتامي  اليوم  في  نهيان، 

آل  زايد  بن  الشيخ سلطان  لسباق كأس سمو  األولى 

دوليًا  املصنف  كلم،   243.15 ملسافة  للقدرة  نهيان 

بثالث جنوم. ونال املركز األول الفارس عبد الله محمد 

صهوة  على  الريف،  إسطبالت  من  احلمادي  حسن 

اجلواد »هيداجلو«، فيما حل في املركز الثاني الفارس 

على  الشبا  ند  إسطبالت  من  البلوشي  أحمد  راشد 

املركز  في  وحلت  إليوشن«،  »شاتانس  اجلواد  صهوة 

الثالث الفارسة فاطمة جاسم املري على صهوة اجلواد 

»نيران« من إسطبالت دباوي.

كما تّوج سموهما، الفائزين باملراكز الثالثة األولى في 

حيث  بوذيب،  بروتوكول  لقوانني  وفقًا  نفسه،  السباق 

توج الفارس راشد أحمد البلوشي، على صهوة اجلواد 

وحصل  الشبا،  ند  إسطبالت  من  إليوشن«  »شاتانس 

على كأس السباق وجائزة عبارة عن سيارة، وحل في 

الفارس زكريا إدريس هيلو على صهوة  الثاني  املركز 

اجلواد »وهم« من إسطبالت ورسان، وجاء في املركز 

صهوة  على  علي،  نواب  علي  عرفان  الفارس  الثالث، 

اجلواد »فالمنغو ديالي« من إسطبالت النصر2.

المهيري بطل السباق الدولي مفتوح
فاز الفارس محمد جمعة املهيري على صهوة »سالم ال 

باملركز األول في سباق  ماجور« من إسطبالت دباوي 

التصنيف  وفق  مفتوح،  دولي  جنمتني  كلم   121.27

نوروا  الفارسة  الثاني  املركز  في  حلت  فيما  الدولي، 

سالفو على صهوة اجلواد »إنهواكسدور« من إسطبالت 

الفارس محمد صالح  الثالث  املركز  )M7(، وحل في 

العطاس على صهوة اجلواد »كيويو إي مارشادور« من 

إسطبالت املغاوير.

على صهوة  املهيري  الفارس محمد جمعة  أيضا  وفاز 

»سالم ال ماجور« من إسطبالت دباوي، بالسباق نفسه 

وفق نظام نقاط بروتوكول بوذيب،  فيما حل في املركز 

اجلواد  صهوة  على  العنيزي  يعقوب  الفارس  الثاني، 

»أجول« من إسطبالت ورسان، وحل في املركز الثالث، 

للقدرة،  الشبابي  إسطبالت  من  الكتبي  راشد  الفارس 

على صهوة اجلواد »أزهر«.

ليلى المرزوقي بطلة سباق السيدات
تّوجت الفارسة ليلى محمد عبيد املرزوقي على صهوة 

لسباق  بطلة  الكمدة،  إسطبالت  من  »شاولني«  اجلواد 

بروتوكول  وفق  كيلومتر   101.01 ملسافة  السيدات 

عينية  جائزة  ونالت  والتحمل،  القدرة  لركوب  بوذيب 

قدرة

الثاني  املركز  عبارة عن سيارة فاخرة، فيما حلت في 

الفارسة مارتينا سبالنزون على صهوة اجلواد »رهيب«، 

الثالث  املركز  في  وجاءت  العاصفة،  إسطبالت  من 

الفارسة تيفاني نيكوالس من إسطبالت النصر2، على 

صهوة اجلواد »مون«.

الفارسة آنا سيسيليا
بطلة للملكية الخاصة

آل  زايد  بن  خليفة  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  ج  توَّ

آل  زايد  بن  خليفة  بن  محمد  بن  زايد  والشيخ  نهيان 

نهيان، الفائزين في سباق اخليول ذات امللكية اخلاصة 

للقدرة ملسافة 101.01 كيلومترا، حيث توَّج سموهما 

الشيخ  لسباق كأس سمو  بطلة  آنا سيسيليا  الفارسة 

سلطان بن زايد آل نهيان للخيول ذات امللكية اخلاصة 

ملسافة 101.01 كيلومترا على صهوة اجلواد »أوران 

بارك« من اسطبالت فيصل بن زعل،  فيما جاءت في 

مٔوتمر بوذيب.

تتويج سباق السيدات.

تتويج السباق الرٔييسي.
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صهوة  على  فيسر  مارجيكي  الفارسة  الثاني  املركز 

فيما  أمني،  عبدالله  اسطبالت  من  »كاستلبر«  اجلواد 

»ريانا  اجلواد  على صهوة  جوناتان  الفارس  ثالثا  حل 

راهانا« لوبيز من اسطبالت الكمدة.

سباق تعليمي للناشئين
السباقات  بوذيب، قد شهدت على هامش  قرية  وكانت 

عشرة  ملسافة  التأهيلي  السباق  ختام   ، الرئيسة 

كيلومترات، لعدد من الناشئة املنتسبني ألكادميية بوذيب 

للفروسية، التابعة لنادي تراث اإلمارات، وهدف السباق 

رياضة  أساسيات  وتعليمهم  املشاركني  تأهيل  إلى 

ركوب القدرة، وكيفية التعامل مع اخليل، والتناغم مع 

املسارات الطبيعية، وسيكون أمام الفرسان الذين أنهوا 

التأهيلية  السباقات  خلوض  الفرصة  بنجاح،  السباق 

من  السباق،  هذا  ويعتبر  كلم.   40 من  بدءًا  الرسمية، 

للفروسية،  بوذيب  أكادميية  وعمل  برنامج  أساسيات 

آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  لتوجيهات  تنفيذًا 

نهيان، بتأهيل وإعداد املزيد من الفرسان والفارسات 

ليكونوا فرسان املستقبل،  السن،  الناشئة وصغار  من 

بوذيب  قرية  أطلقته  الذي  الوطني  املشروع  إطار  في 

منذ إنشائها.

المؤتمر الدولي الثاني
لركوب القدرة والتحمل

الثاني  الدولي  أقيم ضمن فعاليات املهرجان،  املؤمتر 

لركوب القدرة والتحمل وحمل عنوان )بروتوكول بوذيب: 

اإلضافة وتغيير نظرية ركوب القدرة والتحمل احلالية(، 

الدوليني  واحلكام  اخلبراء  من  عدد  فيه  شارك  حيث 

املعنيني  من  كبير  وبحضور  والقانونيني،  والبيطريني 

واملديرين  والتحكم  القدرة  ركوب  وبرياضة  بالفروسية 

تراث اإلمارات  نادي  التنفيذيني ومديري اإلدارات في 

ومركز سلطان بن زايد.

واشتمل املؤمتر على محورين، بيطري وقانوني، حتدث 

فيه عدد من اخلبراء واملختصني الدوليني، وشارك فيه 

قدرة

للفروسية، إلى  عدد من املختصني من االحتاد الدولي 

جانب عدد ممن مثلوا مالك اخليل والفرسان واملدربني.

وحتدث في املؤمتر كل من الطبيب البيطري الفرنسي 

د.أنس  األردني  الدولي  البيطري  واحملكم  لوي،  جون 

لوزانو،  كريستيان  الفرنسي  الدولي  واحلكم  حسن، 

ومحمد الزيود رئيس قسم القدرة في احتاد اإلمارات 

للفروسية والسباق.

عِقب املؤمتر، مت تنظيم ورشة عمل بعنوان )املنشطات 

- والتوعية في استعمال األدوية البيطرية(، شارك فيها 

عدد ممن مثلوا مالك اخليل والفرسان واملدربني. وأدار 

هذه  احلضرمي  علي  محمد  اإلماراتي  الدولي  احلكم 

الورشة. تتويج االسطبالت الخاصة.

من سباقات اليوم الثاني.

من السباق.

من السباق.
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عشر  التاسع  الدولي  الشارقة  مهرجان  ختام  شهد 

البطوالت  العربي، منافسات مثيرة وشيقة عبر  للجواد 

اخليول  أفضل  من  نخبة  جمعت  والتي  الست  الذهبية 

الذي استمر  العاملية، وأقيمت فعاليات ختام املهرجان 

ملدة ثالثة أيام بالصالة املغطاة بنادي الشارقة للفروسية 

الشيخ  السمو  صاحب  ورعاية  بتوجيهات  والسباق، 

املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

مطار  هيئة  املهرجان  ويرعى  الشارقة،  حاكم  األعلى 

وشركة  الرياضي،  الشارقة  ومجلس  الدولي،  الشارقة 

ساسكو، وشركة أنابيب، ومربط دبي للخيول العربية، 

مبطار  احلرة  والسوق  ألفا،  وشركة  لوجنني،  وشركة 

للسفريات  الشارقة  مطار  ووكالة  )ديفري(،  الشارقة 

وطيران  العربية،  للخيول  العليا  ومربط  )ساتا(، 

إعالمية  وبرعاية  بالشارقة،  السينترو  وفندق  العربية، 

لقناة الشارقة الرياضية وصحيفة األصالة اإللكترونية 

مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي

مربط البيداء يحصد نصف البطوالت الذهبية

261 جوادًا من  املهرجان  في  .وشارك  زاد  وصحيفة 

8 دول، فإلى جانب خيول اجلمال من اإلمارات العربية 

املتحدة، كانت حاضرة خيول اجلمال من اململكة العربية 

الهاشمية،  األردنية  واململكة  الكويت،  دولة  السعودية، 

العربية  اجلمهورية  العراق،  العربية،  مصر  جمهورية 

مربط  الذهبية  البطوالت  خالل  وبرز  ولبنان.  السورية 

نصف  على  حصل  والذي  مصر  جمهورية  من  البيداء 

البطوالت الست، وحصد كل من مربطي عزبة والسيد 

السعوديني بطولتني ذهبيتني فيما نال مربط دبي بطولة 

ذهبية.

ثالثية ذهبية لمربط البيداء

خطفت خيول مربط البيداء من جمهورية مصر العربية، 

األضواء ولفتت األنظار عبر حصولها على ثالث بطوالت 

ذهبية، كانت البداية عبر املهرة »سيرنزا« عندما توجت 

باللقب الذهبي في بطولة املهرات، وحصلت على اللقب 

اللقب  ونالت  عجمان،  ملربط  ترمي«  ج  »ع  الفضي 

البرونزي »دي مميزة« ملربط دبي.

)مصر(  البيداء  ملربط  الثنائية  »امياندوريا«  ومنحت 

اللقب  تاركة  الذهبية لألفراس،  البطولة  بعدما حصدت 

فيما  عجمان،  ملربط  ريدا«  ج  »ع  الفرس  الى  الفضي 

نالت البرونز »جاليريدا« ملربط البيداء )مصر(.

البيداء  ملربط  الذهبية  الثالثية  »اكواتور«  وأكمل  

تاركا  للفحول  الذهبية  بالبطولة  حلق  حينما  )مصر(، 

اللقب الفضي للفحل »ايدن سي« خلالد سعيد عبد الله 

الثالث واللقب  السيد )السعودية(، وحصل على املركز 

البرونزي »نشمي الهواجر« للدكتور غامن الهاجري.

»دي بارق« يمنح ذهبية لإلمارات 

حلق »دي بارق« ملربط دبي بذهبية بطولة األمهار عمر 

»سنمار  الفضية  ونال  الثاني  املركز  في  تاله  سنة، 

وذهبت  القاسمي،  سعود  بن  محمد  للشيخ  البداير« 

جمال الخيل

البرونزية الى »ماهر السيد« ملربط السيد )السعودية(.

عبدالله  سعيد  خلالد  اكسلبور«  دي  آر  »ال  وتوشحت 

ونالت  سنة،  بعمر  املهرات  بذهبية  )السعودية(  السيد 

فيما حصلت  دبي،  ملربط  غالية«  »دي  الفضية  البطولة 

آل  محمد  بن  الله  عبد  محمد  للشيخ  الزبير«  »نويدرة 

ثاني على البرونزية.

ونال املهر »قابل عذبة« لألمير عبدالعزيز بن أحمد آل 

سعود )السعودية( اللقب الذهبي لألمهار، وحصل »دي 

شالل » ملربط دبي على الفضية، فيما ذهبت البرونزية 

الى »كي ايه نبراس« خلالد العميري.

عبد الله القاسمي:

موسم استثنائي لنادي الشارقة

ابدى الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس 

اللجنة  رئيس  والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي  إدارة 

العليا ملهرجان الشارقة للجواد العربي، سعادته بنجاح 

النسخة التاسعة عشر من املهرجان.

وقال: »هذه النسخة استثنائية ملوسم استثنائي لنادي 

الشارقة للفروسية بعد النجاح الذي حتقق في مختلف 

بطوالت  أو  املضمار  في سباقات  كان  األنشطة سواء 

قفز احلواجز«.

وأشار سموه إلى أن النجاح الكبير الذي حققته بطولة 

كأس صاحب السمو حاكم الشارقة لقفز احلواجز كان 

له املردود اإليجابي على جميع أنشطة النادي وأبرزها 

شهد  والذي  العربي  للجواد  الدولي  الشارقة  مهرجان 

مشاركات واسعة من 8 دول عربية بخيول متميزة.

هذه  ان  القاسمي،  ماجد  بن  الله  عبد  الشيخ  وأكد 

النجاحات التي حتققت كانت بفضل دعم ورعاية صاحب 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

املجلس األعلى حاكم الشارقة للنادي.

تنوع  أن  القاسمي  ماجد  بن  الله  عبد  الشيخ  وأوضح 

املشاركات والتي وصلت إلى 261 جوادًا يؤكد املكانة 

الكبيرة ملهرجان الشارقة الدولي وحرص صفوة مرابط 

اخليول العربية على املشاركة.

علي المدفع:

ملتزمون برعاية المهرجان

الشارقة  مطار  هيئة  رئيس  املدفع  سالم  علي   أشاد 

بالنسخة التاسعة عشر ملهرجان الشارقة الدولي للجواد 

مؤكدا  كبيرة،  عاملية  مشاركة  شهدت  والتي  العربي 

انطالقته  منذ  املهرجان  بهذا  الشارقة  مطار  ارتباط 

األولى.

مسؤوليتنا  ضمن  تاتي  للمهرجان  »رعايتنا  وقال: 

االجتماعية جتاه املجتمع والتزامنا نحو تراثنا األصيل 

واحملافظة  منه،  اساسي  جزء  الفروسية  تعتبر  الذي 

عليها واجب علينا«.

العربي  للجواد  الشارقة  مهرجان  أن  املدفع  وأضاف 

منصة مهمة للرعاية حيث يشهد مشاركة عاملية كبيرة 

وكذلك جمهور غفير من املهتمني بهذا النشاط باالضافة 

الى الزخم االعالمي.

وتقدم علي املدفع بالشكر الى اللجنة املنظمة للمهرجان 

على حسن التعاون مع هيئة مطار الشارقة والتي كان 

املهرجان  هذا  برعاية  املستمر  االلتزام  هذا  ثمرتها 

والذي امتد ألكثر من 19 عاما.

اليحيائي: نسخة ناجحة

للفروسية  الشارقة  نادي  مدير  اليحيائي  سلطان  قال 

عشر  التاسعة  النسخة  أن  املهرجان،  ومدير  والسباق 

ملهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي جاءت ناجحة 

من كل النواحي وشهدت مشاركة كبيرة ضمت ابطال 

العالم. وأضاف أن مستوى التنافس خالل هذه النسخة 

من املهرجان كان عاليا وظهر ذلك جليا في أن االلقاب 

توزعت على عدد كبير من املرابط داخل وخارج الدولة، 

تتويج أحد خيول البيداء بحضور باتريك عون مدير تسويق لونجين في الشرق األوسط.
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جمال الخيل

على  حرص  الذي  الكبير  اجلمهور  بحجم  مشيدا 

احلضور ومتابعة العروض.

دعم  بفضل  جاءت  النجاحات  هذه  ان  اليحيائي  وقال 

محمد  بن  سلطان  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات 

القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة، والذي 

كان لسموه الفضل في تنظيم هذا املهرجان الذي يعتبر 

أول واقدم بطولة في الدولة في مجال جمال اخليل.

واختتم اليحيائي حديثه بتوجيه الشكر للشركات الراعية 

والتي كان لها دور كبير في جناح الفعاليات، وهي هيئة 

مطار الشارقة، ولوجنني، ومجلس الشارقة الرياضي.

التوحيدي: راضون عن نتائج مربط دبي

عبر املشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية 

املهندس محمد التوحيدي عن رضاه مبا حققته خيول 

املربط في البطولة التي وصفها بأنها مشهد دولي جسد 

احلضور العربي بامتياز، وترجم هيمنة اإلنتاج احمللي 

التوحيدي:  وقال  خاصة.  واإلماراتي  عموما  اخلليجي 

في  دبي  مربط  إنتاج  خيول  حققته  مبا  سعداء  »نحن 

التي  النتائج  أسعدتنا  مثلما  دولية،  بوصفها  البطولة 

أبوظبي  من  بكل  السابقتني  الدوليتني  في  حققناها 

الدولية وبطولة الشرقية للخيل العربية املصرية باململكة 

العربية السعودية«. 

وأضاف التوحيدي: »إن املشاركة والفوز في منافسات 

احمللي،  لإلنتاج  احلقيقي  احملك  هي  الدولية  البطوالت 

كل  في  نحققها  التي  بالنتائج  فخورون  نحن  ولذلك 

املنافسات واملناسبات الدولية داخل اإلمارات وخارجها 

في بطوالت العالم«. 

عبدالعزيز  دبي  ملربط  التنفيذي  املدير  قال  جهته  من 

هذا  جاءت  الشارقة  دولية  منافسات  »إن   : املرازيق 

في  العربي  اخليل  مستوى  وأبرزت  جدا  قوية  املوسم 

ومستوى  اجلمالية  إمكانياته  حيث  من  الراهن  الوقت 

ومنحت  التطويرية.  جهودها  حيث  من  العربية  املرابط 

كل ذي حق حقه، فذهب الذهب ملن استحقه، وتقاسمت 

بتقارب  النفيسة  املعادن  بقية  األصيلة  اخليول  أجمل 

شديد«.

شاركت باثنين من خيولها

علياء القاسمي أصغر مالكة

مربط لخيول الجمال

القاسمي،  خالد  بن  فيصل  بنت  علياء  الشيخة  أكدت 

أهم  من  العربي  للجواد  الدولي  الشارقة  مهرجان  أن 

منافسات عروض جمال اخليول العربية األصيلة، معربة 

عن سعادتها بتدشني مربط العلياء مشاركاته عبر هذا 

املهرجان. وقالت علياء بنت فيصل أن شغفها باخليول 

العربية وحب الفروسية قادها لتصبح أصغر مالكة خيل 

انه  مؤكدة  األصيلة،  العربية  اخليول  جمال  نشاط  في 

على الرغم من أن العائلة عريقة في مجال الفروسية اال 

انها قررت ان تستقل بنفسها وتؤسس مربطها اخلاص 

بها وفق رؤيتها. وأوضحت الشيخة علياء بنت فيصل 

ان مشاركة خيول إسطبل  العلياء في مهرجان الشارقة 

الدولي التاسع عشر جلمال اخليل هي األولى، مشيرة 

الى أنها تسعى لوضع بصمة وسط املرابط اإلماراتية 

الكبيرة. وكشفت الشيخة علياء بنت فيصل أن بدايتها 

مع اخليل كانت منذ سن الرابعة، وأن حب اخليل يجري 

في دمائها وكان االختيار عروض جمال اخليول العريبة 

األصيلة لكنها ال تستبعد أن تتجه النشطة أخرى مثل 

سباقات املضمار بشرط إكمال مربط العلياء وفق اخلطة 

لوالدها  تدين  انها  علياء  الشيخة  وقالت  له.  املوضوعة 

الشيخ فيصل بن خالد القاسمي بالفضل بالدخول الى 

عالم الفروسية وتشجيعها للمضي قدما في هذا املجال 

لذلك فهي تعتبره الداعم األول لها في مسيرتها القصيرة 

وتثق باملستقبل في ظل وجوده بجانبها هو ووالدتها.

تتويج أحد الخيول.

أحد الخيول أثناء العروض.

من عروض البطولة.
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 2018 اخليل  جلمال  الدولية  أبوظبي  بطولة  حفلت 

أقيمت  التي  منافساتها  خالل  وشيقة  مثيرة  بعروض 

على مدى خمسة أيام على ميدان قفز احلواجز العشبي 

بنادي أبوظبي للفروسية، برعاية سمو الشيخ منصور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 

شؤون الرئاسة، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد 

آل نهيان نائب رئيس جمعية اإلمارات للخيول العربية 

األصيلة. وجاءت البطوالت الست التي أقيمت في اخلتام 

أكثر تنافسا وإثارة واستطاعت خيول مربط دبي حتقيق 

الزبير،  عجمان،  مرابط  ذهبية  ونالت  ذهبية،  ثنائية 

مهذب واملزروعي، وواصل جنم مربط دبي املتوهج »دي 

بلقب كأس الشيخ زايد بن  تألقه وتّوج  محبوب« رحلة 

سلطان آل نهيان، وهي املرة الثانية لهذا املهر والذي 

يعتبر صاحب أعلى معدل من النقاط بلغ 94.33 نقطة 

حققه خالل البطولة الوطنية التي أقيمت يناير املاضي، 

في ختام )دولية( أبوظبي لجمال الخيل 2018

ذهبيتان لمربط دبي و »دي محبوب« يواصل رحلة التألق

الثالث خليول مربط  الشيخ زايد  لقب كأس  يعتبر  كما 

دبي خالل هذا املوسم.  وشهد اخلتام الشيخ زايد بن 

القاسمي  سعود  بن  محمد  والشيخ  نهيان،  آل  حمد 

رئيس دائرة املالية املركزية بالشارقة، وعارف العواني 

األمني العام ملجلس أبوظبي الرياضي، وعصام عبدالله 

مدير جمعية اإلمارات للخيول العربية، وعدد من مديري 

املرابط واملالك واملربني.

العربية،  للخيول  اإلمارات  جمعية  البطولة  ونظمت 

مالك   205 لنحو  ملكيتها  تعود  خياًل   597 مبشاركة 

ومشاركني من اإلمارات والدول العربية واألجنبية.

تألق مهرات مربط عجمان

حصدت املهرة »ع ج سراي« ملربط عجمان املركز األول 

املركز  في  تلتها  الذهبية،  البطولة  ونالت  املهرات  لفئة 

الثاني ونالت الفضية رفيقتها »ع ج ترمي«، وجاءت ثالثة 

ونالت البرونزية »إيرالدا« إلسطبالت الشراع.

عمر  املهرات  ذهبية  دبي  ملربط  شيهانا«  »دي  وكسبت 

ونالت  الفئة  هذه  في  الثاني  املركز  في  وتلتها  سنة، 

ثالثة  وجاءت  عجمان،  ملربط  بنفسج«  ج  »ع  الفضية 

»األريام سمحة« ونالت البرونزية.

»عدوان الزبير« نجم جديد

و »دي محبوب« يواصل التألق

وتوج املهر »عدوان الزبير« ملربط مهذب بذهبية األمهار، 

ابن  »دي  إلى  الفضية  والبطولة  الثاني  املركز  تاركًا 

رشيم« ملربط دبي، وحصد املركز الثالث ونال البرونزية 

الهاجري.  محمد  غامن  للدكتور  الهواجر«  »محبوب 

واعتلى »دي محبوب« صدارة األمهار بعمر سنة ونال 

الفضية  الثاني ونال  الذهبية، وجاء في املركز  البطولة 

»فخر الزبير« للشيخ محمد عبد الله بن محمد آل ثاني، 

ونال البرونزية »رامي البداير« للشيخ محمد بن سعود 

القاسمي. 

جمال الخيل

»بستوريا« تحصد ذهب األفراس

توشحت »بستوريا« للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، 

بذهبية األفراس، وذهبت الوصافة والفضية إلى »سلوى 

ونالت  القاسمي،  سعود  بن  محمد  للشيخ  البداير« 

الفضية »ع ج اريانا« ملربط عجمان.

في  اخليول  ألفضل  جتمعًا  أصبحت  »البطولة  وقال: 

التي  الكبيرة  للمكانة  وذلك  اخلليج،  ومنطقة  اإلمارات 

املتأهلة  القوية  اخليول  وفرة  حيث  من  بها  تتمتع 

للمشاركة، باإلضافة إلى اجلوائز املغرية والنظام الذي 

البطولة  وأوضح: »جناح  توزيعها«.  في  اجلمعية  تتبعه 

بذهبية  املزروعي  ملربط  ايه«  كيه  »بيرسوس  وتوج 

غامن  للدكتور  الهواجر«  »عمير  الفضية  ونال  الفحول، 

املشهر«  ايه  »اس  للفحل  البرونزية  وذهبت  الهاجري، 

ملربط ريح الشمال.

تكريم البطولة

قام الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية 

اللجنة  ثم  التحكيم،  جلنة  أعضاء  بتكرمي  اإلمارات 

علي  ونالها  عروض  منظم  وأفضل  للبطولة،  املنظمة 

إعالمي  وأفضل  الفجيرة،  بطولة  مدير  الكعبي  مصبح 

طبيب  وأفضل  العلي،  نبيلة  الزميلة  نصيب  من  وكانت 

بيطري ونالها الدكتور عمير رازا جيل.

زايد بن حمد: الدعم وراء تطور النجاح

أكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن فروسية اإلمارات 

األمر  الرشيدة،  قيادتنا  من  كبيرًا  دعمًا  جتد  ظلت 

في جميع  املشرف  املستوى  لهذا  لوصولها  أدى  الذي 

أبوظبي  بطولة  من   2018 بنسخة  مشيدًا  األنشطة، 

الدولية جلمال اخليول.

محمد الحربي. زايد بن حمد .

تتويج مربط عجمان.

زايد بن حمد ومحمد بن سعود وعارف العواني.
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وقال أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

جلمعية اإلمارات للخيول العربية أثمر في حتقيق طفرة 

كبيرة في هذا النشاط خاصة فيما يتعلق بدعم املالك 

جمال الخيل

وكل فعاليات اجلمعية يعود للتوجيهات السديدة والدعم 

الالمحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

مشيرًا إلى أن اجلمعية مستمرة في توفير كل ما من 

على  واحلفاظ  األصيلة  العربية  اخليول  تطوير  شأنه 

والفروسية  ألنها  وذلك  األنشطة،  جميع  في  تواجدها 

جزء أصيل من التراث اإلماراتي والعربي«.

عصام عبد الله: نجاح كبير للبطولة

قال عصام عبد الله مدير اجلمعية إن النجاحات التي 

ظلت حتققها بطوالت ومنافسات اجلمعية جاءت بفضل 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  من  الكبير  الدعم 

نهيان، الذي ظل يوليه للخيول العربية ليس في مجال 

اجلمال وحسب، بل في كل أنشطتها.

وأضاف: »بطولة أبوظبي الدولية هذا العام حققت جناحًا 

الكبير من اخليول املشاركة من  كبيرًا متثل في العدد 

داخل وخارج الدولة، باإلضافة إلى التنافس املثير الذي 

أكد التطور والتحسن الكبير في مستويات اخليول«.

خيول  بنجاح  سعادته  عن  عبدالله  عصام  وأعرب 

اإلمارات في حتقيق نتائج مميزة، مشيرًا إلى أن ذلك 

يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح في مجال تطوير 

وحتسني اإلنتاج احمللي الذي نعتبره في اجلمعية أحد 

األهداف االستراتيجية.

محمد الحربي:

النجاح ثمرة لدعم منصور بن زايد

البطولة  أن  البطولة  مدير  احلربي  أحمد  محمد  قال 

خرجت بصورة ممتازة وشهدت منافسات قوية ومثيرة، 

مشيرا الى ان النجاحات الفنية والتنظيمية لفرق العمل 

جاءت بفضل حرص اللجنة املنظمة بتوفير كل مقومات 

النجاح.

واملربني اجلدد.

كما أشاد احلربي بجهود الشيخ زايد بن حمد آل نهيان 

نائب رئيس اجلمعية وذلك عبر حرصه واشرافه على كل 

الفعاليات  لهذه  تشريفه  الى  باالضافة  وصغيرة  كبيرة 

لهموهم  واالستماع  واملربني  املالك  مع  واجللوس 

وقضاياهم.

بيرسوس بطل الفحول.

زايد بن حمد يكرم اللجان الفنية والتنظيمية.

دي محبوب نجم االمهار.

عصام عبدالله.
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قفز الحواجز

ختام مثير لبطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز 

السويدي إيكرمان يحلق بلقب الجائزة الكبرى »5 نجوم«

بصحبة  إيكرمان  فا  هينريك  السويدي  الفارس  توج 

جواده »شاكانو«، بلقب كأس حاكم الشارقة الدولية من 

األولى  تعد  التي  البطولة  فئة اخلمس جنوم، في ختام 

من فئتها التي تقام على ميدان مغطى على املستويني 

العربي والشرق أوسطي، ومبشاركة نخبة من فرسان 

القفز ميثلون 37 دولة خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية 

وأمريكية، ورصدت جلنتها املنظمة مبلغ )2.350.000( 

درهم نالها الفائزون في 24 شوطا حفلت بها البطولة.

ومتكن الفارس السويدي هينريك فا إيكرمان من إحراز 

لوجنني،  برعاية  البطولة  كأس  شوط  في  األول  املركز 

مساريهما  وصمم  اجلولتني  مبواصفات  جاء  الذي 

سم   )160 ـ   140( بني  ارتفاعها  تراوح  بحواجز 

وبلغت جوائزها )145( ألف يورو، وجنح إيكرمان في 

قبله،  من  الفرسان  سجلها  التي  األزمنة  أفضل  كسر 

وقدم استعراضا في غاية الروعة، وأكمله في زمن بلغ 

الفارس  الثاني  املركز  بجائزة  وتّوج  ثانية،   )43.24(

وأكمل  »كاسبار«  باجلواد  غاوديانو  إمانيول  اإليطالي 

املركز  وجائزة  ثانية،   )43.93( بلغ  زمن  في  اجلولة 

بالفرس  املهيري  حميد  الله  عبد  الفارس  نالها  الثالث 

»شا شا شا »، وأنهى اجلولة في زمن بلغ )45.64( 

ثانية. 

األخير  اليوم  في  املغطاة  الصالة  ميدان  على  وأقيم   

للبطولة شوط اجلائزة الكبرى املصغرة برعاية مصرف 

الشارقة اإلسالمي، بحواجز بلغ ارتفاعها )150( سم، 

هاتالند   سيسيلي  النرويجية  الفارسة  الصدارة  ونالت 

بلغ  زمن  في  التمايز  معه  وأنهت  »أليكس«  باجلواد 

)42.61( ثانية.

باجلواد  سهاوت  واي  فيليب  األملاني  الفارس  وتصدر 

»بيلو هوريزون« ختام البطولة الدولية من فئة النجمتني 

على كأس لوجنني، بحواجز بلغ ارتفاعها )145( سم، 

وأكملها دون خطأ بزمن بلغ )40.45( ثانية.

بالفرس  الراجحي  الله  عبد  السعودي  الفارس  وفاز 

شوط  راعية  الشراع  إسطبالت  بجائزة  زو«  »اتش 

حواجز  على  التمايز  عبر شوط  )اجلونيورز(  الناشئني 

ارتفاعها )120( سم. وانتزع الفارس اإليرلندي شني 

بن  فرج  كأس  دانس«  كانيا  سفن  »زد  بالفرس  برين 

حموده على لقب البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة 

خليول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات على حواجز 120 

سم.

باجلواد  الغامدي  الله  عبد  السعودي  الفارس  وفاز 

الشراع  إسطبالت  بجائزة  سبرينج«  »ساراتوغا 

بطولة  ضمن  تختتم  التي  الشباب،  للفرسان  التأهيلية 

الشوط  وجاء   ،)18( احلواجز  لقفز  الدولية  الشارقة 

على  للتمايز  جولة  مع  الواحدة  اجلولة  مبواصفات 

حواجز ارتفاعها )130( سم.

وكسبت الفارسة الدمناركية تينا لوند بالفرس »باييس 

هوتيير« جائزة شوط هيئة اإلمناء التجاري والسياحي 

 )135( ارتفاعها  بحواجز  الثانية،  الفئة  من  بالشارقة 

»كاتان  باجلواد  الهاجري  محمد  الفارس  وتوج  سم،  

13« بلقب منافسة السرعة من فئة اخلمس جنوم على 

بالشارقة  والسياحي  التجاري  اإلمناء  هيئة  جائزة 

بحواجز بلغ ارتفاعها )145( سم. 

وحقق الفارس األوكراني ريني تيبل باجلواد »سوسبنس 

فلوريفال« جائزة لوجنني لشوط املرحلتني من فئة اخلمس 

جنوم، بحواجز بلغ ارتفاعها )150( سم، وأنهى اجلولة 

في زمن بلغ )26.62( ثانية.

وتصدر الفارس عبد الله حميد املهيري بالفرس »أولم 

العليا  الفئة  دو فوغريس« شوط احلواجز اخلمسة من 

أنهى  اإلسالمي،  الشارقة  مصرف  برعاية  جنوم(   5(

احملاولة برصيد 4 نقاط جزاء تعد األقل ما منحه املركز 

األول.

جديد  فوز  اإلمارات،  دولة  من  القفز  فرسان  وسجل 

في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز احلواجز، 

األطفال  الفرسان  حققه  مبا  الشباب  الفرسان  وحلق 

والناشئني، وتسلموا جائزة الفوز بكأس األمم للفرسان 

الشباب، وجاء الشوط مبواصفات اجلولتني على حواجز 

الفوز  من حتقيق  ومتكنوا  سم،   )130( ارتفاعها  بلغ 

برصيد 4 نقاط جزاء فقط في اجلولتني ومثله الفرسان 

عبد الرحمن أحمد أمني باجلواد »كوراندو 11«، محمد 

عمران العويس باجلواد »فيغاستار ديريك«، حميد عبد 

موفي  والفارس  دو«  فا  »هاتريك  باجلواد  املهيري  الله 

عويضة باجلواد »كالفاروس ستار«.

رفع عدد المتأهلين من الدوري
العربي الى 5 فرسان

للمجموعة  مهم  اجتماع  البطولة  هامش  على  عقد 

كبيرة  مبشاركة  للفروسية  الدولي  باالحتاد  السابعة 

متثلت في رئيس االحتاد الدولي للفروسية اجنمار دي 

املجموعة  رئيس  االحتاد  لرئيس  األول  والنائب  فوس، 

خليفة،  آل  عبدالله  بن  خالد  الشيخ  السابعة  اإلقليمية 

ورئيس قسم قفز احلواجز جون روش، وسامي الدهامي 

نائب رئيس املجموعة السابعة رئيس اللجنة الفنية في 

املجموعة. وناقش االجتماع العديد من املواضيع الهامة 

مرور  بعد  احلواجز  لقفز  العربي  بالدوري  تتعلق  التي 

بعدد  االجتماع  وخرج  قيامه  على  عاما   14 من  أكثر 

من التوصيات.

وأوضح سامي الدهامي نائب رئيس املجموعة السابعة، 

أن أهم االجندة التي متت مناقشتها هو اقتراح بتقسيم 

بشمال  خاص  األول  قسمني  الى  العربي  الدوري 

كما  األوسط،  الشرق  مبنطقة  خاص  والثاني  افريقيا 

الى  املتأهلني  الفرسان  عدد  زيادة  على  املوافقة  متت 

5 فرسان.

الى  الفرسان  تأهيل  موضوع  أيضا  االجتماع  وبحث 

بلد  في  مؤهلة  بطولة  واختيار   2020 طوكيو  اوملبياد 

للفروسية  الدولي  االحتاد  شروط  عليها  تنطبق  محايد 

وسيتم اجراء زيارة لها من قبل جلنة متخصصة للوقوف 

على املنشآت.

من منافسات بطولة الشارقة لقفز الحواجز.

باتريك عون يتوج بطل الجائزة الكبرى.
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بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز2018

السعودي الدهامي يتوج باللقب ونيوزيلندا تفوز بكأس األمم 

تّوج فريق نيوزيلندا لقفز احلواجز بكأس األمم  من ذات 

الفئة الرفيعة، التي أقيمنت في ختام فعاليات منافسات 

بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من فئة اخلمس 

بالعاصمة  الدولي  الرياضي  الفرسان  جنوم مبنتجع 

على  الشرس  التنافس  من  أيام  أربعة  وبعد  أبوظبي، 

القّيمة بني نخبة فرسان رياضة قفز  األلقاب واجلوائز 

احلواجز إجتذبتهم البطولة من 28 دولة حول العالم.

وجنح الفريق النيوزيلندي من حتقيق اللقب بنتيجة أداء 

خال من نقاط اجلزاء في جولة للتمايز التي أقيمت بني 

بنتيجة  تعادلهما  بعد  واإليرلندي  النيوزلندي  الفريقني 

12 نقطة جزاء، 4 نقاط في اجلولة االولى و 8 نقاط 
جزاء في اجلولة الثانية للفريقني، وحسمت جولة التمايز 

ممثلة فريق نيوزيلندة الفارسة القديرة سامنثا مكنتوش 

في  خطأ  دون  التمايز  تنهي  وهي  إن«  »شيك  باجلواد 

كبيرا  ضغطا  به  شكلت  ثانية،   )40.16( بلغ  زمن 

شني  الفارس  التمايز  في  االيرلندي  فريق  ممثل  على 

برين باجلواد »ليث« من فريق زد سفن، وأنهى التمايز 

ثانية   )51.79( بلغ  زمن  في  نقطة جزاء   17 برصيد 

الفريق  وجاء  الثاني،  باملركز  اإليرلندي  الفريق  فتّوج 

جزاء  نقطة   20 برصيد  الثالث  املركز  في  اإليطالي 

مشتركا  جاء  الرابع  واملركز   ،)16 ـ   4( اجلولتني  في 

بني ثالثة فرق من اإلمارات والسعودية وسويسرا وفي 

رصيد كل منهم 24 نقطة جزاء نتيجة أداء فرسان كل 

فريق في اجلولتني، وبهذه النتيجة يكون قد ضمن التأهل 

إلى نهائي كأس األمم في برشلونة فريق اإلمارات لقفز 

احلواجز والفريق السعودي، وهو اإلجناز الذي يحققه 

فرسان فريق اإلمارات لقفز احلواجز للعام الثاني على 

ماجد  الشيخ  الفرسان  من  الفريق  ويتكون  التوالي، 

والفرس  املري  الله  عبد  »كيلتون«،  واجلواد  القاسمي 

شا  شا  »شا  والفرس  املهيري  الله  عبد  دبي«،  »سما 

7« والفارس محمد الهاجري واجلواد »بور ال بوساج«.
شهد فعاليات اليوم اخلتامي جمع غفير من املسؤولني 

اللواء  الفائزين  تتويج  مراسم  وتقدم  احلدث،  وضيوف 

الفروسية  احتاد  رئيس  الريسي  ناصر  أحمد  الدكتور 

رئيس  لالحتاد،  العام  االمني  الهاجري  غامن  والدكتور 

البطولة، وسعادة مرمي حارب وعدنان سلطان النعيمي، 

وإلى جانبهم عارف العواني األمني العام ملجلس أبوظبي 

الفروسية  إدارة  مدير  احلمادي  وأحمد  الرياضي، 

اسطبالت  مدير  العويس  وعمران  الفرسان  مبنتجع 

الشراع وجمع كرمي من املهتمني برياضة قفز احلواجز 

من داخل الدولة وخارجها.

وأحرز الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس »دوكسان 

برعاية  املجموعات  شوط  في  األول  املركز  جائزة  بي« 

صمم  رئيسة  جولة  ومن  للفروسية،  اإلمارات  احتاد 

فيها  )135( سم، وشارك  ارتفاعها  مسارها بحواجز 

مجموعة  وكل  مجموعات   9 منهم  تشكلت  فارسا   45
من 5 فرسان، ويصعد للجولة التالية الفارس صاحب 

الفارس  وجنح  مجموعة،  كل  من  أداء  نتيجة  أفضل 

الرميثي في إكمال اجلولة دون خطأ مع »دوكسان بي« 

في زمن بلغ )44.46( ثانية، ونالت جائزة املركز الثاني 

الفارسة الدمناركية تينا لوند والفرس »باييس هوتيير« 

وجائزة املركز الثالث ذهبت إلى الفارس سعيد املازمي 

واجلواد »شموخ”.

جنوم  اخلمس  فئة  من  البطولة  منافسات  وأختتمت 

ارتفاعها  حواجز  على  باجلوكر  النقاط  جتميع  بشوط 

)150( سم برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشارك 

في  فارسا   20 منهم  جنح  وفارسة،  فارسا   47 فيه 

 65( النقاط  كامل  وجتميع  اجلوكر  حاجز  فوق  القفز 

إيكرمان  فا  هينريك  السويدي  الفارس  وأنهى  نقطة(، 

باجلواد »شاكانو« مهمة جتميع كامل النقاط في زمن 

وجائزة  الصدارة،  جائزة  وتسلم  ثانية   )48.08( بلغ 

املركز الثاني نالها الفارس السعودي عبد الله الشربتلي 

ثانية،   )48.40( والزمن  كويك«  »كريزي  باجلواد 

والثالث الفارس البريطاني ساميول هوتون مع اجلواد 

»أراميس« والزمن )50.03( ثانية. 

تتويج محمد العويس بجائزة
لونجين الكبرى لبطولة النجمتين

لوجنني  جائزة  بكأس  العويس  محمد  الفارس  تّوج 

وجاء  البطولة،  أيام  ثالث  في  النجمتني  لبطولة  الكبرى 

مع  الواحدة  اجلولة  الكبرى مبواصفات  اجلائزة  شوط 

ارتفاعها  بلغ  بحواجز  مساره  وصمم  للتمايز،  جولة 

)145( سم، وشارك فيه 36 فارسا نالوا حق التأهل 

وأكمل  للبطولة،  والثاني  األول  اليوم  في  شوطني  عبر 

بينهم  وجتدد  فرسان،   6 خطأ  دون  الرئيسة  اجلولة 

التنافس في جولة التمايز وعبرها دون خطأ 5 فرسان، 

الصدارة  بجائزة  فائزا  التتويج  منصة  على  وتقدمهم 

في  الرابع  املشارك  العويس  أحمد  محمد  الفارس 

جولة التمايز بصحبة الفرس »تينا لو بوهيم« وبعد أن 

ثانية، ومن  أكملها في الزمن األفضل وبلغ )39.26( 

باجلواد  العجمي  السعودي سعد  الفارس  بعده شارك 

إال  نظيف  أداء  مع  الزمن  آر« مستهدفا كسر  »فيسي 

أنه أنهى التمايز في زمن إقترب به كثيرا من الصدارة 

وبلغ )39.69( ثانية فنال جائزة املركز الثاني، وجائزة 

السوري شادي غريب  الفارس  بها  تّوج  الثالث  املركز 

قفزة رأيعة الحد الفرسان.

عمر العويس.
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وأكمل  الندي«  دي  »تايوان  باجلواد  الثالث  املشارك 

التمايز في )41.98( ثانية.

السعودي رمزي الدهامي
بطل كأس رئيس الدولة 

بلقب  الدهامي  رمزي  السعودي  األوملبي  الفارس  توج 

أن  بعد   ،)2018( احلواجز  لقفز  الدولة  رئيس  كأس 

انتزع صدارتها عن جدارة من بني 37 فارسا وفارسة 

نالوا حق التأهل للمشاركة فيها، وقدموا أقوى العروض 

بصحبة خيول يتمتع الكثير منها بقدرات عالية، ومتكن 

قفز  رياضة  في  انتصاراته  أرفع  حتقيق  الدهامي 

احلواجز على ميادين الفروسية باإلمارات، خالل شوط 

من  وجاء  اخلتامي  قبل  اليوم  في  أقيم  الذي  البطولة 

جولتني صمم مسارهما بحواجز بلغ ارتفاعها )160( 

وفارسة  فارسا   12 الثانية  جولتها  إلى  وصعد  سم، 

وشارك  خطأ،  دون  إكمالها  في  فرسان  ثالثة  وجنح 

سنوات(   10( »تيد«  باجلواد  الدهامي  رمزي  الفارس 

وجنح في إكمال اجلولة الثانية في الزمن األفضل وبلغ 

)43.70( ثانية .

وعبر الفارس السعودي بطل اللقب الغالي في نسخته 

السابعة عن سعادته وإحرازه لقب كأس بطولة صاحب 

إن  وقال  جنوم  اخلمس  فئة  من  الدولة  رئيس  السمو 

بصحبتي  الدهامي  وأضاف  كبير،  شرف  به  الفوز 

جوادين »تيدا« وأحرزت معه الفوز بلقب البطولة و«هاي 

األمم  كأس  بطولة  في  به  أشارك  وسوف  كواليتي« 

واملشاركة  »تيد«  لتجهيز  جهدا  وبذلت  اليوم(،  )مساء 

معه بجاهزية كاملة في منافسة اجلائزة الكبرى وحتقيق 

أكبر فوز لي على ميادين الفروسية باإلمارات، الدهامي 

له خالل  الذي وقف مشجعا  اإلماراتي  شكر اجلمهور 

أن  يذكر  عليه.  بغريب  ليس  أنه  إلى  منوها  اجلولتني 

الفارس الدهامي يشرف أيضا على تدريبات الفارسة 

األوملبية الشيخة لطيفة آل مكتوم وإعداد خيولها.

رمزي الدهامي.
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 waspmote إدارة الخيول بواسطة

جديدًا  حدثًا  ليس  الزراعة  في  بعد  عن  االستشعار 

الذكية  االستقبال  أجهزة  في  األخيرة  التطورات  ولكن 

والشبكات الالسلكية أدت إلى مستوى جديد من الرصد 

املواشي، استخدام شبكات االستشعار عن  تربية  في 

بعد ملراقبة اخليول ميكن أن يساعد في منع األمراض 

اخليول  صناعة  تلعب  اإلدارة.  تكاليف  من  التقليل  و 

دورًا في االقتصاد احمللي والوطني في أوروبا , أميركا 

يتضمن  متنوع  اخليول  قطاع  اجلنوبية.  و  الشمالية 

الزراعة , املهن , الرياضة , اللعب , األدوية .. الخ .
نقل  كوسيلة  اخليل  استخدام  عدم  من  الرغم  على 

أساسية ولكنها ال تزال هي األصل .

في االحتاد األوروبي %2 من عدد السكان ميارسون 

رياضة اخليل و متتلك املنطقة 12 خيل لكل ألف نسمة .

تعد اخليول االيبيرية من أكثر اخليول موهبّة وتستخدم 

في أهم الوقائع حول العالم .

مراقبة الخيول وإدارة مزارع الخيول :
جديدة  شركات  مجموعة  من  واحدة   :  EOIT
Basque provincid coun�  للتكنولوجيا برعاية 

eyes on inspir� هي اختصار لـ : cil. EOIT
ing technology، شركة أعمال  ترى أن  شبكات 
على  الزراعة  لتحسني  فرصة  الالسلكية   االستشعار 

املستوى احمللي والعاملي.

تسخير التكنولوجيا مع عقد االستشعار و ربط الزراعة 

والتكنولوجيا من أجل توفير الطاقة والتكلفة.

اخليل،  صحة  ملراقبة  الذكي  اخليل   EOIT طورت 

السيطرة على وضع احلظيرة واالسطبل و اإلنذار في 

الوقت املناسب. اخليل الذكي هو جزء من تطبيق املزرعة 

االستشعار  أجهزة  بيانات  بني  يجمع  الذي  الذكية 

أنظمة  مع  إلستخدامها  البيانات  وحتليل  اإلنذارات   ,
إدارة املعلومات األخرى. عقد االستشعار و الشبكات 

امللحقات  احلظائر،  مراقبة  أمتتة  توفر  الالسلكية 

واملراعي.

Waspmote
.Cloud ربط أجهزة االستشعار بـ

استخدام waspmote سمح لـEOIT بالتركيز على 

تطبيقات اخليل الذكي واملزرعة الذكية عوضًا عن هدر 

الوقت واملال في التجربة واخلطأ وتطوير األجهزة.

ميزة العمل :
اخليل  مراقبة  بتسهيل  مهتمة  االسطبالت  أصحاب 

لتوفير التكاليف , املاء و الطاقة.

كيف يعمل الخيل الذكي ؟
برنامج التكنولوجيا :

 Waspmote OEM على  الذكي  اخليل  يعتمد 

ويتضمن حوالي  ستة من أجهزة االستشعار املدرجة 

املياه،  تدفق   , الرطوبة   , احلرارة  لقياس  )املعيارية( 

مستوى السوائل ووضع النافذة والباب )مغلق/مفتوح(.

وحفظ  نقل   , جمع  ميكنها  االستشعار  أجهزة  عقد 

متطلبات  عدة  من  واحدة  الطاقة  إدارة  تعد  البيانات. 

أجهزة  هي   Waspmote عقد  للنظام.  رئيسية 

منخفضة الطاقة حيث ميكن وضعها في أي مكان في 

مرافق اخليل , في اخلارج أو الداخل.

منطية waspmote سمحت لـ EOIT بتوفير املنتج 

النهائي للزبائن في فترة قصيرة مع شبكات االستشعار 

والتشغيل السريع والقدرة على إرسال التحذير اذا لزم 

على   biometric استشعار  أجهزة  توضع  األمر. 

ومعدل  الضغط  احلركة،  التعرق،  ملراقبة  اخليل  جسد 

بديل  هو  الصحة  استشعار  برنامج  القلب.  ضربات 

 biometric parameter monitoring جيد لـ

projects ولكن EOIT لم يصمم لهذا الغرض ألنه 
يحتاج ألجهزة استشعار معينة للحيوانات الكبيرة.

بحيث  اخليل  على  االستشعار  أجهزة  توضع  أن  يجب 

ال تقيد حركته.

Box mote، عقد استشعار بيئة جتمع وتنقل البيانات 
من مكانها في احلظيرة, االسطبل واملشفى البيطري. 

مستوى  الرطوبة،  احلرارة،  االستشعار  أجهزة  ترصد 

املاء وضع األبواب والبوابات.

والنتائج  القيم  تقرأ  باالنترنت،  السلكيًا  العقد  ترتبط 

بالوقت  للتحكم  النهائي  املستخدم  تطبيق  على  بسهولة 

الصحيح ملعلمات االستشعار.

 horse mote , box mote :االستشعار عن بعد

. farm mote
اخليل الذكي هو نظام وحدات يعالج جوانب عدة للخيل 

االستشعار  عقد  باستخدام  اخليل  مرافق  ويرصد 

.waspmote
صحة  مراقبة  السهل  من  يجعل  الذكي  اخليل  نظام 

اخليل. ميكن لنظام مراقبة اخليل التعرف على عالمات 

الضيق عند اخليل و أن يرسل تنبيه عبر شبكة االنترنت 

إلى جهاز الهاتف الذكي .

يراقب horse mote  صحة اخليل من أجل العالمات 

واألعراض مثل املغص , laminitis أو أي سلوك غير 

طبيعي كما يستطيع مراقبة  ومعرفة عالمات الوالدة .

اخلزان  في  املياه  مستوى  يراقب   :  Farm mote
األلواح  عبر  الطاقة  اكتساب  وميكنه  الطقس  , حاالت 
الشمسية اخلارجية . تتضمن شبكة االستشعار بيانات 

إدارة  نظام  من  جزء  وهو  استشعارية  عقدة  أي  من 

الوصول  املزارعني وميكن  مع حاجة  متكيف  الوحدات 

إليه من أي جهاز متصل باالنترنت .

 libelium هو   املياه  حاالت  ملراقبة  البديل  احلل   

يسمح  السلكي  استشعار  برنامج   ,smart water
وإرسال  املياه  نوعية  معايير  من  العشرات  بقياس 

البيانات إلى cloud  ملراقبة املياه في الوقت الصحيح.

EOIT و الهواتف الذكية :
لفريق   يسمحان  مكثفان  جتريبيان  مشروعان  هناك 

في  الذكي  اخليل  نظام  بتحسني  وشركائه   EOIT
ظروف اإلنتاج . إحدى األجهزة في املشفى البيطري و 

الثاني موجود في مزرعة اخليل، في االسطبل، احلظيرة.

يتضمن كل منهم أجهزة وشبكات تثبيت تعتمد على عقد 

االستشعار وجمع املعلومات 24/7

تتضمن شبكة االستشعار أدوات مراقبة  وميكنها حفظ 

و نشر البيانات إلدارة املزرعة.

الرطوبة،  احلرارة،  مثل  البيانات  بجمع  األجهزة  تقوم 

مستوى املياه... الخ.

Waspmote plug & sense
هو نظام وحدات من السهل جدًا تكوينه ونشره. عقده 

استشعار  جهاز   70 من  أكثر  تدمج  االستشعارية 

وتتكيف مع أي سيناريو استشعار السلكي مثل تلوث 

الثروة  تتبع  الري،  في  التحكم  والضوضاء،  الهواء 

احليوانية، مراقبة اخليول ... الخ .
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الفروسية وحواس الخيل

واملهارات دون  املمارسة  كلمة فروسية على  تدل  غالبًا 

مراعاة لنظرية التعلم.

كان التركيز التقليدي على التعامل واإلدارة التي تشمل 

املعرفة بالتغذية , التشّكل , التكاثر و املهارات البيطرية.
بسبب حبهم مبعرفة احلصان التقليدية , كان املدربني 

بطيئني في تبني أبحاث جديدة .

ليس من السهل تدريب اخليل باالعتماد على املكافئة, 

التدريب  لذلك دراسة   , الفأر  وألننا ال نستطيع ركوب 

بالتعزيز السلبي مازال في مراحله املبكرة.

تسعى الفروسية لتعكس تفاصيل املعرفة ألمناط السلوك 

العملية املماثلة لألنواع حتى وإن كان املارين ال يقدرّون 

أهمية العلم في فنهم.

االسطبالت,  إدارة  مثل  املهارات  من  الكثير  تعطي 

حفظ اخليل وتدريب اخليل, همس احلصان والفروسية 

الطبيعية. جميعها مدعومة بحواس اخليل.

حواس اخليل يصعب تعريفها ولكنها بشكل عام تشير 

حول  األشخاص  بعض  بأن  الفطرية  الطريقة  إلى 

اخليول.

توقيتهم, حساسيتهم و العزم على متابعة فرصة التدريب 
تسمح لهم باحلصول على أفضل النتائج من خيولهم.

)مثال,  التدريبي  بتعديل سلوكهم  لنقوم  اخليول  تعلمنا 

تقدمي استجابات صحيحة يجعل املدرب يخفف الضغط 

املقبلة(  املرات  في  أخف  إشارات  باستخدام  يقم  أو 

حاسم  عنصر  هو  اإلشارات  لهذه  اخليول  احلساسية 

في الفروسية اجليدة.

معالج اخليل اجليد يحاول شرح ما يفعلوه جلعل اخليل 

املبادئ األولى يجب أن تتضمن  تستجيب بشكل جيد 

التوقيت واالتساق.

ولكن حتى مع التوقيت اجليد واالتساق , يفشل بعض 

املدربني  في تهدئة  اخليول وهؤالء املمارسني ال ميكنهم 

التفوق في التدريب.

هناك بعض األدلة على أن اخليول تشعر بعدم ارتياح 

و  االمتثال  في  انخفاض  الى  يؤدي  وهذا  مدربيها 

وااللتزام.

تتأثر  وهناك تقرير ايضًا على أن ضربات قلب اخليل 

باحلالة العاطفية لألشخاص القريبني منه.

خاص  ارتباط  يوجد  أنه  على  مستمر  اعتقاد  هناك 

بالتدريب رغم  لهم  املرأة و اخليل وهذا ما يسمح  بني 

امتالكهم لقوة أقل من الرجال.

على  املطّبق  الضغط  قياس  )مثل  التكنولوجي  التقدم 

اثبات صحة  على  يساعد  أن  ينبغي  اللجام(  و  الساق 

هذه املطالبات.

منهج العصر الجديد 
من  يسافرون  الغجر  و  الطب  رجال  كان  قرون  منذ 

قرية إلى قرية لتحريك مهاراتهم سبب تسمية مهاراتهم 

أقواس  وجود  وعدم  اخليول  بهدوء  يتعلق  بالهمس 

رافقت  التي  اللفظية   األوامر  ذلك  في  مبا  ضوضاء, 

التدريب عمومًا.

السرية التي أحاطت بأساليبهم لم جتعلها تتشب على 

نطاق واسع.

ترويض  تقنيات  في  البطانية(  )مثل  املعدات  استخدام 

الوقت  الضغط,  أهمية  عن  االنتباه  يصرف  اخليل 

والتنسيق.

التعليم  املتعددة جعل  الوسائط  استخدام  أن  في حني 

عن بعد وتسويق أسلوب الفروسية ممكنًا, مما أدى إلى 

زيادة التركيز على رعاية احلصان كأولوية.

ظهرت الفروسية الطبيعية أو كما يدعى بهمس اخليل 

كشكل من أشكال الفروسية التي تدعمها براعة هائلة 

ودقة.

هناك مشكلة رئيسية واحدة , فكرة أن الفلسفات أهم 

من اآلليات بالنسبة للخيل.

وهذا ما يسمح باستبعاد التقنية اجلديدة بحالة ذهنية 

معينة عند املعالج )املدرب(

مصطلحات الطاقة , الزعامة والهيمنة هي السائدة بداًل 

علماء  بني  االرضاء  في  والرغبة  االنسجام  احلب,  من 

االجتماع.

من  الرغم  على  الطبيعية,  للفروسية  الواسع  االعتماد 

وجود إشارة على نظرية التعلم, يعتبره الكثيرون أفضل 

االعالم  اختيار  بسبب  غالبًا  التقليدية,  املمارسات  من 

العالم  أنحاء  جميع  في  اخلام  التقنيات  على  للتركيز 

التي استخدمت في بعض األحيان على اخليول كتدريب 

أساسي.

تعتمد الفروسية الطبيعية على التعزيز السلبي.

يتم تطبيق الضغط ملطالبة اخليل باالستجابة ومكافئته 

على ذلك كما أنه يجعل احليوانات أكثر عرضة لتقدمي 

هذه االستجابة في املستقبل.

أن  ميكن  املطبق  الضغط  أن  هو  الرئيسي  االختالف 

يكون خفيفًا بحيث يكون غير محسوس , أحيانًا يتضمن 

حركات خفيفة جتاه اخليل.

وهذا هو السبب ملاذا يجب على املمارس فقط أن يهمس 

للخيل.

داخل  اهتمامها  جتدد  منذ  للخيل  ايجابيًا  هذا  كان 

خط  أعطت  أنها  كما  اللمس,  خلفة  التقليدية  الدوائر 

متجدد من االستفسار العلمي في تدريب اخليل.

قياس  باستطاعتنا  أكثر,  علمي  نهج  نحو  كعلماء, 
األكثر  الفروسية  لراكبي  الشخصية  السمات  وحتديد 

املفيد  من  سيكون  نفسه  الوقت  في  وتعاطفًا,  جناحًا 

تسجيل سلوك هؤالء األشخاص.

أهم  الراكبني  بقية  من  أكثر  بتناسق  للتحفيز  تطبيقهم 

من أي تعاطف مع احلصان على األرض وهذا ما يثير 

تساؤلنا إلى أي مدى ميكننا بدقة قياس التعاطف من 

االنسان جتاه احلصان.

من املهم قياس جاذبية االنسان الواضحة جتاه كل من 

يقدم  ال  الذي  االحتكاك  بعد  واملتمرس  البسيط  اخليل 

محرضات غذائية أو تعزيز سلبي لبقائه قريبًا.

البحث عن هذا النوع من القياس يكون خاطئًا إذا كان 

يقوم على افتراض أن اخليول تريد أن تبقى مع قرين 

واحد واستبعاد األخرين.

كيف ميكن للخيل أن ينشأ عالقة مهمة مع عدة راكبني ؟

ال  والتي  العسكرية  الركوب  تقنيات  أن  البعض  يقول 

العالقة  هذه  لتطوير  وضعت  سائدًا  منها  العديد  يزال 

النتائج  أفضل  على  باحلصول  متسابق  ألي  والسماح 

من أي حصان.

يجب أن تكون اإلشارات متناسقة على نطاق واسع بني 

الراكبني بحيث ال حتتاج اخليول لتعلّم مجموعة جديدة 

من اإلشارات لكل منها.

األشخاص  صارم،  عسكري  نظام  أفضل  مع  حتى 

البشرية  الثقافة  العادات,  ولذلك,  متماثلة  كلها  ليست 

واخلصوصية أدخلت املزيد من التعقيد.

على سبيل املثال, الذكور أكثر عرضة للعقاب من اإلناث.

املالبس , الروائح وحتى لون الشعر  ميكن أن تختلف 

إلشارات  جدًا  تستجيب  ألنها  نظرًا  ألخر.  يوم  من 

اجلسم كله, قد تستخدم اخليول أمناط املوقف واحلركة 

للتميز بني األفراد.
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في العامني األخيرين , أصبح Arioneo  خبيرًا بربط 

األجهزة باخليول. Orscana هو جهاز استشعار ذكي 

يساعد أصحاب اخليول على فهم احتياجات خيولهم.

مثبت علميًا :
عبر  احلرارية  الراحة  منطقة  بتحديد   arioneo يقوم 

لضمان  اإلستشعار  جهاز  وضع  ومكان  السالالت 

 R&D فريق   طّور  الدقيقة.  البيانات  على  احلصول 

خوارزميات ذكية تسمح لـ Orscana  بتحديد أربع 

بهدوء  الوقوف   , االستلقاء   : اخليل  حلركة  مستويات 

خوارزمية  كل  من  التحقق  مت  و  والهيجان  النشاط   ,
عبر سلسلة كبيرة من اإلختبارات املرفقة بالفيديوهات 

والتحيليالت اإلحصائية.

)Orscana هي بالتأكيد أفضل صديق لإلنسان . هي 

أداة صغيرة و لكنها ال تقدر بثمن سواءًا في االسطبل 

أو على املضمار . ال داعي للقلق بعد اآلن اذا كان اخليل 

Amanda shirtcliffe.. )دافئ جدًا

المرحلة االنتقالية : 
عند وضع التطبيق على الهاتف الذكي , سيعرف الراكب 
في الوقت الصحيح ما اذا كان اخليل يحتاج  املزيد من 

األغطية خالل الرحلة.

السائس  يراود  كان  عندما   ,  orscana اكتشاف قبل 

للتكنولوجيا  الناس ال يعتبر عالم اخليول مرتعًا  معظم 

احلديثة ولكن في أكتوبر 2017 مت استخدام 6 تقنيات 

واالهتمام  التدريب  الركوب,  طريقة  لتحسني  حديثة 

باخليل.

 Equi sense - 1
باجلري  وابدأ  اخليل  حزام  equi sense على  ضع 

من  ستتمكن  بالظهور.  االحصائيات  ستبدأ  عندئذ 

من  جانب  كل  على  بالتساوي  اخليل  عمل  آلية  معرفة 

ايقاعه,  اجتاه،  كل  في  بالذهاب  الزمنية  املدة  جسده، 

عدد القفزات، السرعة وأكثر من ذلك.

Solo shot - 2
جهاز  تتبع  تستطيع   )tripod( ثالثية  قاعدة  هو 

على  للحصول  ارتداءه، صمم  الذي ميكن  االستشعار 

فيديو للمتسابقني الذين ال ميتلكون مصور فيديو.

so�  علق الكاميرا اخلاصة بك أو قم بشراء واحدة من

أي شك جتاه حرارة اخليل  كان يتوقف ويفحص اخليل 

مع   , منخفضة  أو  مرتفعة  حرارته  كانت  اذا  ما  ملعرفة 
orscana  تستطيع توقع الوضع فهو يسمح لنا مبعرفة 
حرارة اخليل حتت البطانية والتحكم مبستوى الرطوبة 
أو تتبع حركة اخليل أثناء الرحلة كما يسمح لنا مبعرفة 

ما اذا كان اخليل يشعر بالراحة أو ال.
بعد التمرين الرياضي : 

أكدت بعض الدراسات أن هناك احتمالية أكبر إلصابة 

استخدام  يتم  لم  اذا  التنفسي  اجلهاز  بأمراض  اخليل 

الغطاء الصحيح في الوقت املناسب. من اجلدير بالذكر 

أن الراكب يقوم بوضع الغطاء مباشرة بعد التمرين في 

اللحظة التي يرتفع فيها مستوى التعرق و تنخفض درجة 

سيكون  مناسب  غير  غطاء  وباستخدام  اجلسم  حرارة 
اخليل أقل قدرة على التعامل مع احلرارة وستزداد نسبة 

قادرًا  ستكون   orscana لـ  استخدامك  عند  التعرق. 

الوقت  ومعرفة  والرطوبة  احلرارة  مستوى  مراقبة  على 

املناسب لتغير نوعية الغطاء .

  االستخدام اليومي  :
من الصعب علينا حتديد نوع البطانية املناسبة لكل يوم.

مع orscana ميكنك استخدام الساللة, اجلنس, العمر 

وربطها  والرطوبة  احلرارة  مع  مجتمعة  الغطاء  ونوع 

بتوقعات الطقس احمللية واختيار الغطاء املناسب بناءًا 

على ذلك.

  فحص الحركة  :
نستخدم orscana  ملعرفة كيف يتصرف اخليل لياًل 

وخاصة الليالي التي تسبق املنافسات.

سهولة االستخدام : 
ورك  انحدار  عند  غطاء  أي  داخل   orscana يوضع 

الهاتف  جهاز  على   orscana بتطبيق  يرتبط  اخليل, 

سهل  جهاز  يعتبر  أنه  أي  البلوتوث  عبر  الذكي 

االستخدام .

تكنولوجيا الخيلتطبيقات ذكية لمراقبة الخيول

loshot. قم ببث الفيديو بطريقة مباشرة  أو شاركه 
على وسائل التواصل االجتماعي.

Night watch - 3
يعتبر night watch halter من أساليب التكنولوجيا 
احلديثة حيث بإمكانه إرسال رسالة نصية أو االتصال 

 .)distress( في حال كان اخليل مضطرب أو حزين

عندما  gyroscopic sensors  إخبارك  يستطيع 

يقوم خيلك باالستلقاء، الركل، الركض، كما يقوم بقراءة 

معدل ضربات القلب و معدل التنفس.

See horse - 4
ضع هذا اجلهاز على حزام اخليل أو اللجام للحصول 

الراحة  أثناء  احليوية  للحركات  اخليل  فعل  ردة  على 

بخروج  إلخبارك  املنبه  ميكنك ضبط  اخليل.  ركوب  أو 

اخليل خارج املربط أو في حال جتاوزت حيويته املعدل 

الطبيعي.

I Rock N Ride - 5
من   يخفف  اخليل  ركوب  أثناء   headphone وضع 

ear� إخراج باألمان كما ميكن  و يشعره   الضوضاء 

I Rock N Ride بالسرج  تتصل  بسهولة   bud
اإلنكليزي او الغربي باستخدام احلزام املشمول.

البرنامج الستقبال األوامر من املدرب أو  ميكن ضبط 

نصية  رسالة  أو  اتصال  استقبال  أو  باالتصال  القيام 

مبوجه الصوت ... 129 دوالر

Seaver - 6
 seaver سيخبرك  القلب،  ضربات  ملعدل  باإلضافة 

السعرات  التمارين،  بني  االنتعاش  girth بوقت 
احلرارية احملروقة وخريطة املضمار الذي تسير عليه.

بالنسبة لفرسان القفز، يقوم جهاز االستشعار بتقييم 

ومدى  بالقفز  يتعلق  فيما  اخليل  منه  الذي حلق  املكان 

طول وارتفاع القفزة.
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برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب حاكم دبي، توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد 

باير  جوليوس  لكأس  بطاًل  دري  بن  فريق  مكتوم،  آل 

احلبتور  ومنتجع  نادي  أقيمت مبالعب  والتي  الذهبية، 

للبولو بعد فوزه على فريق أبوظبي في املباراة النهائية 

بالم  ديزرت  فريق  أحرز  الذي  الوقت  في   ،9  -  13

ملراكز  املخصص  الكأس  وهي  اإلمارات،  بنتلي  كأس 

الترضية، بعد فوزه على فريق احلبتور بنتيجة 7 - 5 

في املباراة التي أقيمت قبل نهائي كأس جوليوس باير. 

وحتول ملعب احلبتور إلى كرنفال عائلي كبير، تضمن 

وركوب  األكروبات  عروض  بينها  الفقرات  من  العديد 

رئيس  احلبتور  خلف  اخلتام  وحضر  واألزياء،  اخليل 

جوليوس  ممثل  سفاري  ودانيال  احلبتور،  مجموعة 

باير، وسعيد حارب األمني العام ملجلس دبي الرياضي، 

وناصر آل رحمة األمني العام املساعد، وأحمد احلبتور 

وعدد كبير من الشخصيات، باإلضافة إلى عشاق لعبة 

امللوك. 

أما عن تفاصيل النهائي، فقد كانت الترشيحات تصب 

في  مباراة  لم يخسر  الذي  أبوظبي  فريق  في مصلحة 

البطولة حتى وصل للنهائي، وقدم عروضًا مميزة، إال أن 

بن دري كان مفاجأة في املباراة وقدم عرضًا استحق 

عليه الفوز بالكأس على مدار 5 أشواط، وجنح راشد 

بن دري في قيادة الفريق إلى فوز ال ينسى، وقدم مع 

زافاليتا  توريس  وماتياس  البالسيت،  أندريس  زمالئه 

وراؤول البالسيت أقوى العروض التي شهدتها البطولة، 

وقادوا املباراة إلى بر األمان واللعب بعد سيطرة تامة، 

ووصلت النتيجة إلى 4-12 في الشوط الرابع وهو ما 

محمد بن مكتوم يتوج الفائزين

فريق »بن دري« يظفر بلقب كأس جوليوس باير للبولو
كان يعني احلسم املقبل للمباراة، ومت اختيار أندريس 

 7 سجل  بعدما  املباراة  في  العب  أفضل  البالسيت 

أهداف.

مكتوم  آل  راشد  بن  مكتوم  بن  محمد  الشيخ  وأشاد 

صرحًا  ليس  »النادي  وقال:  احلبتور،  ومنتجع  بنادي 

نفخر  ورياضي  حضاري  صرح  بل  فحسب،  جتاريًا 

احلضور  من  احلدث  مستوى  على  كان  والنهائي  به، 

اجلماهيري«.

مكتوم  آل  راشد  بن  مكتوم  بن  محمد  الشيخ  ووجه 

خلف  رأسهم  وعلى  احلبتور،  مجموعة  إلى  الشكر 

احلبتور، على هذه اإلمكانيات والتسهيالت التي تسهم 

في تطوير اللعبة والتي أصبحت واجهة مشرفة للسياحة 

الرياضية في اإلمارات. 

العرس  هذا  بحضور  »سعداء  احلبتور:  خلف  وقال 

أرض  من  البقعة  هذه  وفي  الرائع  الرياضي  السنوي 

سعادتنا  وتتضاعف  والعطاء،  اخلير  أرض  اإلمارات 

هي  الناس  سعادة  ألن  اجلماهيري؛  احلضور  بهذا 

سعادتنا، لقد أصبحنا منتلك أفضل األندية في العالم 

وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا«.

وتنظيمي،  فني  من جناح  احلبتور مبا شاهده  وأشاد 

منوهًا بأن كوادرنا الوطنية باتت تعمل باحترافية عالية، 

وهي محل إعجاب وتقدير من القطاعات احمللية والدولية 

كافة.

ملجلس  العام  األمني  حارب،  سعيد  أعرب  جانبه،  من 

مستوى  من  شاهده  مبا  سعادته  عن  الرياضي،  دبي 

أصبح  الذين  املواطنني،  ولالعبني  املشاركة  للفرق  فني 

حارب:  وقال  احملترفني،  مستوى  يجاري  مستواهم 

الناجحة  البطوالت  كبريات  أن حتتضن  دبي  »اعتادت 

تستقطب  التي  الذهبية،  دبي  كأس  بينها سلسلة  ومن 

ومنتجع  نادي  أن  إلى  منوها  العالم،  في  اللعبة  جنوم 

اللعبة  وعشاق  ومحبي  ملمارسي  مالذًا  أصبح  احلبتور 

في املنطقة والعالم«.

وأهدى القطب حميد بن دري، كأس جوليوس باير إلى 

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 

وزير املالية، الذي يدعم الفريق، مشيرًا إلى أن الفريق 

املباريات،  جميع  في  البطولة  في  رائعًا  مستوى  قدم 

احلقيقي  الوجه  أظهرت  التي  النهائية  املباراة  خاصة 

للبطولة التي تضم أفضل الالعبني، خاصة أن تصنيفها 

في الهانديكاب 18 »جول«، وبعض الفرق لديها العبني 

الالعبني في  أفضل  البطولة تضم  أن  أي  أجوال؛   10

العالم.

ووجه فارس اليبهوني كابنت فريق أبوظبي التهنئة إلى 

فريق بن دري، وقال إنه كان األفضل واألجدر بالفوز 

ويستحق الكأس، فقد قدم مستوى أفضل، أما فريقي 

فلم يكن في مستواه.

Photo Credit : Gonzalo Etcheverry/DPGC 2018

تتويج فريق بن دري.
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تّوج فريق زيدان بقيادة رجل األعمال السعودي عمرو 

زيدان، بكأس بطولة ماكالرين الفضية للبولو، واملقامة 

حتت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب حاكم دبي، وبتصنيف عاٍل وصل إلى 18 

جول، وتعد الرابعة عامليًا، ومتثل البطولة باكورة سلسلة 

بطوالت كأس دبي الذهبية باملوسم 2017/  2018.

الوصيف  دري  بن  فريق  على  فوزه  عقب  ذلك  وجاء 

بقيادة الشاب راشد حميد بن دري بفارق نصف هدف، 

وبنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف ونصف في 

التي  للبطولة  التي شكلت مسك اخلتام  املثيرة  املباراة 

أقيمت أول من أمس على أرض نادي ومنتجع احلبتور 

للبولو بدبي، كما فاز فريق احلبتور بقيادة النجم محمد 

بطوالت  نظام  وفق  للترضية  هيلدون  بكأس  احلبتور 

البولو الدولية، عقب فوزه على فريق اإلمارات الوصيف، 

بقيادة راجا أبواجليبني، بنتيجة أحد عشر هدفًا مقابل 

ثمانية أهداف.

تتويج الفائزين
تّوج عادل يوسف البناي، ممثل مجلس دبي الرياضي، 

دري  بن  فريق  وحصل  البطولة،  بكأس  زيدان  فريق 

احلبتور  فريق  وتّوج  التذكارية،  الدروع  على  الوصيف 

بكأس هيلدون للترضية، ونال فريق اإلمارات الوصيف 

الدروع التذكارية.

زيدان  لفريق  واملباركة  بالتهنئة  البناي  عادل  وتوجه 

السعودي، على فوزه باملباراة والتتويج بكأس ماكالرين 

الفضية، وهارد لك لفريق بن دري الذي قدم مباراة الئقة 

بختام البطولة، مشيدًا بحسن التنظيم للبطولة واملستوى 

مستوى  على  البناي  وأثنى  اخلتام.  ملباراتي  الرائع 

البطولة وتصنيفها العاملي، التي تعد رابع بطولة عاملية، 

الذين جعلوها )رقم  للبطولة  للمنظمني  وهو ما يحسب 

واحد( باملنطقة والشرق األوسط، أجنال احلبتور الذين 

دعموا البطولة بقوة واللعبة عامة حتى بدأت باالزدهار، 

قوية  إضافة  سيشكل  الذي  الرياضي  باملجمع  وأشاد 

لرياضة البولو بالدولة واملنطقة.

النسخة الثامنة لبطولة ماكالرين الفضية

فريق »زيدان« يتّوج بالكأس.. وبن دري وصيفًا

محمد الحبتور:
كأس ماكالرين بطولة قائمة بذاتها

أشاد محمد خلف احلبتور مؤسس سلسلة كأس دبي 

بالنجاح،  ووصفها  للبولو،  ماكالرين  بكأس  الذهبية، 

من  ولعل  الكبير،  النجاح  هذا  على  الله  »نحمد  وقال: 

أنها  على  الفرق  كل  اتفاق  هو  البطولة،  ظواهر  أبرز 

بطولة قائمة بحد ذاتها ولم تعد بطولة متهيدية للكأس 

الذهبية، كما أن النسخة احلالية لم تشهد حالة احتجاج 

أو شكوى واحدة، سواء على التحكيم أو التنظيم، عالوة 

على احلضور اجلماهيري الذي أعطى لها نكهة جديدة 

هيلدون  كأس  على  النهائية  مباراته  وحول  ومميزة«. 

أمام اإلمارات، قال إن فريقه كان متقدمًا طوال مراحل 

املباراة رغم املنافسة على اللقب، خصوصًا بعودة فريق 

اإلمارات إلى تضييق الفارق لهدفني في الشوط الرابع، 

ولكن هذه الرياضة، البد من فائز وخاسر في النهاية.

Photo Credit : Gonzalo Etcheverry/DPGC 2018

تتويج فريق زيدان.
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األمل  )يوم  مهرجان  بلقب  غنتوت  نادي  فريق  تّوج 

للبولو(، الذي أقيم مبلعب نادي غنتوت الرئيس برعاية 

سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة 

زايد،  عام  ضمن  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت  نادي 

وتأهيل  لرعاية  العني  مركز  لدعم  ريعه  خصص  الذي 

أصحاب الهمم، وجاء تتويج غنتوت بفوزه في املباراة 

السلطانية  االحتفالية االستعراضية على فريق اخليالة 

العماني للبولو بنتيجة 6 - 1.

آل  الشيخ محمد بن سهيل  املهرجان  فعاليات  وحضر 

مكتوم، وسعيد بن حوفان املنصوري نائب رئيس النادي 

والدكتور خالد بن سعيد اجلرادي سفير سلطنة عمان 

عمان لدى الدولة، وميرغني أبو زيد مساعد املستشار 

االقتصادي بالسفارة السودانية وجيرولد بوديكير ممثل 

األمم املتحدة لدى الدولة وأحمد علي النعيمي مدير عام 

نادي غنتوت والوفد العماني برئاسة عبد الله بن محمد 

البلوشي.

الذي  غنتوت  فريق  لصالح  ونتيجة  لعبًا  املباراة  جاءت 

ضم أبرز أربعة العبني على مستوى الدولة الذين قدموا 

الذي سجل  دسمال  بن  الله  عبد  بقيادة  كبيرة  مباراة 

هدفني، وكذلك علي املري فيما سجل يوسف بن دسمال 

هدف  وسجل  منهما،  لكل  هدفًا  الشامسي  وناصر 

الدولي  احلكم  وأدارها  البلوشي،  خليل  اخليالة  فريق 

األرجنتيني هوركميو ليورنتي.

عروض فنية واستعراضية
مجتمعية  واستعراضية  فنية  عروضًا  املهرجان  شهد 

مبشاركة العديد من اجلهات، كذلك الفقرات الترفيهية، 

وحضر االحتفالية طالب من مركز العني لرعاية وتأهيل 

أصحاب الهمم الذين عاشوا أروع اللحظات مع فقرات 

اإلنسانية  باللمسات  واحلافلة  املتناسقة  املهرجان 

املجتمعية املعبرة وسط حضور كبير من أولياء أمورهم. 

آل  سهيل  بن  محمد  الشيخ  قام  املباراة  ختام  وعقب 

احلضور  وكبار  املنصوري  حوفان  بن  وسعيد  مكتوم 

بتتويج الفريقني وحكم املباراة ، وتبادل الهدايا التذكارية 

بني الفريقني والالعبني ،فيما تسلم الدكتور أحمد السيد 

والتأهيل  اخلاصة  للرعاية  العني  مركز  مدير  سليمان، 

برفقة عدد من منتسبي املركز تبرع نادي غنتوت لسباق 

اخليل والبولو السنوي وهو شيك مببلغ 50 ألف درهم ، 

بجانب الهدايا العينة ، وتسلم النادي لوحه رائعة برسم 

طالب املركز لفارس ميتطى صهوة جواد ، بجانب بعض 

اليدوية، ومت في ختام املهرجان السحب على  األعمال 

التذاكر املجانية التي مت توزيعها على احلضور.

سعيد بن حوفان:
مشاركة إنسانية ومجتمعية

نادي  رئيس  نائب  املنصوري  حوفان  بن  سعيد  قال 

غنتوت لسباق اخليل والبولو، أن توجيهات ورعاية سمو 

إدارة  مجلس  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  فالح  الشيخ 

في جناح  أسهمت  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت  نادي 

مركز  لصالح  اخليري  ريعه  خصص  الذي  املهرجان 

العني للرعاية اخلاصة والذي درج النادي على تنظيمه 

كمشاركة إنسانية مجتمعية.. وشكر كل من ساهم في 

إجناح املهرجان اخليري الهادف ، وجدد الشكر لفريق 

اإلنسانية  ملشاركته  للبولو  العماني  السلطانية  اخليالة 

السنوية بغض النظر عن نتيجة املباراة.

تفوق على الخيالة السلطانية 

فريق غنتوت يتّوج بلقب مهرجان يوم األمل للبولو
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بنت  ميثاء  الشيخة  سمو  بقيادة  اإلمارات  فريق  تّوج 

محمد بن راشد آل مكتوم، بطاًل لكأس األساتذة للبولو 

بعد فوزه في املباراة النهائية على منافسه القوى والعنيد 

وتقاسم  بالندية،  اتسمت  مباراة  بعد  احلبتور  فريق 

)الهانديكاب(  أن  إال  والنتيجة،  اللعب  فيها  الفريقان 

بنتيجة خمسة  فائزًا  ليخرج  اإلمارات  فريق  كفة  رجح 

أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف. 

وتقدم فريق احلبتور في بداية املباراة بهدف وسرعان 

ما أدرك فريق اإلمارات التعادل، بل وتقدم بفارق نصف 

هدف وقبل نهاية الشوط أضاف احلبتور هدفًا ثانيًا، ثم 

يضيف هدفًا ثالثًا في الشوط الثاني. أما الشوط الثالث 

أحرز  حيث  الفريقني،  من  ملحوظًا  نشاطًا  شهد  فقد 

فريق اإلمارات هدفني متتاليني ليرفع رصيده إلى ثالثة 

أهداف ونصف هدف، وفي املقابل أحرز احلبتور هدفني 

الشوط  وفي  خمسة،  أهدافه  مجموع  ليصبح  أيضًا 

الرابع واألخير قلب فريق اإلمارات التوقعات رأسًا على 

عقب وأحرز هدفني ليتقدم على احلبتور بنصف هدف.

آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة  وأعربت سمو 

مكتوم كابنت فريق اإلمارات عن سعادتها بفوز فريقها 

منافسات  ضمن  أقيمت  التي  البولو  اساتذة  بكأس 

سلسلة بطوالت كأس دبي الذهبي 2018، مشيرة إلى 

للفريق في  كبيرة  معنوية  دفعة  الفوز سيعطي  أن هذا 

مشوارة بكأس جوليوس بار الذهبية. وقالت سموها إن 

فريقها قوي وخيولها جيدة رغم غياب دوكاس الالعب 

األساسي بالفريق بسبب اإلصابة، والذي سيغيب كذلك 

االستعانة  ومت  العام،  هذا  الذهبية  الكأس  بطولة  عن 

بالعب مماثل هانديكاب 10 جول هو بوليتو بيريز.

وأشادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل 

مكتوم بنادي ومنتجع احلبتور للبولو والفروسية، والذي 

ملا  اإلشادة  يستحق  ومعماريًا  رياضيًا  صرحًا  يعد 

كأس األساتذة للبولو

ميثاء بنت محمد تقود فريق اإلمارات للفوز باللقب

ميثاء بنت محمد مع فريق اإلمارات الفائز باللقب. 
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التجهيز  عالية  وإسطبالت  مالعب  مجموعة  من  يضمه 

وفق أحدث تقنيات العصر.

وأعربت سموها عن أمنياتها بأن يشهد البولو باإلمارات 

املجاالت  مختلف  تشهده  الذي  التطور  يواكب  تطورًا 

ومبا يحقق تطلعات وآمال محبي وعشاق اللعبة.

كما وجهت الشكر إلى مجموعة احلبتور لتشييدها هذا 

الصرح الرياضي وبهذا املستوى الرائع والذي سيسهم 

في تطوير البولو بالدولة ويعد مفخرة لرياضة اإلمارات.

محمد الحبتور يهنئ
لسلسلة  املنظمة  اللجنة  رئيس  احلبتور  محمد  هنأ 

بطوالت كأس دبي الذهبية 2018 فريق اإلمارات على 

سمو  إلى  التهنئة  ووجه  األساتذة  بطولة  بكأس  الفوز 

كابنت  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بنت  ميثاء  الشيخة 

البطوالت  في  التوفيق  للفريق  التوفيق  متمنياً  الفريق، 

الفني  باملستوى  سعادته  عن  احلبتور  وأعرب  املقبلة. 

أتاحت  والتي  البطولة  الفرق املشاركة في  الذي قدمته 

قدراتهم  إلبراز  الواعدين  الالعبني  من  لعدد  الفرصة 

الفنية والبدنية مما يسهم في تطوير مستوياتهم.
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Polo

Bin Drai won the Julius Baer Gold Cup 

2018 after defeating Abu Dhabi in the 

final by 13 goals to 9 in a great day at the 

Al Habtoor Polo Resort & Club.

A deserved triumph for an organization 

that, after several attempts, finally 

achieves the most important trophy of 

the Dubai Polo Gold Cup Series.

Bin Drai proved that is the best team of 

the season after playing at a very high 

level today against Abu Dhabi.

After losing the final of the McLaren Cup 

against Zedan, team made up by patron 

Rashid Bin Drai, Andrés Laplacette, Matías 

Torres Zavaleta and Raúl Laplacette 

became stronger in the Gold Cup and 

achieved it´s reward by lifting the Julius 

Baer Gold Cup.

 Bin Drai was far superior to his rival and 

showed his intentions from the first 

minute. They knew they couldn´t waste 

another opportunity (after losing years 

ago a couple of finals) and played the 

best game of the season. Teamwork and 

concentration from the first minute till 

the very end were the keys of a deserved 

13 goals to 9 victory.

Andrés Laplacette was named the Most 

Valuable Player of the final (MVP) and 

Cruzeiro (played by Raúl Laplacette in 

the 1st and 4th chukker) the Best Playing 

Pony (BPP). Cruzeiro was also the BPP of 

the McLaren Silver Cup 2018.

Desert Palm achieved the Bentley Cup 

after defeating Habtoor Polo by 7 goals to 

5 in the final.

Bin Drai wins
the Julius Baer Gold Cup 2018

Photo Credit : Gonzalo Etcheverry/DPGC 2018
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Lifestyle

The Longines International Jockeys’ Championship
a celebration of the world’s best jockeys

Pink Caravan Riders
Spreading hope on horsebacks

The Swiss watch brand Longines had 

the pleasure to be the Title Partner and 

Official Timekeeper of the Longines 

International Jockey’s Championship 

for the sixth year in a row. Leading up to 

the Longines Hong Kong International 

Races, this much-anticipated evening 

event concluded with the crowing of 

Zac Purton as the 2017 champion. The 

electric atmosphere of the stunning 

setting of Happy Valley racecourse, 

located in the very heart of Hong 

Kong, was the perfect occasion for 

Longines to present its new Record 

collection, combining classic elegance 

and excellence, while all its models are 

chronometer certified. 

Creating a build-up to the Longines Hong 

Kong International Races, the Longines 

International Jockey’s Championship 

each year invites twelve world-class 

jockeys from all over the globe to take 

part in four intense rounds of racing. 

The jockey accumulating the biggest 

score is crowned the winner of the 

championship. With 24 points, Zac 

Purton claimed the coveted title, taking 

home the first prize as well as a Longines 

timepiece. Silvestre de Sousa finished 

second with 18 points, followed by 

Pierre-Charles Boudot with 16 points.

The Longines International Jockey’s 

Championship is not the only occasion 

to celebrate the jockeys this week, as 

will take place on Friday December 8, 

during the annual Longines Hong Kong 

International Races Gala dinner, the 

“Longines World’s Best Jockey Award” 

ceremony. This prize, a proud initiative 

from Longines and the IFHA, honours the 

jockey who has scored the most points 

throughout the year in the 100 highest-

rated Group One and Grade One races, 

from 1 December 2016 to 30 November 

2017.

As the Title Partner and Official 

Timekeeper of Longines International 

Jockeys’ Championship, the Swiss 

watch brand was proud to highlight 

its new Record collection, launched 

at the occasion of the brand’s 185th 

anniversary. Combining classic elegance 

and excellence and aspiring to become 

the spearheads of the brand, these 

timepieces house a movement which 

includes a single-crystal silicon balance 

spring with unique properties – a first 

for Longines. In addition, it is certified 

as a “chronometer” by the Swiss Official 

Chronometer Testing Institute (COSC).

Some 100 male and female equestrians 

annually join the Pink Caravan Ride, an 

initiative by the Friends of Cancer Patients 

(FoCP) — dedicated to promoting breast 

cancer awareness and the importance 

of its early detection. Equipped 

with the spirit of community activism, 

volunteerism and courage, the riders 

map the length of the UAE every year 

and travel hundreds of kilometres on 

horsebacks furthering their mission to 

spread awareness and hope, epitomising 

the noble spirit of individuals who make 

the happiness and safety of others their 

own personal goal.

These riders play a central role in 

emphasising the Pink Caravan’s message 

of the essentiality of a strong community 

spirit in dealing with and winning over 

a disease like cancer, where everyone is 

an active participant in the process of 

sensitising the public, raising support 

across sectors, and fortifying one’s 

personal responsibility for humanitarian 

initiatives and community service. They 

exert immense efforts in encouraging 

all segments of society to visit the Pink 

Caravan Ride’s clinics to get free breast 

cancer examinations. 

Over the past seven years, more than 590 

male and female riders have covered over 

1,640 km across the seven emirates. They 

have contributed effectively to attracting 

thousands of people to the Pink Caravan 

Ride’s medical clinics and associated 

activities. Their efforts have reflected on 

the growing number of people every 

year who have come forward to get 

themselves examined. 

In its seven annual editions, the Pink 

Caravan Ride has offered free medical 

examinations and screenings to 48,874 

people including 32,093 expat residents 

and 16,781 Emiratis. Of these, 9,643 

were men. Medical examinations worth 

AED 24 million were offered through 

578 fixed and mobile medical clinics 

across the country.  Running from 

February 28 till March 6, the eighth Pink 

Caravan Ride coincides with the ‘Year 

of Zayed’, which was declared to mark 

the birth centenary of the country’s 

founding father, will see many initiatives 

that will celebrate his humanitarian 

legacy. Owing to this, the 2018 ride is 

anticipating a roaring response from 

enthusiastic and passionate horse riders, 

who will volunteer in the ride to show 

their gratitude and appreciation for the 

sacrifices that were made by the late 

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, and 

reaffirm the nation’s vow to follow on his 

footsteps.

Noble equestrians will undertake another countrywide journey for breast cancer awareness
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Irish rider, Shane Breen was in double 

form on the opening day of the CSI4* 

Al Shira’aa International Horse Show in 

Abu Dhabi today (Wednesday) winning 

both the Young Horse class and the 

concluding Z7 Presents Grand Prix-

qualifying class, with Can Ya Makan.

The show, now in its second year, 

is staged by Al Shira’aa Stables, the 

company founded by Her Highness 

Sheikha Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al 

Nahyan, which this week announced its 

sponsorship of the UAE Showjumping 

Team.

Of the 46 starters in the day’s big class, 

21 achieved clear rounds, earning a spot 

in the jump off. Among them were the 

UAE’s Mohammed Al Hajri on Hermes 

de Mariposa and Saudi Arabia’s Abdullah 

Sharbatly, the 2010 World Equestrian 

Games silver medalist. World number 

eight, Sweden’s Henrik Von Eckermann, 

Germany’s Philipp Weishaupt and 

Portugal’s Luis Sabino Goncalves also 

made the cut into the second round.

First to go, Sharbatly went clear in 35.20 

sec on Woulon L, only to see next rider, 

Von Eckermann lower his mark by less 

than a second with a 34.85 sec round on 

Artiste de l’Abbaye d’Auine. Danish rider, 

Cecille Hatteland came close to knocking 

the Swede off the top with a round just 

.07 of a second slower on Alex. But, next 

to go, Breen, riding Can Ya Makan for 

class sponsors Z7, lowered the time to 

beat to 33.28 sec. Breen looked safe in the 

top spot until Syrian, Kotayba Al Doygri 

and Queensland E entered the ring and 

matched Breen stride-for-stride, stopping 

the clock at 33.57 sec and taking second 

place. No-one else gave Breen much to 

be concerned about with the Irishman 

claiming his double for the day, Kotayba 

landing a brilliant second and Eckermann 

taking third.

Breen’s wins bookended the action on 

a busy first day which featured seven 

classes. His victory on Z Seven Canya 

Dance, after jumping last-but-two on the 

starting list, opened the day’s action. A 

fast clear in 56.60 sec was good enough 

to steal victory from long-time leader, 

Hadi Nazim from Syria and Galita O 

whose 60.70 sec had topped the rankings 

for most of the class. Sheikha Latifa Al 

Maktoum and Bsharah were third with a 

clear round in 61.24 sec.

Lifestyle

Double-Winning Breen Means Business for Z7
at Al Shira’aa International Horse Show

Breen, a Hickstead Derby winner in 2012, 

said: “Can Ya Makan felt great and was 

really jumping well. I was lucky that a 

few of the fast ones went before me 

so I could watch their rounds. Between 

fences one and two they did 12 strides 

and Canya Makan has a huge stride so I 

tried to get 11 there, and then push on 

for the rest and it worked.

“It’s really great to get a win for Z7 in class 

we sponsored. I’m delighted to be here 

at the Al Shiraa International Horse Show 

and I’m thrilled to have won the Young 

Horse class today with Canye Dance and 

the big class. I’m lucky to have the ride 

on so many great horses from team Z7 

and it’s a pleasure to be here at Al Shira’aa 

International Horses Show and I’d like to 

thank Sheikha Fatima for holding such an 

amazing event and welcoming so many 

of us here.”

Saudi Arabian, Saad Alhajri and Vici R 

were the winners of the second 4* class, 

the Al Shira’aa Farms Presents CSI4*, clear 

in a time of 61.77 sec. France landed 

second with Jerome Hurei and Triomphe 

de Riverland in 62.51 sec and Tina Lund, 

a former European title holder, was just 

pipped for third on Ziezo with a time of 

62.84. 

The first day of the Al Shira’aa 

International Horse Show also produced 

plenty of UAE success stories at the Al 

Forsan International Sports Resort with 

Emirati riders claiming four of seven 

classes, including a CSI4* event.

The action was fast and furious with the 

children and young riders taking centre 

stage during the early session and the 

senior international ranking classes 

occupying the evening slots. 

It was 17-year-old Ali Hamad Al Kirbi 

who led home a UAE 13-2- on Uxmal 

d’Ysieux when they landed the Fatima 

Bint Mubarak Ladies Sport Academy Class 

For Juniors with a clear round in a time of 

60.03 sec. Omar Abdul Aziz Al Marzouqi 

and Brazoria de Semilly placed a close 

second in 60.16 sec while Sultan Fadel Al 

Kaab was third on Inka’s Girl in a time of 

61.51 sec.  

Eisa Omran Al Owais, from the UAE and 

his horse, Avelon finished top in the 

fourth class of the day, the Fatima Bint 

Mubarak Ladies Sport Academy Children’s 

Class in a time of 59.73sec. Second was 

Saif Awaida Mohammed Al Kirbi, also 

from the UAE, with Al Mazyouna in 61.77 

sec while Palestine’s Omar Ayman and 

Stella’s 64.81 was good enough for third.

That success was followed by a UAE 12-, 

with Abdul Rahman Ahmed Ameen 

and Corando, winning the Fatiima 

Bint Mubarak Ladies Sports Academy- 

presented Class for Young Riders, in a 

speedy 58.70 sec. Moufi Owaida Al Kirbi 

was second on Calvaro’s Star with a time 

of 63.45 sec and Syria’s Imad Gharib was 

third with Quattro, clocking a time of 

67.62 sec. In the CSI4* category, it was the 

UAE’s Ali Khalfan Al Jahouri and Kalyso 

de Bois partnership that claimed the 

International Jumping Against The Clock, 

presented by the Mother Of The Nation, 

with a time of 62.48 sec. Salim Ahmed Al 

Suwaidi and Pogba, also from the UAE 

took second in 63.43 sec while Jordan’s 

Ahmed Mansour was third on Estoril de 

Vardag in 63.74 sec.
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اليفستايل

أوليس ناردين تكرم تراثها البحري من خالل إصدار فريك كروزر
إنزال المرساة في محيطات العالم الحديثة

أستون مارتن تشارك في معرض جنيف الدولي للسيارات 2018
معرض السيارات الدولي الرائد يشهد إطالق فانتاج الجديدة كليًا

ارتدي العلم على معصمك بداًل من التلويح به!
أساور ناتو مستوحاة من األعالم من أوميغا

ناردين”  أوليس   “ السويسرية  الساعات  دار  قامت 

بتجسيد تراثها البحري من خالل إصدار فريك كروزر 

األنيق، صممتها أكثر العقول تقدما في 2001، تعود 

الهائجة  البحار  في  اإلبحار  بعد  األم  ملينائها  فريك 

“كاروسيل  مبوديلها  كالعادة  رائعة  التقنيات.  ألحدث 

وتتحدى  مرساتها  كروزر  فريك  ترفع  توربيلون”، 

أعيد  ناردين”.  “أوليس  لـ  الطبيعي  املوطن  األمواج، 

يكسوها  بطارة  أمواج  بها  حتيط  بالكلية،  تصميمها 

تخديد بحري ومرساة عائمة على شكل معبر متأرجح. 

إنها خطوة جريئة في املستقبل! 

لم تفلح أي ساعة من قبل في حتقيق مثل هذه الريادة 

إجناز  وهو  الساعات،  تصنيع  في  والفكرية  التقنية 

مينائها  من  مجردة  اليوم.  حتى  مسبوق  غير  يزال  ال 

آلية احلركة  تدور  وعقاربها، تصمم فريك كروزر حتى 

حول نفسها. مرتبط مبركز هذه السفينة غير العادية، 

يشير املعبر األسفل إلى الساعات،  فيما يظهر املعبر 

العلوي الذي يحمل سلسلة التروس، النابض الشعري 

الدقائق.  احلصري،  دوال  أوليس  سليسيوم  وفرار 

الذي  النظام  هذا  يتسم  توربيلون،  كاروسيل  يسمى 

يتحدى اخليال باحلرية املطلقة، حيث أنه لم يعد يتضمن 

مسمار املركز الذي منحته التصاميم السابقة لكريستال 

الزفير لدعم التركيب الكامل. 

كما يسمو أوليس دوال املدمج بتصنيع الساعات إلى 

وعجلة  املرساة  عن  تركيبها  يتخلى  ثورية جديدة.  أفق 

املرساة التقليدية، وبدال من ذلك يستخدم عجلتْي نابض 
إطالق  على  عامًا   88 مبرور  مارتن  أستون  حتتفي 

جديد  جناح  بإطالق  للسيارات  الدولي  جنيف  معرض 

أوسع  يعكس  املعرض،  ضمن  جديد  موقع  في  كليًا 

مشاركة في تاريخ العالمة في افتتاح الفعالية األوروبية 

األهم في قطاع السيارات.

 ويقع جناح ’أستون مارتن‘ اجلديد رقم #2229 في 

الصالة رقم 2 في مركز ’باليكسبو‘ للمعارض. ويتوقع 

’أستون  تعرضها  مجموعة  أوسع  اجلناح  يحتضن  أن 

وسيارات  السباقات  سيارات  من  جنيف  في  مارتن‘ 

الطريق الفاخرة.

’فانتاج‘  سيارة  في  العالمة  جناح  جوهرة  وتتمثل 

املعرض  في  األولى  للمرة  تظهر  والتي  كليًا،  اجلديدة 

مميزة  فرصًة  املعرض  حضور  ميثل  وبهذا،  العاملي. 

لهم  سيتاح  حيث  واجلمهور،  العاملية  اإلعالم  لوسائل 

سيارة  على  كثب  عن  األولى  للمرة  التعّرف  فرصة 

الكوبيه الفائقة املزودة بشاحن توربيني مزدوج بثماني 

أسطوانات.

الطابع  ذات  السيارات  كأكثر  هويتها  على  وتأكيدًا 

سيارة  تنضم  مارتن،  أستون  سيارات  بني  الرياضي 

املخصصة  ’فانتاج‘  سيارة  إلى  إي‘  تي  جي  ’فانتاج 

للطرقات. ومت تصميم هذه السيارة للمنافسة في بطولة 

الناتو  أساور  أوميغا تشكيلة ساعات جديدة مع  تقدم 

بتصاميم مستوحاة من أعالم البلدان. فإذا كنت وطنيًا 

منح ساعتك مظهرًا جديدًا،  ترغب في  أو  لبلدك  محبًا 

فتأكد بأنك ستجد مزيج األلوان الذي يستهوي شغفك 

ورغبتك في إظهار والئك لوطنك بصورة أنيقة.

ألوان الفخر
ال حتصر نفسك ضمن خيار واحد من أساور الناتو، 

مستوحى  تصميمًا   18 لك  تقدم  اجلديدة  فالتشكيلة 

سنا   18 بـ  مزودة  منهما  كل  مركزها.  في  سليكون 

نشطا تعمل بالتناوب لتفعيل مردد ينقل طاقته مباشرة 

إلى امليزان – في البداية في اجتاه ما، وبعد ذلك في 

االجتاه اآلخر. يضمن هذا التركيب الذي ال يحتاج إلى 

امليزان،  دوران  اجتاه  في  دائما  القوى  إطالق  تزييت 

ومن ثم يقلل االحتكاك.

من األعالم إلى جانب 6 تصاميم أساور تعكس ألوان 

األبيض،  باللون  حواف  مع  األوملبية  األلعاب  حلقات 

واألزرق  واألخضر  واألصفر  األسود  اللون  في  تتمثل 

األلوان  من  مزيجًا  حتوي  إصدارة  وكذلك  واألحمر، 

اخلمس التي متثل األوملبياد. وفضاًل عن ذلك تأتي كافة 

األساور مع مشبك مصنوع من الستينلس ستيل.

تلك  عن  ملحوظًا  تطورًا  »ناتو«  أوميغا  أساور  شهدت 

التي ارتداها الطيارون البريطانيون واملالحون وضباط 

اجليش خالل احلرب العاملية الثانية، حيث كانت حتوي 

تلك اإلصدارة على األشرطة اجللدية والقطنية. 

اليوم فإنه مع اإلصدارات احلديثة لن تخوض أي صراع 

سوى مع نفسك عند رغبتك في معرفة أي منها تختار؟ 

أساور  مع  ساعتك  مظهر  معرفة  في  ترغب  كنت  فإذا 

ميكنك  فإنه  األعالم،  من  املستوحاة  اجلديدة  الناتو 

القيام بذلك عبر زيارة موقع أوميغا واستخدام األداة 

االفتراضية التي ستمكنك من جتربة مختلف األساور 

بكل سهولة.

حلبة  على  تشتمل  والتي  للسيارات،  للتحمل  العالم 

ساعة   24 ملدة  التحمل  وسباق  األسطورية  مان‘  ’لو 

متواصلة. ومتر هذه السيارة اخلارقة حاليًا في املرحلة 

السباق  انطالق  قبل  شاملة  تطوير  عملية  من  األخيرة 

التي  ’سبا-فرانكورشامب‘  حلبة  مرحلة  في  العاملي 

تستمر لست ساعات في مايو املقبل. 

سيارة  شقيقتها  مع  السباق  سيارة  العالمة  وتعرض 

الطرقات جنبًا إلى جنب مع سيارة ’دي بي 11 كوبيه‘ 

ذات األسطوانات اخلمس وسيارة ’دي بي 11 فوالنتي‘ 

األولى  املرة  هذه  وتعد  مؤخرًا.  العالمة  أطلقتها  التي 

’دي  سيارة  من  النموذجني  فيها  العالمة  تعرض  التي 

بي 11‘ مع سيارة ’فانتاج‘ اجلديدة في عرض واحد. 

ومتثل هذه النماذج معًا استعراضًا مثاليًا الستراتيجية 

’أستون مارتن‘ للقرن الثاني.  

وإلضافة املزيد من احلماس حلضور العالمة في جنيف 

سيارة  مع  موعد  على  اجلمهور  سيكون  العام،  هذا 

الفورموال  لسباقات  بول‘  ريد  مارتن  ’أستون  فريق 

للقب  مارتن‘  ’أستون  رعاية  على  الضوء  ولتسليط   .1

مارتن  ’أستون  فريق  مدير  من  كل  سيحضر  العاملي، 

ريد بول‘ كريستيان هورنر واملدير التقني للفريق أدريان 

مع  جنب  إلى  جنباً  اخلاصة  اإلعالمية  الفعالية  نيوي 

سيارة فريقه اخلاصة لهذا السباق، وذلك يوم 6 مارس.
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إمارة دبي تحتفل بجوهر األناقة
في كأس »لونجين« للبولو في عيد الحب 2018

نادي  في  دبي  مجتمع  شخصيات  من  نخبة  اجتمعت 

للبولو  »لوجنني«  كأس  حلضور  والفروسية  للبولو  دبي 

معايير  أعلى  على  عيد احلب حيث شهد احلضور  في 

الفخامة واألناقة، اإلطار األمثل لإلحتفال بهذه املناسبة 

وحافظة  الرئيسية  الراعية  لوجنني  وكانت  الرومنسية. 

الوقت الرسمية لهذه البطولة السنوية كما وزينت املكان 

ماستر  ساعات  واملتنافسني  احلضور  من  مرأى  على 

املهارة  من  قرون  ثالثة  تختصر  التي  الرائعة  لوجنني 

بلو«  »كروماتيك  الساعات. ساعة  والكفاءة في صناعة 

واملتواضعة  الكالسيكية  ماستر  لوجنني  مجموعة  من 

دبي  نادي  في  الرسمية  الساعة  كانت  وأناقًة  جمااًل 

مبا  مزخرف  مبيناء  الساعة  تتزين  والفروسية.  للبولو 

رمزًا  تشكل  تقنية  وهذه  الزرقاء  الشمس  أشعة  يشبة 

بالروديوم  املطلية  الساعة  عقارب  بفضل  للدقة  حقيقيًا 

والتفوق  التمايز  ميزات  وتعكس  بوضوح  تبرز  التي 

لنجوم رياضة الفروسية. 

بات كأس »لوجنني« للبولو في عيد احلب عالمة بارزة في 

للنشاطات واألحداث مشكاًل ملتقى رائعًا  رزنامة دبي 

للرومنسية ولعبة امللوك. تقام مباريات البولو مبشاركة 

بالكأس  للفوز  أربع فرق تضم العبني محليني وعامليني 

تضمن  وقد  لوجنني.  دار  من  وأنيقة  متألقة  وساعات 

الفريق الفائز كل من سيمون بنتلي )إجنلترا( و ريشي 

وأرييل  )األرجنتني(  بيتراشي  ونيكوال  )الهند(  بنشالي 

بونزي )األرجنتني(. 

بدأت قّصة لوجنني مع رياضة الفروسّية عام 1878. 

أكثر  إحدى  بابتكار  الدار  قامت  الوقت  ذلك  ففي 

منتجاتها رمزّية، وهي ساعة ُنقشت عليها صورة فارس 

بالثانية.  املتسابقني  وقت  قياس  لتتيح  ميتطي حصانه 

واألصالة  واألداء  األناقة  قيم  فتعكس  البولو  لعبة  أما 

التي متثلها دار لوجنني خير متثيل باإلضافة إلى عالم 

أكثر من قرن من  الدار منذ  به  التي تتصل  الفروسية 

مجال  في  دولية  وفعاليات  جهات  مع  شراكات  خالل 

وألعاب  القدرة  وسباقات  احلواجز  وقفز  اخليل  سباق 

في  احلب  عيد  كأس  وليس  والفروسية.  اخليول  قيادة 

دبي إال إضافة جديدة لرصيد الدار احلافل باإلجنازات 

الفروسية ذائعة الصيت عامليًا ومحليًا. 

ساعة
توربيون بابلو ماك دونا 

"جنتلمان"  احمُلترم  األنيق  الرجل  رياضة  هي  البولو 

الكلمة، وهي اجتماع مثالي يضم اإلنسان  بكل معنى 

واحليوان، وفي تفاصيلها تكمن القوة والدقة والسرعة 

 RM 53- 01 ساعة   تأتي  جهتها  ومن  والصفاء. 

بفضل  بحضورها  الضاربة  اجلديدة  النتيجة  لتكون 

الذي  دونا  ماك  وبابلو  ميل  ريتشارد  بني  املميز  اللقاء 

ُيعتبر واحدًا من أفضل العبي البولو في العالم. تتمّيز 

الرياضي والديناميكي، وتكشف  هذه الساعة بطابعها 

خالل  من  رؤيتها  ميكن  ُمعلقة  توربيون  حركة  عن 

املصفح  السافيري  الكريستال  من  املصنوعة  الزجاجة 

غير املسبوق ذي الطبقات املتعددة والتي تشكل جزءا 

TPT®، وهي  املصنوع من كربون  الساعة  من هيكل 

عبارة عن تركيٍب ُمصفح من أجل هذه الرياضة بالذات 

ملا حتتويه من مخاطر، كما جُتسد بشكل مثالي طابع 

الرجولة.

ساعة األبطال
ساعٌة سيتمكن واحٌد من أعظم أبطال البولو في العالم 

البولو،  مباراة  خضم  في  معصمه  على  ارتدائها  من 

تعد  لم  التي  التوربيون  ميكانيكية  حركتها  في  وتضم 

معجزة يصعب حتقيقها في مثل هكذا ساعة. استغرق 

األمر سنوات من البحوث والدراسات حول كيف ميكن 

لساعة يد أن تقاوم وتصمد في مواجهة ضرباٍت عنيفة، 

ولذلك تضافرت جهود اخلبراء في هذا املجال من أجل 

تصميم الساعة واضعني نصب أعينهم هدفا يتمثل في 

جعل هذه الساعة قويًة للغاية وفي نفس الوقت تكشف 

عن احلركة التي تقبع داخلها.

االعتيادية  الساعة  لزجاجة  يتوفر  لن  بأنه  جيدًا  ندرك 

الضربات  عن  الناجتة  التأثيرات  لدرء  الكافية  املقاومة 

مبطرقة البولو، لذلك استلهم مهندسو الشركة بالتعاون 

مجال  في  احلالية  املمارسات  من  ستيتلر  شركة  مع 

صناعة السيارات إلنتاج زجاجة رقائقية ُمصفحة.

إن استخدام هذه الزجاجة، التي تتشكل من صفيحتني 

من الكريستال السافيري تفصل بينهما طبقة رقيقة أو 

غشاء من البولي فينيل، يشكل سابقًة في عالم صناعة 

يحدث  التي  اإلطالق  على  األولى  املرة  فهي  الساعات 

فيها ذلك. في مواجهة موجات الصدمة القوية الناجتة 

عن ضربة مطرقة البولو قد تتشقق هذه الزجاجة ولكن 

الساعة  حركة  يحفظ  تتحطم، مما  أن  املمكن  غير  من 

من التأثيرات اخلارجية. لقد مت تسجيل هذه الزجاجة 

املعاجلة بطبقة مضادة لالنعكاسات الضوئية واألشعة 

فوق البنفسجية كبراءة اختراع لريتشارد ميل وبالتالي 

حصرية استخدامها.

هيكل قوي
أثالٌم  الكربون وتتخلله  الساعة من مادة  يتشكل هيكل 

رائعٍة  مبتانٍة  ويتمتع  اإلنشائية،  سالمته  من  تعزز 

وبحماية جتعل منه غير قابٍل للتحطيم عملياً، كما يتمّيز 

ويتعزز  وللتمزق.  امليكروية  للشقوق  املمتازة  مبقاومته 

الطابع الرياضي لهذه الساعة من خالل اللمعان الذي 

يوصف به الفوالذ الدمشقي والذي يبدو واضحا على 

هيكل الساعة، باإلضافة إلى اخلطوط احلادة.

حتُط الصفيحة املركزية، مثل العنكبوت في وسط شبكته، 

على اثنني من الكابالت الفوالذية املضفورة يبلغ قطرها 

ثالثي  تركيبا  الكابالت  هذه  تشكل  مم.   0.27 مجرد 

األبعاد من خالل متريرها على 10 بكرات، ومشدودة 

القيام  الساعاتي  مسؤولية  إنها  شّدادات.   4 بواسطة 

في  يقع  ُمخّدد  ُبرغي  تدوير  خالل  من  الكابالت  بشد 

مركز كل شّداد، وبضمان توزيع متساٍو للتوتر، تضمن 

منظومة البكرات التوازن املثالي لكامل امليكانيكية.

دونا  ماك  بابلو  توربيون   RM 53-01الساعة ُتطلَق 

بإصداٍر محدود من 30 قطعة بالكربون.

باتريك عون يتّوج الفريق الرابح في كأس لونجين للبولو في عيد الحب 2018 في نادي دبي للبولو والفروسية.

RM 53 - 01
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بطولة لونجين للفرسان العالميين
تكريم أفضل فرسان العالم

للسنة  لوجنني،  السويسرية  الساعات  دار  تفتخر 

الّسادسة على التوالي، بكونها الشريك الرسمي وضابط 

الوقت الرسمي لبطولة لوجنني للفرسان العامليني. آياًل 

هذا  إخُتتم  الدولية،  كونغ  هونغ  لوجنني  سباقات  الى 

احلدث املُنتظر بتتويج زاك بورتون البطل لعام 2017. 

املناظر  من  املستوحاة  األجواء  لوجنني  إستغلّت  وقد 

اخلاّلبة التي حتيط مبضمار »هابي فالي« في قلب هونغ 

 )Record( ريكورد  مجموعة  إطالق  أجل  من  كونغ 

والتي  والتمّيز  الكالسيكية  األناقة  التي جتمع  اجلديدة 

حازت على شهادة املعهد السويسري الرسمي إلختبار 

.)COSC( الكرونومتر

 12 عام  كل  العامليني  للفرسان  لوجنني  بطولة  تدعو 

في  للمشاركة  العالم  أنحاء  جميع  من  محترفًا  فارسًا 

أربع جوالت مكّثفة من السباقات. أما احلائز على أعلى 

احلال  هو  كما  البطولة  في  الفائز  فُيتّوج  نقاط  معّدل 

على  حصل  الذي  نقطة(   24( بورتون  لـزاك  بالنسبة 

اجلائزة األولى وعلى ساعة لوجنني. وقد إحتّل سلفستر 

دي سوزا املركز الثاني )18 نقطة( تاله تشارلز بودو 

)16 نقطة( في املركز الثالث. 

ُمنحت  العامليني،  للفرسان  لوجنني  بطولة  الى  إضافة 

Lon� العالم  في  فارس  ألفضل  لوجنني  )جائزة 

gines World‘s Best Jockey Award( خالل 

كونغ  هونغ  في  الدولية  لوجنني  سباقات  عشاء  حفل 

ُتعّد  التي  اجلائزة  تكّرم  األّول.  كانون   8 اجلمعة  يوم 

مبادرة من لوجنني واالحتاد الدولي لهيئة سباق اخليل 

النقاط  من  عدد  أكبر  سّجل  الذي  الفارس   )IFHA(

على امتداد العام من 1 كانون االول 2016 ولغاية 30 

املجموعة\الفئة  سباقات  2017 ضمن  الثاني  تشرين 

األولى )Group One( األعلى تصنيفًا.

الرسمي  الوقت  وضابط  الرسمي  الشريك  وبإعتبارها 

الدار  سلّطت  العامليني،  للفرسان  لوجنني  لبطولة 

 )Record( السويسرية الضوء على مجموعة ريكورد

الـ185.  عيدها  مبناسبة  سابقًا  ُأطلقت  التي  اجلديدة 

الكالسيكية  األناقة  جتمع  التي  الساعات  هذه  تتمّيز 

من  توازن  زنبرك  تتضّمن  التي  بحركتها  واالبتكار 

الفريدة.  البلّورة األحادية واخلصائص  السيليكون ذي 

الرسمي  السويسري  املعهد  شهادة  على  حازت  وقد 

.)COSC( إلختبار الكرونومتر
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JULIUS BAER GOLD CUP
at Al Habtoor Polo Resort & Club
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قّم بإدارة ديونك من دون خسارة مدخراتك. استفد من خدمة قرض توحيد الديون المقّدمة لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 

لتخفف من أقساطك الشهرية إلى 50% وبفترة سداد أطول وتتمكن من إدارة ديونك بشكل أكثر فعالية.

> قم بتوحيد الديون المترتبة عليك من خالل دين واحد يمكنك إدارته
> قم بدمج تكاليف اإللتزامات المرتفعة إلى دفعة واحدة

> أقساط شهرية منخفضة
> نسب فائدة منخفضة مع نسبة فائدة أعلى على التوفير

وّحد ديونك ووّفر اآلن

* األرقام المشار اليها أعاله هي لغرض التوضيح فقط.

المدفوعات
الشهرية 

الحالية

الرصيد الحالي 
الحد القائم

بطاقة
ائتمانية 1

60,000
درهم

50,000
درهم

350,000
درهم

540,000
درهم

540,000
درهم

80,000
درهم

الدفعة الشهرية
الدفعات الشهرية

المتساوية
6,000
درهم

3,000
درهم

12,206
درهم

24,788
درهم

4,855
درهم

3,582
درهم

بطاقة
ائتمانية 2

قرض
شخصي

قرض
السيارة

مجموع
الدين
الكلي

تسهيالت توحيد
الديون من بنك

اإلمارات دبي الوطني

القسط الشهري الجديد EMI هو 4,855 درهم

ارسل "PLAS" إلى 4454للتقدم بالطلب،
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