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YEAR OF ZAYED
His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (1918-2004)
Former Ruler of Abu Dhabi and Founding President of the UAE

2018 has been declared the year of His Highness 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, to mark his 
centenary. A series of events have been planned 
to honour the founding father of the United Arab 
Emirates (UAE), the architect and visionary behind 
uniting the seven emirates in 1971. 

Following Britain’s withdrawal from the Arabian Gulf, 
Sheikh Zayed was elected unanimously by the rulers 
of the seven emirates as the first President of the 
UAE, a post he held until his passing in 2004.

As leader of the UAE, Sheikh Zayed’s extraordinary 
vision paved the way for the country’s remarkable 
growth and development to emerge as a trailblazer 
in the region and on the global stage.

Sheikh Zayed always had a special bond with his 
people, citizen or expatriate. He was regarded as a 
man of the people; and history, tradition and culture 
were always at the core of his beliefs.

The horse has always been considered an intrinsic 
part of Arab life, and Sheikh Zayed’s deep love 
for horses and equestrianism stemmed from his 
commitment to preserving Arab culture at a time of 
swift change and progress. 

“There is no future if the present is not linked to 
the past,” He once famously said, and lived by this 
principle in all aspects of his political and 
personal life. 

A great lover of sport and deeply passionate about 
equestrianism, Sheikh Zayed worked tirelessly over 
decades to revive the role of Arab horses in all forms 
of equestrian sport; flat racing, dressage, show 
jumping and endurance. He was also involved in 
breeding Purebred Arabian horses.

Sheikh Zayed’s efforts bore fruit with the Arabian 
horse receiving a new lease of life in equestrian 
sport in the region and internationally, after he used 
his influence to make way for Arab horse racing at 
the top racecourses in the world. 

He owned two of the world’s most celebrated Arab 
horses, Alanudd and Maha. 

Alanudd was a magnificent horse, victorious in
36 of 37 starts; and went on to set the record
for winning three Kahayla Classics on the day of the
Dubai World Cup. That record has been equalled 
once but never beaten.

A truly inspiring leader, Sheikh Zayed’s legacy is 
deeply woven into the fabric of UAE’s outstanding 
success story. The people of this country owe him 
a great debt for his efforts to ensure that the past 
meets the present and looks ahead to the future in 
perfect harmony.
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WELCOME MESSAGE
We welcome all spectators and competitors to the internationally 
acclaimed Dubai Show Jumping Championship.
The Organising Committee and the Emirates 
Equestrian Centre (EEC) welcome all spectators and 
competitors to our annual show, the internationally 
acclaimed Dubai Show Jumping Championship which 
we are proud to announce is now a CSI5*-W event; 
the topmost category of competitions in show 
jumping, worldwide.

The competition is a seasonal highlight and a 
prestigious stop on the Arab League calendar, 
attracting top international competitors from not 
just the GCC countries, but across the world. 

The five-star status afforded to us means we will be 
inviting the very best competitors in the equestrian 
world. This would give riders the motivation to rise 
to the occasion.

The CSI5*-W status also means that there is now 
a significant increase in the prize money offered. 
The total pool is now worth AED 2 million, making 
the stakes even higher for all competitors. It is also 
a chance for the crowds to witness the highest 
standard of competition and cheer for top-class 
local and international rider-horse pairings.

The CSI5*-W is an important vehicle on the road to 
qualification for the FEI World Cup of Show Jumping. 
The spotlight will be on the EEC trained members 
of the UAE show jumping team, led by trainer Alice 
Debany, a former Olympian, who has shared her 
expertise in producing world-class horses as well as 
riders for over a decade.

The focus for local competitors is on hard work
and commitment and the profiles of key team 
members which includes Ahmed Falaknaz,
Omar Khoory, Mohammed Ketait, Abdulla Al Marri 
and Arif Ahli provide an insight into the dedication 
and sacrifice involved in competing at the 
highest level.

We also feature a Q&A with our favourite horse 
feedman Jaffer Ali who has been associated with 
Emirates Equestrian Centre for nearly three decades. 

The new Arena Silica sand grip surface, introduced 
last year makes our arena one of the best in the 
world and, is sure to serve well in the upcoming 
CSI5*-W event by giving horses optimal grip while 
performing and reducing the risk of accidents to
both the horse and the rider.

Held over three days, the Dubai Show Jumping 
Championship provides fans, and newcomers to 
the sport, the chance to get close to the action.

The Championship offers not only top-flight show 
jumping, but also fun-filled days out for the family at 
the purpose-built Emirates Equestrian Centre. 

We pride ourselves in taking special care of our 
younger guests with bouncy castles, pony rides and 
face painting stations - all creating a distinct party 
ambience at the venue.

We have expanded our popular food and 
recreational village, with a greater variety of 
delectable snacks and cuisines on sale, as well as 
plenty of little stalls selling artifacts, equipment
and much more.

The EEC will also be arranging a wide range of 
entertainment with special equine displays as well 
as fabulous performances from the Dubai Police 
band and a unique dog show.

The latest Dubai Police cars and vehicles packed 
with state-of-the-art innovations in technology will 
also be exhibited, giving visitors a chance to take 
some memorable photographs. 

Show jumping is growing in this region by leaps 
and bounds, and the UAE team’s fantastic win in 
the Challenge Cup at the FEI Nations Cup Jumping 
Final in Barcelona in October 2017, is an example 
of the fruition of our efforts to grow the sport 
locally. We are truly proud, and look forward to 
greater success in years to come.

A lot of work goes into producing an event of 
this scale and more so this year with the event 
being awarded five-star status. We are keen to 
acknowledge the efforts of the Emirates Equestrian 
Centre staff, Organising Committee, arena staff, 
grooms and many others whose hard work makes 
this great event possible.

Special thanks is reserved for our partners: 
Emirates Airline, Longines - the Official Timekeeper, 
Azizi Developments and Gulf News - the Official 
Newspaper. These much valued partners make this 
event possible.

We hope you will enjoy the rest of this programme, 
which offers an in-depth look at the roles of key 
players at EEC, as well as our services on offer. 

Enjoy the show!
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EVENT PROGRAMME
EVENT COMMITTEE MEMBERS 
Brig. Mohammed Essa Al Adhab -  
General Manager of Dubai Equestrian Club 
Mr. Hamad Al Shamsi - Show Manager 
Ms. Tahra Ahmed - Show Organiser  
Mr. Ragu Painy - Show Accountant 
Mr. Fahd Abousaada - Show Accountant Asst. 
Mr. Michael Adolphson - Media Manager 
Ms. Roshni Jayakrishnan - Press Officer 
Ms. Claire Gray - Sponsorship 
Ms. Chenelle Van Schalkwyk - Sponsorship 
Ms. Lauren Igielski - Marketing 
Ms. Suzi Morgan - Marketing 
Ms. Nirmala Lestari - Planning and Catering 
 
GROUND JURY 
Mr. Khalil Ibrahim (UAE) - President 
Mr. Hassan Mousa (UAE)  
Ms. Lisa Hareb (UAE )  
Mr. Yab Mou Soon (MAL)  
 
FOREIGN JUDGE (APPOINTED BY FEI) 
Mr. Andreas Rohner (SUI) 

APPEAL COMMITTEE  
Mr. Hussam Zummit (LYB) - President 
Mr. Nicholas Brooks (GBR)  
Mr. Mahfoz Taleb (KSA) 
 
COURSE DESIGNERS 
Mr. Robert Ellis (GBR) - Course Designer 
Mr. Bernardo Costa Cabral (POR)  
Mr. Yousef Al Mahmoudy (UAE)  
Mr. Ali Al Dulaimi (IRQ)  
Mr. Turki Al Muqbel (KSA)  
Mr. Ali Farooq (IRQ)  
 
STEWARDS 
Mr. Ali Mohajer (IRI) - Chief Steward 
Ms. Lynn Al Redha (UAE) 
Mr. Abdul Rauf Mohd (UAE)  
Mr. Ahmed Al Shamsi (UAE)  
Mr. Mohammed Mansour (EGY) 
Ms. Olga Maria (GOL) 

FOREIGN STEWARD (APPOINTED BY FEI) 
Mr. Dinario Sermenho (POR) 

DAY 1
THURSDAY, JANUARY 18, 2018
Gates Open: 9:00am

9:00am - CSI2* CLASS 1   
Emirates Equestrian Centre Two Phase
Total Prize Money: EUR 9,000

12:00pm - CSI2* CLASS 2   
Azizi Speed Stakes 
Total Prize Money: EUR 12,000

ENTERTAINMENT
Police Dog Show  
Dubai Police Music Band 

3:00pm - CSI5*-W CLASS 3  
Meydan Welcome Stakes 
Total Prize Money: EUR 28,700

ENTERTAINMENT
Z7 Horse Entertainment Show

6:00pm - CSI5*-W CLASS 4  
Longines – FEI World Cup Qualifier 
Total Prize Money: EUR 92,100 

DAY 2
FRIDAY, JANUARY 19, 2018
Gates Open: 8:00am

8:00am - CSI2* CLASS 5
Emirates Equestrian Centre Speed Stakes   
Total Prize Money: EUR 11,000

10:00am - CSI2* CLASS 6
Emirates Airline Two Phase
Total Prize Money: EUR 13,000

ENTERTAINMENT
Dubai Mounted Police Horses   

2:00pm - CSI5*-W CLASS 7  
Gulf News Cup 
Total Prize Money: EUR 25,500

ENTERTAINMENT
Dubai Police Music Band

4:00pm - CSI5*-W CLASS 8  
Azizi Golden Cup 
Total Prize Money: EUR 92,100

DAY 3
SATURDAY, JANUARY 20, 2018
Gates Open: 9:00am

9:00am - CSI2* CLASS 9   
Dubai Equestrian Club Grand Prix
Total Prize Money: EUR 30,000

ENTERTAINMENT
Z7 Horse Entertainment Show

12:00pm - CSI5*-W CLASS 10  
Longines Accumulator 
Total Prize Money: EUR 28,700

ENTERTAINMENT
Skydive Show

3:00pm - CSI5*-W CLASS 11 
Emirates Airline Dubai Grand Prix
Total Prize Money: EUR 143,800

ENTERTAINMENT
Dubai Police Music Band 

Leading Rider Awards 
For CSI5*-W, CSI2*
Sponsored by 
Emirates Equestrian Centre 

LEADING RIDER
Prize Money: AED 5,000

LEADING UAE RIDER
Prize Money: AED 5,000

FEI VETERINARY DELEGATE 
Dr. Anas Hassan (JOR)  
 
TREATING SHOW VETERINARIANS 
Dr. Cristina Garcia Cantu (MEX) 
Dr. Rodrigo Munevar (ITA)  
 
QUARANTINE SUPERVISING VETERINARIANS 
Ms. Christine Khairallah

FARRIER 
Mr. Tom Runnalls

MANAGER - INTERNATIONAL STABLES 
Ms. Christine Khairallah

MANAGERS - NATIONAL STABLES 
Ms. Lilian Sternvad 
Ms. Jennifer Forde 
Ms. Clare Sapire

ANNOUNCERS  
Mr. Steven Wilde (GBR) - English 
Ms. Maryam Al Ali (UAE) - Arabic 
Ms. Alia Al Marzouqi (UAE) - Arabic

TIMEKEEPING AND SCOREBOARD 
Longines

OFFICIALS
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Arena Restaurant 
The restaurant is situated in a prime location close 
to the main arena and offers an opportunity to 
enjoy the event at the heart of the action. Food and 
beverages are available on a cash basis in the family 
area, located on the lawn. The catering is provided 
by Bab Al Shams Desert Resort & Spa and packages 
start from AED 304.50.

F&B Vendors 
An array of food, soft beverages and snacks will be 
available for purchase to all spectators attending 
the three-day event.

Admission
The admission to the event is free for all three days.

For more information:
Visit www.emiratesequestriancentre.com or 
email info@emiratesequestriancentre.com or 
call +971 50 553 7986

OUR SERVICES
Emirates Equestrian Centre is a top-class facility offering all you 
need for you and your horse.
EEC is the only fully approved British Horse Society 
(BHS) riding and training establishment in the 
Middle East. It offers the highest standard of livery 
care to horse owners, maintains a string of classy 
riding school horses and ponies, and delivers 
35 event days per season.

More than 250 students take lessons every week at 
EEC with trainers catering to all levels of ability, from 
complete beginner to advanced. Desert hacks and 
pony rides for young children can also be arranged. 

The centre offers a full calendar of events in show 
jumping, dressage and cross country, throughout 
the season. These range from training shows to 
top international competitions, such as the 
Dubai Show Jumping Championship. 

The Dubai Pony Club has been in existence at 
EEC for more than 30 years, providing riding lessons 
on the flat and over jumps, horsemanship lessons, 
mounted games, treasure hunts and fancy dress 
with Pony Club Camp being the annual highlight.
 
Youngsters can also train towards the Pony Club 
exams, a series of qualifications that are recognised 
worldwide. Along with lessons for our young riders, 
we also have the EEC Dubai Pony Club which is
fully affiliated.
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Emirates operates 270 aircraft and is the world’s 
largest operator of the Airbus A380 and Boeing 777 
family of aircraft, with pending deliveries for an 
additional 242 aircraft, worth more than 
US$95 billion. 

The airline’s luxurious amenities, regionally 
inspired gourmet cuisine, award-winning in-flight 
entertainment system – ice – and unmatched 
hospitality provided by its iconic multilingual 
Cabin Crew from over 130 nationalities have made 
Emirates one of the world’s most recognised 
airline brands. Emirates has received hundreds of 
international awards and accolades for excellence, 
including ‘Best Airline in the World’ at the 
TripAdvisor Traveler’s Choice Awards for 
Airlines 2017. 

Based in the Swiss town of Saint-Imier since 1832, 
the watchmaker Longines can look back on a long 
tradition typified by the elegance and the excellence 
of its products. 

The Swiss watch brand has generations of 
experience as the official timekeeper at world 
championships and as a partner of international 
sports federations. 

Since the last quarter of the 19th century, the 
company has been developing various types 
of technology for timing different disciplines 
with increasing precision, as well as producing 
chronographs and timed performances at 
numerous competitions. The company acquired a 
remarkable fund of experience in a vast variety of 
sporting activities, at all levels of competition.

OUR PARTNERS

Emirates Airline is the world’s largest international airline, 
flying to 156 destinations in 84 countries.

Longines is the Official 
Partner as well as the Official 
Timekeeper and Watch of the 
Dubai Show Jumping 
Championship.

The airline’s vast portfolio of international sports 
and cultural sponsorships brings people together 
to discover, enjoy, and share enriching experiences. 
Leading Football clubs such as Arsenal F.C., 
Real Madrid C.F., A.C. Milan, Paris Saint-Germain, 
Hamburger SV, Olympiacos F.C., S.L. Benfica and 
New York Cosmos sport iconic ‘Fly Emirates’ jerseys. 

Emirates’ commitment to other sports include Horse 
Racing (Dubai World Cup, Team Godolphin), Tennis 
(ATP World Tour, US Open, French Open, Australian 
Open), Golf (DP World Tour Championship, 
European Tour), Cricket (All major ICC events 
and ICC Elite Panel of Umpires), Rugby (Emirates 
Airline Dubai Rugby Sevens, Cape Town Sevens, 
Rugby World Cup 2019, World Rugby Referees and 
Officials), Sailing (Emirates Team New Zealand) and 
Formula One (Global Partner).

Today, Longines follows its vocation in the field of 
sports timekeeping, namely in equestrian sports 
(show jumping, eventing, dressage, driving, flat 
racing and endurance competitions), gymnastics 
(artistic and rhythmic gymnastics), archery, alpine 
skiing and at Roland-Garros.

The passion of Longines for equestrian sports began 
in 1878 with the design of a chronograph featuring 
an engraved jockey and his mount. By 1912, the 
company had partnered for the first time with an 
international show jumping competition.

Nowadays the Swiss watch brand is a major player 
in the world of equestrian sports. With regards to 
show jumping, Longines is the first Top Partner as 
well as the Official Timekeeper and Watch of the 
FEI (Fédération Equestre Internationale) and gives 
its name to the Longines FEI World CupTM Jumping, 
the Longines Rankings and, for the first time this 
year, the Longines FEI Nations Cup Jumping.

Besides the Dubai Show Jumping Championship, 
Longines’ commitment includes important events 
and competitions such as the UAE Show Jumping 
President Cup presented by Longines, the Longines 
Global Champions Tour, the Longines China Tour, 
the Longines Equestrian Beijing Masters and its 
Longines Grand Prix, the Longines Masters of Hong 
Kong, the Longines Masters of Paris, the Longines 
Masters of New York, the Emirates Longines Show 
Jumping League, the Longines Athina Onassis Horse 
Show, the Longines CSI Basel and the Hampton 
Classic Horse Show. 

As a member of Swatch Group, the world’s leading 
manufacturer of horological products, Longines has 
a global presence in over 150 countries.

EMIRATES AIRLINE LONGINES
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GN Media is one of the largest and most progressive 
multimedia organisations of the Gulf, with 
activities spanning print media to digital media and 
distribution. Operating units under the GN Media 
umbrella include newspapers, magazines, digital 
media, contract publishing, commercial printing, 
niche publications and distribution.

All GN Media products have a unique distinction 
in that they are ‘leaders’ in their respective genres. 
GN Media newspapers include Gulf News, Tabloid, 
Weekend Review, Classifieds, Jobs & Careers, 
Residential Properties, Commercial Properties, 
Freehold and XPRESS. GN Media magazines include 
Baby & Child, Citizen K, Friday, InsideOut, Property 
Weekly, WatchTime and Wheels. In addition, over 
a hundred titles of supplements and contract 
publications are published every year covering 
various facets of industry. 

Established in 2007 as the real estate investment 
arm of Azizi Group, the company’s diverse 
experience in the property market has led the 
value of its current portfolio in Dubai to more than 
US$5.45 billion, with more than 100 projects in 
various stages of development. 

The developer has launched over 40,000 units 
across Dubai between 2013 and 2017, and has 
been instrumental in developing some of the 
finest properties in Meydan, Palm Jumeirah, Dubai 
Healthcare City, Al Furjan and Jebel Ali.

What sets Azizi apart from other developers in 
the market is that they are a construction-driven 
company with a strong focus on timely delivery. 
Their projects are found in the best locations and 
offer the most unique community living standards 
to create an unmatched lifestyle destination 
for customers. 

Gulf News, published by 
Al Nisr Publishing LLC, is 
the flagship publication of 
GN Media. 

Azizi Developments is a 
fast-growing, award-winning 
real estate developer operating 
in the UAE for over a decade.

Dynamic journalism, interface with its readers, 
subscriber benefits, bespoke solutions for direct 
marketing, the largest pan-Emirates print media 
distribution network and competitive advertising 
rates give the paper an unparalleled lead both  
commercially and socially within the region. 

This fact is validated by the BPA Worldwide audit 
for the six month period ending in June 2017, 
confirming an average daily circulation of 93,020 
and the IPSOS MediaCT - NRS - UAE - 2016 survey. 
In fact, Gulf News reaches more readers than all 
the other English dailies, combined. The group’s 
electronic media includes gulfnews.com which has 
an average monthly traffic of around 32 million page 
views a month. In addition, GN Media also operates 
getthat.com, the classifieds website with verticals 
for property, motors, jobs and general classifieds.
 
Gulf News has an engaged social audience of over 
2.8 million. Independent analytics through Effective 
Measure show gulfnews.com to be the dominant 
news source online compared to its local peers. 
The group’s social media platforms i.e. Facebook, 
Twitter, Instagram, SMS breaking news, various 
apps, GN TV and Gulf News at Midday (directly from 
the newsroom) are also very active. 

GN Media’s Commercial Printing division provides 
the most technologically-advanced offset and digital 
printing services, for in-house titles, third party 
publications, print and stationery requirements.

Supported by the largest pan-Emirates distribution 
network, GN Media ensures that all these products 
are delivered to their destination effectively and 
efficiently. GN Media also has a highly successful 
Direct Marketing section that caters to various 
below-the-line activities. 
 
REACH is the branded content team from GN Media 
that combines an audience of over 4.2 million 
people with the best in editorial and multimedia 
talent. It works with clients to conceptualise, create 
and deliver visibility for their brands across print, 
online and social.  
   
Apart from its industry dominance, Gulf News also 
leads on the social and cultural front through its 
sponsorship of nearly every major international and 
local event, whether sporting, commercial or social.

Gulf News has been associated with the 
Dubai Show Jumping Championship since its 
inception and is proud to support this prestigious 
event yet again this year.

Furthermore, the company is one of the very 
few developers that invests its own equity into a 
project prior to the launch. This naturally translates 
into greater stability of its projects and ultimately 
enhances transparency between the company, 
its customers and other stakeholders. 

Azizi Developments was also awarded ‘Developer 
of the Year’ at the Construction Innovation Awards 
ME for two consecutive years in 2016 and 2017. 
The accolade is a testament to the developer’s 
broad-based growth driven through innovation, 
customer service and a continued focus on 
constructing, and delivering to customers. 

Two of its most ambitious developments till date, 
Azizi Riviera and Azizi Victoria, made up of 13,000 
and 30,000 apartments respectively, are located 
within the Meydan Master Development – a future 
location for one of the city’s largest malls and 
a signature tower which aims to be the tallest 
residential high-rise in the world.

The AED 12 billion Azizi Riviera canal-development 
in Meydan One draws inspiration from the French 
Riviera, with boulevards, waterfront access, and fine 
dining and recreational facilities. 

Azizi Victoria, the developer’s newest offering, 
is located within Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum City – District 7. Twice the size of Azizi 
Riviera, it’s been designed to offer a truly great living 
experience with enhanced community facilities 
such as educational institutions, high-street retail 
establishments, hospitality, and outdoor 
recreation spaces. 

Once completed, these projects will offer a 
community lifestyle that is unmatched by other 
real estate developers operating in the more 
densely developed locations around the city.

Azizi is also committed to supporting the growth 
of sports in the UAE and beyond. In 2017, the 
developer became an official sponsor of the 
globally renowned Dubai World Cup and the 
Toscana Endurance Lifestyle, further strengthening 
its ties with Meydan. Azizi is also the main sponsor 
of Shabab Al Ahli Dubai Football Club, one of the 
most successful football clubs in the UAE. 

Azizi is sponsoring Dubai Show Jumping 
Championship for the first time this year and 
is proud to be associated with this exciting 
equestrian event.

AZIZI DEVELOPMENTS GULF NEWS
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Sheikha Latifa Al Maktoum is without a doubt one
of the greatest and most inspirational show jumping 
stars to emerge out of the United Arab Emirates. 

Sheikha Latifa has stamped her class in and won 
numerous local and international competitions 
including the Asian Games and, most significantly, 
the Olympic Games.

Through her success, extraordinary commitment, 
and work ethic to the sport, she has inspired young 
Emiratis, especially women, to work hard and make 
an impact on the local and world stage.

Sheikha Latifa’s greatest moment of glory came 
when she became the first Emirati woman to
qualify for an equestrian event at the Olympics.
This honour was achieved after she finished 3rd

in the individual qualifier at the 7th Qatar 
International Show Jumping Championship
allowing her to qualify for Beijing 2008.

Sheikha Latifa, a hugely popular competitor at local 
show jumping events, saw success at an early age 
winning the UAE Show Jumping Championship in 
Abu Dhabi in 2003, when she was just 18. 

In 2006, she defied expectations to help UAE win 
the team bronze medal at the Asian Games in Qatar, 
overcoming challengers from far more experienced 
nations like Qatar, Malaysia and Japan.

Sheikha Latifa made her Olympic debut at the 2008 
Beijing Olympics, and while she did not win a medal, 
she returned to the UAE with her head held high 
after having achieved her goal of presenting and 
enhancing the image of the UAE and Emirati women 
on the world’s greatest sporting platform.            

In 2009, Sheikha Latifa participated in a record
45 competitions in Spain, France and the UAE with 
impressive results and success. These achievements 
laid the platform for her silver medal winning 
performance at the 2010 Guangzhou Asian Games 
where she won individual silver and helped the
UAE win team silver as well.

In 2015, Sheikha Latifa added another feather to 
her cap, by winning her first five-star event – The 
President of the UAE Show Jumping Cup. 

Sheikha Latifa is currently coached by former 
Olympian and team bronze medalist Ramzy Hamad 
Al Duhami and multiple gold medalist and former 
number one FEI World Show Jumping rider
Ludger Beerbaum.

SHEIKHA LATIFA AL MAKTOUM
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PHOTOGRAPHY COMPETITION
Participate in Emirates Equestrian Centre’s first ever photography 
competition during the Dubai Show Jumping Championship.
Date: Saturday, January 20, 2018

Prizes:
• First place - AED 2,500
• Second place - AED 1,500
• Third place - AED 1,000

Terms and Conditions:
• This competition is open to all citizens, residents and visitors
• Competition winners will be announced on Saturday, January 20, 2018
• Photographs have to be inspired by show jumping
• Photographs have to be taken during the Dubai Show Jumping Championship
• Participation shall be considered as an acknowledgment and approval of all the terms 

and conditions by the participant
• Participants are allowed to submit a maximum of 3 photographs each
• Photograph can only be submitted at DubaiCSI-W@emiratesequestriancentre.com 
• All photographs must be of high quality and should be no less than 2MB each
• The photographs submitted should not contain any abuse or violation of human rights 

and the participants must observe ethical and legal standards while taking them
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Feedman, Emirates Equestrian Centre
Jaffer Ali has been the feedman at Emirates 
Equestrian Centre (EEC) for the past 27 years. 

An institution by himself, Ali is in charge of 
preparing food for all the 168 horses at the 
centre and is available virtually 24 hours a day 
to troubleshoot and take care of the needs of 
the horses.

Ali shared his experiences with the EEC, the 
requisites of being an ideal feedman and how
a typical work day pans out for him.

WHAT IS YOUR ROLE AT EEC AND HOW MANY 
HORSES DO YOU TAKE CARE OF?
I prepare food for all 168 horses here at the EEC.
I have about ten types of grains and ingredients, 
that I have to mix and match to cater to the 
individual needs of every horse. Each day I prepare 
three full meals, and each meal amounts to about 
200 kilos, so I prepare about 600 kilos of food for 
the horses each day.

TELL US ABOUT YOUR DAILY ROUTINE, WHEN 
DOES YOUR DAY BEGIN AND HOW DOES IT END?
I wake up at 1:45am to start preparing breakfast 
for the horses. That takes until 6am. I have a short 
break for tea and breakfast, and then I go back to 
check the supplies in each stable.

Around 8:30am, I start preparing lunch and that 
takes about three hours. Once the stables have 
picked up all the food buckets, I clean up and go to 
my room for a two-hour break.

At 2pm, I am back at the stables where I feed the 
riding school ponies a mini-meal. At 4:30pm, 
I begin organising the final meal of the day for the 
horses. Officially my day ends at 8:30pm. But I am 
always on call to service horses that return late from 
competitions etc. 

CAN YOU DESCRIBE YOUR DUTIES DURING THE 
DUBAI SHOW JUMPING CHAMPIONSHIP?
During the major shows here, some of our EEC 
horses are moved to a stable a couple of miles away, 
and I continue my duty of feeding them and then 
return to my work here at the centre. 

IS THE FOOD YOU PREPARE FOR SHOW JUMPING 
HORSES DIFFERENT FROM THE OTHER HORSES?

Yes, the show jumping horses need special food 
that is packed with extra nutrients so they have the 
energy to perform well. 

WHAT IS YOUR RELATIONSHIP WITH THE HORSES?
The horses know I am responsible for their food, 
and if I pass them at meal time they make a loud 
noise as if telling me to hurry up. The horses are 
very fond of me, and I am very fond of them. I have 
never been hurt by a horse. You just have to be 
careful while managing them. 

SINCE WHEN HAVE YOU BEEN DOING THIS JOB, 
AND WHAT MADE YOU MOVE TO DUBAI?  
I moved to Dubai from Chennai almost three 
decades ago as I needed income to take care of my 
family. The decision to move here and work with EEC 
changed my life. My wife and extended family live in 
Chennai and I have been able to provide them with 
financial security.

WHAT IS THE BEST PART OF YOUR WORK AND 
WHAT IS THE MOST CHALLENGING?
I am available all the time to do any task that is 
required of me. Often during competitions, the 
horses return late and if there is a medical issue and 
some medication has to be administered with food, 
I am called upon to prepare that. 

I hope that when I leave, I am remembered for my 
dedication and commitment. A good reputation is 
most important to me. 

A DAY IN THE LIFE OF
JAFFER ALI
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HALL OF FAME

2013, Sheikha Latifa Al Maktoum 
with Peanuts de Beaufour

2017, Sheikh Ali Abdulla Al Qassimi 
with Cacharel

2014, Hamad Ali Al Attya with L.B. Casanova

2016, Ales Opatrny with Acovaro 2015, Vladimir Tuganov with Sinfonie 168

2012, Abdullah Al Sharbatly with Larkhill Cruiser 2011, Abdullah Al Sharbatly with Columbia

2010, Abdullah Al Sharbatly with Goldex 2009, Ramzy Al Duhami with Riverstone

2008, Khaled Al Eid with Al Riyadh 2007, HRH Prince Abdullah Bin Miteb Al Saud with Saudia
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DUBAI PONY CLUB
Dubai Pony Club at Emirates 
Equestrian Centre (EEC) was 
established more than 20 years 
ago and has been teaching 
generations of UAE’s young 
equestrians the art of riding and 
horsemanship ever since.

Originally launched by the British Horse Society, 
the Dubai Pony Club at EEC is a certified Pony Club 
Centre and is open to all regular EEC clients aged 
five and above. 

The Pony Club operates a full calendar of events, 
of which the highlight is the season-ending 
Dubai Pony Club Camp where youngsters take 
responsibility for feeding, cleaning and exercising 
their ponies under supervision.

Pony Club instructor, Rosemary George said,
“What the kids seem to enjoy best is just spending 
time with the animals.

“What is special for me is to see how being at the 
Pony Club motivates and encourages children in 
their journey, which begins with learning to sit 
on a horse, ride and trot, all the way through to 
competing in show jumping, dressage and cross 
country. We also support the friendships that they 
build along the way.”

The main focus of Pony Club is to encourage 
children and teenagers to enjoy riding and hone 
their skills in equestrian sport. But equally important 
is the effort to ensure members are competent 
at stable management as well. They are taught 
grooming, mucking out, feeding and watering the 
horses etc. which helps build a special bond with
the horses.

These bonds and friendships are cemented through 
events such as riding lessons on the flat and over 
jumps as well as fun rallies, mounted games, 
treasure hunts and fancy dress. Members can also 
train towards a series of internationally-recognised 
Pony Club exams.

The Dubai Pony Club has more than 40 members, 
and while some children do have their own ponies,
it is not a prerequisite as ponies can be hired at EEC. 

ENQUIRIES
For more information:
Visit www.emiratesequestriancentre.com or
email dubaiponyclub@emiratesequestriancentre.com 
or call +971 50 553 7986 / +971 50 558 7656
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وبالنظر إىل إطالقه في المقام األول من قبل جمعية الخيل 

 البريطانية، يعتبر نادي دبي للمهور مركزاً معتمداً للمهور

 ومتاحاً لجميع عمالء مركز اإلمارات للفروسية ابتداًء من عمر

5 سنوات وما فوق.

وينظم النادي قائمًة كاملًة من الفعاليات أبرزها مخيم نادي 

دبي للمهور، حيث يمكن للصغار تحمل مسؤولية إطعام 

وتنظيف وتدريب المهور تحت إشراف المتخصصين.

وبهذا الصدد، قالت المدربة روزماري جورج: "يبدو أن النشاط 

الذي يستمتع األطفال بممارسته يتمثل بقضاء الوقت مع 

الحيوانات. ومن األمور التي تتسم بأهمية خاصة بالنسبة 

لي هي رؤية كيف يمكن للتواجد في نادي المهور أن يحفز 

ويشجع األطفال عىل المضي قدماً في رحلتهم مع عالم 

الفروسية، والتي تبدأ بتعلم كيفية الجلوس عىل الحصان 

وركوبه وتنتهي بالتنافس في بطوالت قفز الحواجز والترويض 

والسباقات. نحن ندعم أيضاً الصداقات التي يكونها هؤالء 

األطفال طوال هذه المرحلة".

ويتمثل التركيز الرئيس لنادي المهور بتشجيع األطفال 

والمراهقين عىل االستمتاع بركوب الخيل وصقل مهاراتهم 

في رياضة الفروسية. ولكن الجهود المبذولة لضمان كفاءة 

أعضاء النادي في مجال إدارة االسطبل تحمل ذات القدر من 

األهمية؛ إذ يتم تعليمهم كيفية استمالة الخيول وتنظيفها 

وإطعامها وسقايتها وما إىل ذلك. ويساعدهم هذا األمر في 

بناء روابط خاصة مع الخيول.

تأسس نادي دبي للمهور في مركز 

 اإلمارات للفروسية منذ أكثر من

 20 عاماً ليعمل منذ ذلك الوقت

 عىل تثقيف أجيال من فرسان

اإلمارات الصغار حول فنون ركوب 

الخيل والفروسية.

نادي دبي للبوني
وتتعزز هذه الروابط والصداقات من خالل فعاليات كدروس 

ركوب الخيل في المساحات المفتوحة وقفز الحواجز فضالً 

عن التجمعات المرحة واأللعاب التي تتم ممارستها من عىل 

ظهر الخيل ومسابقات البحث عن الكنز والمالبس التنكرية. 

ويمكن لألعضاء خوض تدريبات تخولهم الخضوع المتحانات 

نادي المهور المعترف بها دولياً.

يمتلك نادي دبي للمهور اكثر من 40 عضواً، وفي حين يمتلك 

بعض األطفال مهورهم الخاصة، ال يعتبر هذا األمر بمثابة 

 شرط مسبق إذ يمكن استئجار المهور في مركز

اإلمارات للفروسية.

 للتواصل:

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

www.emiratesequestriancentre.com
أو إرسال بريد إلكتروني إىل العنوان:

 dubaiponyclub@emiratesequestriancentre.com
أو االتصال عىل األرقام التالية:

+971 50 553 7986 / +971 50 558 7656
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لوحة الشرف

2013, Sheikha Latifa Al Maktoum 
with Peanuts de Beaufour

2017, Sheikh Ali Abdulla Al Qassimi 
with Cacharel

2014, Hamad Ali Al Attya with L.B. Casanova

2016, Ales Opatrny with Acovaro 2015, Vladimir Tuganov with Sinfonie 168

2012, Abdullah Al Sharbatly with Larkhill Cruiser 2011, Abdullah Al Sharbatly with Columbia

2010, Abdullah Al Sharbatly with Goldex 2009, Ramzy Al Duhami with Riverstone

2008, Khaled Al Eid with Al Riyadh 2007, HRH Prince Abdullah Bin Miteb Al Saud with Saudia
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جعفر علي
مسؤول التغذية في مركز اإلمارات للفروسية

يوم في حياة

عىل مدى األعوام الـ27 الماضية، توىّل السيد جعفر علي 

مسؤولية إطعام وتغذية 168 من الخيول في مركز اإلمارات 

للفروسية. ويتواجد علي يومياً وعىل مدار الساعة لمعالجة 

أي مشكالت، باإلضافة إىل رعاية الخيول وتلبية احتياجاتها 

كافة. كما ال يدخر أي جهد لمشاركة خبراته العريقة مع المركز؛ 

خصوصاً وأنه يتحىّل بالمؤهالت والمزايا الفريدة التي تجعل 

منه خبير تغذية الخيول المثالي، وهو أمر ينعكس من خالل 

النتائج المميزة التي يحققها أثناء عمله.

ما دورك في مركز اإلمارات للفروسية وما عدد الخيول التي

 تهتم بها؟

تتمحور مهامي حول إعداد الطعام لجميع الخيول الموجودة 

في مركز اإلمارات للفروسّية والبالغ عددها 168. وأستخدم 

لهذا الغرض حوالي 10 أنواع من الحبوب والمكونات المغذية 

التي يتوجب علّي مزجها بطريقة متناسقة لتقديم وجبات 

تلبي االحتياجات الغذائّية لجميع الخيول. وأحرص يومياً عىل 

تقديم 3 وجبات كاملة يُقّدر وزن كل واحدة منها بحوالي 200 

كيلو جرام لجميع الخيول؛ وبالتالي يبلغ وزن الوجبات الثالث 

لجميع الخيول حوالي 600 كيلوغراماً يومياً.

هّل أخبرتنا عن روتين العمل اليومي في المركز، ومتى يبدأ 
وينتهي يوم العمل؟

أستيقظ في الساعة 1:45 صباحاً للبدء بإعداد وجبة الصباح؛ 

وتستمر هذه العملية حتى الساعة 6:00 صباحاً. وبعد ذلك، 

آخذ قسطاً من الراحة لتناول اإلفطار والشاي، ثم أعود للتحقق 

من تزويد اسطبالت الخيول بالكميات الالزمة من الطعام. 

ويبدأ تقديم وجبة الغداء عند حوالي الساعة 8:30 صباحاً 

وتستغرق هذه العملية نحو 3 ساعات. وبعد توزيع الطعام 

عىل الخيول، أباشر تنظيف األدوات التي استخدمتها ثم 

أتوجه لغرفتي آلخذ قسطاً من الراحة لمدة ساعتين؛ ثم أعود 

الحقاً عند الساعة 2:00 ظهراً وأقوم بجولة في االسطبالت، 

وتقديم وجبات صغيرة للمهور.

 وفي الساعة 4:30 عصراً، يبدأ التحضير لتقديم الوجبة

 األخيرة من اليوم؛ وبذلك ينتهي رسمياً يوم عملي عند الساعة

8:30 مساًء. ولكنني أحرص دائماً عىل البقاء مستعداً لتقديم 

 أي خدمات ضرورية للخيول التي تعود في وقت متأخر

من المنافسات.

ما الواجبات الملقاة عىل عاتقك خلل بطولة دبي الدولية 

قفز الحواجز؟

 خالل الفعاليات الرئيسية للبطولة، يتم نقل بعض خيول

مركز اإلمارات للفروسية إىل منطقة مخصصة عىل بعد أميال 

قليلة؛ وهناك أتابع مهامي في عملية إطعام الخيول، ثم أعود 

مجدداً إىل مواصلة عملي في المركز.

هل يختلف طعام خيول قفز الحواجز عن غيرها من الخيول؟

نعم، الخيول التي تشارك في منافسات قفز الحواجز تتطلّب 

أطعمًة خاصة تحوي عىل كمياٍت إضافية من المواد المغذية 

التي تضمن لها إنتاج الطاقة الالزمة لتقديم أداٍء استثنائي 

خالل المنافسات.

كيف تصف علقتك بالخيول؟

تدرك الخيول جيداً أنني المسؤول عن تقديم الوجبات 

واألطعمة لها. فإذا ما تأخرت قليالً عىل وقت الوجبة، تبدأ 

الخيول بإصدار أصوات صهيٍل مرتفعة كما لو أنها تطلب مّني 

اإلسراع بإطعامها؛ كما تبدي الخيول ولعاً كبير بي وأنا أبادلها 

نفس األمر أيضاً. ولم يسبق لي اإلصابة بأي أذى من الخيول، 

 فكل ما يتطلّبه األمر هو توخي الحذر والحيطة عند

التعامل معها.

 

 منذ متى تتوىل هذه المهمة، وما الذي دفعك للنتقال

إىل دبي؟

لقد مضى حوالي 30 عاماً عىل انتقالي من مدينة تشيناي 

الهندية إىل دبي؛ وكنت بحاجة ماسة لمصدر دخل لتلبية 

احتياجات عائلتي. وقد شكل االنتقال إىل دبي والعمل لدى 

مركز اإلمارات للفروسية قراراً مصيرياً في حياتي؛ حيث 

تمكّنت من تلبية المتطلبات المالية لزوجتي وبقية أفراد 

العائلة الذين يعيشون في تشيناي.

ما هو الجانب األكثر تميزاً في عملك، وما أكبر التحديات 
التي تواجهها؟

أتواجد طوال الوقت في المركز إلنجاز أي مهمة تُطلب مّني. 

وغالباً ما تعود الخيول إىل االسطبالت في وقت متأخر 

أثناء المنافسات؛ ويتواصل معي مسؤولة االسطبالت عند 

مصادفة أي مشكلة طبية تتطلب مزج بعض األدوية مع 

الطعام. وأتمنى حينما أتقاعد من عملي أن يذكرني الجميع 

بالخير وخصوصاً التزامي وتفاني الكبير بالعمل؛ فالسمعة 

الطيبة هي جّل اهتمامي في العمل.
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مسابقة التصوير الفوتوغرافي

التاريخ: السبت، 20 يناير، 2018

 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

 •
 •

شارك في مسابقة مركز اإلمارات للفروسية األوىل للتصوير الفوتوغرافي خالل 

بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز.

المركز األول 2,500 درهم

المركز الثاني 1,500 درهم

المركز الثالث 1,000 درهم 

الشروط واألحكام:

الجوائز:

المشاركة مفتوحة أمام مواطني الدولة والمقيمين والزوار

سيتم اإلعالن عن الفائزين بالمسابقة يوم السبت الموافق 20 يناير 2018

يجب أن تكون المشاركة متوافقة مع قفز الحواجز

يجب عىل الصور أن تؤخذ خالل بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز

تعتبر المشاركة في المسابقة تصريحا بالموافقة عىل جميع الشروط واألحكام  

يسمح للمشاركين بتقديم  3 صور كحد أقصى

تقبل الصور  فقط  عىل العنوان التالي

DubaiCSI-W@emiratesequestriancentre.com
يجب أن تكون الصور المشاركة ذات جودة عالية قابلة للنشر وأن ال يقل حجمها عن 2 ميجابايت

عىل المتسابقين مراعاة المعايير األخالقية والقانونية في الصور المقدمة وأال تتضمن أية إساءة 

أو خرق لحقوق االنسان
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الشيخة لطيفة آل مكتوم
تعتبر الشيخة لطيفة آل مكتوم واحدًة من أبرز الفارسات 

الملهمات وأكثرهن تميزاً بال منازع في رياضة قفز الحواجز 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. حيث استطاعت وضع 

بصمتها المميزة في العديد من المسابقات المحلية والدولية، 

بما فيها دورة األلعاب اآلسيوية، واألهم من ذلك، األلعاب 

األولمبّية. ومن خالل نجاحاتها االستثنائّية، وتفانيها منقطع 

النظير وتحلّيها بالقيم األخالقية الرفيعة لهذه الرياضة، نجحت 

الشيخة لطيفة في إلهام الشباب اإلماراتيين، وخاصة النساء، 

وتشجيعهم عىل العمل بجد إلحداث تأثير إيجابي وملموس 

في هذه الرياضة عىل الساحة المحلية والعالمية.

وتجلّت اللحظة األبرز في حياة الشيخة لطيفة عندما أصبحت 

سفيرًة للمرأة اإلماراتية في رياضة قفز الحواجز؛ وذلك بعد 

أن أحرزت المركز الثالث في الجولة التأهيلية )لألفراد( خالل 

منافسات بطولة قطر الدولية السابعة لقفز الحواجز، مما أتاح 

لها التأهل إىل أولمبياد بكين 2008.

كما وتعد الشيخة لطيفة منافساً قوياً في مسابقات قفز 

الحواجز المحلّية، وقد بدأت بإحراز النجاحات منذ سٍن مبكرة 

بعد أن فازت في بطولة اإلمارات لقفز الحواجز التي أقيمت 

في أبوظبي عام 2003، وكان عمرها آنذاك لم يتجاوز 18 عاماً.

وفي عام 2006، استطاعت الشيخة لطيفة تحّدي التوقعات 

ومساعدة دولة اإلمارات للفوز بالميدالية البرونزية للفرق 

في دورة األلعاب اآلسيوية في قطر، وذلك بعد تحقيق أداء 

استثنائي تفّوق عىل فرق بلدان أكثر خبرة وتمرساً في رياضة 

الفروسية مثل قطر وماليزيا واليابان.

وقد تجلّت أوىل المشاركات األولمبّية للشيخة لطيفة 

من خالل أولمبياد بكين 2008؛ ورغم أنها لم تحصد أي 

ميدالية، ولكنها عادت إىل اإلمارات مرفوعة الرأس بعد أن 

حققت هدفها في تعزيز صورة ومكانة المرأة اإلماراتية خالل 

مشاركتها في أهم األحدث الرياضية عىل مستوى العالم.

وفي عام 2009، شاركت الشيخة لطيفة في 45 مسابقة في 

كٍل من إسبانيا وفرنسا واإلمارات العربية المتحدة، وحققت 

نجاحات ونتائج مثيرة لإلعجاب. وقد شكلت هذه اإلنجازات 

مصدر إلهام ساعد الشيخة لطيفة عىل تحقيق أداٍء متميز 

في دورة األلعاب اآلسيوية 2010 بمدينة جوانجتشو؛ حيث 

فازت بميدالية فضية )لألفراد(، كما ساعدت الفريق اإلماراتي 

عىل الفوز بالميدالية الفضّية أيضاً. وفي عام 2015، أضافت 

الشيخة لطيفة إنجازاً جديداً إىل مسيرتها من خالل إحراز الفوز 

في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز 

الُمصّنفة من فئة الخمس نجوم.

وتجدر اإلشارة إىل أن الشيخة لطيفة تتلقى التدريب حالياً 

عىل يد كٍل من الفارس األولمبي السابق رمزي بن حمد 

الدهامي، والذي كان جزءاً من الفريق الحاصل عىل الميدالية 

البرونزية؛ والفارس األلماني لودجر بيربام، والذي حصل عىل 

العديد من الميداليات الذهبية وعىل اللقب األول

 في منافسات كأس العالم لقفز الحواجز التابعة لالتحاد

الدولي للفروسّية.
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جلف نيوزعزيزي للتطوير العقاري

تأسست شركة عزيزي للتطوير العقاري عام 2007 كذراع 

التطوير العقاري التابعة لمجموعة عزيزي. وساهمت خبرتها 

المتنوعة في سوق العقارات بوصول قيمة محفظتها الحالية 

في دبي إىل 5.45 مليار دوالر مع أكثر من 100 مشروع 

بمختلف مراحل التطوير. ولعبت الشركة دوراً فعاالً في تطوير 

مجموعة من أهم المشاريع العقارية دبي.

وتتميز الشركة عن غيرها من شركات التطوير في السوق 

بحقيقة أنها شركة مدفوعة باإلنشاءات مع تركيز قوي عىل 

التسليم في المواعيد المحددة. وتنتشر مشاريع الشركة 

عىل مجموعة من أفضل المواقع، وتتميز بمعايير المعيشة 

المجتمعية األكثر تفرداً لتصبح بالتالي بمثابة وجهات عصرية 

ال تضاهى بالنسبة للعمالء.

وعالوًة عىل ذلك، تعتبر الشركة واحدًة من قلة شركات 

التطوير العقاري التي تستثمر أسهمها الخاصة في المشاريع 

تعتبر عزيزي للتطوير العقاري شركة 

تطوير عقاري سريعة النمو وحائزًة عىل 

عديد الجوائز وتعمل في دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة منذ أكثر من عقد

من الزمن.

جلف نيوز هي صحيفة صادرة عن شركة 

النسر للنشر وتعتبر أهم منشورات 

شركة جي إن ميديا.

قبل إطالقها. ويؤدي هذا األمر بطبيعة الحال إىل تحقيق 

المزيد من االستقرار لمشاريعها وتعزيز مستويات الشفافية 

 بين الشركة وعمالئها وغيرهم من أصحاب المصلحة في

نهاية المطاف.

وحصلت شركة عزيزي للتطوير العقاري عىل جائزة مطور 

العام خالل حفل توزيع جوائز االبتكار في مجال البناء لمنطقة 

الشرق األوسط مرتين متتاليتين عامي 2016 و2017. وتعتبر 

هذه الجائزة بمثابة شهادة واضحة عىل ما تحققه الشركة من 

نمو واسع النطاق ومدفوع باالبتكار وخدمة العمالء والتركيز 

المستمر عىل بناء المشاريع وتسليمها للعمالء.

 وبين عامي 2013 و2017، أطلقت الشركة أكثر من

40 ألف وحدة في جميع أنحاء دبي. وتنتشر هذه الوحدات 

عىل مشاريع الميدان ونخلة جميرا ومدينة دبي للرعاية 

الصحية والفرجان وجبل علي.

ويتألف المشروعان األكثر طموحاً للشركة حتى اآلن عزيزي 

ريفييرا وعزيزي فيكتوريا من 13 ألف و30 ألف شقة عىل 

التوالي، ويقع المشروعان ضمن مشروع ميدان الرئيسي – 

موقع مستقبلي لواحد من أكبر مراكز التسوق في المدينة 

وبرج مميز يهدف ألن يكون أطول األبراج السكنية في العالم.

ويستمد مشروع  تطوير قناة عزيزي ريفييرا في ميدان ون 

بقيمة 12 مليار اإللهام من الريفييرا الفرنسية مع الشوارع 

والواجهة المائية ومرافق تناول الطعام والترفيه الفاخرة.

ويقع مشروع عزيزي فيكتوريا األحدث بالنسبة للشركة ضمن 

مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – المنطقة السابعة، بحجم 

يبلغ ضعف حجم مشروع عزيزي ريفييرا. وصمم المشروع 

لتوفير تجربة معيشة رائعة بحق مع ما ينطوي عليه من 

مرافق مجتمعية معززة كالمؤسسات التعليمية ومؤسسات 

التجزئة الراقية ومساحات الضيافة ومساحات االستجمام في 

الهواء الطلق.

وبمجرد اكتمالها، ستوفر هذه المشاريع نمط حياة مجتمعي 

ال مثيل له ضمن مشاريع للشركات األخرى التي تعمل ضمن 

المواقع األكثر كثافًة حول المدينة.

وتلتزم الشركة بدعم نمو الرياضات في دولة اإلمارات 

وخارجها. ففي عام 2017، أصبحت الشركة الراعي الرسمي 

لبطولة كأس دبي العالمي الشهيرة وبطولة توسكانا إنديورانس 

اليف ستايل للتحمل. لتعزز بذلك من قوة عالقاتها مع ميدان. 

وتعتبر شركة عزيزي الراعي الرئيسي لنادي شباب األهلي دبي 

لكرة القدم، وهو أحد أنجح أندية اللعبة في دولة اإلمارات.

وستقوم شركة عزيزي برعاية بطولة دبي لقفز الحواجز، وتفتخر 

 الشركة بهذا االرتباط األول مع هذه الفعالية المميزة في

عالم الفروسية.
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تعتبر شركة جي إن ميديا واحدًة من أكبر مؤسسات الوسائط 

المتعددة وأكثرها تقدماً في المنطقة الخليجية، مع أنشطة 

تمتد من وسائل اإلعالم المطبوعة وصوالً إىل وسائل اإلعالم 

الرقمية والتوزيع. وتشتمل الوحدات العاملة تحت مظلة 

الشركة عىل مجموعة من الصحف والمجالت ووسائل اإلعالم 

الرقمية وشركات النشر والطباعة التجارية والمنشورات 

المتخصصة والتوزيع.

وتتميز جميع منتجات جي إن ميديا بكونها رائدًة في مجاالت 

تخصصها. وتشتمل قائمة الصحف التابعة للشركة عىل كل 

من جلف نيوز وتابلويد وويكيند ريفيو وكالسيفايدز وجوبز 

آند كاريرز وريزدنشال بروبرتيز وكوميرشال بروبرتيز وفريهولد 

وإكسبرس. بينما تشتمل قائمة المجالت التابعة لها عىل 

كل من بيبي آند تشايلد وسيتزن كيه وفرايدي وإنسايد آوت 

وبروبرتي ويكلي وووتش تايم وويلز. وباإلضافة عىل ذلك، 

تقوم الشركة سنوياً بنشر أكثر من 100 عنوان من المالحق 

والمطبوعات التعاقدية التي تغطي مختلف مجاالت القطاع.

ومن شأن جوانب كالصحافة الديناميكية والتفاعل مع القراء 

ومزايا المشتركين والحلول المخصصة للتسويق المباشر 

والشبكة األكبر لتوزيع وسائل اإلعالم المطبوعة في دولة 

اإلمارات وأسعار اإلعالن التنافسية أن تمنح أذرع الشركة ريادًة 

ال مثيل لها عىل الصعيدين التجاري واالجتماعي في المنطقة.

وتأكدت هذه الحقيقة من خالل عمليات التدقيق التي أجرتها 

شركة BPA Worldwide لفترة األشهر الستة المنتهية في 

يونيو 2017، والتي أكدت عىل متوسط تداول يومي بواقع 

 93،020؛ إىل جانب دراسة إبسوس ميديا سي تي –

إن آر إس – اإلمارات – لعام 2016. وفي الواقع، تصل 

صحيفة جلف نيوز إىل عدد أكبر من القراء قياساً بجميع 

الصحف األخرى الناطقة باللغة اإلنجليزية مجتمعة. وتشتمل 

قائمة وسائل اإلعالم اإللكترونية التابعة للمجموعة عىل موقع 

gulfnews.com الذي يبلغ متوسط عدد الزيارات الشهرية 
الخاص به حوالي 32 مليون مشاهدة شهرياً. وباإلضافة عىل 

ذلك، تشغل جي إن ميديا موقع getthat.com المتخصص 

باإلعالنات المبوبة لقطاعات العقارات والمحركات والوظائف 

واإلعالنات المبوبة العامة.

وتمتلك صحيفة جلف نيوز جمهوراً كبيراً عىل قنوات التواصل 

االجتماعي يزيد عن 2.8 مليون شخص. وتظهر التحليالت 

المستقلة التي أجرتها شركة Effective Measure بأن موقع 

gulfnews.com يعتبر أبرز مصادر األخبار عىل شبكة اإلنترنت 
قياساً بنظرائه المحليين. كما تتمتع منصات وسائل التواصل 

االجتماعي التابعة للمجموعة من أمثال فيسبوك وتويتر 

وإنستاجرام ورسائل األخبار العاجلة والتطبيقات المختلفة 

وجي إن تي في وجلف نيوز آت ميد داي )مباشرًة من غرفة 

األخبار( بنشاط كبير.

ويوفر قسم الطباعة التجارية في شركة جي إن ميديا أكثر 

خدمات الطباعة اللوحية غير المباشرة )األوفست( والطباعة 

الرقمية تطوراً من الناحية التكنولوجية للعناوين الخاصة 

بالمجموعة ومنشورات األطراف الثالثة إىل جانب متطلبات 

الطباعة والقرطاسية.

باعتبارها تحظى بدعم شبكة التوزيع األكبر في جميع أنحاء 

اإلمارات، تضمن جي إن ميديا توصيل جميع هذه المنتجات 

إىل وجهتها بصورة تتسم بالفعالية والكفاءة. كما تمتلك 

الشركة قسماً ناجحاً للتسويق المباشر يلبي احتياجات أنشطة 

التسويق عبر مختلف الوسائط األخرى.

ويعتبر ريتش REACH فريقاً متخصصاً يضمن أفضل 

المواهب في مجال التحرير والوسائط المتعددة بالمحتوى 

الخاص بالعالمة التجارية، ويجمع هذا الفريق جمهور أضخم 

من 4.2 مليون شخص. ويعمل القسم مع العمالء عىل 

صياغة المفاهيم وابتكار وتسليط الضوء عىل عالماتهم 

التجارية عبر الوسائط المطبوعة والرقمية واالجتماعية.

وجنباً عىل جنب مع هيمنتها عىل القطاع، تتبوأ جي إن ميديا 

موقعاً ريادياً من الناحية االجتماعية والثقافية من خالل 

رعايتها لكافة الفعاليات المحلية والدولية تقريباً سواء كانت 

رياضيًة أو تجاريًة أو اجتماعية.

وترتبط صحيفة جلف نيوز ببطولة دبي لقفز الحواجز منذ 

تأسيسها، كما أنها تفتخر بدعم هذه الفعالية المرموقة مرًة 

أخرى هذا العام.
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تعتبر لونجين الشريك الرسمي وضابط طيران اإلمارات أكبر ناقلة دولية في العالم، تخدم رحالتها 156 وجهة في 84 دولة.

الوقت الرسمي والساعة الرسمية 

 لقياس الوقت في بطولة دبي

لقفز الحواجز.

لونجينطيران اإلمارات
شركاؤنا 

 يتكون أسطول طيران اإلمارات من 270 طائرة حديثة،

A380 وهي أكبر مشّغل في العالم لطائرات اإليرباص 

 والبوينج 777، ولديها طلبيات مؤكدة لشراء 242 طائرة

أخرى تزيد قيمتها عىل 95 مليار دوالر أميركي.

وتعد طيران اإلمارات واحدة من أشهر العالمات التجارية 

في صناعة الطيران، وذلك بفضل وسائل الراحة الفاخرة، 

واألطعمة الشهية المستوحاة من مختلف المناطق، ونظامها 

الفريد للمعلومات واالتصاالت والترفيه الجوي ice الحائز 

جوائز عالمية، وحفاوة الضيافة التي ال تضاهى من أفراد أطقم 

الخدمات الجوية الذين ينتمون إىل أكثر من 130 جنسية 

ويتحدثون مختلف اللغات. ونالت طيران اإلمارات مئات 

الجوائز العالمية بفضل جودة خدماتها وتميز منتجاتها، بما في 

ذلك "افضل ناقلة جوية في العالم" ضمن جوائز تريب أدفايزر 

 للناقالت الجوية العالمية 2017، التي تمنح نتيجة

الختيار المسافرين.

وتساهم قائمة المناسبات والبطوالت الرياضية والثقافية 

الواسعة، التي ترعاها الناقلة، في جمع الناس وإتاحة فرص 

أمامهم الكتشاف ومشاركة تجارب مثيرة واالستمتاع بها. 

وتشمل الرعايات عدداً من أشهر وأقوى أندية كرة القدم، مثل 

أرسنال وريال مدريد وإيه سي ميالن، وباريس سان جيرمان 

وهامبورغ وبنفيكا ونيويورك كوزموس، حيث يظهر شعار 

الناقلة Fly Emirates عىل قمصان هذه الفرق.

وتشمل الرياضات األخرى التي ترعاها طيران اإلمارات 

 سباقات الخيل (كأس دبي العالمي وفريق غودولفين)،

التنس (ATP وورلد تور، والبطولة األميركية المفتوحة والبطولة 

الفرنسية المفتوحة والبطولة األسترالية المفتوحة، الغولف 

(جولة موانئ دبي العالمية، والجولة األوروبية)، الكريكيت 
(جميع بطوالت االتحاد الدولي للكريكيت وحكام االتحاد 
الدولي)، الرجبي (بطولة طيران اإلمارات لسباعيات دبي 

للرجبي، وسباعيات كيب تاون، وكأس العالم للرجبي، وحكام 

ومسؤولي اتحاد الرجبي العالمي)، سباقات الزوارق (فريق 

طيران اإلمارات نيوزيلندا) والفورموال ون (شريك عالمي).

تأسست شركة لونجين عام 1832 في سانت ايمييه 

بسويسرا، وتمتلك الشركة تقاليداً عريقًة تبدو واضحًة بصورة 

جلية من خالل أناقة وتميز منتجاتها. وتمتلك عالمة الساعات 

السويسرية خبرة عىل مدار أجيال متعاقبة باعتبارها ضابط 

الوقت الرسمي في البطوالت العالمية وشريكة للعديد من 

االتحادات الرياضية الدولية.

ومنذ الربع األخير للقرن التاسع عشر، تعمل العالمة عىل 

تطوير التكنولوجيا لمواكبة تخصصات واستخدامات التوقيت 

المختلفة وفق مستويات عالية من الدقة، فضالً عن إنتاج 

 الساعات وأجهزة تسجيل الوقت للعديد من المسابقات.

وقد حصدت الشركة خبرة واسعة في مجال األنشطة الرياضية 

عىل جميع المستويات التنافسية. 

واليوم، تتابع لونجين تخصصها في مجال ضبط الوقت 

للفعاليات الرياضية، في رياضات الفروسية )منافسات قفز 

الحواجز واالستعراض والترويض وركوب الخيل وسباقات 

السرعة والتحمل(؛ والجمباز )الجمباز الفني واإليقاعي(؛ 

والرماية والتزلج وبطولة روالن جاروس للتنس.

وبدأ شغف لونجين برياضة الفروسية منذ عام 1878، بعد 

أن قامت بإنتاج تحفة فنية تمثلت بساعة نقش عليها رسم 

فارس مع جواده، لتبني وعىل مر السنين عالقة قوية وطويلة 

األمد مع رياضة الفروسية. وفي عام 1912، أبرمت شراكتها 

األوىل مع بطولة دولية لقفز الحواجز. 

وفي الوقت الحالي، تعتبر عالمة الساعات السويسرية العباً 

رئيسياً في عالم الرياضات الفروسية. وفيما يتعلق بقفز 

الحواجز، تعتبر لونجين الشريك الرئيسي األول وضابط الوقت 

الرسمي والساعة الرسمية لقياس الوقت لالتحاد الدولي 

للفروسية )FEI( وتم إطالق اسمها في بطولة كأس العالم لقفز 

الحواجز والتصنيف العالمي، وللمرة األوىل هذا العام، كأس 

األمم لقفز الحواجز والتي ينظمها االتحاد الدولي للفروسية.

وإىل جانب بطولة دبي لقفز الحواجز، تلتزم لونجين بمجموعة 

أخرى من الفعاليات والمسابقات من أمثال بطولة كأس 

رئيس الدولة لقفز الحواجز من لونجين وجولة لونجين 

العالمية وجولة لونجين الصينية وبطولة لونجين بكين ماسترز 

للفروسية وجائزة لونجين الكبرى وبطولة لونجين ماسترز هونج 

كونج وبطولة لونجين ماسترز باريس وبطولة لونجين ماسترز 

نيويورك ودوري اإلمارات – لونجين لقفز الحواجز وعرض 

لونجين أثينا أوناسيس للخيول وبطولة لونجين CSI بازل 

وعرض هامبتون كالسيك للخيول.

وباعتبارها عضواً في مجموعة سواتش، العالمة العالمية 

الرائدة في تصنيع الساعات، تمتلك لونجين حضوراً قوياً في 

أكثر من 150 دولًة حول العالم.
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خدماتنا
يعدُّ مركز اإلمارات للفروسية منشأة رفيعة المستوى تتيح كل ما يحتاجه الفرسان 

والخيول من خدمات ورعاية.

يعدُّ مركز اإلمارات للفروسية وجهة ركوب الخيل وتعليم 

الفروسية الوحيدة في الشرق األوسط الحائزة عىل اعتماد 

الجمعية البريطانية للخيول )BHS(، إذ يتيح أعىل مستويات 

العناية بالخيول، مع اشتماله عىل مجموعة من الخيول 

والمهور المخّصصة للتدريب عىل الركوب، وينظم 35 حدث 

من الفعاليات كل موسم، بما يشمل القفز والترويض. 

ويقصد المركز أكثر من 250 طالب أسبوعياً لتعلم الفروسية 

عىل أيدي مدربين متخصصين يجيدون التعامل مع كافة 

المستويات، من المبتدئين وحتى المتقّدمين. كما ينظم 

المركز جوالت صحراوية وجوالت عىل متن المهور للصغار.

وتحفل أجندة فعاليات مركز اإلمارات للفروسية طوال 

الموسم بمناسبات مثل قفز الحواجز، والترويض، والتي 

تتراوح ما بين االستعراضات التدريبية والمنافسات الدولية 

المرموقة مثل بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز.

ويحتضن مركز اإلمارات للفروسية منذ أكثر من 30 عاماً 

نادي دبي للمهور، والذي يقّدم دروس الفروسية في ميدان 

قفز الحواجز، إىل جانب دروس العناية بالخيول، وركوب 

الخيل، وبرنامج اعداد الفرسان، فضالً عن الفعالية السنوية 

األبرز “مخيم نادي المهور”. كما بإمكان الصغار تقديم سلسلة 

 امتحانات الفروسية في النادي، والمعترف بها في شتى

أنحاء العالم. 

مطعم ‘آرينا’

يتمتع المطعم بموقع متمّيز عىل مقربة من المضمار، ليتيح 

فرصة االستمتاع بالفعاليات والمنافسات من قلب الحدث، 

مع تقديم مأكوالت ومشروبات في منطقة العائالت في 

 المساحة الخضراء. ويتوىل منتجع وسبا باب الشمس

 تقديم مختلف الخدمات عبر باقات تبدأ أسعارها من

304.50 درهم إماراتي.

منافذ المأكوالت والمشروبات

يشتمل المكان عىل عدد من المنافذ المختصة بتوفير 

المأكوالت والمشروبات والوجبات الخفيفة عىل مدى األيام 

الثالثة للفعالية.

دخول الفعالية

يمكن دخول الفعالية مجانياً طوال أيامها الثالثة.

 للمزيد من المعلومات،
www.emiratesequestriancentre.com :يرجى زيارة الموقع

أو مراسلتنا عىل البريد اإللكتروني:

 info@emiratesequestriancentre.com
أو االتصال بنا عىل الرقم: 7986 553 50 971+
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برنامج البطولةالمسؤولون الرسميون
 أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة دبي لقفز الحواجز

 العميد خبير محمد عيسى العظب - المدير العام لنادي

دبي للفروسية

السيد حمد الشامسي - مدير البطولة

السيدة طاهرة أحمد - منظم

السيد راجو بيني - المحاسب

السيد فهد أبو سعدة - المحاسب

السيد مايكل أدولفسون - المدير اإلعالمي

السيدة روشني جاياكريشنان - المسؤول االعالمي

السيدة كلير جراي - الرعاية

السيدة شانيل فان شالكويك - الرعاية

السيدة لورين إجيلسكي - التسويق

السيدة سوزي مورجان - التسويق

السيدة نيرماال ليستاري - منظم

لجنة التحكيم 

السيد خليل إبراهيم )اإلمارات( - رئيس اللجنة

السيد حسن موسى )اإلمارات(

السيدة ليزا حارب )اإلمارات(

السيد ياب مو سون )ماليزيا(

الحكم األجنبي )يتم تعيينه من قبل االتحاد الدولي 

للفروسية(

اندريس روهنير )سويسرا(

لجنة االستئناف

السيد حسام زميط )ليبيا( - رئيس اللجنة

السيد نيكوالس بروكس )بريطانيا(

السيد محفوظ طالب )المملكة العربية السعودية(

 مصمم مسار الحواجز

السيد روبرت إليس )بريطانيا( - مصمم المضمار

السيد برناردو كوستا كابرال )البرتغال(

السيد يوسف المحمودي )اإلمارات(

السيد علي الدليمي )العراق(

السيد تركي المقبل )المملكة العربية السعودية(

السيد علي فاروق )العراق(

المشرفون

السيد علي مهاجر )إيران( - كبير المشرفين

السيدة لين الرضا )اإلمارات(

السيد عبدالرؤوف محمد )اإلمارات(

السيد أحمد الشامسي )اإلمارات(

السيد محمد منصور )مصر(

السيدة أولجا ماريا )كولمبيا(

 المشرف األجنبي )يتم تعيينه من قبل االتحاد

الدولي للفروسية(

السيد ديناريو سيرومينيو )البرتغال(

المندوب البيطري للتحاد الدولي للفروسية

 الدكتور أنس حسن )األردن(

 الطبيب البيطري المعالج خلل العرض

 الدكتورة كريستينا جارسيا كانتو )المكسيك(

الدكتور رودريجو مونيفار )إيطاليا(

أحذية الخيول

السيد توم رونالز

مدير االسطبلت الدولية

السيدة كريستين خيرهللا

 مدير االسطبلت المحلية

السيدة ليليان ستيرنفاد

السيدة جنيفر فورد

السيدة كلير سابير

المذيع

السيد ستيفن وايلد )بريطانيا( - اللغة اإلنجليزية

السيدة مريم ال علي )اإلمارات( - اللغة العربية

السيدة علياء المرزوقي )اإلمارات( - اللغة العربية

ضبط الوقت ولوحة النتائج

لونجين

فعالية ترفيهية

 الفرقة الموسيقية في شرطة دبي

)CSI5*-W( 04:00 مساًء - الشوط الثامن 

كأس عزيزي الذهبية برعاية عزيزي للتطوير العقاري

 مجموع الجوائز: 92,100 يورو

اليوم الثالث

السبت، 20 يناير، 2018
ً  االفتتاح: 09:00 صباحا

)CSI2*( 09:00 صباحاً - الشوط التاسع 

الجائزة الكبرى برعاية نادي دبي للفروسية

 مجموع الجوائز: 30 ألف يورو

فعالية ترفيهية

7Z عرض الخيول الترفيهي 

)CSI5*-W( 12:00 ظهراً - الشوط العاشر 

 كأس لونجين لتجميع النقاط برعاية لونجين

 مجموع الجوائز: 28,700 يورو

فعالية ترفيهية

 عرض سكاي دايف

)CSI5*-W( 06:00 مساًء - الشوط الحادي عشر 

الجائزة الكبرى برعاية طيران اإلمارات 

 مجموع الجوائز: 143,800 يورو

فعالية ترفيهية

الفرقة الموسيقية في شرطة دبي

 توزيع جوائز الفارس األفضل
*CSI2 و CSI5*-W لفئتي

برعاية مركز اإلمارات للفروسية

الفارس األفضل
 قيمة الجائزة: 5 آالف درهم

الفارس اإلماراتي األفضل

قيمة الجائزة: 5 آالف درهم

اليوم األول

الخميس، 18 يناير، 2018 
ً  االفتتاح: 09:00 صباحا

)CSI2*( 09:00 صباحاً - الشوط األول 

جولة من مرحلتين برعاية مركز اإلمارات للفروسية 

مجموع الجوائز: 9 آالف يورو

)CSI2*( 12:00 ظهراً - الشوط الثاني 

كأس عزيزي للسرعة برعاية عزيزي للتطوير العقاري 

كأس سبيد ستيكس في نادي اإلمارات للفروسية

 مجموع الجوائز: 12 ألف يورو

 فعالية ترفيهية

عرض الكالب البوليسية

 الفرقة الموسيقية في شرطة دبي

)CSI5*-W( 03:00 مساًء - الشوط الثالث 

كأس ميدان ويلكم ستيكس برعاية مؤسسة ميدان

 مجموع الجوائز: 28,700 يورو

 فعالية ترفيهية

7Z عرض الخيول الترفيهي 

)CSI5*-W( 06:00 مساًء - الشوط الرابع 

لونجين – تصفيات كأس العالم برعاية لونجين

 مجموع الجوائز: 92,100 يورو

اليوم الثاني

الجمعة، 19 يناير، 2018
ً  االفتتاح: 08:00 صباحا

)CSI2*( 08:00 صباحاً - الشوط الخامس 

مركز اإلمارات للفروسية للسرعة

 مجموع الجوائز: 11 ألف يورو

)CSI2*( 10:00 صباحاً - الشوط السادس 

جولة من مرحلتين برعاية طيران اإلمارات

 مجموع الجوائز: 13 ألف يورو

فعالية ترفيهية

 خيول فرقة إدارة الخيالة في شرطة دبي

)CSI5*-W( 02:00 مساًء - الشوط السابع 

كأس جلف نيوز برعاية جلف نيوز

مجموع الجوائز: 25,500 يورو
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وبطبيعة الحال، مع منح فئة 5 نجوم )CSI5*-W( للبطولة 

سيتضمن زيادة كبيرة في القيمة النقديّة لجوائزها والتي 

ستصل إىل 2 مليون درهم إماراتي، األمر الذي سيعزز وتيرة 

المنافسة بين جميع المتسابقين. وسيتاح للجمهور فرصة 

قّيمة لمتابعة أعىل درجات المنافسة الشّيقة، إضافة إىل 

تشجيع أمهر الفرسان المحليين والدوليين الذين يمتطون 

أروع الخيول.

وتعتبر فئة )CSI5*-W( إنجازاً مهماً يضمن تحديد المشاركين 

 المؤهلين للتنافس في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز

)التي ينظمها االتحاد الدولي للفروسّية(؛ وسيتركز االهتمام 
 في هذه المناسبة عىل األداء المتميز للفرسان الُمتدّربين

 في مركز اإلمارات للفروسية ضمن منتخب اإلمارات

لقفز الحواجز.

نرحب بالسادة الجمهور والمشجعين والمتنافسين في 

هذه البطولة السنويّة التي تحظى بمكانة دولية مرموقة.

يرحب مركز اإلمارات للفروسية واللجنة الُمنّظمة لبطولة دبي 

لقفز الحواجز بالسادة الجمهور والمشجعين والمتنافسين في 

هذه البطولة السنويّة التي تحظى بمكانة دولية مرموقة، والتي 

 ،)CSI5*-W( نفخر اليوم بحصولها عىل تصنيف فئة 5 نجوم

 والتي تعتبر أرفع فئٍة عىل مستوى مسابقات قفز الحواجز

في العالم.

وتعد هذه المسابقة منافسة موسمية رائدة ومحطة مميزة 

عىل أجندة بطوالت الدوري العربي للفروسية؛ حيث تشهد 

مشاركة أبرز المنافسين الدوليين من دول مجلس التعاون 

الخليجي وشتى أنحاء العالم. ونؤكد أن منح فئة 5 نجوم 

)CSI5*-W( يعني أن البطولة باتت مؤهلة الستضافة أفضل 
المنافسين والمخضرمين في عالم الفروسية، وهذا من شأنه 

أن يعطي الفرسان المشاركين دافعاً أكبر لتقديم أفضل ما 

عندهم خالل البطولة.

  الكلمة الترحيبية
وسيتمحور تركيز المتنافسين المحليين حول التحلّي بالعزيمة 

والثبات واإلصرار عىل الفوز؛ وهو ما سيتجىّل بوضوح من 

خالل األداء المتمّيز والعمل الجاد والدؤوب لفريق دبي لقفز 

الحواجز، والذي يضم عبدهللا المري، أحمد فلكناز، وعمر 

خوري، ومحمد كتيت وعارف أهلي، وذلك تحت قيادة 

المدّربة آليس ديباني، الفارسة األولمبّية السابقة التي التزمت 

عىل مدى أكثر من 10 سنوات بتوظيف خالصة خبراتها 

لتنشئة أفضل الخيول عالمية المستوى وتدريب الفرسان.

كما سننّظم جلسة حوارية مع مسؤول تغذية الخيول 

المخضرم جعفر علي، والذي يعمل مع مركز اإلمارات 

للفروسية منذ ما يقارب 30 عاماً.

 ونؤكد أن افتتاح األرضية الجديدة من نوع

)silica sand Arena grip( خالل العام الماضي يجعل من 
ارضية الميدان لدينا واحدًة من أفضل االرضيات الخاصة 

بقفز الحواجز في العالم؛ والشك أن هذه الخطوة ستلعب دوراً 

مهماً خالل تنظيم منافسات بطولة دبي لقفز الحواجز )فئة 

CSI5*-W(، حيث ستضمن أعىل مستويات السالمة واألداء 
المثالي للخيول في كافة مساقات المنافسات، والتقليل من 

مخاطر الحوادث عىل الخيول والفرسان.

عىل مدى 3 أيام، ستتيح بطولة دبي لقفز الحواجز للمشجعين 

والجمهور والفرسان الجدد فرصة التقرب من هذه الرياضة 

المتميزة وعيش الحماس، والتعرّف أكثر عىل منافساتها 

ومعاييرها كافة. وستنطوي هذه البطولة عىل عرٍض رفيع 

المستوى لمنافسات قفز الحواجز، إىل جانب تنظيم سلسلة 

من الفعاليات واألنشطة الممتعة لجميع أفراد العائلة في 

مرافق مركز اإلمارات للفروسية. كما يسعدنا استضافة أنشطة 

وألعاب ممتعة لضيوفنا من األطفال، وذلك بما يشمل القالع 

المطاطية، وركوب المهور، وورشات الرسم عىل الوجوه، 

والتي ستتيح لهم اختبار أجواء ممتعة للغاية ضمن مكان 

استضافة البطولة.

إىل جانب ذلك، قمنا بتوسيع منافذ المأكوالت ومختلف 

مرافق القرية الترفيهّية، وذلك عبر إضافة مجموعة متنوعة 

من الوجبات الخفيفة اللذيذة والمأكوالت المتاحة للبيع، فضالً 

عن تواجد الكثير من األكشاك الصغيرة التي تبيع المصنوعات 

اليدويّة والمعدات والكثير من المنتجات األخرى.

كما سيقوم مركز اإلمارات للفروسّية بتنظيم باقٍة متنوعة من 

األنشطة الترفيهّية التي تتضمن عروضاً مخصصة للخيول، 

فضالً عن عروض رائعة للفرقة الموسيقية شرطة دبي، وعرٍض 

فريد للكالب البوليسية. كما سيتم عرض أحدث سيارات 

ومركبات شرطة دبي والمزّودة بأرقى االبتكارات التكنولوجّية، 

 مما سيتيح للزوار الكرام فرصة التقاط بعض الصور التي

ال تُنسى.

وتشهد رياضة قفز الحواجز نمواً الفتاً عىل مستوى المنطقة 

وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص؛ وهو ما 

يتجىّل واضحاً من خالل الفوز الرائع الذي أحرزه منتخب 

اإلمارات في بطولة كأس التحّدي خالل نهائيات بطولة كأس 

األمم لقفز الحواجز )التابعة لالتحاد الدولي للفروسية( والتي 

استضافتها مدينة برشلونة اإلسبانية في أكتوبر 2017. 

وقد جاء هذا النصر ثمرة جهودنا المتواصلة لتعزيز نمو هذه 

الرياضة عىل المستوى المحلي. ونحن فخورون حقاً بهذا 

 اإلنجاز، ونتطلع قدماً لمزيد من النجاحات خالل

السنوات القادمة.

ويتطلب تنظيم فعالية عىل هذا المستوى الكثير من الجهود؛ 

وخصوصاً هذا العام الذي يشهد ترقية بطولة دبي لقفز 

الحواجز تصنيف 5 نجوم. ونؤكد حرصنا الشديد عىل تقدير 

الجهود التي يبذلها موظفو مركز اإلمارات للفروسية، واللجنة 

المنظمة للبطولة، وكذلك المتخصصين برعاية الخيول، 

وغيرهم الكثير ممن يساهمون بال كلٍل أو ملل لضمان تنظيم 

هذا الحدث الرياضي الضخم بنجاح.

كما نتوجه بجزيل الشكر إىل كافة الجهات الراعية للبطولة، 

ونخص بذلك طيران اإلمارات وشركة لونجين )شريك ضبط 

التوقيت الرسمي(، وشركة عزيزي، وجلف نيوز )الصحيفة 

الرسمّية للحدث(، والذين يقّدمون مساهمات قّيمة لدعم 

جهود تنظيم البطولة.

ونأمل أن تستمتعوا ببقية فعاليات البرنامج الرسمي لبطولة 

دبي لقفز الحواجز، والذي تعكس صورة اقرب عن أدوار 

الفرسان الرئيسيين في مركز اإلمارات للفروسية، وكذلك 

الخدمات  التي يقّدمها.

نتمنى لكم تجربة سعيدة وممتعة خلل البطولة!
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عام زايد
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )2004-1918(

الوالد المؤسس ورئيس الدولة وحاكم أبوظبي

عام 2018 في الدولة سيحمل شعار عام زايد، وذلك لالحتفاء 

بإنجازات القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان - طيَّب هللا ثراه - بمناسبة ذكرى مرور مئة سنة عىل 

ميالده، وذلك لتسليط الضوء عىل الدور المحوري الذي لعبه 

 المغفور له في تأسيس االتحاد وبناء دولة اإلمارات في

عام 1971.

بعد انسحاب القوات البريطانّية من الخليج العربي، تم 

انتخاب الشيخ زايد باإلجماع من قبل حكام اإلمارات، ليكون 

بذلك أول رئيٍس لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وهو 

منصب شغله سمّوه حتى رحيله في عام 2004. وبصفته 

قائداً للدولة، قّدم الشيخ زايد رؤيًة استثنائّية مهدت الطريق 

لدوران عجلة النمو والتطّور التي جعلت من اإلمارات دولة 

رائدة ومتميزة بمعنى الكلمة عىل مستوى المنطقة والعالم.

وقد استطاع، طيب هللا ثراه، إرساء عالقة طيبة وودية مع 

المواطنين والوافدين الذين فتح ذراعيه لهم جميعاً دون 

استثناء، ليصبح بذلك بمثابة الوالد واألب واألخ والصديق 

لكل مواطن ومقيٍم عىل أرض اإلمارات الطيبة. كما حث 

 سمّوه أبناء اإلمارات عىل الفخر بتاريخ وتقاليد وثقافة

 وطنهم، وهي قّيم أساسّية بقّيت راسخة في وجدان سمّوه

طوال حياته.

ولطالما شكلت الخيول جزءاً من جوهر الحياة العربية؛ وقد 

تمّيز الشيخ زايد بولعه الكبير بالخيول ورياضة الفروسية، وهو 

حب كان ينبع من التزامه بصون الثقافة العربية السيما في 

غمرة عصرٍ يشهد الكثير من التقّدم والتغييرات المتسارعة.

“من ليس له ماض، ليس له حاضر وال مستقبل”.... مقولة 
شهيرة قالها الشيخ زايد ذات مرّة، وهو مبدأ حرص، رحمه 

 هللا، عىل تضمينه في مختلف جوانب حياته

السياسية والشخصية.

لقد كان الشيخ زايد عاشقاً للرياضة وبشكل خاص الفروسية؛ 

وقد عمل طوال عقود طويلة من أجل إحياء دور الخيول 

العربية األصيلة في شّتى أشكال ومنافسات رياضة 

الفروسية، بما في ذلك السباقات السريعة، وترويض وتربية 

الخيول، وقفز الحواجز، وسباقات القدرة والتحّمل. كما شارك 

سمّوه شخصياً في تربية الخيول العربية األصيلة.

وقد أثمرت الجهود الطيبة للشيخ زايد عن نتائج متميزة 

تجلّت في انتقال الخيول العربّية إىل حقبٍة جديدة كلياً، 

والسيما عىل صعيد رياضة الفروسية في المنطقة والعالم؛ 

 حيث حرص عىل توظيف نفوذه إلفساح المجال أمام

 الخيول العربّية األصيلة للمشاركة في أفضل السباقات

المرموقة عالمياً.

وامتلك سمّوه، طيب هللا ثراه، اثنين من أهم الخيول العربية 

األصيلة في العالم، وهما العنود ومها. حيث كانت العنود 

فرساً رائعة حققت 36 انتصاراً من أصل 37 مشاركة؛ كما 

استطاعت تسجيل رقم قياسي بعد الفوز بثالث سباقات 

ضمن إطار بطولة كحيلة كالسيك التي تُقام ضمن منافسات 

كأس دبي العالمي للخيول؛ وقد تم تسجيل نفس هذا الرقم 

القياسي، ولكن دون أن يتمكن أحد من كسره.

إن إرث الشيخ زايد، بوصفه قائداً ملهماً بكل المقاييس، 

ينسجم إىل حٍد كبير مع قصة النجاح الملهمة التي سّطرتها 

دولة اإلمارات طوال السنين الماضية، وهو ما سيبقى محط 

تقدير الشعب اإلماراتي عىل مر األجيال.
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