
عاصفة الميادين
إنجاز وإبداع

ترجمت هجن العاصفة تميزها في ميادين 

السباقات بفضل دعم واهتمام سمو الشيخ 

حم��دان بن محمد ب��ن راش��د آل مكتوم، 

ولي عه��د دبي رئيس المجل��س التنفيذي، 

رئيس مجلس دب��ي الرياضي، لنتائج باهرة 

ف��ي مهرجان المرموم التراثي 2017، حيث 

حققت أفضل النتائج في المهرجان، لتؤكد 

أنه��ا واإلنج��ازات وجهان لعمل��ة واحدة، 

فل��م يكن غريباً إحرازه��ا للمركز األول 30 

م��رة من بينها الفوز في أهم األش��واط في 

س��باقات »الرموز« التي توجتها بنيل أغلى 

األلقاب »س��يف اإلمارات« عب��ر »تكريم« 

التي اس��تحقت التكريم الالئق بهذا اإلنجاز 

الفري��د، وتجل��ت إنجازات وإب��داع هجن 

العاصف��ة في »ختام��ي المرموم« في تنوع 

فوزه��ا بجوائ��ز المرك��ز األول في مختلف 

الفئ��ات في س��ن »اللقاي��ا، الثناي��ا، الذلل 

والزمول«.

Ⅶ دبي- البيان الرياضي 
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‼₂⁰ₖا ₛₐₖ₂‶₈⁃».. اₖا»
أكدت إمرباطورية هجن العاصفة، أنها رقم صعب يف مختلف ميادين الهجن، وأثبتت ريادتها وتفوقها عىل مســـتوى املنافســـات التي 
أقيمت يف اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ �تلك «العاصفة» حضوراً مميزاً يف مختلف الفئات السنية للهجن، وتعد املنافس 
رقم «1» يف ســـباقات هجن أصحاب السمو الشـــيوخ، ال سي¦ بعد انتزاعها العديد من الرموز والسيوف «الختامية»، لعل آخرها إنجاز 

«تكريم» وتحقيقها املفاجأة بالتتويج بلقب سيف اإلمارات األغىل عن جدارة.

30
نالـــت هجن العاصفـــة رشف الفوز يف ثالث¹ ســـباقاً ضمن تحديات 
مهرجان املرمـــوم الرتاÁ للهجن 2017، منها 8 يف ســـن اللقايا و9 يف 
اإليذاع و5 يف الحول والزمول و6 يف سباقات الثنايا، إىل جانب شوط¹ 
يف ختام املهرجان عرب تحقيق الفوز األبرز بســـيف اإلمارات يف الختام 

والحصول عىل الخنجر الذهبي.

7
ظفرت هجن العاصفة بســـبعة رموز يف مهرجان املرموم الرتاÁ للهجن 
2017، وهيمنت عىل الحصيلة األكرب من الرموز يف انطالقة منافسات 
هجن أصحاب السمو الشيوخ يف سن اللقايا، لتكمل مشوارها الحافل 
يف ســـن اإليذاع، ويكون مسك الختام بتحقيق الثنائية وانتزاع الخنجر 

وسيف اإلمارات.

‶℅‶ₑₗₖا

حققت هجن العاصفة ÒاÑ انتصارات يف افتتاح 
منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ يف سن 

اللقايا، منها 3 رموز «كأس¹ وبندقية».

حلقت الشـــعار األبيض واألسود بصدارة تسعة 
أشواط يف ســـن اإليذاع تضمنت الفوز برمزين 

«كأس وبندقية».

هيمنت خمســـة أس¦ء من هجن العاصفة عىل 
الصدارة يف منافســـات الحول والزمول البالغة 

مسافتها 8 كم.

استطاعت هجن العاصفة أن تسجل أفضل توقيت «كرس التيم» 
يف العديد من الســـباقات يف «ختامي املرموم» من نسخة هذا 
العام، لعل أكÚها إثارة هو حصد «تكريم» ألفضل توقيت بعد 
إنهاء مســـافة 11 كم يف 11:50:6 دقيقة، وهو الرقم األفضل يف 
األشـــواط األربعة التي أقيمت يف ختام املهرجان يف سن الحول 

والزمول املخصصة ألصحاب السمو الشيوخ. 

ظفرت هجـــن العاصفة بالفوز يف 6 أشـــواط 
السمو  لهجن أصحاب  «الثنايا»  املخصصة لسن 
الشيوخ، ضمن فعاليات اليوم الحادي عرش من 

.2017 Áمهرجان املرموم الرتا

ا⅀℅اع

اₖ⁔℃ل 
واₙₖ℃ل

‶℅‶⁈ₖا

«ₛ℆⁅ₖا ₓ»

⁒℅℃⁅⁄ ℒₗ₄أ ..«ₛ℅ₔ⁄»
توجت «تكريم» لهجن العاصفة بسيف 
اإلمارات األغىل، بعد أن قطعت مسافة 11 
كلـــم يف 11:50:6 دقيقة، وحلت «خود» 
من هجن الشحانية واملرشحة األقوى يف 

املركز الثاÑ، في¦ جاءت رفيقتها من 
الشحانية أيضاً يف املركز الثالث.
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أثبتت هجن العاصفة علو كعبها وجدارتها 

بالمرك��ز األول، تحت قيادة مالكها س��مو 

الش��يخ حم��دان ب��ن محمد بن راش��د آل 

مكت��وم ولي عه��د دبي، رئي��س المجلس 

التنفي��ذي، رئي��س مجلس دب��ي الرياضي، 

حيث واصلت ارتباطها مع األلقاب الكبيرة 

واإلنج��ازات الالفتة في مهرج��ان المرموم 

التراثي لنس��خة 2017، لتصبح هي والمجد 

صن��وان ف��ي ميادي��ن الهج��ن.  وكعادتها 

دائماً في االرتب��اط بالمركز األول والتتويج 

بالذه��ب، وضع��ت بصمته��ا المميزة في 

»ختام��ي المرموم«، وه��ي تتوج بالصدارة 

30 م��رة، م��ن بينه��ا الف��وز ف��ي 7 رموز، 

اختتمه��ا »تكريم« بأغل��ى االنتصارات في 

أهم س��باقات الهجن، لتنال السيف الغالي 

»س��يف اإلم��ارات«، ال��ذي كان خير ختام 

لتألق »عاصفة حمدان« في أغلى مهرجان. 

انتصارات متتالية 
ول��م تتوقف انتصارات هجن العاصفة عند 

الرموز، ففي س��ن اللقاي��ا، حلقت بصدارة 

الش��وط الخام��س للب��كار مهجن��ات عبر 

»الس��احلية«، وحققت زمن��اً قدره 7:17:2 

دقائق، واستمرت اإلثارة مع هجن العاصفة، 

حينما نالت المركز األول في الشوط التاسع 

للجعدان المحليات عب��ر »مخوف«، الذي 

حقق زمناً ق��دره 7:22:7 دقائق، وواصلت 

هجن العاصفة تألقها في الش��وط العاشر، 

عندم��ا ظفر »الماه��ر« بش��وط الجعدان 

المهجنات في زمن 7:24:3 دقائق، واستمر 

ارتب��اط هج��ن العاصفة م��ع المركز األول 

في الشوط الحادي عشر للبكار المحليات، 

م��ع بإح��راز »ناصية« صدارة الش��وط في 

زمن 7:17:4 دقائق، وأعادت »زمام« هجن 

العاصفة للمركز األول في الشوط الخامس 

عش��ر للب��كار محلي��ات، بع��د أن تصدرت 

الشوط في زمن 7:13:3 دقائق.

تألق في اإليذاع 
وفي س��باقات س��ن االيذاع، واصلت هجن 

العاصفة مش��وار التميز من خالل الش��وط 

الخامس للبكار المهجن��ات، والذي تمكنت 

في��ه »أوت��ار« م��ن حص��د النام��وس، في 

توقيت قدره 8:53:2 دقائق، وبسرعة عالية 

وخط��وات كالبرق، أهدى »ريس��نج« لهجن 

العاصفة، صدارة الش��وط التاس��ع للجعدان 

المحلي��ات بتوقي��ت ق��دره 9:06:8 دقائق، 

وكان الش��وط العاش��ر للجعدان المهجنات 

عاصفاً أيضاً لمصلحة »نسناس«، وذلك عندما 

كان التوقيت يشير إلى 8:55:4 دقائق، وكان 

التألق من نصيب »هدهد« لهجن العاصفة 

في الشوط الثالث عشر للجعدان المحليات، 

وال��ذي حصل على المركز األول فيه، عندما 

كان الزمن 9:01:7 دقائق.

وأضاف��ت العاصفة 3 انتصارات أيضاً في 

س��ن اإليذاع لمس��افة 6 كم، مع »ثمينة« 

صاحبة الصدارة في ش��وط الب��كار أصايل 

مهجن��ات، مس��جلة زمن��اً ق��دره 8.54.03 

دقائ��ق، وتواصلت اإلثارة مع »الش��امخ«، 

حينما انتزع صدارة ش��وط الجعدان أصايل 

محلي��ات، مس��جاًل زمن��اً ق��دره 9:02:05 

دقائق، فيما افترس »األس��د« صدارة شوط 

الجعدان أصايل محليات، مسجاًل زمناً قدره 

9.04.09 دقائق.

تحديات الثنايا
أما على مس��توى تحديات »الثنايا« لهجن 

أصحاب الس��مو الش��يوخ، حج��زت هجن 

العاصفة مقعدها في المركز األول لمسافة 

6 كم، وهيمنت على صدارة الشوط الثاني 

للب��كار المهجنات ع��ن طريق »منوه«، في 

توقي��ت يعتبر هو األفضل، ق��دره 8:56:9 

تصوير : علي عيسى

Ⅶ ختامه مسك مع »تكريم« في أهم أشواط 
المهرجان والفوز بسيف االمارات

Ⅶ »افتتاح« استهلت األفراح في اليوم األخير 
لسباقات الكبار في الذلل والزمول

ظف��رت هج��ن العاصف��ة ف��ي مهرج��ان 

المرم��وم التراث��ي 2017 ب� 7 رم��وز غالية 

ابتداء من كأس المغفور له بإذن الله الشيخ 

مكتوم بن راش��د آل مكتوم وانتهاًء بسيف 

اإلمارات، حيث تألقت في أول أيام الرموز 

لهجن أصحاب الس��مو الش��يوخ بحصد 3 

ألق��اب وكعادته��ا دائما ف��ي المقدمة في 

أق��وى األش��واط حي��ث تابع��ت »أميرة« 

مسيرة الشوط وحسمت كأس اللقايا البكار 

المفت��وح، وحس��مت الرمز م��ن 5 كم في 

7:09:7 دقائق.

واصل��ت هجن العاصف��ة التألق ونالت 

»مي��زة« كأس اللقاي��ا للب��كار المحلي��ات 

وعانق��ت المجد ف��ي فترة زمني��ة قدرها 

7:15:3 دقائ��ق فيم��ا أنجز »بح��ار« لهجن 

العاصفة، بندقية اللقايا الجعدان المحليات 

وقاتل بقوة للظفر بها في 7:23:4 دقائق.

ورفع��ت العاصفة رصيده��ا إلى 5 رموز 

بعد أش��واط قوية خصصت لسن اإليذاع، 

كانت أش��دها إثارة األشواط األربعة األولى 

والتي خصص��ت للرم��وز واجتمعت نخبة 

األصاي��ل من البكار وحّلق��ت فيه »عروبة« 

ل� هج��ن العاصفة بحنك��ة المضمر غياث 

الهالل��ي وحازت على كأس اإلي��ذاع البكار 

المفتوح وحسمت مسافة 6 كم في 8:38:6 

دقائ��ق، فيما اختار »كف��و« أن يكون بطال 

الرابع وأهدى جماهير وعش��اق  للش��وط 

هج��ن العاصفة، بندقي��ة اإليذاع الجعدان 

المحليات في 8:58:8 دقائق.

وج��اء خت��ام الرموز مس��كاً م��ن هجن 

العاصفة في س��باقات الكبار لس��ن الحول 

والزم��ول ألصحاب الس��مو الش��يوخ ففي 

ش��وط تضمن نخبة من األصايل حس��مت 

»افتت��اح« ل��� هجن العاصفة م��ع المضمر 

غي��اث الهالل��ي، خنجر الح��ول المحليات 

وسجلت 11:59:7 دقيقة.

وأسدل الس��تار على تحديات مهرجان 

المرم��وم بأهم الرموز في عالم س��باقات 

الهج��ن وتكمن أهميت��ه بما له من معزة 

خاصة بالنس��بة للمالك والمضمرين ومن 

بي��ن 25 اس��ما متألقا وبتاريخه��ا الحافل 

باإلنج��ازات حقق��ت »تكري��م« ل� هجن 

العاصف��ة مع المضمر غياث الهاللي، فوزا 

مس��تحقا بشوط الحول المفتوح وتوجت 

»تكريم« بالس��باق الرئيسي، وسط حضور 

جماهيري كبير احتفل بفوز »تكريم« التي 

قطع��ت مس��افة 11 كل��م ف��ي 11:50:6 

دقيقة محققة أفضل توقيت في األشواط 

األربعة التي أقيم��ت في ختام المهرجان 

في س��ن الذلل والزمول المخصصة. وجاء 

الف��وز الباهر ل�»تكري��م« بأهم الرموز في 

عال��م س��باقات الهجن وتكم��ن أهميته 

بم��ا له من معزة خاصة بالنس��بة للمالك 

والمضمري��ن وم��ن بين 25 اس��ماً متألقاً 

باإلنج��ازات حققت  الحاف��ل  وبتاريخه��ا 

»تكري��م« م��ع المضم��ر غي��اث الهاللي، 

لقب شوط الحول المفتوح وجمعت بين 

بطولة الش��وط الرئيس��ي وتحقيق أفضل 

زمن في س��باقات الي��وم الختامي وتبلغ 

جائزة البطل مليوني درهم.

 رموز بينها السيف الغالي
■ المركز األول عنوان هجن العاصفة

7

حققت المركز األول 30 مرة في »ختامي المرموم 2017«

عاصفة حمدان .. للمجد عنـوان في أغلـــــى مهرجان



‼₂⁰ₖا ₛₐₖ₂‶₈⁃».. اₖا»
أكدت إمرباطورية هجن العاصفة، أنها رقم صعب يف مختلف ميادين الهجن، وأثبتت ريادتها وتفوقها عىل مســـتوى املنافســـات التي 
أقيمت يف اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ �تلك «العاصفة» حضوراً مميزاً يف مختلف الفئات السنية للهجن، وتعد املنافس 
رقم «1» يف ســـباقات هجن أصحاب السمو الشـــيوخ، ال سي¦ بعد انتزاعها العديد من الرموز والسيوف «الختامية»، لعل آخرها إنجاز 

«تكريم» وتحقيقها املفاجأة بالتتويج بلقب سيف اإلمارات األغىل عن جدارة.

30
نالـــت هجن العاصفـــة رشف الفوز يف ثالث¹ ســـباقاً ضمن تحديات 
مهرجان املرمـــوم الرتاÁ للهجن 2017، منها 8 يف ســـن اللقايا و9 يف 
اإليذاع و5 يف الحول والزمول و6 يف سباقات الثنايا، إىل جانب شوط¹ 
يف ختام املهرجان عرب تحقيق الفوز األبرز بســـيف اإلمارات يف الختام 

والحصول عىل الخنجر الذهبي.

7
ظفرت هجن العاصفة بســـبعة رموز يف مهرجان املرموم الرتاÁ للهجن 
2017، وهيمنت عىل الحصيلة األكرب من الرموز يف انطالقة منافسات 
هجن أصحاب السمو الشيوخ يف سن اللقايا، لتكمل مشوارها الحافل 
يف ســـن اإليذاع، ويكون مسك الختام بتحقيق الثنائية وانتزاع الخنجر 

وسيف اإلمارات.

‶℅‶ₑₗₖا

حققت هجن العاصفة ÒاÑ انتصارات يف افتتاح 
منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ يف سن 

اللقايا، منها 3 رموز «كأس¹ وبندقية».

حلقت الشـــعار األبيض واألسود بصدارة تسعة 
أشواط يف ســـن اإليذاع تضمنت الفوز برمزين 

«كأس وبندقية».

هيمنت خمســـة أس¦ء من هجن العاصفة عىل 
الصدارة يف منافســـات الحول والزمول البالغة 

مسافتها 8 كم.

استطاعت هجن العاصفة أن تسجل أفضل توقيت «كرس التيم» 
يف العديد من الســـباقات يف «ختامي املرموم» من نسخة هذا 
العام، لعل أكÚها إثارة هو حصد «تكريم» ألفضل توقيت بعد 
إنهاء مســـافة 11 كم يف 11:50:6 دقيقة، وهو الرقم األفضل يف 
األشـــواط األربعة التي أقيمت يف ختام املهرجان يف سن الحول 

والزمول املخصصة ألصحاب السمو الشيوخ. 

ظفرت هجـــن العاصفة بالفوز يف 6 أشـــواط 
السمو  لهجن أصحاب  «الثنايا»  املخصصة لسن 
الشيوخ، ضمن فعاليات اليوم الحادي عرش من 

.2017 Áمهرجان املرموم الرتا

ا⅀℅اع

اₖ⁔℃ل 
واₙₖ℃ل

‶℅‶⁈ₖا

«ₛ℆⁅ₖا ₓ»

⁒℅℃⁅⁄ ℒₗ₄أ ..«ₛ℅ₔ⁄»
توجت «تكريم» لهجن العاصفة بسيف 
اإلمارات األغىل، بعد أن قطعت مسافة 11 
كلـــم يف 11:50:6 دقيقة، وحلت «خود» 
من هجن الشحانية واملرشحة األقوى يف 

املركز الثاÑ، في¦ جاءت رفيقتها من 
الشحانية أيضاً يف املركز الثالث.
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تصوير : علي عيسى

 Ⅶ »أميرة« و»ميزة« و»بحار« بداية الغيث 
في سباقات هجن الشيوخ لسن اللقايا  

Ⅶ »عروبة« و»كفو« واصال االنتصارات بالكأس 
والبندقية في سن اإليذاع 

ما زال اس��م »إعمار« م��ن هجن العاصفة، 

راس��خاً في ميادين الهج��ن المختلفة على 

المس��توى الخليجي، حي��ث تركت بصمة 

ذهبية تأبى الذاكرة في قاموس »األصايل« 

نس��يانها، بدليل المكانة الخاصة ل�»إعمار« 

في قلب س��مو الش��يخ حمدان بن محمد 

ب��ن راش��د آل مكت��وم ول��ي عه��د دب��ي 

رئي��س المجل��س التنفي��ذي رئيس مجلس 

دب��ي الرياضي، حينما حرص س��موه على 

إقام��ة مهرجان اعتزال ل�»إعمار« في تحفة 

الميادين »ميدان المرموم« يوم 21 أكتوبر 

2010 بحضور رفيع المستوى وتواجد أبناء 

التعاون  القبائ��ل من اإلم��ارات ومجل��س 

الخليجي.

وأقيم في يوم االعتزال السباق بمكرمة 

سامية من سموه وتقديراً إلنجازات »إعمار« 

ف��ي س��باقات الهجن وخصص س��موه 30 

سيارة للفائزين في سباقات مهرجان اعتزال 

»إعمار« الذي خصص لفئة سن الحقاقة من 

الهجن األصيلة.

وأعلن س��موه ي��وم 21 أكتوب��ر 2010 

عن مفاجآت أخ��رى دعماً لرياضة األصايل 

رياض��ة اآلباء واألج��داد بمضاعفة الجائزة 

من المركز الثاني وحتى العاش��ر، كما أعلن 

عن قيام المهرجان الثاني لسن الحقاقة.

وتمتلك إعمار سجاًل حافاًل منذ أن كانت 

في س��ن اللقاي��ا حينما ج��اءت ثانية على 

الكأس عام 2004 بند الشبا وتعتبر »إعمار« 

من الساللة المميزة للهجن وأبوها »الفايز« 

وأمها »بنت صوغان«.

ونظ��م ن��ادي دب��ي لس��باقات الهجن 

المهرج��ان االعتزال��ي المميز ل��� »إعمار« 

تقديراً لما سجلته من إنجازات عبر تاريخها 

التراث��ي والت��ي كتب فيها س��موه قصيدة 

مطلعه��ا »ما يكس��ر تيم إعم��ار إال إعمار« 

بعد إنجاز قطر واستجابت »إعمار« لمالكها 

وكسرت التيم في الوثبة.

كؤوس وسيوف
وس��طرت »إعمار« العديد م��ن اإلنجازات 

في ميادين الهجن، أبرزها في 2006 حينما 

ظفرت ب��كأس المغفور له الش��يخ مكتوم 

بن راش��د آل مكت��وم لإلي��ذاع بالمهرجان 

الختام��ي لس��باقات الهج��ن بدب��ي، وفي 

2007 حينما توجت أيض��اً بكأس المغفور 

له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا 

بالمهرجان الختامي لسباقات الهجن بدبي.

وكانت »إعمار« عل��ى موعد مع المجد 

في 2008 بعد انتزاع سيف ختامي المرموم، 

إضاف��ة إل��ى إنج��از 2008 حينم��ا حلقت 

بسيف أمير دولة قطر بالمهرجان الختامي 

بميدان الشحانية بقطر.وواصلت تألقها في 

2009 بعد التتويج بسيف ختامي المرموم 

لتختتم مش��وارها  الختام��ي،  بالمهرج��ان 

الذهب��ي في 2010 بعد اس��تالمها س��يف 

ختام��ي الوثبة وحقق��ت التوقيت الخيالي 

في قطع مس��افة الس��باق ف��ي 15 دقيقة 

و57 ثاني��ة و6 أج��زاء من الثاني��ة في 13 

مايو 2010 بالمهرجان الختامي لس��باقات 

الهجن بالوثبة.

»إعمار«.. ذاكرة تأبى النسيان
■ حمدان بن محمد يتوج بأحد انجازات العاصفة في مهرجان المرموم 2017

دقائق، وأحكمت هج��ن العاصفة قبضتها 

على الش��وط الثالث للجع��دان المحليات 

بواسطة »منجز«، صاحب التوقيت 9:07:3 

دقائ��ق، وش��هد الش��وط التاس��ع للب��كار 

المحلي��ات، عودة هج��ن العاصفة للمركز 

األول عب��ر »ش��رايف«، مس��جلة توقيت��اً 

9:07:12 دقائ��ق، وأك��دت هجن العاصفة 

أحقيته��ا بنام��وس الش��وط الثاني عش��ر 

للجع��دان المهجنات، وال��ذي حصل عليه 

»مياس«، في زمن قدره 9:11:5 دقائق.

وفي الس��ن ذاتها، تصدر »النش��مي« في 

الش��وط التاس��ع »جعدان أصايل محليات«، 

وأضافت »فراجة« ف��وزاً آخر لهجن العاصفة 

ف��ي الش��وط الثان��ي عش��ر »ب��كار أصاي��ل 

مهجنات«، مسجلة زمناً قدره 12.29.1 دقائق.

 الحول والزمول
حل��ق 5 نج��وم م��ن هج��ن العاصفة في 

اليوم التاس��ع من المهرجان في سن الحول 

والزمول لمس��افة 8 ك��م، لمعت »نجوم« 

في صدارة الش��وط الخام��س »ذلل أصايل 

محلي��ات«، مس��جلة زمناً ق��دره 12.21.1 

دقيق��ة. وأهدت »تموي��ه« هجن العاصفة 

الص��دارة الثاني��ة م��ن منافس��ات الحول 

والزم��ول، بع��د خطف الش��وط العاش��ر 

»ذلل أصايل مهجنات«، مسجلة زمناً قدره 

12.34.0 دقيق��ة، وفرض »األس��د« هيبته 

وس��يطرته عل��ى الش��وط الح��ادي عش��ر 

»زمول أصايل محليات«، مسجاًل زمناً قدره 

13.18.0 دقيق��ة، وفجر »باروت« المفاجأة 

بني��ل الص��دارة في الش��وط الثاني عش��ر 

»زمول أصايل مهجنات«، مسجاًل زمناً قدره 

13.05.8 دقيق��ة، فيما تألق��ت »هماليل« 

بعد انتزاعها صدارة الش��وط الرابع عش��ر 

»ذلل أصايل مهجنات«، مسجلة زمناً قدره 

12.29.2 دقيقة.

في عام 2013، شــهد سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 

عهــد دبــي رئيس المجلس التنفيــذي رئيس مجلس دبــي الرياضي، المهرجان 

الخاص بمناسبة اعتزال »الشبابي« و»عموه« من هجن العاصفة الفائزة بسيف 

اإلمارات في اليوم الختامي لمهرجان المرموم الختامي للهجن 2013، وكان فوز 

»الشــبابي« و»عموه« تاريخياً في ذلك المهرجان، فقرر سموه بعد الفوز إعالن 

اعتزالهما بعد أن وصال ألفضل اإلنجازات وهو الفوز بالسيف الذهبي.

وبالعودة إلى »الشــبابي«، تحظى هذه الساللة باهتمام كبير من مالك الهجن 

ونخــب األصايل، والذي يتجلــى بوضوح من خالل المــزادات التي تقام على 

هامش المهرجانات. وظلت سالالت »الشبابي« تحقق أعلى األسعار مثل »بنت 

الشــبابي«، حيث شــهد عرضها تنافســاً كبيراً بين المالك، وتعود ساللة »بنت 

الشــبابي« من األم إلى بنت ســراب، ونفس الشــيء حدث لـ »بنت الشــبابي 

العاصفة« الثانية وأمها بنت عجيب ثاني أعلى سعر.

اعتزال »الشبابي« و»عموه« 2013

عاصفة حمدان .. للمجد عنـوان في أغلـــــى مهرجان
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العاصفة

المضمر غياث الهاللي نجم صاعد بسرعة »العاصفة«
س��طع نج��م المضمر غياث الهالل��ي في ميادين 

الهجن بقوة، السيما بعد تألقه مع هجن العاصفة 

ه��ذا الع��ام، حينم��ا اس��تطاع تحقي��ق الثالثية 

ف��ي انطالقة منافس��ات هجن أصحاب الس��مو 

الش��يوخ في س��ن اللقايا عبر »أمي��رة« و»ميزة« 

ف��ي البكار المفتوح والب��كار المحليات، و»بحار« 

في ش��وط الجع��دان المحليات، ويليه��ا انتصار 

»عروب��ة« في كأس الب��كار المفتوح وفوز »كفو« 

ببندقية الجعدان المحليات في سن اإليذاع، مما 

الهجن  إمبراطوريات ومؤسس��ات  جعل مضمري 

العظمى في حالة طوارئ اس��تعداداً لمنافسة لم 

تكن س��هلة أمام انتصارات هج��ن العاصفة التي 

كانت وم��ا زالت رقماً صعباً عل��ى تحفة ميادين 

الهج��ن ف��ي المرموم.انتصارات هج��ن العاصفة 

بلغت 30 فوزاً في مختلف األشواط في مهرجان 

المرموم بإش��راف المضمر غي��اث الهاللي، الذي 

ذاع صيت��ه بق��وة عل��ى مس��توى الخليج خاصة 

بع��د المفاج��أة الكبرى واالنتص��ار المدوي بفوز 

»تكريم« بس��يف اإلمارات الذهبي والتي تفوقت 

عل��ى األس��ماء األخرى المرش��حة لني��ل اللقب 

مث��ل »خود« و»الداودية«، ما س��اهم في دخول 

غي��اث الهاللي إل��ى تاريخ أش��هر المضمرين من 

أوس��ع أبواب��ه وكتابة اس��مه بم��داد من ذهب.

ولم تنحصر إنجازات غياث الهاللي بإش��رافه على 

هجن العاصفة على مس��توى المشاركة المحلية 

وحسب، إنما كان أليقونة المضمرين حضور مميز 

في ميدان الش��حانية بالعاصمة القطرية الدوحة 

حينما اس��تطاعت هجن العاصف��ة انتزاع العديد 

م��ن األش��واط الصعبة.وظفرت هج��ن العاصفة 

بإش��راف المضمر غياث الهاللي في نس��خة هذا 

الع��ام من ختامي مهرجان مرم��وم التراثي، ب� 7 

رم��وز في مختل��ف الفئات الس��نية، مما يعكس 

قوة المش��اركة للش��عار األبيض واألسود السيما 

في اليوم الختامي عندما خالفت »تكريم« جميع 

التوقع��ات وأهدت جمهور اإلم��ارات والعاصفة 

السيف الذهبي.

■ تمثل خلطة الزعفران »أيقونة« الفوز لمالك الهجن، وفي نفس الوقت الفرح للمطية الفائزة، وفي مهرجان المرموم 2017، كانت خلطة الزعفران السحرية خير »تكريم« ألبطال العاصفة في حضرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مالك هجن العاصفة. 
ونبع مسمى »سحرية الخلطة« من بقاء رائحة الزعفران 5 سنوات على األقل في فم المطية حتى وان تالشى اللون األصفر الفاقع من جلد المطية، وتتكون الخلطة من 14 صنفاً والزعفران المادة األساسية ومن بين أنواع الخلطة يضاف 

المسك. والزعفران تراث إماراتي ارتبط بالفرح والسرور، وتتجلى روعة الزعفران في أن مالك المطية الفائزة يحرص عليه أكثر من الجائزة نفسها.  |  تصوير- علي عيسى 

ش��ارك سمو الش��يخ حمدان بن محمد بن 

راش��د آل مكت��وم ول��ي عهد دب��ي رئيس 

المجل��س التنفي��ذي، رئي��س مجلس دبي 

العاصفة  المحبين وعشاق هجن  الرياضي، 

فرحته��م الكبي��رة باإلنج��از ال��ذي حققته 

»تكري��م« ف��ي »ختام��ي المرم��وم« هذا 

العام، فكانت فرحة حقيقية وتعبيرا صادقا 

بإنجازات الفتة لهجن سموه.

حمدان بن محمد
وفرحة المحبين 

■ حمدان بن محمد يشارك عشاق الهجن فرحة الفوز

ختام سعيد في خط النهاية 

مشهد عفوي للفرحة الكبيرة، تجسد في 

خ��ط النهاية في تحف��ة مضامير الهجن 

بمي��دان المرم��وم ه��ذا الع��ام، عندما 

تداف��ع الجمه��ور بكثافة نح��و »تكريم« 

في الشوط األخير للذلل والزمول، فكان 

اس��تفتاًء جماهيرياً للعاصف��ة وفرحة ال 

تحدها حدود به��ذا اللقب الغالي الذي 

رسم البس��مة في نفوس محبي وعشاق 

هجن العاصفة. 

وجس��د جمهور العاصفة فرحته الكبيرة 

من خ��الل تدافع��ه نح��و »تكريم« في 

مشهد أكثر من رائع

■ نهاية سعيدة ل� »تكريم« 

العاصفة ف��ي ميادي��ن الهجن  تأل��ق 

المضامير،  لم ينحص��ر فق��ط داخ��ل 

بل رافق��ه تألق جمهوره��ا الكبير في 

المدرج��ات كما حدث ف��ي »ختامي 

المرم��وم 2017«، فجمه��ور العاصفة 

احتف��ل بإنجازاتها خاصة في الس��باق 

الختام��ي الذي أهدت في��ه »تكريم« 

شعب اإلمارات قاطبة وعشاق سباقات 

الهجن »سيف اإلمارات«.

وس��جل مهرج��ان المرم��وم الختامي 

حضورا جماهيريا كبيراً خالل السباقات 

التي كانت تشارك فيها هجن العاصفة.

العاصفة تتألق  في المدرجات 

■ فرحة جماهير العاصفة 

الزعفران.. خلطة سحرية لتكريم األبطال

إنجازات الفتة حققتها هجن العاصفة مع غياث الهاللي 

إشراف:

أحمد الحوري 

 إعداد:

 ياسر قاسم - علي الظاهري 

اإلشراف الفني:

أحمد حواش

إيهاب كمال

امت��دت فرح��ة فوز »تكري��م« من هجن 

العاصف��ة لخ��ارج حدود الوط��ن، حيث 

ح��رص مال��ك إح��دى ع��زب الهجن في 

الطائ��ف  بمدين��ة  الش��عبية  الموقع��ة 

بالس��عودية على ذبح »قع��ود« احتفاالً 

به��ذا اإلنج��ازاً، وظه��ر مس��ؤول العزبة 

الس��وداني إدريس س��ليمان عبدالله مع 

»القع��ود« عبر مقطع »فيديو«، وقال إنه 

أقل تكريم بهذه المناس��بة، تقديراً لسمو 

الش��يخ حم��دان بن محمد بن راش��د آل 

مكت��وم، ولهج��ن العاصف��ة، وأعرب عن 

تقديره لكل أهل الهجن األشقاء.

يذبح »قعودًا« إكرامًا لـ»تكريم«

■ فرحة عفوية للجماهير بفوز »تكريم«
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