




رينج روڤر سبورت الجديدة كليًا
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تمامًا كمظهرها الخارجي المذهل، تتألق رينج روڤر سبورت الجديدة كليًا بمظهر داخلي 
يفيض أناقة ورحابة بفضل استخدام أفضل المواد وأجودها على اإلطالق.
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املزيد  باإ�ضافة  وبريقًا  تاألقًا  ع��ام  كل  الإم���ارات  يف  الفرو�ضية  مو�ضم  ي��زداد 
ر�ضميًا  املو�ضم  هذا  العني  م�ضمار  دخول  مع  والنوعية  الكمية  الأن�ضطة  من 
مت  ري�س(.  )فالت  ال�ضرعة  ل�ضباقات  كبرية  اإ�ضافة  ي�ضكل  والذي  لل�ضباقات، 
الع�ضكرية  العامل  لبطولة  الثانية  للن�ضخة  الإم��ارات  ا�ضت�ضافة  عن  الإع��الن 
املا�ضي،  قبل  العام  البحرين  يف  منها  الأوىل  الن�ضخة  اأقيمت  التي  للقدرة، 
الفوز  حتقيق  من  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  ومتكن 
البولو  ريا�ضة  حظيت  فقد  اجلديدة،  وامل�ضابقات  البطولت  تنتهي  ول  بلقبها، 
باإ�ضافة جديدة تتمثل يف اإطالق �ضمو ال�ضيخة ميثاء بنت حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم، بطولة بولو ال�ضيدات، وهي الأوىل من نوعها يف الدولة، والتي نظمتها 

�ضركة )رالف لورين(. 

فقد  املو�ضم  روزنامة  �ضمن  املوجودة  وال�ضباقات  البطولت  �ضعيد  على  اأما 
�ضباقات  يف  والفر�ضان  اخليول  �ضعيد  على  ونوعية  كمية  مب�ضاركات  تاألقت 
القدرة،  �ضباقات  �ضعيد  على  وجمال اخليل،  القفز  وبطولت  وال�ضرعة  القدرة 
للقدرة  اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  كاأ�س �ضاحب  بطولة  �ضهدت 
اأي�ضًا الالفت كان يف هذا املجال هو تاألق �ضمو ال�ضيخة فطيم  تناف�ضًا مثرياً، 
بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم، والتي ا�ضتطاعت اأن ت�ضجل فوزين خالل �ضهر 
جودلفني  خيول  �ضجلت  ال�ضرعة  �ضباقات  ويف  ومهارتها،  حنكتها  اأكدا  واحد 
هيمنت  العربية  اخليول  �ضباقات  يف  الكرنفال،  بداية  منذ  القوي  ح�ضورها 
التي  البطولت  معظم  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  خيول 
اأقيمت حتى الآن. اأما على �ضعيد بطولت قفز احلواجز فقد �ضهدت الإمارات 
بطولت كربى، اأبرزها بطولة حاكم ال�ضارقة الدولية وبطولة اأبوظبي الدولية. 

�ضهدت  حيث  الفائتة،  الأيام  خالل  حظها  اأي�ضًا  اخليل  جمال  بطولت  نالت 
)البادية(  جملة  الن�ضاط.  هذا  تطور  اأكدت  كبرية  م�ضاركة  عجمان  بطولة 
اإىل  اإ�ضافة  بها،  املتعلقة  الأح��داث  اأهم  وخل�ضت  الأن�ضطة  تلك  كل  لحقت 
كبرية  م�ضاحة  تفرد  التي  الوحيدة  املطبوعة  باأنها  تفّردها  اإط��ار  ويف  ذلك 
احلبتور  حممد  مع  حوار  باإجراء  املجلة  قامت  فقد  وخارجيًا،  داخليًا  للبولو، 
الذي حتّدث فيه عن هموم هذه اللعبة، وك�ضف الكثري عن بطولة دبي للبولو 
الأن�ضطة  متابعة  املجلة  تغفل  ومل  الف�ضي،  والكاأ�س  الذهبي  الكاأ�س  ب�ضّقيها 

الكبرية.  البطولت  مبتابعة  للبولو  اخلارجية 

فرو�سية الإمارات تزداد بريقًا وتاألقًا
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عرٌض مذهل صممه أحد
مؤسسي سيرك دو سوليه

 نيو يورك تايمز

عرٌض يحبس األنفاس!
مجلة O ألوبرا وينفري
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في قصر الحصن

تواصل معنا على

20 فبراير - 1 مارس 2014
 انضموا إلينا في أول عرض لكفاليا في الشرق

 األوسط، ضمن مهرجان قصر الحصن 2014،
واستمتعوا باالستعراض الفني المذهل والذي

يشمل فنانين عالميين وأكثر من أربعين خيًل.

 احجز تذكرتك اآلن من خلل

أو باالتصال على 823 86 800
WWW.QASRALHOSNFESTIVAL.AE

الشريك اإلعلمي الرسمي الراديو الرسمي التلفزيون الرسميالمجلة الرسميه الشريك التذاكر
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اجلواد  �ضهوة  على  الغايل  باللقب  مكتوم  اآل  دملوك  بن  را�ضد  الفار�س  تّوج 
ومبعدل  �ضاعات،   6.22.44 قدره  بزمن  اإم(  اآر  )اإم  اإ�ضطبالت  من  »عقاب« 
على  املزروعي  اأحمد  �ضيف  زميله  خلفه  وجاء  �ضاعة،  كلم/   25.08 �ضرعة 
اأن  بعد  وذلك  �ضاعات،   6.22.47 قدره  بزمن  ما«  »نوبويل دي  �ضهوة اجلواد 
و�ضهد  قويًا  جاء  الذي  ال�ضباق  يف  املقدمة  خيول  واكت�ضحا  قويًا  عر�ضًا  قدما 
عليها  ي�ضرف  التي  اإم(،  اآر  )اإم  اإ�ضطبالت  خيول  فوز  وياأتي  مثريًا.  تناف�ضًا 
وخارج  داخل  امل�ضرفة  لنتائجها  موا�ضلة  حممد  اإ�ضماعيل  القدير  املدرب 

املو�ضم،  بقوة، خالل هذا  نف�ضها  تفر�س  اأن  اإم(  اآر  )اإم  وا�ضتطاعت  البالد، 
ال�ضباق  نهاية  عقب  التتويج.  من�ضات  يف  قويًا  ح�ضورًا  فر�ضانها  �ضجل  حيث 
قام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
رئي�س  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  و�ضمو  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س 
املجل�س الأعلى لل�ضباب والريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية يف البحرين، بتتويج 
وم�ضوؤول  الرئي�س  نائب  كابيللي،  كارلو�س  خوان  من  كل  بح�ضور  الفائزين، 

الت�ضويق الدويل ل�)لوجنني(، وباتريك عون، املدير الإقليمي لل�ضركة.
 

ك�أ�س حممد بن را�شد للقدرة

ف�ر�س العرب يتّوج را�شد بن دملوك ب�للقب يف �شيح ال�شلم
�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
من  ال�شابعة  الن�شخة  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
160 كيلومرتًا،  �شباق بطولة كاأ�س حممد بن را�شد للقدرة مل�شافة 
الذي اأقيم يف مدينة دبي الدولية للقدرة يف �شيح ال�شلم مب�شاركة 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ال�شباق  �شهد  كما  فر�شان،   105
اآل  زايد  بن  ال�شيخ من�شور  و�شمو  اآل مكتوم، ويل عهد دبي،  را�شد 
و�شمو  الرئا�شة،  �شوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان، 

دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  ماجد  ال�شيخ 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  والفنون،  للثقافة 
املجل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  و�شمو  مكتوم، 
البحرين.  يف  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى 
وبالتعاون  للفرو�شية،  دبي  نادي  من  بتنظيم  البطولة  واأقيمت 
الحتاد  اإ�شراف  وحتت  للفرو�شية  الإمارات  احتاد  مع  والتن�شيق 

الدويل للفرو�شية، وبرعاية »لوجنني«.

قدرة

حممد بن را�ضد ونا�ضر بن حمد يتّوجان را�ضد بن دملوك بكاأ�س البطولة

البطل والو�ضيف حلظة اجتياز خط النهاية
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را�شد بن دملوك رابع ف�ر�س يفوز ب�للقب

بفوزه بلقب الن�ضخة ال�ضابعة، يدخل ال�ضيخ را�ضد بن دملوك اآل مكتوم، والفائز 
اأي�ضًا بلقب بطولة اأوروبا املفتوحة للقدرة، نادي الفائزين بلقب كاأ�س �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد للقدرة، لين�ضم اإىل ثالثة فر�ضان تبادلوا الفوز 
بهذه البطولة خالل �ضنوات البطولة ال�ضبع، فقد نال الفار�س عمري البلو�ضي 
لقب الن�ضخة الوىل عام 2008، ونال اللقب يف عامي 2009 و2010  الفار�س 
علي خلفان اجلهوري، قبل اأن يعود عمري البلو�ضي لينال اللقب مرة اأخرى عام 
اأكد  ال�ضاب عبداهلل املري الذي  الفار�س   2012 اللقب عام  انتزع  2011، ثم 
جدارته بالفوز باللقب يف 2013. وف�ضاًل عن فوز الفار�س عبداهلل املري بلقب 

الن�ضختني املا�ضيتني للبطولة فاإنه ميلك الرقم القيا�ضي مل�ضافة 160 كلم.

البطل: توجيه�ت حممد بن را�شد ق�دتن� اإىل الفوز

بالفوز  �ضعادته  عن  مكتوم،  اآل  دملوك  بن  را�ضد  ال�ضيخ  الفار�س  اأعرب 
بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  بتوجيهات �ضاحب  الذي جاء  الغايل،  اللقب  بهذا 

امل�ضاركة  اخليول  واختيار  التدريبات  مبتابعة  يقوم  الذي  مكتوم  اآل  را�ضد 
واحدة،  جمموعة  يف  نكون  اأن  كانت  التوجيهات  اإن  وقال  ال�ضباق،  يف 
طويلة  ال�ضباق  م�ضافة  اأن  خ�ضو�ضًا  الأوىل،  املرحلة  يف  الإ�ضراع  وعدم 
اأخريًا،  تخطيطها،  مت  التي  اجلديدة  املراحل  اإن  وقال  كلم(،   160(
الذي  الأمر  التعامل،  يعرفوا  مل  لأنهم  الفر�ضان  لبع�س  �ضعوبة  �ضكلت 
الأ�ضعب  الرابعة كانت  املرحلة  اإن  الكثري منهم، كما قال  ت�ضبب يف خروج 
وحقق  �ضبق  اإنه  وقال  »عقاب«،   باجلواد  واأ�ضاد  الرمال،  كثافة  ب�ضبب 
يف  الأول  املركز  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  به 
را�ضد  ال�ضيخ  واعترب  بريطانيا.  يف  الفوز  به  حقق  كما  العمالقة،  �ضباق 
ر�ضاه  عن  واأعرب  بالإمارات،  فيه  يفوز  �ضباق  اأكرب  هذا  اأن  دملوك  بن 
املقبلة  اخلطوة  اأن  م�ضيفًا  اإم(،  اآر  )اإم  لإ�ضطبالت  املتميزة  النتائج  عن 
قرية  يف  الدولة،  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  كاأ�س  يف  للم�ضاركة  ال�ضتعداد  هي 
ال�ضعبة  ال�ضباقات  من  اأي�ضًا  يعد  الذي  بالوثبة،  للقدرة  العاملية  الإمارات 
نهاية  يف  دبي،  عهد  ويل  �ضباق  يف  للم�ضاركة  ال�ضتعداد  وبعده  واملهمة، 

ال�ضلم. �ضيح  يف  للقدرة  الدولية  دبي  مبدينة  املو�ضم  

حممد بن را�ضد يف حديث مع املدرب اإ�ضماعيل حممد بح�ضور �ضعيد الطاير و�ضلطان ال�ضبو�ضي

قدرة

BREITLING.COM

“WELCOME TO MY WORLD”

CHRONOMAT 44

Thom Richard is one of the few pilots in the world to 

possess the talent, experience and courage required 

to compete in the final of the famous Reno Air 

Races – the world’s fastest motorsport. Less than ten 

champions are capable of vying with each other at 

speeds of almost 800 km/h, flying wing to wing at the risk of their lives, 

just a few feet off the ground. It is for these elite aviators that Breitling 

develops its chronographs: sturdy, functional and ultra high-performance 

instruments all equipped with movements chronometer-certified by 

the COSC – the highest official benchmark in terms of reliability and 

precision. Welcome to the Breitling world.
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بح�شور حممد بن را�شد

فطيم بنت حممد تفوز بلقب �شب�ق مدينة دبي للقدرة
رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شهد �شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، �شباق مدينة دبي 
الدولية للقدرة مل�شافة 120 كلم مبدينة دبي للقدرة ب�شيح ال�شلم. 

كما �شهد ال�شباق �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، و�شمو ال�شيخ من�شور بن 

زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة. 

وحتت  الفرو�ضية،  احتاد  مع  بالتعاون  للفرو�ضية،  دبي  نادي  ال�ضباق  نظم 
فطيم  ال�ضيخة  �ضمو  الفار�ضة  وتوجت  للفرو�ضية.  الدويل  الحتاد  اإ�ضراف 
بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم، بلقب ال�ضباق على �ضهوة اجلواد »لينزك« 
�ضاعات،   04:02:59 قدره  زمن  يف  امل�ضافة  قاطعة  ال�ضبا،  ند  لإ�ضطبالت 
غامن  الفار�س  الثاين  املركز  يف  وجاء  �ضاعة،  كلم/   29.02 �ضرعة  مبعدل 
قدره  زمن  يف  ال�ضبا  ند  لإ�ضطبالت  »مهند«  �ضهوة  على  العوي�ضي  �ضعيد 
غامن  عبداهلل  الفار�س  واحدة  ثانية  بفارق  بعده  وحل  �ضاعات،   04:03:48

الرابع  املركز  يف  وجاء  ال�ضبا،  ند  لإ�ضطبالت  »امواه«  �ضهوة  على  املري 
اأي�ضًا الفار�س �ضعيد اأحمد اجلابر على �ضهوة اجلواد »باهيا  وبفارق ثانية 
من  كان  فقد  ال�ضباق  يف  اخلام�س  املركز  اأما  فزاع،  لإ�ضطبالت  ليل«  دي 
كابل«  »كا�ضتلبار  �ضهوة  على  عبدالكرمي  حممد  خالد  الفار�س  ن�ضيب 

04:07:26 �ضاعات.  اإعمار يف زمن قدره  لإ�ضطبالت 
دبي  نادي  رئي�س  نائب  الطاير  �ضعيد  من  كل  قام  ال�ضباق،  ختام  عقب 
بت�ضليم  للنادي،  العام  املدير  نائب  الع�ضب  عي�ضى  وحممد  للفرو�ضية، 

قدرة

حممد بن را�ضد وحمدان بن حممد مع فطيم بنت حممد
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اآل مكتوم  ال�ضيخة فطيم بنت حممد بن را�ضد  الفار�ضة �ضمو  ال�ضباق  بطلة 
املري  وعبداهلل  العوي�س  غامن  من  كل  تقا�ضم  بينما  الأول،  املركز  جائزة 

�ضعيد جابر احلربي. الثالث  املركز  ونال جائزة  الثاين،  املركز  جائزة 

ا�شرتاتيجية وا�شحة 

بنت  فطيم  ال�ضيخة  �ضمو  الفار�ضة  اإ�ضرار  و�ضح  ال�ضباق،  بداية  منذ 
وا�ضحة  وا�ضرتاتيجية  خطة  اتبعت  فقد  ال�ضباق،  بهذا  الفوز  على  حممد 
وبالفعل  حولها،  ال�ضدارة  خيول  مراقبة  مع  ثابت  مب�ضتوى  بال�ضري  تتمثل 

جنحت يف حتقيق ذلك، فقد كانت يف ال�ضدارة يف املرحلة الأوىل، وحلت 
مينعها  مل  ذلك  لكن  والثالثة،  الثانية  املرحلتني  خالل  الثاين  املركز  يف 
بثقة  واحلا�ضمة  الأخرية  املرحلة  دخلت  فقد  الو�ضع،  على  ال�ضيطرة  من 
مناف�ضة  وجدت  اأنها  من  الرغم  على  ذلك  لها  كان  وقد  الفوز،  لتحقيق 
كفلت  اتبعتها  التي  ا�ضرتاتيجيتها  لكن  الأخرية،  الكيلومرتات  يف  كبرية 
اأكملت  اأن  بعد  قيا�ضي  زمن  حتقيق  من  قريبة  وكانت  بجدارة،  الفوز  لها 
لهذه  القيا�ضي  الرقم  بينما  �ضاعات،   04:02:59 قدره  زمن  يف  ال�ضباق 
بن  را�ضد  ال�ضيخ  الفار�س  با�ضم  وم�ضجل  �ضاعات،   04:02:05 هو  امل�ضافة 

اآل مكتوم. دملوك 

قدرة

فطيم بنت حممد حتمل كاأ�س ال�ضباق بح�ضور �ضعيد الطاير وحممد الع�ضب

فطيم بنت حممد تنطلق اإىل اإحدى مراحل ال�ضباق
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كما �ضهد ال�ضباق م�ضاركة �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
ويل عهد دبي، وح�ضور �ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم، نائب حاكم 
دبي وزير املالية، و�ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، م�ضت�ضار الأمن الوطني، 
و�ضمو ال�ضيخ طحنون بن زايد اآل نهيان، نائب م�ضت�ضار الأمن الوطني، و�ضمو 
�ضوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�ضور  ال�ضيخ 

الرئا�ضة، و�ضمو ال�ضيخ را�ضد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم.
رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ من�ضور  �ضمو  بتوجيهات  ال�ضباق  اأقيم 
اأبوظبي  نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�ضة،  �ضوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س 
وبتنظيم  الأ�ضيلة،  العربية  للخيول  العاملي  �ضموه  وبدعم مهرجان  للفرو�ضية، 
اأبوظبي الريا�ضي وبالتن�ضيق  اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة، وبدعم جمل�س  هيئة 

مع احتاد الفرو�ضية.

»اأرمور«  الفر�س  ال�ضباق على �ضهوة  بلقب  يو�ضف احلمادي  الفار�س علي  تّوج 
قدره  زمن  يف  لل�ضباق  الإجمالية  امل�ضافة  قطع  اأن  بعد  الوثبة،  اإ�ضطبالت  من 
املركز  يف  وجاء  كلم/�ضاعة،   28.33 �ضرعة  ومبعدل  �ضاعات،   4.14.04
الثاين الفار�س ال�ضيخ را�ضد بن دملوك اآل مكتوم على �ضهوة اجلواد »مرعب« 
�ضقيقه  �ضاعات، وجاء خلفه   4.14.06 قدره  بزمن  اإم«  اآر  »اإم  اإ�ضطبالت  من 
حمد بن دملوك اآل مكتوم على �ضهوة »بريتيمب�س دي ماروت«، وهو اأي�ضًا من 
اإ�ضطبالت »اإم اآر اإم« بزمن قدره 4.15.12 �ضاعات، وجاء الفار�س علي غامن 
اإ�ضطبالت فزاع رابعًا، بزمن قدره  املري على �ضهوة »كا�ضتلبار تورنيدو« من 
بن  مكتوم  بن  �ضعيد  ال�ضيخ  اخلام�س  املركز  احتل  فيما  �ضاعات،   4.16.41
خليفة اآل مكتوم على �ضهوة »توفا دي ب�ضكوير« من اإ�ضطبالت الرباراي بزمن 

قدره 4.16.42 �ضاعات.

بح�شور حممد بن را�شد

علي احلم�دي يهدي اإ�شطبالت الوثبة لقب اليوم الوطني للقدرة
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
قرية  مبيدان  كلم   120 مل�شافة  للقدرة،  الوطني  اليوم  �شباق 

فار�شًا   164 مب�شاركة  بالوثبة،  للقدرة  العاملية  الإمارات 
بالدولة. الفرو�شية  واأندية  الإ�شطبالت  خمتلف  من  وفار�شة 

قدرة

حممد بن را�ضد يربت على اأحد اخليول

عدنان �ضلطان يتّوج الفائزين
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اأبوظبي  نادي  عام  مدير  النعيمي  �ضلطان  عدنان  قام  ال�ضباق  ختام  عقب 
للفرو�ضية، ولرا �ضوايا مديرة مهرجان �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان 
العاملي للخيول العربية، الرئي�س التنفيذي للجنة �ضباقات ال�ضيدات يف الحتاد 
بتقدمي  الريا�ضي  اأبوظبي  جمل�س  ممثل  املرزوقي  و�ضالح  )اأفهار(،  الدويل 
اجلوائز للفائزين، حيث ح�ضل البطل على �ضيارة، اإ�ضافة اإىل �ضاعة رولك�س 

ب�ضعار املهرجان، ولوحة للفنانة الأملانية كري�ضتني �ضوبل.

البطل: اأتطلع اإىل امل�ش�ركة يف ال�شب�ق�ت الع�ملية

ل�ضمو  للقدرة  الوطني  اليوم  �ضباق  بلقب  الفوز  احلمادي  علي  البطل  اأهدى 
ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان، الذي دعمنا كثريًا للفوز بهذا اللقب الغايل، 
بقيادة  اإيطاليا  يف  للنا�ضئني  العامل  بكاأ�س  الفائزة  »اأرمور«  بالفر�س  واأ�ضاد 
عامليًا  قدرة  فار�س  ي�ضبح  لكي  يتطلع  اأنه  واأ�ضاف  اجلهوري،  خليفة  الفار�س 

للم�ضاركة يف البطولت الكربى. 
اأن  الفرو�ضية  العام لحتاد  ال�ضر  اأمني  املهريي  اأكد طالب ظاهر  جانبه،  من 
ح�ضور اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ �ضباق اليوم الوطني للقدرة منح احلدث زخمًا، 
يف  الأهم  يعد  ال�ضباق  اأن  خ�ضو�ضًا  كبرية،  معنوية  دفعة  الفر�ضان  واأعطى 

املو�ضم، وحتر�س جميع اإ�ضطبالت الدولة والفر�ضان على امل�ضاركة فيه. وقال: 
)ال�ضباق حظي مب�ضاركة قيا�ضية من اأقوى الفر�ضان واأف�ضل اخليول، لأن الفوز 
باللقب يعني الكثري جلميع املالك والفر�ضان، ومتيز ال�ضباق باملناف�ضة القوية، 

خ�ضو�ضًا يف املراحل النهائية(، وهناأ الفائزين باللقب.

اجلهوري: الفر�س »اأرمور« قّل�شت الف�رق

الغايل  اللقب  بهذا  الفوز  اجلهوري  علي  الوثبة  اإ�ضطبالت  مدرب  اأهدى 
ال�ضباق  الف�ضل بهذا  اإن  نهيان، وقال  اآل  زايد  ال�ضيخ من�ضور بن  اإىل �ضمو 
كان  ال�ضباق  اأن  اجلهوري  واأ�ضاف  املتوا�ضلة،  ومتابعته  لتوجيهاته  يعود 
وكذلك  احلمادي،  الفار�س  باأداء  م�ضيدًا  قوية،  كانت  واملناف�ضة  �ضريعًا 
مع  الكبري  الفارق  تعوي�س  ا�ضتطاعت  الفر�س  اإن  وقال  »اأرمور«،  الفر�س 
خيول املقدمة يف املراحل الأولية، �ضاعدها يف ذلك امل�ضتوى اجليد للقلب، 
واأعرب  اخليول،  يدرك  التعب  بداأ  بعدما  الالحقة  املراحل  يف  خ�ضو�ضًا 
اإ�ضطبالت  اإن  وقال  الغايل،  اللقب  بهذا  بالفوز  �ضعادته  عن  اجلهوري 
�ضباقي  خ�ضو�ضًا  الكربى،  لل�ضباقات  اخليول  من  جمموعة  اأعدت  الوثبة 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  الدولة،  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  كاأ�س 

مكتوم. اآل  را�ضد 

من�ضور بن زايد مع اخليل الفائز

علي احلمادي يرفع علم الإمارات لدى اجتيازه خط النهاية
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وتّوج الفار�س �ضعيد حممد املهريي على �ضهوة اجلواد »دينيميك« من اإ�ضطبالت 
)ا�س ا�س( بلقب ال�ضباق بزمن قيا�ضي قدره 3.12.51 �ضاعات، ومبعدل �ضرعة 
العوي�ضي  الفار�س غامن  �ضر�س مع  بعد �ضراع  �ضاعة، وذلك  كلم/   31.11 بلغ 
على �ضهوة »بوليت« من اإ�ضطبالت »زعبيل«، وامتد التناف�س حتى خط النهاية 
ليف�ضل بينهما جزء من الثانية، وجاءت يف املركز الثالث الفار�ضة �ضذرا مراد 
احلجاج على �ضهوة »بري �ضرتيت ت�ضونامي« من اإ�ضطبالت اخليول بزمن قدره 
3.30.44 �ضاعات، مبعدل �ضرعة 28.47 كلم/ �ضاعة، وجاء يف املركز الرابع 
العني  اإ�ضطبالت  من  �ضي«  جي  »ماكوكو  �ضهوة  على  احلمادي  عبداهلل  حمد 
بزمن قدره 3.30.46 �ضاعات، وجاء يف املركز اخلام�س عزام الكثريي بزمن 

قدره 3.39.37 �ضاعات.

كلم،   40 م�ضافتها  تبلغ  التي  الأوىل  املرحلة  الكثريي  عزام  الفار�س  ت�ضّدر 
من  روما«  »ل  الفر�س  على  امل�ضافة  وقطع  ال�ضفراء،  بالأعالم  تر�ضيمها  ومت 
اإ�ضطبالت العني بزمن قدره 1.20.14 �ضاعة، ومبعدل �ضرعة بلغ 29.91 كلم/ 
�ضاعة، جاء بعده بفارق جزء من الثانية الفار�س �ضعيد اأحمد اجلابر احلربي 
 1.20.14 قدره   بزمن  زعبيل  اإ�ضطبالت  من  جبار«  ات�س  »ات�س  �ضهوة  على 
»ماكوكو  �ضهوة  على  احلمادي  عبداهلل  حمد  الثالث  املركز  يف  وحل  �ضاعة، 
جي �ضي« من اإ�ضطبالت العني بزمن قدره 01.21.34 �ضاعة، وجاء يف املركز 
الرابع غامن العوي�ضي على �ضهوة »بوليت« من اإ�ضطبالت »زعبيل« بزمن قدره 
1.21.35 �ضاعة، وحل يف املركز اخلام�س من�ضور �ضعيد الفار�ضي على �ضهوة 

»بنجي دي باملا�س« من اإ�ضطبالت اخليلي بزمن قدره 1.21.48 �ضاعة.

بح�شور حمدان بن حممد ومن�شور بن حممد

�شعيد املهريي يفوز بلقب الإ�شطبالت اخل��شة للقدرة بدبي
ويل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
لالإ�شطبالت  للقدرة  الدولية  دبي  مدينة  �شباق  دبي،  عهد 
 93 مب�شاركة  كلم   100 مل�شافة  الفردي  وال�شرتاك  اخلا�شة، 
الفرو�شية  واأندية  الإ�شطبالت  خمتلف  من  وفار�شة  فار�شًا 

دبي،  يف  ال�شلم  ب�شيح  الدولية  دبي  مبدينة  وذلك  بالدولة، 
را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ال�شباق  �شهد  كما 
حمبي  من  غفري  وجمهور  امل�شوؤولني،  من  وعدد  مكتوم،  اآل 

القدرة. �شباقات 

قدرة

حمدان بن حممد يف حديث مع اأحد الفر�ضان بح�ضور �ضعيد اآل مكتوم

الفار�س �ضعيد املهريي بطل ال�ضباق
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ومت  كلم،   40 م�ضافتها  تبلغ  التي  الثانية  املرحلة  يف  ال�ضرعة  وترية  زادت 
ال�� 33 كلم/  تر�ضيمها بالأعالم احلمراء، حيث جتاوز معدل ال�ضرعة حاجز 
�ضاعة، وقفز الفار�س �ضعيد حممد املهريي اإىل ال�ضدارة، متقدمًا من املركز 
احلادي ع�ضر وقطع امل�ضافة على �ضهوة »دينيميك« من اإ�ضطبالت »ا�س ا�س« 
بزمن قدره 2.37.51 �ضاعة، وجاء يف املركز الثاين غامن العوي�ضي متقدمًا من 
بدر  حمد  الثالث  املركز  يف  وحل  �ضاعة،   2.38.02 قدره  بزمن  الرابع  املركز 
احلمادي بزمن قدره 2.41.51 �ضاعة، وجاء يف املركز الرابع عزام الكثريي 
املري  غامن  علي  اخلام�س  املركز  يف  حل  فيما  �ضاعة،   2.44.24 قدره  بزمن 
قدره  بزمن  زعل  بن  في�ضل  اإ�ضطبالت  من  بابلو«  دون  »باجتونيا  �ضهوة  على 

2.47.08 �ضاعة.
ب�ضباق  للفرو�ضية  دبي  لنادي  العام  املدير  نائب  الع�ضب  اأ�ضاد حممد عي�ضى 
»دينيميك«  اجلواد  فوز  اإن  وقال  الكبرية،  وبامل�ضاركة  اخلا�ضة  الإ�ضطبالت 
ت�ضري يف  اخلا�ضة  الإ�ضطبالت  من  الكثري  هناك  باأن  دليل  م�ضاركة  اأول  من 
وعن  النت�ضارات،  حتقق  قوية  خيول  اإنتاج  على  وقادرة  ال�ضحيح،  الجتاه 

من  الفر�ضان  بع�س  هناك  اإن  الع�ضب  قال  لالن�ضحابات،  الكبرية  الن�ضبة 
الإ�ضطبالت اخلا�ضة مازالوا غري قادرين على التاأقلم مع �ضباقات القدرة، 
يف  ال�ضرعة  معدلت  من  بكثري  اأعلى  كان  ال�ضرعة  معدل  اأن  اإىل  م�ضريًا 

اخلا�ضة. الإ�ضطبالت 

ً املهريي ي�شجل رقم�ً قي��شي�ً جديدا

�ضهد ال�ضباق �ضرعة كبرية جدًا، ومت ت�ضجيل رقم قيا�ضي مل�ضافة 100 كلم با�ضم 
الفار�س �ضعيد املهريي واجلواد »دينيميك« بلغ 3.12.29 �ضاعات ومعدل �ضرعة 
31.11 كلم/ �ضاعة، وكان الرقم ال�ضابق قد �ضجله الفار�س را�ضد �ضعيد الكمدة 
على �ضهوة »اأميمدور«، حيث بلغ 3.33.39 �ضاعات ومبعدل �ضرعة 28.07 كلم/ 
�ضاعة يف �ضباق �ضمو ال�ضيخ ماجد بن حممد اآل مكتوم لالإ�ضطبالت اخلا�ضة، 
الذي اأقيم مبدينة دبي للقدرة املو�ضم قبل املا�ضي، ويعد معدل ال�ضرعة الذي 

مت ت�ضجيله الأكرب يف �ضباقات القدرة بالإمارات.

قدرة

حممد الع�ضب يتّوج الفائزين
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ياأتي تنظيم هذا ال�ضباق الذي اأ�ضبح تقليدًا �ضنويًا يف برنامج موا�ضم القدرة، 
يف اإطار توجيهات ودعم واهتمام �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
النادي، لت�ضجيع الفر�ضان والفار�ضات ذوي امللكية اخلا�ضة على التوا�ضل مع 
ريا�ضة التحمل والقدرة، واإتاحة الفر�ضة لهم لختبار القدرات واملحافظة على 
لياقة خيولهم، كذلك حتقيق مناف�ضات �ضريفة، مبا ي�ضهم يف تكوين قاعدة من 
والدولية  العربية  املحافل  يف  للم�ضاركة  املوؤهلني  الإمارات،  وفار�ضات  فر�ضان 

املتخ�ض�ضة بهذه الريا�ضة.

تتويج الف�ئزين

عقب ختام فعاليات ال�ضباقات قام �ضمو ال�ضيخ حممد بن خليفة بن حممد بن 
خالد اآل نهيان، و�ضمو ال�ضيخ �ضرور بن �ضعيد بن حممد اآل نهيان، وحممد مهري 
املزروعي مدير القرية، ورا�ضد الرميثي مدير اإدارة الإعالم والعالقات العامة، 
بتتويج الفائزين يف �ضباق ال�ضباب والنا�ضئني الدويل مل�ضافة 120 كلم، و�ضباق 
امللكية اخلا�ضة املحلي املفتوح مل�ضافة 100 كلم، و�ضباق ال�ضيدات مل�ضافة 90 كلم.

ك�أ�س ن�دي تراث الإم�رات للقدرة يف بوذيب

�شعيد ج�بر يفوز بلقب ال�شب�ب وخلود اخلوري تك�شب ال�شيدات
�شاحب  ممثل  نهيان،  اآل  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  برعاية 
قرية  �شهدت  الإمارات،  تراث  نادي  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
اأيام،  ثالثة  مدى  على  اخلتم،  مبدينة  للقدرة  العاملية  بوذيب 
 6 ت�شمنت  التي  للقدرة،  الإمارات  تراث  نادي  كاأ�س  فعاليات 
بالتعاون  الإمارات،  تراث  نادي  نظمها  الفئات  ملختلف  �شباقات 

�شباق  على  وا�شتملت  للفرو�شية،  الإمارات  احتاد  مع  والتن�شيق 
ال�شباب والنا�شئني الدويل للقدرة مل�شافة 120 كلم، و�شباق امللكية 
 80 الدويل  ال�شباق  ثم  كلم،   100 مل�شافة  املفتوح  املحلي  اخلا�شة 
اإىل  اإ�شافة  كلم،   90 مل�شافة  ال�شيدات  و�شباق  كلم جنمة واحدة، 

80 كلم و40 كلم. �شباقني تاأهيليني مل�شافة 

قدرة

الفائزين تتويج 

�شعيد ج�بر بطل ال�شب�ب والن��شئني

تّوج الفار�س �ضعيد اأحمد جابر بلقب �ضباق ال�ضباب والنا�ضئني الدويل مل�ضافة 
اإ�ضطبالت  من  بالي�ضتيك«،  »جيمي  �ضهوة  على  امل�ضافة  وقطع  كلم،   120
العا�ضفة، بزمن قدره 3.28.45 �ضاعات، وجاء يف املركز الثاين حممد جمعة 
املهريي على �ضهوة »ايداهو تواليت«، من اإ�ضطبالت �ضيح ال�ضلم، بزمن قدره 
4.32.52 �ضاعات، بينما حل يف املركز الثالث عبداهلل غامن املري على �ضهوة 

»اأفاديو«، من اإ�ضطبالت فزاع، بزمن قدره 4.38.25 �ضاعات.

خلود اخلوري تفوز بلقب ال�شيدات

كلم   90 مل�ضافة  ال�ضيدات  �ضباق  بلقب  اخلوري  حممد  خلود  الفار�ضة  فازت 
اإ�ضطبالت الن�ضر 2، بزمن قدره 3.10.49  اإن ناكبول«، من  على �ضهوة »بي 
�ضاعات، وجاءت يف املركز الثاين الفار�ضة ليلى عبدالعزيز الر�ضا على �ضهوة 
 3.13.16 قدره  بزمن  العا�ضفة،  اإ�ضطبالت  من  فور�ضت«،  »موون  اجلواد 
�ضاعات، وحلت يف املركز الثالث الفار�ضة عائ�ضة دروي�س الرميثي على �ضهوة 

»كتيما جميد« من اإ�ضطبالت �ضيح ال�ضلم بزمن قدره 3.13.24 �ضاعات. 

اخلي�ري بطل الإ�شطبالت اخل��شة 

الإ�ضطبالت  والثاين يف �ضباق  الأول  اإ�ضطبالت املغري على املركزين  �ضيطرت 
�ضعيد  الفار�س  الأول  املركز  وجاء يف  كلم،   100 مل�ضافة  اخلا�ضة  امللكية  ذات 
حمود اخلياري بزمن قدره 3.46.39 �ضاعات، وجاء خلفه زميله �ضيف اأحمد 
حلت  بينما  �ضاعات،   3.48.10 قدره  بزمن  »مالري�ضا«  �ضهوة  على  املزروعي 
يف املركز الثالث االفار�ضة ن�ضرين خ�ضرو على �ضهوة »بيومو«، من اإ�ضطبالت 
جابريل  الرابع  املركز  يف  وجاء  �ضاعات،   3.48.12 قدره  بزمن  اخليول، 
اليخاندرو على �ضهوة »ن�ضر دم�ضق«، من اإ�ضطبالت العني، بزمن قدره 3.5.51 

�ضهوة  على  اخلييلي  مبارك  عبداهلل  اخلام�س  املركز  يف  جاء  فيما  �ضاعات، 
»رومان نافارو« من اإ�ضطبالت اخلييلي.

ج�بر �شعيد ب�لفوز الأول
 

�ضعيد  والنا�ضئني،  لل�ضباب  الدويل  ال�ضباق  يف  الأول  املركز  �ضاحب  واأعرب 
اأحمد جابر، عن �ضعادته بتحقيق الفوز الأول يف م�ضريته، وقال اإن ال�ضباق مل 
يكن �ضهاًل على الرغم من اأنه ت�ضدر جميع املراحل، واأ�ضاف اأنه التزم بخطة 
املدرب مبارك بن �ضفيا، وهي التي قادته للفوز. وقال �ضعيد جابر، الطالب يف 
مدر�ضة را�ضد الثانوية، اإنه ياأمل يف موا�ضلة النت�ضارات يف ال�ضباقات املقبلة، 
خ�ضو�ضًا ال�ضباقات الكربى، مثل كاأ�س �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة يف الوثبة، 

وكاأ�س �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم يف �ضيح ال�ضلم.

اإ�شطبالت املغري توا�شل التفوق

اخلا�ضة،  الإ�ضطبالت  �ضباقات  يف  الوا�ضح  تفوقها  املغري  اإ�ضطبالت  وا�ضلت 
التفوق  هذا  وي�ضري  ال�ضباق.  يف  والثاين  الأول  املركزين  خيولها  وح�ضدت 
هذه  اأمر  على  القائمون  به  يقوم  الذي  اجلاد  والعمل  الكبرية  اجلهود  اإىل 
ل�«العاديات«  اأكد  اإ�ضطبالت املغري،  الإ�ضطبالت. �ضهيل مغري العميمي، مالك 
اأن هذا التفوق مل ياأِت من فراغ، فاجلميع يف الإ�ضطبالت يعمل بجد واجتهاد، 
كما اأن عملية التفوق وال�ضتمرار حتتاج اإىل �ضخ املزيد من اخليول اجلديدة 
والدفع بها يف ال�ضباقات التاأهيلية، حتى يقوى عودها وت�ضتطيع اإثبات وجودها 
اإعدادها  مت  جيدة  خيوًل  ميلكون  اأنهم  واأ�ضاف  ال�ضباقات،  يف  والتناف�س 
وخارجيًا.  داخليًا  ال�ضتحقاقات،  كل  يف  للم�ضاركة  جبارة  بجهود  وجتهيزها 
واأ�ضار العميمي اإىل بطل ال�ضباق اجلواد الأ�ضرتايل »الهمربا ويندفرير«، الذي 
�ضبق له الفوز يف مهرجان �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان، املا�ضي يف 

بوذيب، كما �ضبق له الفوز يف �ضباق قطر الدويل.
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بطلة  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  بنت  فطيم  ال�ضيخة  �ضمو  الفار�ضة  توجت 
م�ضجلة  ال�ضبا  ند  لإ�ضطبل  كري�ضادا«  »ل  الفر�س  �ضهوة  على  بجدارة  لل�ضباق 
زمنًا قدره 3.03.12 �ضاعات، ومبعدل �ضرعة بلغ 29.84 كلم/ �ضاعة، وجاءت 
يف املركز الثاين الفار�ضة خلود حممد اخلوري على �ضهوة الفر�س »اإ�س اإم فلو« 
من اإ�ضطبالت الن�ضر 2 بزمن قدره 3.03.35 �ضاعات، وحلت يف املركز الثالث 
جريالدين جاكيه على �ضهوة »ويتاتا كري�ضتال« من اإ�ضطبالت العا�ضفة بزمن 
على  لوي�س  اإميي  الفار�ضة  الرابع  املركز  يف  وحلت  �ضاعات،   3.03.46 قدره 
اآر اإم( بزمن قدره 3.04.43  اإ�ضطبالت )اإم  �ضهوة »كا�ضتلبار ليتينينج« من 

»نوبل  �ضهوة  على  عبدالرحمن  �ضارا  اخلام�س  املركز  فيما حلت يف  �ضاعات، 
نافار« من اإ�ضطبالت فزاع بزمن قدره 3.07.26 �ضاعات.

تتويج الف�ئزات

عقب ختام ال�ضباق قام �ضعيد الطاير، الرئي�س التنفيذي رئي�س جمل�س اإدارة 
للفرو�ضية  دبي  لنادي  العام  املدير  اخلمريي،  مو�ضى  علي  يرافقه  »ميدان«، 
ال�ضباق.  يف  الفائزين  الأبطال  بتتويج  املدير،  نائب  الع�ضب  عي�ضى  وحممد 

بح�شور حمدان بن حممد ومن�شور بن زايد

فطيم بنت حممد تتّوج بطلًة ل�شب�ق ال�شيدات ب�شيح ال�شلم
دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
الدولية  دبي  مدينة  �شباق  الرئا�شة،  �شوؤون  وزير  الوزراء 

دبي  مبدينة  اأقيم  الذي  كلم،   90 مل�شافة  لل�شيدات  للقدرة 
فار�شة.  79 مب�شاركة  ال�شلم  ب�شيح  للقدرة  الدولية 

قدرة

فطيم بنت حممد على من�ضة التتويج بح�ضور �ضعيد الطاير وعلي مو�ضى وحممد الع�ضب

وت�ضلمت �ضمو ال�ضيخة فطيم بنت حممد اآل مكتوم كاأ�س املركز الأول، وخلود 
اخلوري كاأ�س املركز الثاين، فيما نالت جريالدين جاكيه كاأ�س املركز الثالث.

�شدارة من البداية اإىل النه�ية

على الرغم من ت�ضّدر �ضمو ال�ضيخة فطيم بنت حممد اآل مكتوم لل�ضباق من 
بدايته اإىل نهايته، اإل اأن التناف�س كان قويًا جدًا، خ�ضو�ضًا يف املرحلة الأخرية 
التي �ضهدت �ضرعة رهيبة امتدت حتى الأمتار النهائية، لتوؤكد �ضمو ال�ضيخة 
فطيم بنت حممد حنكتها وبراعتها، وحت�ضم ال�ضراع عند خط النهاية، و�ضط 
والفرن�ضية  و�ضيفة،  حلت  التي  اخلوري  خلود  الفار�ضتني  من  قوية  مناف�ضة 
قد  لل�ضباق  الأوىل  املرحلة  وكانت  الثالث.  املركز  �ضاحبة  جاكيه  جريالدين 
�ضهدت �ضرعة كبرية رمبا تكون ال�ضبب يف خروج العديد من الفار�ضات، لكن 
يف املرحلة الثانية اأدركت الفار�ضة خطورة الو�ضع وعدم املجازفة بال�ضتمرار 

يف ال�ضرعة، لأن ال�ضباق من ثالث مراحل وتتطلب املرحلة قبل الأخرية اإراحة 
للح�ضم،  ولياقة  قوة  اأكرث  الأخرية  للمرحلة  للدخول  الإمكان  بقدر  اجلواد 
وبالفعل مل تتجاوز معدلت ال�ضرعة 25 كلم/ �ضاعة، وكان هذا املعدل املعتدل 
من ال�ضرعة مبثابة الهدوء الذي ي�ضبق العا�ضفة، حيث جاءت املرحلة الأخرية 
اخليل  ل�ضاحبة  العليا  الكلمة  لتكون  مرتفعة،  �ضرعة  معدل  و�ضهدت  عا�ضفة 

الأقوى، والتي ا�ضتطاعت توزيع جهد خيلها على مدار املراحل.

فطيم بنت حممد.. ا�شتمرار التفوق 
 

عادت �ضمو ال�ضيخة فطيم بنت حممد اآل مكتوم لتحقيق الفوز للمرة الثانية 
خالل اأقل من �ضهر، فبعد اأن حققت فوزًا مهمًا يف �ضباق مدينة دبي الدولية 
امل�ضهد  هذا  تكرر  وقد  دي�ضمرب،  من  اخلام�س  يف  كلم   120 مل�ضافة  للقدرة 
اأي�ضًا،  متتاليني  فوزين  اإجناز  من  متكنت  حيث  اأي�ضًا،  املا�ضي  املو�ضم 
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قمة  يف  بل  الفرو�ضية  يف  لي�س  متقدمًا  مركزًا  الكبري  الإجناز  هذا  ومينحها 
العدد من النت�ضارات،  الن�ضائية، بف�ضل حتقيقها هذا  الإماراتية  الريا�ضة 
ويف ريا�ضة رمبا تكون الأ�ضعب بني اأنواع الريا�ضة، ولي�س هذا بغريب عليها 
بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  الأول �ضاحب  العرب  فار�س  ينهل من مدر�ضة  فمن 
ترتك  النت�ضارات  وهذه  الأول.  املركز  بغري  ير�ضى  لن  مكتوم  اآل  را�ضد 
بت�ضجيع  الن�ضائية،  القدرة  �ضباقات  خ�ضو�ضًا  الفرو�ضية،  على  كبريًا  اأثرًا 
اأن  واإعطائها زخمًا ميكنها من  الريا�ضة،  الإقبال على هذه  الفار�ضات على 
وخارجيًا،  داخليًا  التناف�س  من  الوطن  فار�ضات  ميّكن  متقدمًا  مركزًا  حتتل 

وحتقيق اإجنازات با�ضم البالد.

خلود اخلوري: املن�ف�شة ك�نت قوية

هذا  يف  الثاين  املركز  بتحقيق  �ضعادتها  عن  اخلوري  خلود  الفار�ضة  اأعربت 
كلها  امل�ضاركة  اخليول  لأن  جدًا،  �ضعبة  كانت  املناف�ضة  اإن  وقالت  ال�ضباق، 
قوية و�ضاحبة نتائج مميزة، واأ�ضافت اأن املناف�ضة القوية امتدت من البداية 
اإىل النهاية، م�ضرية اإىل اأن املرحلة الأوىل كانت الأ�ضعب يف ال�ضباق، وذلك 
وتقديرها  �ضكرها  عن  واأعربت  الرمال،  وكثافة  والهبوط  ال�ضعود  ب�ضبب 

اأعربت  كما  ال�ضباق،  خالل  يوؤازرها  بجوارها  يقف  ظل  الذي  لوالدها 
اأثناء  لها  ال�ضديدة  لتوجيهاته  املزروعي،  �ضيف  بطي  للمدرب  �ضكرها  عن 
ال�ضباق. يذكر اأن الفار�ضة خلود اخلوري، التي تدر�س يف بريطانيا، كانت قد 
فازت بلقب �ضباق ال�ضيدات، الأ�ضبوع املا�ضي، بقرية بوذيب العاملية للقدرة.

علي مو�شى ي�شيد بفوز فطيم بنت حممد

بال�ضكر  للفرو�ضية،  دبي  لنادي  العام  املدير  اخلمريي،  مو�ضى  علي  تقّدم 
اإن  وقال  لل�ضباق،  لت�ضريفه  مكتوم،  اآل  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ  ل�ضمو 
للفرو�ضية  �ضموه  يوليه  الذي  والهتمام  الكبري  الدعم  يوؤكد  احل�ضور  هذا 
هذه  اإن  وقال  للفار�ضات،  معنوية  دفعة  ي�ضّكل  اأنه  كما  ال�ضيدات،  ول�ضباقات 
الفئة من ال�ضباقات تطورت يف الفرتة الأخرية، لذلك كان هناك حر�س على 
بنت  ال�ضيخة فطيم  ل�ضمو  بالتهنئة  وتقدم اخلمريي  ال�ضباقات.   زيادة عدد 
للبطلة  امل�ضرف  بالأداء  م�ضيدًا  ال�ضباق،  بهذا  فوزها  على  مكتوم  اآل  حممد 
الفار�ضة �ضمو ال�ضيخة فطيم بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم، واإحرازها لقب 
اأ�ضاد  كما  النهاية،  اإىل  البداية  من  ال�ضباق  ت�ضدرها  بعد  بجدارة  ال�ضباق 
اإقباًل  هناك  اأن  يوؤكد  الذي  الأمر  للفار�ضات،  الكبرية  بامل�ضاركة  اخلمريي 

كبريًا على هذه الريا�ضة من الفار�ضات.

قدرة

حمدان بن حممد يهنئ فطيم بنت حممد

من�ضور بن زايد يف حديث مع طالب املهريي
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الإمارات  احتاد  مع  بالتن�ضيق  للفرو�ضية  اأبوظبي  نادي  بتنظيم  ال�ضباق  اأقيم 
للفرو�ضية، وبالتعاون مع قرية الإمارات العاملية للقدرة بالوثبة، وبرعاية ودعم 
»اأرابتيك  �ضركة  ورعاية  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  مهرجان 

القاب�ضة« ال�ضريك الر�ضمي للمهرجان يف ن�ضخته ال�ضاد�ضة.
اأ�ضا�ضني« من  ال�ضباق على �ضهوة »�ضاندين  تّوج الفار�س غامن العوي�ضي بلقب 
 28.03 بلغ  �ضرعة  مبعدل  دقائق،   4.16.50 قدره  بزمن  ال�ضبا  ند  اإ�ضطبالت 
كلم/�ضاعة، وجاء يف املركز الثاين را�ضد البلو�ضي على �ضهوة »كورون اأرمور« 

املركز  يف  جاء  بينما  �ضاعات،   4.17.06 قدره  بزمن  اإعمار  اإ�ضطبالت  من 
»برينتمب�س دي  اآل مكتوم على �ضهوة  دملوك  بن  ال�ضيخ حمد  الفار�س  الثالث 
يف  وجاء  �ضاعات،   4.17.15 قدره  بزمن  اإم(  اآر  )اإم  اإ�ضطبالت  من  ماروت« 
من  بازا«  »فامار  �ضهوة  على  املهريي  جمعة  حممد  الفار�س  الرابع  املركز 
2 بزمن قدره 4.18.40 �ضاعات، بينما حل يف املركز  ال�ضلم  اإ�ضطبالت �ضيح 
اخلام�س الفار�س خالد عبداهلل احلمادي على �ضهوة »اأ�ضرف �ضباركينج« من 

اإ�ضطبالت فزاع بزمن قدره 4.19.41 �ضاعات.

بح�شور حممد بن را�شد 

غ�من العوي�شي يحرز لقب بطولة الإم�رات للقدرة ب�لوثبة
�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
فعاليات  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
120 كم، التي اأقيمت على  �شباق بطولة الإمارات للقدرة مل�شافة 
 137 مب�شاركة  بالوثبة،  للقدرة  العاملية  الإمارات  قرية  ميادين 

اآل  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ال�شباق  و�شهد  وفار�شة،  فار�شًا 
نهيان،  اآل  زايد  بن  هزاع  ال�شيخ  و�شمو  دبي،  عهد  ويل  مكتوم، 
نهيان،  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الوطني،  الأمن  م�شت�شار 

الرئا�شة.  �شوؤون  وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب 

قدرة

حممد بن را�ضد وحمدان بن حممد مع بطل ال�ضباق

تتويج الف�ئزين
اأبوظبي  نادي  عام  مدير  النعيمي،  �ضلطان  عدنان  قام  ال�ضباق  ختام  عقب 
للفرو�ضية، ولرا �ضوايا مديرة مهرجان �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان 
»اأرابتيك  الراعية  ال�ضركة  ممثل  زيتون،  واأ�ضرف  العربية،  للخيول  العاملي 
عنود  الإماراتية  الفار�ضة  ترافقهم  للمهرجان،  الر�ضمي  ال�ضريك  القاب�ضة« 
دفع  �ضيارة  الأول،  باملركز  الفائز  ونال  للفائزين.  بتقدمي اجلوائز  ال�ضويدي، 
�ضيفًا  الثاين  املركز  ونال �ضاحب  �ضيف ذهبي،  اإىل جائزة  بالإ�ضافة  رباعي، 
درهم  مليون  الن�ضف  مبلغ  تق�ضيم  مت  فيما  برونزيًا،  خنجرًا  والثالث  ف�ضيًا، 
جميع  على  الر�ضمي،  ال�ضريك  القاب�ضة«  و»اأرابتيك  املهرجان،  من  املقدمة 

الفر�ضان الذين اأكملوا ال�ضباق بنجاح.

العوي�شي: خطة حمدان بن حممد �رسّ الفوز

تقدم البطل غامن العوي�ضي بال�ضكر اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم، على دعمه لهذه الريا�ضة، وقال اإن توجيهات ومتابعة �ضمو ال�ضيخ 
حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم له يف ال�ضباق منذ املرحلة الأوىل قادته 
يدر�س  الذي  البطل  واأ�ضاد  مراحله.  قويًا يف جميع  جاء  الذي  بال�ضباق  للفوز 
املدرب  وجهود  بتدريبات  عامًا،   18 العمر  من  ويبلغ  الأمريكية،  اجلامعة  يف 

طحنون اأحمد البلو�ضي، وقال اإن الفوز هو حلم كل فار�س، وهذا هو فوزه الثاين 
ال�ضباقات  للم�ضاركة يف  لال�ضتعداد  له  معنوي  دافع  وهو  القدرة،  �ضباقات  يف 
الكربى هذا املو�ضم، خ�ضو�ضًا �ضباقات كاأ�س �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم، الأ�ضبوع املقبل، يف �ضيح ال�ضلم و�ضباق كاأ�س �ضاحب ال�ضمو 
رئي�س الدولة يف نوفمرب املقبل بالوثبة، اإ�ضافة اإىل كاأ�س ويل عهد دبي يف نهاية 

املو�ضم.

طحنون البلو�شي: كنت واثق�ً من فوز »�ش�ندين«

ون�ضائح  بتوجيهات  جاء  حتقق  الذي  الفوز  اأن  البلو�ضي  طحنون  املدرب  اأكد 
مراحله  منذ  ال�ضباق  تابع  حيث  مكتوم،  اآل  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو 
اأ�ضرتاليا قبل عام، وقمنا  اإنه جواد جديد جاء من  الأوىل، وعن اجلواد قال 
اإراحته.  ثم  ومن  تاأهيلية،  و�ضباقات  واحدة  جنمة  ذات  �ضباقات  يف  بتدريبه 
»�ضاندين«  احل�ضان  اأن  كمدرب،  الثامن  فوزه  حقق  الذي  البلو�ضي،  واأ�ضاف 
اأظهر موؤ�ضرات جيدة منذ بداية ال�ضباق، واأثناء املراحل كنا واثقني من فوزه، 
تاأخر احل�ضان عن ركب  اأن املرحلة الأخرية كانت �ضعبة ب�ضبب  بالرغم من 
ال�ضعاب،  هذه  على  التغلب  من  متكن  لكن  دقائق،   4 بفارق  ال�ضدارة  خيول 

وجتاوز مناف�ضيه وحقق الإجناز.

حمد بن دملوك،غامن العوي�س،را�ضد البلو�ضي واملدرب عبداهلل بن حزمي
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الفار�س غامن العوي�س حلظة اجتياز خط النهاية

را�شد البلو�شي: التزمت بخطة املدرب

�ضعادته  ال�ضباق،  يف  الثاين  املركز  �ضاحب  البلو�ضي،  را�ضد  الفار�س  واأبدى 
بتحقيق هذا املركز، وقال اإن ال�ضباق كان �ضعبًا واملناف�ضة كانت قوية، واأ�ضاف 
تقت�ضي  التي  حزمي،  بن  عبداهلل  اإعمار،  اإ�ضطبالت  مدرب  بخطة  التزم  اأنه 
الكبرية  ال�ضرعة  ب�ضبب  لكن ذلك كان خماطرة  الأوىل،  املجموعة  ال�ضري مع 
التي رمبا تت�ضبب يف خروج اخليل من ال�ضباق، واأ�ضاف اأن خيله قدم مردودًا 
اإكمال ال�ضباق بلياقة ممتازة. وقال الفار�س را�ضد البلو�ضي،  طيبًا، وا�ضتطاع 
الذي يدر�س باجلامعة الكندية يف دبي، اإن هذه اأف�ضل نتيجة له داخل الدولة، 
واأعرب عن اأمنياته باإحراز نتائج جيدة يف ال�ضباقات املقبلة. يذكر اأن الفار�س 
را�ضد البلو�ضي كان قد فاز ب�ضباق ويند�ضور برعاية الفريق امللكي البحريني، 

بح�ضور امللكة اإليزابيث الثانية يف �ضهر مايو املا�ضي يف لندن.
 

من�شور بن زايد: املن�ف�شة القوية توؤكد ج�هزية اخليول

اأكد �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�ضوؤون الرئا�ضة رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي للفرو�ضية، اأن �ضباق بطولة 

و�ضهد  والفنية،  التنظيمية  جوانبه  جميع  من  ناجحًا  جاء  للقدرة  الإمارات 
مناف�ضة قوية بني اخليول امل�ضاركة، ما يوؤكد ذلك جاهزية اخليول واهتمام 
اأ�ضبحت  التي  ال�ضباقات  لهذه  خيولها  بتجهيز  واملالك  الإ�ضطبالت  جميع 
متثله  ملا  الدولة،  يف  الفرو�ضية  �ضباقات  خريطة  على  املهمة  ال�ضباقات  من 
تلك الريا�ضة من ارتباط وثيق بثقافة وتراث دولة الإمارات العربية املتحدة 
باإذن  له  املغفور  قواعده  اأر�ضى  الذى  النهج  مع  متا�ضيًا  باأ�ضالتها،  ومت�ضكها 
اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان. وعن عدم وجود خيول من اإ�ضطبالت 
مل  احلظ  اأن  �ضموه  اأكد  ال�ضباق،  هذا  يف  الأوىل  املراكز  يف  والحتاد  الوثبة 
التظاهرة  تلك  يف  امل�ضاركة  هو  املهم  اأن  موؤكدًا  ال�ضباق،  ذلك  يف  يحالفها 
الريا�ضية الرتاثية، لإثرائها وخلق مناف�ضة قوية بني اخليول امل�ضاركة. وعن 
من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  اأكد  الأ�ضيلة،  العربية  للخيول  العاملي  �ضموه  مهرجان 
منوعة  و�ضباقات  فعاليات  من  يت�ضمنه  مبا  املهرجان  هذا  اأن  زايد،  بن 
اكت�ضب �ضمعة عاملية، واأ�ضهم بدور كبري يف ا�ضتعادة اخليول العربية لربيقها 
اأن هذا املهرجان لعب دورًا مهمًا  العاملي الذي كانت حتتله يف ال�ضابق، كما 
وتدريبه  وتربيته  العربي  باخليل  الهتمام  على  واملربني  املالك  ت�ضجيع  يف 
بطولة  يف  الفائزين  مهنئًا  �ضموه  واختتم  املختلفة.  ال�ضباقات  يف  للم�ضاركة 

الإمارات، متمنيًا حظًا اأوفر ملن مل يحالفهم احلظ يف هذا ال�ضباق.
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�سباق

فوز م�شتحق

ت�ضجيل  من   » اأريان   « والفر�س  »مهاب«  ن�ضل  من  املنحدر  »ن�ضيم«  متكن 
بلقب  للفوز  املر�ضحني  بني  من  يكن  مل  اإذ  املراقبني،  اأذهل  قوي  فوز 
العمر  من  البالغ  اجلواد،  ولكن  مرت،   1600 مل�ضافة  الأوىل  للفئة  اجلولة 
اآخر  يف  �ضجلها  التي  القوية  بالنطالقة  ذلك  عك�س  اأثبت  �ضنوات،  �ضت 
»رباح  اإ�ضطبله  رفيق  على  الطول  ون�ضف  طول  بفارق  ليتفوق  مرت،   200
الظبي«  »�ضايل  ثالثة  جاءت  فيما  دي�ضوزا،  �ضيلف�ضرت  بقيادة  دوكارير«، 
حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
البطل  و�ضجل  فريز،  دي  اإدري  وبقيادة  اأورتيل،  اأرن�ضت  باإ�ضراف  الل�ه، 

1:46:61 دقيقة،  زمنًا قدره 

»�رسوق« تفوز بجدارة

واأكدت املهرة »�ضروق« جلودلفني، باإ�ضراف �ضعيد بن �ضرور، وبقيادة �ضيلف�ضرت 
مرت   1600 مل�ضافة  ال�ضاد�س  ال�ضوط  لقب  انتزعت  حني  جدارتها،  دي�ضوزا 
على لقب اجلولة الأوىل من كاأ�س مكتوم للتحدي املخ�ض�س للخيول املهجنة 

الأ�ضيلة للفئة الثانية.

»اأتوق« جنم ال�شوط الث�ين

انتزع اجلواد »اأتوق« لطارق �ضعيد الطاير، وباإ�ضراف �ضاريل اإبيلباي، وبقيادة 
اإجمايل  البالغ  »لوجنني«،  من  ما�ضرت  جمموعة  �ضباق  لقب  بارزلونا،  مايكل 

افتت�ح الكرنف�ل مبيدان

»ن�شيم« و»�رسوق« بطال اجلولة الأوىل من ك�أ�س مكتوم للتحدي
نائب  نهيان،  اآل  ال�شيخ من�شور بن زايد  ل�شمو  »ن�شيم«  تّوج اجلواد 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، بطاًل للجولة الأوىل 
افتتاح  يف  الأ�شيلة،  العربية  للخيول  للتحدي  مكتوم  كاأ�س  على 
املهرة  ظفرت  فيما  ميدان،  م�شمار  على  العاملي  دبي  كاأ�س  كرنفال 
»�شروق« جلودلفني بلقب اخليول املهجنة الأ�شيلة. وي�شرف على 

على  ي�شرف  بينما  بنتلي،  هاري  بقيادة  اجلهوري،  ماجد  »ن�شيم« 
»�شروق« �شعيد بن �شرور، ويقودها �شيلف�شرت دي�شوزا بطاًل للجولة 
ال�شباق  جوائز  اإجمايل  ويبلغ  للتحدي،  مكتوم  كاأ�س  من  الأوىل 
مالية  بجوائز  اأ�شواط  �شبعة  من  وتاألف  دولر،  األف   55 املالية 

915 األف دولر برعاية »لوجنني«.

خوان كابيللي وباتريك عون يتّوجان الفار�س واملدرب

جوائزه املالية 120 األف دولر، والذي نظم يف ال�ضوط الثاين مل�ضافة األف مرت 
»ع�ضبي« مب�ضاركة 15 خياًل مهجنًا اأ�ضياًل.

»ب�شكر« بطل الث�لث

مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  ل�ضمو  »ب�ضكر«  اجلواد  �ضجل   
الوطنية،  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  موؤ�ض�ضة حممد  رئي�س 
العيار  من  مفاجاأة  فريز،  دي  اإدري  وبقيادة  حرم�س،  بن  اأحمد  وباإ�ضراف 
لقب  على  مرت   1900 مل�ضافة  الثالث  ال�ضوط  يف  الفوز  خطف  حني  الثقيل 
 110 املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ  اإميييه((  �ضانت  ))لوجنني  �ضباق 

اآلف دولر.

»فولربايت« يت�ألق يف الرابع

اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ  ل�ضمو  »فولربايت«  اجلواد  وتاألق   
بارزلونا،  مايكل  وبقيادة  اإبيلباي،  �ضاريل  وباإ�ضراف  دبي،  مكتوم، ويل عهد 
دولت�ضي  ))لوجنني  �ضباق  لقب  على  مرت   1400 مل�ضافة  الرابع  ال�ضوط  يف 
الفوز  خطف  حني  دولر،  اآلف   110 املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ  فيتا(( 
اأحمد  بقيادة  هي�ضرتوي«،  »موجرن  اإ�ضطبله  رفيق  عن  طول  ن�ضف  بفارق 

الكتبي، فيما جاء ثالثًا »بري تيويتل« ملزرعة نورتون، و�ضجل البطل زمنًا قدره 
1:23:90 دقيقة.

»م�رسق« يفوز بلقب ))�شنج�شبيل((

نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حمدان  ال�ضيخ  ل�ضمو  »م�ضرق«  اجلواد  وتفوق 
وباإ�ضراف مايك دي كوك، وبقيادة بول هاجنان،  املالية،  حاكم دبي وزير 
 1800 ال�ضوط اخلام�س مل�ضافة  ب�ضورة وا�ضحة حني فاز على مناف�ضيه يف 
جوائزها  اإجمايل  البالغ  �ضتيك�س،  �ضنج�ضبيل  بطولة  �ضباق  لقب  على  مرت 

150 األف دولر. املالية 

»اأن�يروبيو« بطل اخلت�م

كوك،  دي  مايك  وباإ�ضراف  اأحمد،  خليل  ملحمد  »اأنايروبيو«  اجلواد  واأظهر   
وبقيادة كري�ضتوف �ضوميلون، تطورًا كبريًا يف م�ضتواه، بعد اأن حقق فوزًا �ضهاًل 
يف ال�ضوط ال�ضابع والأخري على لقب �ضباق ))لوجنني كونكوي�ضت كال�ضيك((، 
البالغ اإجمايل جوائزه املالية 120 األف دولر، متفوقًا على »اإجواز فولز« ل�ضمو 
ثالثًا »دفيف« ل�ضمو  اآل مكتوم، فيما جاء  ال�ضيخ من�ضور بن حممد بن را�ضد 

ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم.
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»بثينة الريف« بطلة �شوط العربية

خطفت »بثينة الريف« ل�ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، لقب ال�ضوط الأول 
املخ�ض�س للخيول العربية الأ�ضيلة مل�ضافة 1600 مرت ))�ضروط(( على جائزة 
�ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم، جلمعية الإمارات ملربي اخليول، البالغ 
اإجمايل جوائزه املالية 40 األف درهم، ومتكنت البطلة باإ�ضراف جابر بيطار، 
وبقيادة تيد دوركان، من التفوق بفارق 0.75 طول عن »هب ن�ضنا�س« ل�ضاحب 
ال�ضمو رئي�س الدولة، باإ�ضراف اأرن�ضت اأورتيل، وبقيادة تاج اأو�ضي، فيما حل يف 
املركز الثالث »رعد ور�ضان« ل�ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان، باإ�ضراف 
قدره  بزمن  امل�ضافة  البطلة  وقطعت  براون،  توما�س  وبقيادة  الكتبي،  بخيت 

1.47.58 دقيقة.

»كومل�ر كيد« بطل الث�ين

وبقيادة  املهريي،  م�ضبح  باإ�ضراف  اقزمية،  لفتحي  كيد«  »كوملار  انتزع 
الأ�ضيلة  املهجنة  للخيول  املخ�ض�س  الثاين  ال�ضوط  لقب  �ضوذا،  دي  �ضلف�ضرت 
مل�ضافة 1600 مرت »�ضروط«، وقيمة جائزته 85 األف درهم، برعاية »ال�ضعفار 
لال�ضتثمار«، وا�ضتطاع البطل اأن يح�ضم �ضراعًا �ضر�ضًا على ال�ضدارة، ليتفوق 
بفارق ربع طول عن »فرجت« ل�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن را�ضد اآل مكتوم، باإ�ضراف 
دروبا �ضلفرتنام، وبقيادة جيم�س دويل، وجاء يف املركز الثالث »فنون« ل�ضمو 
بول  وبقيادة  املهريي،  م�ضبح  باإ�ضراف  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حمدان  ال�ضيخ 
الرقم  نا�ضفًا  دقيقة،   1.35.09 قدره  بزمن  امل�ضافة  البطل  وقطع  هاجنان، 

1.36.25 دقيقة. وهو  القيا�ضي امل�ضجل با�ضم “تربل جيج”، 

�شب�ق )ديرة( مب�شم�ر جبل علي

»اإنرتبريت« يخطف لقب ال�شوط الرئي�س و�شوبر ه�تريك للمهريي
مكتوم،  اآل  حممد  بن  ماجد  ال�شيخ  ل�شمو  »اإنرتبريت«  اجلواد  تّوج 
احلفل  يف  والرئي�س  الثالث  ال�شوط  بلقب  املهريي،  م�شبح  باإ�شراف 
مرتًا   1950 مل�شافة  الأ�شيلة  املهجنة  للخيول  خ�ش�س  الذي 
اإجمايل  البالغ  �شتيك�س  علي  جبل  �شباق  لقب  على  ))قوائم(( 
وذلك  ))�شادويل((،  برعاية  درهم،  مليون  ن�شف  املالية  جوائزه 
�شمن ال�شباق ال�شابع مل�شمار جبل علي لهذا املو�شم �شباق ))ديرة((، 
الذي تاألف من 6 اأ�شواط خ�ش�شت كلها للخيول املهجنة الأ�شيلة، ما 

عدا ال�شوط الأول الذي خ�ش�س للخيول العربية الأ�شيلة، وتفوق 
�شوذا  دي  �شلف�شرت  بقيادة  “اإنرتبريت”  الرئي�س  ال�شوط  بطل 
الذي حقق ثنائية اأثناء احلفل، بفارق ربع طول عن “متجريء” 
الرايحي،  علي  باإ�شراف  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  ل�شمو 
“فاريار« ل�شمو  وبقيادة روي�شتون فرين�س، وجاء يف املركز الثالث 
ال�شيخ مكتوم بن حممد اآل مكتوم، باإ�شراف �شاتي�س �شيمار، وبقيادة 
ريت�شارد مولني، وقطع البطل امل�شافة بزمن قدره 1.57.43 دقيقة.

املدرب م�ضبح املهريي اأثناء التتويج بوجود عبداهلل الأن�ضاري وم�ضعود �ضالح

»�شي �شي« جنم الرابع

منح »�ضي �ضي« ل�ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم، مدربه م�ضبح املهريي 
الفوز الثاين يف احلفل، عندما ك�ضب ال�ضوط الرابع املخ�ض�س للخيول املهجنة 
اإجمايل  البالغ  »تكافوؤ«  مرت   1400 مل�ضافة   )110  –  95( ت�ضنيف  الأ�ضيلة 
األف درهم برعاية ))�ضكانا((. وتفوق البطل بقيادة بول   85 جوائزه املالية 
ال�ضيخ  ل�ضمو  جولد”  “تت�س  الأول  املر�ضح  عن  طول  ن�ضف  بفارق  هاجنان 
اأو�ضي،  تاج  وبقيادة  اأورتيل،  اأرن�ضت  باإ�ضراف  نهيان،  اآل  زايد  بن  �ضلطان 
وجاء يف املركز الثالث “الرازي” ل�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن حممد اآل مكتوم، 
باإ�ضراف �ضاتي�س �ضيمار، وبقيادة مارك موجنان، وقطع البطل امل�ضافة بزمن 
“فنون” والبالغ  با�ضم  امل�ضجل  الزمن  نا�ضفًا  1.20.71 دقيقة،  قيا�ضي قدره 

1.22.52 دقيقة.

املهريي ي�شجل �شوبر ه�تريك

))�ضوبر  الرابع  الفوز  حتقيق  وا�ضتطاع  تاألقه  املهريي  م�ضبح  املدرب  وا�ضل 
اآل  ال�ضيخ حمدان بن حممد  ل�ضمو  هاتريك(( يف احلفل، عندما فاز »كنف« 
مكتوم، بقيادة بول هاجنان، بلقب ال�ضوط اخلام�س املخ�ض�س للخيول املهجنة 

– 110( مل�ضافة 1400 مرت ))تكافوؤ((، البالغ اإجمايل  الأ�ضيلة ت�ضنيف )95 
من  البطل  ومتكن  للتجارة،  »اأردمور«  برعاية  درهم  األف  جوائزه املالية 85 
�ضيمار،  �ضاتي�س  باإ�ضراف  جهاجنارد،  ملاجد  بريل«  “جولد  املت�ضدر  تخطي 
يف  وجاء  راأ�س،  بفارق  متفوقًا  النهاية،  خط  قرب  مولني،  ريت�ضارد  وبقيادة 
املركز الثالث “درمي تيون” ل�ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان، 
باإ�ضراف اأرن�ضت اأورتيل وبقيادة تاج اأو�ضي. وقطع البطل امل�ضافة بزمن قدره 

1.21.17 دقيقة.

»جم�زف« ي�شجل رقم�ً قي��شي�ً

ال�ضوط  لقب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حمدان  ال�ضيخ  ل�ضمو  »جمازف«  انتزع 
1200 مرت  110( مل�ضافة   - ال�ضاد�س للخيول املهجنة الأ�ضيلة ت�ضنيف )95 
))تكافوؤ((، البالغ اإجمايل جوائزه 85 األف درهم برعاية بنك دبي التجاري. 
ومتكن البطل  باإ�ضراف علي را�ضد الرايحي، وبقيادة بول هاجنان، من ن�ضف 
كان  والذي  دقيقة،   1.08.42 م�ضجاًل  مرت،   1200 مل�ضافة  القيا�ضي  الزمن 
البطل  وتفوق  دقيقة،   1.08.88 وقدره  ماجي�ضان«  »كري�ضتال  با�ضم  م�ضجاًل 
بفارق عنق »�ضبني �ضايكل« ملوؤ�ض�ضة زعبيل الدولية لل�ضباقات، فيما جاء ثالثًا 

»�ضي�ضنج هالو�س« لفتحي ال�ضيد حممد اأقزمية.
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وانتزع “رباح دو كارير”، املنحدر من ن�ضل “بيبي دو كارير” والفر�س “مزنة”، 
من خطف لقب ال�ضباق البالغ اإجمايل جوائزه املالية 150 األف درهم برباعة 
ال�ضمو  ل�ضاحب  الظبي”،  “�ضايل  القوية  و�ضيفته  عن  طول  ن�ضف  وبفارق 
ثالثًا  جاء  فيما  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ 
انطلق  حني  والقوة  بالإثارة  ال�ضباق  ومتيز  النابودة.  خليفة  خلالد  “لفح” 
وكان  الثانية،  �ضنوات، من اخلانة  اأربع  العمر  البالغ من  كارير”،  دو  “رباح 
اأن يتقدم تدريجيًا اإىل املركز الثالث والثاين على  يحتل املركز ال�ضاد�س قبل 
التوايل. ويف عمق امل�ضتقيم متكن من جتاوز املت�ضدر ورفيق اإ�ضطبله “ثاقف”، 
وجنح البطل من التقدم، على الرغم من املطاردة القوية من  املهرة القوية 
400 مرت، ليدخل الثنائي يف �ضراع قوي، لكن براعة  اآخر  الظبي” يف  “�ضايل 
وخربة الفار�س ريت�ضارد هيوز �ضاعدته على قيادة “رباح دو كارير” اإىل املركز 

1:46:23 دقيقة. عقب ختام ال�ضوط ت�ضلم املدرب  الأول، م�ضجاًل زمنًا قدره 
لل�ضيارات،  الطاير  ممثل  من  املالك  عن  نيابة  الفوز  جائزة  اجلهوري  ماجد 
فيما ت�ضلم ريت�ضارد هيوز، الذي حقق فوزه الأول هذا املو�ضم مب�ضمار ميدان، 

جائزته اأي�ضًا.

“تربوي” ي�شجل فوزه الأول

اآل مكتوم،  را�ضد  بن  ال�ضيخ حمدان بن حممد  ل�ضمو  »تربوي«،  متّكن اجلواد 
ويل عهد دبي، وباإ�ضراف املدرب الإماراتي اأحمد بن حرم�س، وبقيادة الفار�س 
نال  املبتدئة، حني  فئة  ومغادرة  الفوز،  معانقة  فريز من  دي  اأدري  الهولندي 
البالغ  جاكوار  كاأ�س  �ضباق  لقب  على  مرت   2000 مل�ضافة  الأول  ال�ضوط  لقب 

ال�شب�ق الرابع مل�شم�ر ميدان

“رب�ح دو ك�رير” ملن�شور بن زايد يتّوج بلقب �شب�ق مزرعة الروية
تّوج املهر »رباح دو كارير«، ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، 
وباإ�شراف  الرئا�شة،  �شوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
هيوز  ريت�شارد  وبقيادة  اجلهوري،  ماجد  املتاألق  الإماراتي  املدرب 
بطل الفر�شان يف بريطانيا، بطاًل ل�شباق مزرعة الروية املخ�ش�س 

الذي  مرت،   1600 مل�شافة   )1 )جروب  الأ�شيلة  العربية  للخيول 
لهذا  ميدان  مل�شمار  الرابع  ميدان  �شباق  فعاليات  �شمن  اأقيم 
جوائزها  اإجمايل  وبلغ  اأ�شواط،  �شتة  من  تاألف  والذي  املو�شم، 

665 األف درهم، برعاية الطاير لل�شيارات.  املالية 

ماجد اجلهوري يت�ضلم جائزة فوز اجلواد )رباح دو كارير(

“تربوي” من �ضدارة ال�ضباق  65 األف درهم. ومتكن  اإجمايل جوائزه املالية 
من بدايته اإىل نهايته بفارق 1.25 طول عن “فايز”، ل�ضمو ال�ضيخ مكتوم بن 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، فيما جاء ثالثًا “�ضوت ال�ضالم”، 
لعبداحلكيم اأبو�ضكيوات، ومتكن البطل من قطع م�ضافة ال�ضباق يف زمن قدره 

2:05:49 دقيقة.

“�شريفر” يفوز ب�لث�لث

باإ�ضراف  لل�ضباقات،  الدولية  زعبيل  ملوؤ�ض�ضة  »�ضريفر«  القوي  متّكن اجلواد 
الثالث  ال�ضوط  يف  الفوز  من  مولن،  ريت�ضارد  وبقيادة  �ضيمار،  �ضاتي�س 
اإجمايل جوائزه  1600 مرت على لقب �ضباق خور دبي للميل، البالغ  مل�ضافة 
1.75 طول عن و�ضيفه  األف درهم، حني تفوق برباعة وبفارق   125 املالية 
وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حمدان  ال�ضيخ  ل�ضمو  »مفرح«، 
البطل  و�ضجل  علي،  ل�ضلطان  �ضورد«  »�ضاموراي  ثالثًا  جاء  فيما  املالية، 

دقيقة.   1:37:49

خيول حمدان بن را�شد تهيمن على الرابع

اآل مكتوم على املراكز الثالثة  �ضيطرت خيول �ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد 
الأوىل يف ال�ضوط الرابع مل�ضافة 1200 مرت على لقب �ضباق القرهود لل�ضرعة، 
البالغ اإجمايل جوائزه املالية 125 األف درهم، حني متّكن »رفيق«، باإ�ضراف 
على  �ضر�ضة  مناف�ضة  بعد  التفوق  من  اأونيل،  دين  وبقيادة  املهريي،  م�ضبح 

املر�ضح الأول »متاثل«، باإ�ضراف علي الرايحي، وبقيادة بول هاجنان، بفارق 
و�ضجل  فرن�س،  روي�ضتون  بقيادة  »جمازف«،  الثالث  املركز  يف  وجاء  طول، 

1:10:78 دقيقة. البطل 

“رال�شتون رود” ين�ل لقب “انت�ش�ر”

متّكن اجلواد »رال�ضتون رود« لذي�ضتل لتوليد اخليول، باإ�ضراف �ضاتي�س �ضيمار 
على  2000 مرت  مل�ضافة  ال�ضوط اخلام�س  لقب  اأو�ضي، من ح�ضم  تاج  وبقيادة 
125 األف درهم. وتفوق  لقب �ضباق »انت�ضار«، البالغ اإجمايل جوائزه املالية 
البطل بعد مناف�ضة قوية بفارق اأنف عن و�ضيفه »اإزعاج«، ل�ضمو ال�ضيخ من�ضور 
بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، فيما جاء ثالثًا »ميوندري« لرم�ضان قاديروف، 

و�ضجل البطل 2:04:70 دقيقة. 

»برواز« جنم اخلت�م

ح�ضم اجلواد »برواز«، ل�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن را�ضد اآل مكتوم، باإ�ضراف دروبا 
مل�ضافة  واخلتامي  ال�ضاد�س  ال�ضوط  لقب  براون،  توما�س  وبقيادة  �ضلفرتنام، 
املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ  روفر،  رينج  كاأ�س  �ضباق  لقب  على  مرت   1200
اأنف عن و�ضيفه »�ضريج اهيد« خلليفة  األف درهم. وتفوق »برواز« بفارق   65
بن د�ضمال، فيما جاء يف املركز الثالث »مالت�س كات«، ل�ضمو ال�ضيخ حمدان بن 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، و�ضجل البطل زمنًا قدره 1:12:22 دقيقة. وعقب 

ختام ال�ضوط ت�ضلم املدرب دروبا �ضلفرتنام جائزة الفوز نيابة عن املالك.



4647 46

اأنتوين ماونتني  ومتكنت هذه الفر�س ذات اخلم�س �ضنوات، واململوكة ملدربها 
ال�ضدارة  فيه  اعتلت  ووكر،  دانيال  الفار�ضة  بقيادة  مثري  عر�س  تقدمي  من 
عقب ال�ضتدارة حول املنعطف الأخري، ثم �ضمدت بقوة يف وجه الدخول القوي 
طول  بفارق  ال�ضباق  لتك�ضب  لو�ضيفتها الفر�س “كوندرو�ضا ملينيوم �ضيلفر”، 

واحد بعد اأن انفردتا متامًا ب�ضدارة ال�ضباق.
مدير  ال�ضايغ  مريزا  تقدمه  امل�ضتوى  رفيع  ر�ضمي  بح�ضور  ال�ضباق  حظي   
مكتب �ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، 
امل�ضمار واجلمعية  اإدارة  بالتعاون مع  ل�ضباقات �ضموه،  املنظمة  اللجنة  رئي�س 

الأ�ضرتالية ل�ضباقات اخليول العربية.
ممثاًل  الأ�ضرتايل  الدفاع  وزير  م�ضاعد  روبرت  �ضتيوارت  ال�ضباق  �ضهد  كما   
لرئي�س وزراء كوينزلند، وروب مولهويك ع�ضو برملان كوينزلند م�ضاعد وزير 

�ضفارة  من  املزروعي  وفي�ضل  ال�ضباقات،  لوزير  ممثاًل  والإ�ضالح  التخطيط 
الدولة يف كانبريا، ونهّيان كميد�س بن علوبة وحممد �ضعيد الكندي من امللحقية 

الع�ضكرية للدولة يف كانبريا، اإىل جانب اأع�ضاء اللجنة املنظمة.
 

من�ف�شة قوية ومثرية

جمريات  على  �ضيطرتها  �ضنوات،  الع�ضر  ذات  “الكيميا”،  الفر�س  فر�ضت 
ال�ضوط الثاين ل�ضباق جائزة دولة الإمارات للخيول العربية الأ�ضيلة عمر ثالث 
�ضنوات فاأكرث على م�ضافة �ضبعة فريلونغ )1400 مرت ع�ضبي(، بقيادة الفار�ضة 
دانيال، وفاجاأت مناف�ضاتها بانطالقة كا�ضحة نقلتها مبا�ضرة اإىل ال�ضدارة يف 

اأول �شب�ق للخيول العربية مب�شم�ر غولد كو�شت

الفر�س “كوليندا” تفوز بك�أ�س �ش�دويل يف اأ�شرتالي�
فريدًا،  اإجنازًا  مي«  ويذ  دان�س  بارك  »كوليندا  الفر�س  �شّطرت 
الأ�شيلة  العربية  للخيول  �شباق  باأول  الفوز  حققت  اأن  بعد 
)كاأ�س �شادويل( على م�شمار غولد كو�شت يف مقاطعة كوينزلند 

الأ�شرتالية، قاطعة امل�شافة يف زمن قدره 1.37.72 دقيقة، �شمن 
نائب حاكم دبي  اآل مكتوم،  را�شد  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  جائزة 
وزير املالية، للخيول عمر ثالث �شنوات فاأكرث مل�شافة 1400 مرت.

�سباق

الثمانية  بقية اخليول  كانت  وفيما  ال�ضباق.   الأول من م�ضافة  الفريلنغ  نهاية 
امل�ضاركة يف ال�ضوط ترتقب تراجع املت�ضدرة مع تقدم ال�ضباق على اأمل اأن تكون 
قد ا�ضتنفدت طاقتها، اإل اأن ذلك مل يحدث و�ضقت الفر�س، التي مل تك�ضب من 
قبل، طريقها بقوة لتعانق الفوز بفارق كبري بلغ 4.5 اأطوال عن و�ضيفها اجلواد 
“اأو�ضدن برين�س حمال” )13 عامًا( يف اأول جتربة له مع ال�ضباقات امل�ضمارية 
ال�ضريعة، بعد جتارب حافلة يف �ضباقات القدرة على م�ضافة 160 كلم.  ونالت 

املركز الثالث الفر�س »مووندارا مايا« التي مل ت�ضارك من قبل يف اأي �ضباق.
 وبذلك تكون الفار�ضة الأ�ضرتالية املعروفة دانيال ووكر قد ك�ضبت اأول �ضباقني 
ويوؤكد  ونادر،  فريد  اإجناز  وهو  كو�ضت،  غولد  م�ضمار  على  العربية  للخيول 
مثلت  اأن  �ضبق  اأنه  خ�ضو�ضًا  اخليول،  قيادة  يف  الكبرية  وخربتها  حنكتها 
اأ�ضرتاليا اأكرث من مرة �ضمن �ضباقات مهرجان �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد 
�ضمو  بطولة  يف  الرئا�ضة،  �ضوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل 

ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك للفار�ضات الهواة.
 

مريزا ال�ش�يغ: اإقب�ل وا�شع على �شب�ق�ت اخليول العربية

اأعرب مدير مكتب �ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم، رئي�س اللجنة املنظمة 
الوا�ضع بني مالك  العميق لالإقبال  ارتياحه  ل�ضباقات �ضموه، مريزا ال�ضايغ، عن 
اخليول على ال�ضباقات العربية يف اأ�ضرتاليا، وبالقبول الذي اأ�ضبحت حتظى به يف 

خمتلف امل�ضامري، ما يب�ضر بازدهار كبري لهذا القطاع احليوي.
وزاد ))لقد ت�ضرفنا اليوم بح�ضور مميز لكبار امل�ضوؤولني يف كوينزلند يف تاأكيد 
لأهمية هذا احلدث الذي يتجاوز كونه �ضباقًا للخيول، ليعزز من عالقات التوا�ضل 
تيت تطرقنا �ضمن  توم  العمدة  لقائي مع  وتابع ))اأثناء  بلدينا((.  والتعاون بني 
تطوير  على  امل�ضاعدة  �ضملت  التي  امل�ضامني  من  العديد  اإىل  الزيارة  اأهداف 
ال�ضباقات العربية يف اأ�ضرتاليا، والرتويج لإ�ضطبالت �ضادويل، والتعريف بالفر�س 
كانبريا، ل�ضيما  �ضفارتنا يف  الإمارات عن طريق  دولة  توفرها  التي  ال�ضتثمارية 

عقب فوز الدولة با�ضت�ضافة معر�س اإك�ضبو 2020 يف دبي((.
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“فت�ة العرب” حترز كال�شيكية املهرات

اأرن�ضت  باإ�ضراف  ال�ضمو رئي�س الدولة،  انتزعت املهرة »فتاة العرب«، ل�ضاحب 
اأورتيل، وبقيادة اأدري دي فريز، لقب ال�ضوط الأول مل�ضافة 1600 مرت املخ�ض�س 
اأبوظبي  �ضباق  لقب  على  فوق،  وما  �ضنوات   3 عمر  الأ�ضيلة،  العربية  للخيول 
الكال�ضيكي للمهرات البالغ اإجمايل جوائزه املالية 100 األف درهم، برعاية نادي 
اأبوظبي للفرو�ضية. ومتكنت املهرة الفائزة من حتقيق فوز عري�س بفارق 2.25 
“اليوازي”، بقيادة جيم�س دويل، وجاءت يف املركز  اإ�ضطبلها  طول عن رفيقة 
وبقيادة  بيطار،  جابر  باإ�ضراف  الريف،  لإ�ضطبالت  الريف”  “جميلة  الثالث 

جي�ضو�س روزالي�س، وقطعت امل�ضافة بزمن قدره 1:49:88 دقيقة.

“نيمفي دي بون” حتّلق ببطولة اأبوظبي

حققت املهرة »نيمفي دي بون«، ل�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة، فوزًا كبريًا يف 
ال�ضوط الثالث مل�ضافة 1600 مرت واملخ�ض�س للخيول العربية الأ�ضيلة، عمر 3 
�ضنوات فقط اإنتاج الإمارات، على لقب �ضباق بطولة اأبوظبي للخيول العربية 
الأ�ضيلة، البالغ اإجمايل جوائزه املالية 150 األف درهم، وهو ال�ضوط الرئي�س 
اأورتيل  اأرن�ضت  “نيمفي دي بونط املدرب  يف الأم�ضية. ومنحت املهرة املتاألقة 
وفار�ضها اأدري دي فريز، ثنائية يف احلفل من اأول م�ضاركة لها بالدولة، متفوقة 
ليمارتنيل،  اإيريك  باإ�ضراف  حداد،  “�ضوينج” لعلي  عن  اأطوال   5.75 بفارق 
رئي�س  ال�ضمو  ل�ضاحب  خليفة”  “برج  ثالثًا  جاء  فيما  دوركان،  تيد  وبقيادة 

ال�شب�ق ال�ش�د�س مل�شم�ر اأبوظبي

املهرة »نيمفي دي بون« حتّلق بلقب ببطولة اأبوظبي
خطفت خيول �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
ال�شباق  يف  ثنائية  �شجلت  عندما  الأ�شواء  اهلل،  حفظه  الدولة، 
للخيول  اأ�شواط  �شتة  من  تاألف  الذي  اأبوظبي  مل�شمار  ال�شاد�س 
العربية الأ�شيلة واملهجنة الأ�شيلة، وبلغ اإجمايل اجلوائز املالية 
“فتاة  املهرة  اأكرث من ن�شف مليون درهم. وفازت  ال�شتة  لالأ�شواط 
للمهرات  اأبوظبي  ب�شباق  الدولة،  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  العرب”، 
“احلذر”، خلالد خليفة النابودة، لقب  الكال�شيكية، بينما خطف 

بون”  دي  “نيمفي  ومنحت  لالأمهار،  الكال�شيكي  اأبوظبي  �شباق 
انتزعت  عندما  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  خليول  الثنائية 
“�شولو  وك�شب  الأ�شيلة،  العربية  للخيول  اأبوظبي  بطولة  لقب 
رو�شتوريتو”، حلمد كدفور املهريي، لقب اجلولة ال�شاد�شة من كاأ�س 
“اإنذار”، ل�شمو  الوثبة �شتد ملالك الإ�شطبالت اخلا�شة، بينما فاز 
ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، بلقب اخلتام املخ�ش�س 

للخيول املهجنة.

�سباق

خليفة بن �ضلطان يت�ضلم جائزة الفوز من عدنان �ضلطان

الدولة، باإ�ضراف اأرن�ضت اأورتيل، وبقيادة جيم�س دويل، وقطعت البطلة م�ضافة 
ال�ضباق بزمن قدره 1:48:62 دقيقة.

“احلذر” يوا�شل الت�ألق

اإبراهيم  وباإ�ضراف  النابودة،  خليفة  خلالد  »احلذر«  القوي  املهر  وا�ضل 
برباعة  نال  حني  انت�ضاراته  م�ضل�ضل  فرن�س،  روي�ضتون  وبقيادة  احل�ضرمي، 
لقب �ضباق اأبوظبي الكال�ضيكي لالأمهار يف �ضن ثالث �ضنوات، البالغ اإجمايل 
جوائزه املالية 100 األف درهم، والذي اأقيم يف ال�ضوط الثالث مل�ضافة 1600 
الأحلان”  “ملحن  عن  اأطوال   4 بفارق  التفوق  من  “احلذر”  ومتّكن   . مرت 
دي  اأدري  وبقيادة  اأورتيل،  اأرن�ضت  وباإ�ضراف  الدولة،  رئي�س  ال�ضمو  ل�ضاحب 
فريز، فيما جاء ثالثًا “مهدي”، ل�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة، وبقيادة نويل 
جاربوت، ومتكن البطل من قطع م�ضافة ال�ضباق بزمن قدره 1:49:69 دقيقة.

“بي�ن” يفوز ب�شوط املبتدئة

انتزع املهر »بيان« لإ�ضطبالت الريف، باإ�ضراف جابر بيطار، وبقيادة باتريك 
البطني  �ضباق  لقب  على  مرت   1600 مل�ضافة  الرابع  ال�ضوط  لقب  كو�ضجراف، 

للخيول العربية الأ�ضيلة املبتدئة، البالغ اإجمايل جوائزه املالية 50 األف درهم، 
0.75 طول عن و�ضيفه »ليف ريت�س« خلليفة اأحمد  بعد �ضراع �ضر�س وبفارق 
املركز  يف  وجاء  زياين،  زافري  وبقيادة  �ضلمان،  جميل  وباإ�ضراف  املزروعي، 
الثالث »�ضموكن ريت�س«، ل�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة، وبقيادة اأدري دي فريز، 

وا�ضتطاع البطل اأن يقطع م�ضافة ال�ضباق بزمن قدره 2:35:85 دقيقة .

“اإنذار” ين�ل لقب املهجنة

فاز اجلواد »اإنذار«، ل�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، باإ�ضراف 
واخلتامي  ال�ضاد�س  ال�ضوط  بلقب  مولن،  ريت�ضارد  وبقيادة  �ضيمار،  �ضاتي�س 
مل�ضافة 2200 مرت، واملخ�ض�س للخيول املهجنة الأ�ضيلة على لقب �ضباق )درمي 
توك( البالغ اإجمايل جوائزه املالية 70 األف درهم، بعد اأن قدم عر�ضًا راقيًا 

توج به جهوده بالفوز.
ال�ضيخ  ل�ضمو  “متي�ضر”،  عن  طول  ن�ضف  بفارق  التفوق  “اإنذار” من  ومتكن 
حمدان بن را�ضد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، وباإ�ضراف علي را�ضد 
وجاء  دقيقة،   2:22:03 قدره  زمنًا  م�ضجاًل  الكتبي،  اأحمد  وبقيادة  الرايحي، 
ثالثًا “هرني كالي”، ل�ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، ويل 

عهد دبي، باإ�ضراف دوج وات�ضون، وبقيادة �ضام هت�ضكوت.
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“�شولو رو�شتوريتو” يك�شب ك�أ�س الوثبة

بقيادة  املهريي،  كدفور  حممد  حلمد  رو�ضتوريتو”،  “�ضولو  املهر  متّكن 
اجلولة  بلقب  الفوز  من  اإيريك  املدرب  واإ�ضراف  جاربوت،  نويل  الفار�س 
موري�س  جون  ليفربول  جامعة   – �ضتود  الوثبة  مزرعة  لكاأ�س  ال�ضاد�ضة 
فعاليات  �ضمن  يقام  الذي  اخلا�ضة،  الإ�ضطبالت  ملالك  املخ�ض�ضة 
زايد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  ل�ضمو  العاملي  املهرجان  من  ال�ضاد�ضة  الن�ضخة 
من  اخلام�س  ال�ضوط  يف  اأقيم  الذي  الأ�ضيلة،  العربية  للخيول  نهيان  اآل 

اإجمايل  وبلغ  مرت،   1200 مل�ضافة  خياًل   14 فيه  و�ضارك  ال�ضباق  حفل 
درهم. األف   50 املالية  جوائزه 

 1:20:35 قدره  بزمن  ال�ضباق  م�ضافة  قطع  “�ضولو”  املهر  وا�ضتطاع 
العلي،  �ضمري  لفي�ضل  اجلزيرة”،  “درع  اجلواد  عن  عنق  وبفارق  دقيقة 
يف  وجاءت  ديب،  الدين  �ضيف  واإ�ضراف  اأونيل،  دين  الفار�س  وبقيادة 
وباإ�ضراف  النابودة،  خليفة  خلالد  “�ضطاح”،  الفر�س  الثالث  املركز 

جاربوت. نويل  وبقيادة  ليمارتنيل،  اإيريك 

�سباق

FALL WINTER 2013

www.palzileri.com

Mall of the Emirates Tel: 04 341 4449, Dubai Mall, Fashion Avenue Tel: 04 339 9444
Burjuman Ist �oor Tel: 04 359 9935, Al Maktoum Street Tel: 04 222 4488

ABU DHABI: The Galleria at Sowwah Square,Al Maryah Island
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حوار

حممد احلبتور لـ »الب�دية«

م�شتعد لق�مة اأك�دميية لتدريب املواطنني على البولو
فرتة  منذ  الإمارات  يف  الأعمال  عامل  يف  احلبتور  عائلة  ا�شم  برز 
طويلة، ومل يقت�شر دورها الكبري يف رفد اقت�شاد البالد بالعديد من 
ال�شتثمارات الناجحة، بل اأ�شبح ا�شم املجموعة موجودًا وحا�شرًا 
يف معظم البلدان، عرب العديد من امل�شروعات ال�شخمة يف خمتلف 
املجالت، لكن بريق ووهج احلبتور اأ�شبح عالمة مهمة جدًا يف عامل 
لبولو  العاملية  البطولت  وعرب  للبولو،  احلبتور  فريق  عرب  البولو، 
الذهبي  الكاأ�س  ب�شّقيها  للبولو  الدولية  دبي  بطولة  مثل  احلبتور، 

ملكة  ت�شهدها  التي  ويند�شور  رويال  احلبتور  وبطولة  والف�شي، 
بريطانيا، جملة )البادية( ويف اإطار متابعتها احلثيثة لآخر واأهم 
مبحمد  التقينا  الأحداث،  �شّناع  مبحاورة  الريا�شة  هذه  اأحداث 
ملجموعة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  احلبتور 
احلبتور الذي حتّدث عن خمتلف الق�شايا املتعلقة بريا�شة البولو 
وم�شتقبلها يف الإمارات، وك�شف الكثري واملثري عن ن�شخة هذا العام 

لبطولة دبي الدولية للبولو، وغريها من املو�شوعات. 

لقطة تذكارية مع اأ�ضرة البادية

اأخي را�شد وعلي البواردي اأول من دعوين ملمار�شة البولو
بها وحبها يجري  التعلق  فاإن  لذلك  ال�ضغر على ركوب اخليل،  ترّبينا منذ 
ن�ضاأل  �ضيء  اأول  �ضغار  ونحن  ال�ضيف  يف  ن�ضافر  عندما  فكنا  دمائنا،  يف 
فوالدي  جدًا،  قدمي  باخليل  وارتباطنا  اخليل،  واإ�ضطبالت  اأندية  عنه 
على  مرتوبوليتان  فندق  فيه  كان  الذي  املكان  يف  للخيل  م�ضمار  اأول  بنى 
من  بت�ضجيع  بداأت  البولو  مع  �ضخ�ضيًا  اأنا  وعالقتي  زايد،  ال�ضيخ  �ضارع 
بولو،  ملباراة   1999 عام  يف  دعوين  عندما  البواردي،  وعلي  را�ضد  اأخي 
ممار�ضتها  فاأ�ضبحت  الريا�ضة،  هذه  عن  اأنقطع  مل  الوقت  ذلك  ومنذ 
هذه  وميار�ضون  اخليل،  يركبون  كلهم  اأولدي  حياتي.  يف  جدًا  مهمًا  جزءًا 
اإليها ووفرت  الريا�ضة عن حب واقتناع، ومل اأجربهم عليها، فقد دعوتهم 
اخليل  ويركبون  ميار�ضون  والآن  الريا�ضة،  هذه  فع�ضقوا  اخليل،  لهم 
اخليل  يركنب  ال�ضغار  بناتي  وحتى  مني،  توجيهات  اأي  غري  من  وحدهم 
للبولو،  الدولة  رئي�س  كاأ�س  افتتاح  يف  احلبتور  حبتور  وراأيتم  تامة،  بثقة 
فقد قدم م�ضتوى جيدًا وا�ضتطاع اأن يقود فريق احلبتور للفوز اأمام لعبني 
يف  املميزين  الالعبني  من  فهو  مونتيفردا،  لوكا�س  مثل  عالٍ،  م�ضتوى  على 
9 مرات، اأما ولدي  العامل ولعب يف نهائي بطولة الأرجنتني املفتوحة للبولو 
وقد تطور م�ضتواه كثريًا،  الريا�ضة،  اأي�ضًا ميار�س هذه  فهو  اأحمد احلبتور 
واأ�ضبحوا هم  اأ�ضبحت جتري يف دمائهم،  الريا�ضة  فاإن هذه  وكما ذكرت 
البالد  خارج  ن�ضافر  عندما  خ�ضو�ضًا  املمار�ضة،  على  ويلّحون  ي�ضاألون  من 
برنامج  لدينا  اأ�ضبح  كما  للبولو،  مكان  يوجد  هل  عنه  ي�ضاألون  �ضيء  اأول 

واإ�ضبانيا. وفرن�ضا  بريطانيا  يف  الريا�ضة  هذه  ملمار�ضة  حمدد 

را�ضد احلبتورعلي البواردي
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دميقراطية يف اختيار الهوايات
وهو  التن�س،  لريا�ضة  وع�ضقه  حبه  احلبتور  خلف  الوالد  عن  معروف 
ريا�ضة  وهي  مار�ضتها،  وبالفعل  الريا�ضة،  لهذه  دعاين  وقد  لها،  ممار�س 
البولو،  هو  الأول  فع�ضقي  ميوله،  فيه  تتحكم  الإن�ضان  اأحيانًا  لكن  رائعة، 
�ضغارًا  كنا  اأن  منذ  معنا  فتعامله  التن�س،  علينا  يفر�س  مل  الوالد  وطبعًا 
)دميقراطي(، ول يفر�س علينا اأي �ضيء نحن ل نريده، وطبعًا كما ذكرت 
الريا�ضات  بع�س  لكن ذلك ل مينع من ممار�ضة  الأول،  البولو ع�ضقنا  فاإن 
�ضالة  اإىل  ويذهب  اأ�ضدقائه،  مع  القدم  كرة  يلعب  حبتور  فابني  الأخرى، 

البولو. على  الرتكيز  لكن  الريا�ضة، 

تطّور م�شطرد لكاأ�س دبي للبولو
بدبي  للبولو  بطولة  اإقامة  يف  بالتفكري  �ضنوات   7 نحو  قبل  بداأنا  عندما 
والف�ضي  الذهبي  ب�ضّقيها  البطولة  هذه  ت�ضل  اأن  يتوقع  اأحد  يكن  مل 
م�ضطرد  تطور  يف  عام  كل  فنحن  اليوم،  اإليه  و�ضلت  الذي  امل�ضتوى  اإىل 
الفرق،  وزيادة  الت�ضنيف  من  الجتاهات  جميع  يف  م�ضتمرة  واإ�ضافات 
م�ضاركة،  فرق   9 عندنا  العام  هذا  امل�ضاحبة،  الفعاليات  اإىل  اإ�ضافة 
بع�س  واجهتهما  منها  اثنان  امل�ضاركة،  تريد  فرق   6 هناك  اأن  اإىل  اإ�ضافة 
حمجوزة،  كلها  الدولة  يف  البيطري  احلجر  مراكز  اأن  يف  تتمثل  امل�ضكالت 
جديدة  خيول  ل�ضترياد  ا�ضطر  اإفريقيا  جنوب  من  فريقًا  هناك  اأن  كما 
اخليول  باإدخال  املتعلقة  البيطرية  الإجراءات  تاأخر  ب�ضبب  الأرجنتني  من 

خلف احلبتور

�ضورة تذكارية خللف احلبتور، �ضلطان، را�ضد، حممد وحبتور احلبتور خالل البييت�س بولو
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عراقي  فريق  هناك  الفرق  هذه  عن  وف�ضاًل  اإفريقيا،  جنوب  من  القادمة 
يرتفع  اأن  ونتوقع  البطولة،  من  الن�ضخة  هذه  يف  ي�ضاركان  فرن�ضي  واآخر 

املقبلة. ال�ضنوات  16 فريقًا يف  اإىل  امل�ضاركة  الفرق  عدد 

عودة فالح بن زايد مهمة لريا�شة البولو
و�شموه اأول من قدم يل الدعم

هذه  ممار�ضة  اإىل  نهيان  اآل  زايد  بن  فالح  ال�ضيخ  �ضمو  عودة  اأن  �ضك  ل 
ب�ضكل  الريا�ضة  لهذه  كبرية  دفعة  متثل  طويلة،  لفرتة  توقف  بعد  اللعبة، 
�ضاحب  زايد  بن  فالح  ال�ضيخ  ف�ضمو  خا�ضة،  ب�ضورة  غنتوت  ولفريق  عام، 
لهذه  �ضرح  اأكرب  باين  فهو  الإمارات،  يف  البولو  ريا�ضة  على  كبري  ف�ضل 
اأف�ضل مالعب  الذي ي�ضم  للبولو،  نادي غنتوت  يتمثل يف  والذي  الريا�ضة، 
ويزيد  و�ضروريًا،  مهمًا  لعبًا  الريا�ضة  هذه  يف  فوجوده  العامل،  يف  البولو 
اأول من قّدم  من الزخم الكبري لهذه الريا�ضة. �ضمو ال�ضيخ فالح بن زايد 
يل الدعم عندما بداأت ببطولة دبي، وقال يل باحلرف الواحد اأنا معك يف 
كل ما يتعلق بالبطولة، وجاءين هذا الدعم القوي يف وقت كان فيه البع�س 
هذه  وولدت  توفقت  اهلل  بحمد  لكن  البطولة،  جناح  من  ومتخوفًا  مرتددًا 

العامل. م�ضتوى  على  البطولت  اأكرب  من  واأ�ضبحت  البطولة، 

حوار

فالح بن زايد

امللكة اإليزابيث وخلف احلبتور مع فريق احلبتور للبولو

م�شاركة ميثاء بنت حممد فر�شة لفتح الباب اأمام املواطنات
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�ضيخة  �ضمو  دخول  بخ�ضو�س  اأما 
اإ�ضافيًا،  زخمًا  ويعطيها  للبولو،  ومفيد  مهم  اأمر  فهذا  الريا�ضة  هذه  اإىل 
بالإ�ضافة اإىل فتح الباب اأمام بنات الوطن لدخول هذه الريا�ضة، خ�ضو�ضًا 
ولوج  فاإن  لذلك  الفرو�ضية،  ريا�ضات  خمتلف  يف  منهن  العديد  هناك  اأن 
ميثاء  ال�ضيخة  �ضمو  مقدرات  وحول  لهن،  كبريًا  ت�ضجيعًا  ي�ضكل  رمبا  �ضموها 
ومتلك  ممتاز،  خيال  فهي  بريطانيا،  يف  معها  ا�ضرتكنا  فقد  حممد،  بنت 
مقدرات غري عادية يف مراقبة اخل�ضم والقدرة على قراءة امللعب، ومتلك 
ثقة كبرية على ظهر اخليل، وهذا لي�س باأمر م�ضتغرب، ف�ضمو ال�ضيخة ميثاء 
ملا  وحتديًا  قوة  الريا�ضة  هذه  يف  جتد  مل  واإذا  عاملية،  ريا�ضية  حممد  بنت 
يكون  اأن  ونتمنى  وجيز،  وقت  يف  امل�ضتوى  هذا  اإىل  وو�ضلت  فيها  ا�ضتمرت 
الر�ضمية  واجلهات  للموؤ�ض�ضات  وحمفزًا  دافعًا  ميثاء  ال�ضيخة  �ضمو  دخول 

لاللتفات اإىل هذه الريا�ضة وزيادة عدد املالعب.

ا�شتقطاب الدعم �شعوبة 
وخمتلف  هنا،  جدًا  ال�ضعبة  الأمور  من  للبولو  الدعم  ا�ضتقطاب  مو�ضوع 
دعم  على  ال�ضركات  من  كبريًا  ت�ضابقًا  جند  فهناك  واأمريكا،  اأوروبا  عن 
لكن  الدولرات،  ماليني  ال�ضركات  تلك  وتدفع  البولو  فعاليات  ورعاية 
ودعم  برعاية  حتظى  الر�ضمية  الفعاليات  فكل  خمتلف،  الأمر  عندنا 
الأخرى،  اخليل  و�ضباقات  التن�س  بطولت  مثل  ال�ضركات،  من  جدًا  كبري 
كبرية  �ضعوبة  جند  خا�ضة  فردية  كموؤ�ض�ضة  للبولو  دبي  بطولة  يف  لكننا 
اأموال  اإىل  وحتتاج  جدًا  مكلفة  ريا�ضة  فالبولو  ال�ضركات،  ا�ضتقطاب  يف 
 30 دعمهم  يتعدى  ل  ا�ضتقطابهم  الذين جنحنا يف  الرعاة  وحتى  �ضخمة، 
ويوا�ضل  احلبتور.  جمموعة  ولي�س  اأكمله،  �ضخ�ضيًا  اأنا  والباقي   ،40%  –
الن�ضخة،  لهذه  رعايتهم  ومكالرين(  وبنتلي  الإمارات  )بنك  البطولة  رعاة 
اأن  وهو  مهم،  �ضيء  ذكر  من  لبد  لكن  الرعاية،  هذه  على  ون�ضكرهم 
الأن�ضطة  من  العديد  باإ�ضافة  م�ضطردة  زيادة  حالة  يف  ذكرت  كما  الكلفة 

ثابتًا كما هو. الرعاة ظل  املقدم من  الدعم  واأن  والفعاليات، 

جديد الن�شخة ال�شابعة من بطولة دبي
البطولة  تكون  اأن  يريد  مرة  كل  الذي  كبري من اجلمهور  اأمام �ضغط  نحن 
والإ�ضافات  التجديد  عن  دائم  بحث  حالة  يف  نحن  �ضابقتها،  من  اأف�ضل 
فقد  اجلمهور،  اأعداد  يف  امل�ضطردة  الزيادة  ل�ضتيعاب  وذلك  للبطولة، 
جماهرييًا  ح�ضورًا  الذهبي  للكاأ�س  املا�ضية  النهائية  املباراة  �ضجلت 
تعادل  البطولة  ويجعل  جدًا،  كبريًا  يعترب  العدد  وهذا  اآلف،  ال�ضتة  جتاوز 
وعلى  �ضنة،   50 من  باأكرث  قبلنا  بداأوا  نا�س  مع  العامل  يف  البطولت  اأكرب 
معلوم  هو  كما  فاإنه  البطولة  يح�ضر  الذي  الكبري  العدد  هذا  من  الرغم 
ن�ضخة  يف  �ضندخله  الذي  الأمر  وهو  للجلو�س،  من�ضات  اأية  هناك  لي�ضت 
الوقت  ويف  للمن�ضات،  امل�ضاحة  من   20% نحو  �ضن�ضيف  حيث  العام،  هذا 
الأر�س  على  واجللو�س  ))التخييم((،  يف  حريته  للجمهور  �ضنرتك  نف�ضه 

املالعب.  حول 

الزخم  من  م�ضتفيدين  البطولة،  هذه  لرت�ضيخ  جهودنا  كل  حاليًا  نركز 
اخلارجية،  البطولت  من  نقلل  نف�ضه  الوقت  يف  حتققه،  ظلت  الذي  الكبري 
ي�ضمل  ول  دبي،  يف  البطولة  لهذه  والعينية  املادية  اإمكاناتها  كل  ن�ضيف 
التي  ويند�ضور،  رويال  احلبتور  لندن  بطولة  اخلارجية  البطولت  تقلي�س 
هذا  فقط  تاأثرت  فرمبا  الثانية،  اإليزابيث  بريطانيا  ملكة  �ضنويًا  حت�ضرها 
يف  قائمة  �ضتكون  لكنها  رم�ضان،  �ضهر  مع  متزامنًا  موعدها  بحلول  العام 

اإن �ضاء اهلل. ال�ضنوات  2015، وم�ضتمرة يف بقية  عام 

اهتمام دويل متزايد
على  البولو  عامل  يف  جدًا  كبرية  باأهمية  الذهبية  دبي  كاأ�س  بطولة  حتظى 
الكبرية جدًا عرب مواقع  املتابعة  العامل، وقد مل�ضنا ذلك من خالل  م�ضتوى 
احلجوزات  طلبات  نتلقى  املا�ضي  نوفمرب  منذ  بداأنا  الجتماعي،  التوا�ضل 
لتذاكر البطولة، كما ظلت تردنا ا�ضتف�ضارات من الدول الأوروبية واأمريكا 
هذه  لنجاح  منده�ضون  كلهم  وال�ضني،  وكندا  املتحدة  والوليات  اجلنوبية 
طلبات  تردنا  واأي�ضًا  �ضنوات،  �ضبع  من  اأكرث  عليها  مي�ِس  مل  التي  البطولة 

البطولة. عن  كاملة  معلومات  تريد  خمتلفة  اإعالم  و�ضائل  من 

اهتمام بالأعمال اخلريية
اأن نبداأ مبمار�ضة  اأ�ضا�ضي يف جمموعة احلبتور قبل  الأعمال اخلريية جزء 
دعمًا  احلبتور  فريق  قدم  الريا�ضة  هذه  يف  بداأنا  وعندما  الريا�ضة،  هذه 
من  فرتة  قبل  جاءتنا  التي  الدعوة  اأبرزها  خمتلفة،  منا�ضبات  يف  كبريًا 
ماديًا  كبريًا  دعمًا  لهم  وقدمنا  التوحد،  باأطفال  املعنية  املنظمات  بع�س 

ميثاء بنت حممد
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تدعم  التي  الأن�ضطة  كل  يف  للم�ضاركة  تام  ا�ضتعداد  على  ونحن  ومعنويًا، 
اإ�ضراك  اأو عن طريق  املبا�ضر  الدعم  اإىل  التي حتتاج  املجتمع  فئات  جميع 

اخليول. على ظهر  بالركوب  الفئات  هذه 

حممد احلبتور يبدي ا�شتعداده لإقامة اأكادميية للبولو
ناٍد  لإقامة  التام  ا�ضتعداده  )البادية(  جملة  عرب  احلبتور  حممد  جّدد 
اإ�ضطبالت  اإىل  اإ�ضافة  اأحدث طراز،  للبولو يحتوي على مالعب على  كبري 
املواطنني  لتدريب  ا�ضتعداده  مبديًا  للتدريب،  واأكادميية  البولو  خليول 
اأكرث من مرة،  اأنه خاطب م�ضوؤولني،  واأ�ضاف  الريا�ضة،  وتاأهيلهم يف هذه 
وتابع  امل�ضروع،  لإقامة  فقط  اأر�س  قطعة  بتوفري  الأمر  هذا  يف  مل�ضاعدته 
اأنه مل�س اأن هناك اإقباًل كبريًا من املواطنني على جميع اأن�ضطة الفرو�ضية، 
التحتية  البنية  الت�ضهيالت يف  توافر  لعدم  البولو،  بعيدين عن  ظلوا  لكنهم 
من  تعترب  البولو  ريا�ضة  اأن  اإىل  م�ضريًا  بالتدريب،  املتعلقة  اأو  باملالعب 
املواطنني  وتاأهيل  لتدريب  ا�ضتعداده  اأبدى  لكنه  املكلفة،  الريا�ضات 
ممار�ضة  ي�ضتطيعوا  حتى  جمانًا،  الريا�ضة  لهذه  الولوج  يف  الراغبني 
ل  اإنه  قال  التي  الأر�س  قطعة  بتوفري  منا�ضدته  احلبتور  اختتم  هوايتهم، 
ح�ضارية  واجهة  تكون  اأن  ما  بقدر  جتاريًا  عائدًا  اأو  ا�ضتثمارًا  منها  يريد 

الريا�ضة. هذه  عرب  دبي  ملدينة  وثقافية 

حوار

حممد احلبتور:
اأكادميية تدريب البولو
اأر�س "تخ�شي�س  "تنتظر 
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قفز احلواجز

عقب ختام مناف�ضات البطولة، قام عدنان �ضلطان النعيمي، مدير عام نادي 
اأبوظبي للفرو�ضية، بتتويج الفار�ضة الإماراتية نادية ترمي، بعد حتقيق الإجناز 
العاملي كم�ضك اخلتام للبطولة التي جنح نادي اأبوظبي للفرو�ضية يف اإخراجها 

ب�ضورة رائعة تنظيميًا وفنيًا وحتكيميًا.
 قدمت الفار�ضة نادية ترمي عر�ضًا جيدًا �ضمن 32 فار�ضًا وفار�ضة، بعد جولتني 
160 �ضم )3 جنوم(، وجنحت   �  145 13 حاجزًا، و�ضل ارتفاعها من  على 
11 فار�ضًا  يف التاأهل لتدخل يف �ضراع جديد ومناف�ضة قوية مثرية مع اأف�ضل 

متاأهاًل، وحت�ضل على اللقب الدويل عن جدارة من دون اأخطاء وبزمن 79:69 
حل  الذي  �ضنزرماين،  فرن�س  الأوكراين  الفار�س  من  املطاردة  وكانت  ثانية، 

ثانيًا من دون اأخطاء وبزمن 82:65 ثانية.
49 فار�ضًا وفار�ضة، وتكونت  يف �ضوط اجلائزة املتو�ضطة، التي �ضارك فيها 
األف   130 اإىل  من جولتني عادية وجولة متيز، وو�ضلت قيمة اجلوائز فيها 
املركز  يف  الرميثي  �ضايف  حممد  الإماراتي  الفار�س  بفوز  انتهت  درهم، 

بطاًل. ليتوج  الأول 

بطولة اأبوظبي الدولية لقفز احلواجز

الف�ر�شة الإم�راتية ن�دية ترمي تتّوج بلقب اجل�ئزة الكربى
�شهدت اجلولة اخلتامية لبطولة اأبوظبي الدولية لقفز احلواجز 
التي اأقيمت حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، نائب 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�شة  �شوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س 
نادي اأبوظبي للفرو�شية، التي نظمها النادي على ميدانه الع�شبي 
جوائزها  قيمة  وو�شلت  للفرو�شية،  الإمارات  احتاد  مع  بالتعاون 
اإىل مليون و125 األف درهم، م�شاركة 101 فار�س وفار�شة مثلوا 19 
فعالياتها  على  ال�شتار  واأ�شدل  واأمريكية،  واأوروبية  عربية  دولة 

و�شط تاألق اإماراتي لفت. وقد توجت الفار�شة الإماراتية نادية 
عبدالعزيز ترمي بطلة للجائزة الكربى، كما فاز الفار�س الإماراتي 
متيزت  التي  للبطولة  املتو�شط  ال�شوط  بجائزة  الرميثي  حممد 
ال�شيخ  الإمارات  بطال  عنها  غاب  والتي  املثرية،  القوية  باملناف�شة 
�شخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان، وال�شيخة لطيفة اآل مكتوم، 
دبي،  نادي  وبطولة  العني  يف  املا�شي  للعام  الكربى  اجلائزة  بطلة 

لعدم اجلاهزية.

عدنان النعيمي يتوج الفار�ضة نادية ترمي
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جمال اخليل

بح�شور حميد النعيمي

ت�ألق مربطي دبي وعجم�ن يف بطولة عجم�ن جلم�ل اخليل
النعيمي،  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وح�شور  برعاية 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان، و�شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي، ويل عهد عجمان، �شهد نادي عجمان للفرو�شية فعاليات 
التي  العربي،  اخليل  جلمال  عجمان  لبطولة   12 الـ  الن�شخة 
الأ�شيلة  العربية  ال�شاللت  اأرقى  متثل  جوادًا   342 فيها  �شارك 
اإطار  يف  اأيام  لثالثة  اأقيمت  والتي  املختلفة،  الدولة  باإ�شطبالت 

الفرو�شية،  لريا�شة  الر�شيدة  قيادتنا  من  املحدود  غري  الدعم 
اأ�شحت  اجلمال  بطولت  اأن  خ�شو�شًا  لها،  النجاح  عوامل  وتوفري 
على  املالك  حر�س  اأعقاب  يف  العربية  ال�شاللت  اأرقى  ت�شتقطب 
الهتمام بالإنتاج املحلي من اأجل دفع عجلة ريا�شة جمال اخليل 

اإىل الأمام واحل�شور يف البطولت العاملية.

ال�ضمو  �ضاحب  ممثل  النعيمي،  حميد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  اخلتام  ح�ضر 
حميد  بن  عبدالعزيز  وال�ضيخ  دارية،  والإ املالية  لل�ضوؤون  عجمان  حاكم 
حميد  بن  را�ضد  وال�ضيخ  ال�ضياحية،  التنمية  دائرة  رئي�س  النعيمي، 
�ضعود  بن  حممد  وال�ضيخ  والتخطيط،  البلدية  دائرة  رئي�س  النعيمي، 
عبداهلل  وال�ضيخ  ال�ضارقة،  يف  املركزية  املالية  دائرة  رئي�س  القا�ضمي، 
للفرو�ضية  ال�ضارقة  نادي  دارة  اإ جمل�س  رئي�س  القا�ضمي،  ماجد  بن 

اخليل. جمال  بريا�ضة  واملهتمني  ال�ضيوخ  من  وعدد  وال�ضباق، 

�ضنة،  عمر  املهرات  ذهبية  عجمان  مربط  من  �ضواري«  ج  »ع  ك�ضبت 
دبي،  مربط  من  �ضهريا«  »دي  ن�ضيب  من  الف�ضية  كانت  فيما 
عبداهلل  بن  حممد  لل�ضيخ  الزبري«  »عمورية  ن�ضيب  من  والربونزية 
اللقب  كان  املختلفة  لالأعمار  املفتوحة  املهرات  بطولة  ويف  ثاين.  اآل 
باللقب  فازت  فيما  دبي،  مربط  من  �ضهال«  »دي  ن�ضيب  من  الذهبي 
الربونزي  اللقب  كان  فيما  امل�ضافري،  لأحمد  اأ�ضالة«  ج  »ع  الف�ضي 
وكان  ثاين.  اآل  حممد  بن  �ضلطان  لل�ضيخ  الزبري«  »جندية  ن�ضيب  من 

عمار النعيمي حر�س على متابعة فعاليات البطولة

لل�ضيخة  الزبري«  »�ضلوى  ن�ضيب  من  الأفرا�س  بطولة  يف  الذهبي  اللقب 
عبداهلل  لل�ضيخ  بللينا«  »تيهاما  فازت  فيما  ثاين،  اآل  خالد  بنت  نور 
»�ضامور«  اإىل  الربونزي  اللقب  ذهب  بينما  الف�ضي،  باللقب  ثاين  اآل 
الذهبي  باللقب  فاز  �ضنة،  عمر  املهور  بطولة  ويف  عجمان.  مربط  من 
ن�ضيب  من  الف�ضي  اللقب  كان  بينما  دبي،  مربط  من  م�ضار«  »دي 
اللقب  ذهب  فيما  القا�ضمي،  �ضعود  بن  حممد  لل�ضيخ  البداير«  »بركان 
البطولة  واأ�ضفرت  املزروعي.  غامن  لعلي  اخلزنة«  »غازي  اإىل  الربونزي 
الب�ضتان،  اإ�ضطبالت  من  رائد«،  اإ�س  »بي  فوز  عن  للمهور  املفتوحة 
من  حرير«  �س  »اأ  اإىل  الف�ضي  اللقب  ذهب  فيما  الذهبي،  باللقب 
لعلي  ر«  ل�»زوثاأ الربونزي  واللقب  العربية،  للخيول  ال�ضقران  مربط 
عجمان  مربط  من  جا�ضتي�س«  ابن  »عظيم  وحلق  املزروعي.  غامن 
من  »اأجلد«  اإىل  الف�ضية  امليدالية  تاركًا  الفحول،  بطولة  بذهبية 
الربونزية  امليدالية  على  ح�ضل  فيما  ُعمان،   - ال�ضلطانية  اخليالة 

العربية. للخيول  دبي  مربط  من  مراك�س«  »دي 
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للفرو�شية ع�شق مبكر 
باإقناع  وقمت  العمر،  من  ع�ضرة  الثانية  يف  كنت  عندما  كانت  البداية 
اأي �ضعوبة  الأ�ضرة ب�ضرورة ال�ضماح لنا مبمار�ضة هذه الريا�ضة، ومل جند 
باملظالت،  القفز  ريا�ضة  يف  �ضابق  بطل  والدي  اأن  خ�ضو�ضًا  ذلك،  يف 
كان  لذلك  املجال،  هذا  يف  الإمارات  لدولة  ودولية  عاملية  بطولت  واأحرز 
خري  كان  والذي  يل،  الدائم  ت�ضجيعه  اإىل  اإ�ضافة  م�ضواري،  يف  يل  قدوة 
تتخوف  مازالت  فهي  الوالدة  اأما  الريا�ضة،  هذه  يف  لال�ضتمرار  دافع 
�ضغفي  اإدراكها  بعد  منها  متنعني  مل  لكنها  الريا�ضة،  هذه  ممار�ضتي  من 
ا�ضتثناء  دون  العائلة  اأفراد  جميع  اهلل  فبحمد  لها،  وحبي  بالفرو�ضية 

الدعم. يل  ويقدمون  ي�ضجعونني 

التوفيق بني الواجبات الأ�شرية والفرو�شية
فالأمر  الريا�ضة،  هذه  وممار�ضة  والأ�ضرة  العمل  بني  التوفيق  بخ�ضو�س 
الإن�ضان  يرتب  فعندما  املحدد،  وقته  �ضيء  فلكل  الوقت،  باإدارة  يتعلق 

الفرو�ضية  فريا�ضة  اأفعله،  ما  وهذا  �ضهولة،  اأكرث  تكون  فالأمور  اأولوياته 
يجعلني  الوقت  وتنظيم  ترتيب  لكن  امل�ضتمرة،  للتدريبات  وقت  اإىل  حتتاج 
ملمار�ضة  الكايف  الوقت  توفري  مع  والأ�ضرية،  العملية  واجباتي  بكل  اأقوم 
تلك  بني  التوفيق  يف  �ضعوبة  اأي  اأجد  ل  هلل  واحلمد  املف�ضلة،  ريا�ضتي 
اأحيانًا  حتتاج  اأنها  من  الرغم  على  املف�ضلة،  ريا�ضتي  وممار�ضة  الواجبات 

التمارين. املزيد من  اإىل 

جتربة �شباقات ال�شرعة
ال�ضرعة )فالت ري�س(، فقد حققت املركز  نتائج طيبة يف �ضباقات  حققت 
كما  الثالث،  املركز  وكذلك  )فجنرتي(،  �ضباق  يف  عمان  �ضلطنة  يف  الأول 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  كاأ�س  يف  مرتني  الثاين  املركز  حققت  اأنني 
يف  الثالث  املركز  حققت  واأي�ضًا  عمان،  �ضلطنة  يف  ومرة  ال�ضويد،  يف  مرة 
من  ال�ضرعة  �ضباقات  جتربة  وتعد  اأملانيا.  ويف  املتحدة،  بالوليات  تك�ضا�س 
اأ�ضافت يل  الفرو�ضية، وهي جتربة ثرة  التجارب املهمة يف م�ضريتي خالل 

حوار

الف�ر�شة الإم�راتية �شذرا احلج�ج

مهرج�ن من�شور بن زايد قّدمني ل�شب�ق�ت ال�رسعة
املجالت،  جميع  يف  كبريًا  ح�شورًا  الإماراتية  الفتاة  �شجلت 
ا�شم  جعلت  مميزة  نتائج  حتقيق  وا�شتطاعت  الريا�شة،  ل�شيما 
الأن�شطة  من  العديد  عرب  الدولية  املحافل  يف  موجودا  الإمارات 
فتيات  من  العديد  الفرو�شية  وا�شتقطبت  الن�شوية،  الريا�شية 
تعد  التي  الريا�شة  هذه  يف  وا�شحًا  تفوقًا  واأظهرن  الوطن، 
الدعم  من  وا�شتفدن  الأ�شيل،  العربي  الرتاث  مكونات  اأهم  اأحد 

للريا�شة  للدولة  الر�شيدة  القيادة  الذي ظلت توليه  الالحمدود 
ب�شفة عامة، ولريا�شة الفرو�شية ب�شفة خا�شة. الفار�شة �شذرا 
احلجاج واحدة من فتيات الوطن الالتي متكّن من و�شع ب�شمتهن 
�شباقات  هما  املجالت،  اأ�شعب  من  اثنني  يف  الفرو�شية  ريا�شة  يف 
مع  جل�شت  ))البادية((  جملة  القدرة.  و�شباقات  ال�شرعة 

الفار�شة �شذرا وحاورتها حول هموم هذه الريا�شة.

الفار�ضة �ضذرا احلجاج ت�ضتعد لالنطالق يف اأحد ال�ضباقات.

عن  ف�ضاًل  عاٍل،  م�ضتوى  على  فار�ضات  مع  الحتكاك  عرب  وذلك  الكثري، 
امل�ضتوى. عالية  الحرتافية  التدريبات  من  العديد  تلّقي 

ح�شور يف القدرة
اجليدة،  النتائج  من  عددًا  حققت  فقد  القدرة  �ضباقات  جمال  يف  اأما 
كاأ�س  �ضباق  اخلام�س يف  املركز  اأحرزت  عندما  املو�ضم  هذا  اأبرزها خالل 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم للقدرة يف يناير اجلاري، 
الفر�ضان،  اأبرز  فيه  وي�ضارك  املو�ضم  �ضباقات  اأهم  من  واحدًا  يعد  والذي 
�ضواء على امل�ضتوى املحلي اأو من العامل، وقد حققت هذا املركز على �ضهوة 
املركز  اأنني حققت  كما  اإعمار،  اإ�ضطبالت  من  )ميوزيكال جايل(  اجلواد 
الإ�ضطبالت اخلا�ضة على �ضهوة اجلواد )ت�ضونامي( من  الثالث يف �ضباق 

النتائج. من  كما حققت غريها  املطوع،  بدر  اإ�ضطبالت 

والفرو�شية املراأة 
على  دليل  اأكرب  الريا�ضة  اأنواع  خمتلف  يف  كبرية  باأعداد  املراأة  انخراط 
فئات  لكل  والدعم  املعونات  كل  توفري  على  الر�ضيدة  قيادتنا  حر�س 
املجالت،  خمتلف  يف  عاليًا  البالد  ا�ضم  ورفع  والرقي  للتطور  املجتمع، 
نهيان،  اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  اهلل  باإذن  له  املغفور  نهج  هو  وهذا 
وبالنتيجة نرى اليوم العديد من الفتيات متكّن من �ضق طريقهن، وحققن 
الفرو�ضية  وتعترب  الرجال،  مع  جنب  اإىل  جنبًا  الريا�ضة  يف  طيبة  نتائج 
اأن  وف�ضاًل عن  للفتيات،  التي ظلت حتقق ح�ضورًا لفتًا  الأن�ضطة  اأكرث  من 
ال�ضمو  اأ�ضحاب  من  الالحمدود  الدعم  فاإن  البالد  تراث  من  جزء  اخليل 
واعدة  الريا�ضة  هذه  يجعل  واملتابعة،  والهتمام  الريا�ضة،  لهذه  ال�ضيوخ 
اإجنازات على  للبالد من  الكثري  الوطن، وميكن من خاللها حتقيق  لبنات 

والعامل. اخلليج  م�ضتوى 

للريا�شة عا�شقة 
بف�ضل الدعم الكبري الذي وفرته الدولة للريا�ضة ب�ضورة عامة، وللفرو�ضية 
ب�ضورة خا�ضة، مل تعرت�س طريقي اأي عقبات، بل بالعك�س �ضكل هذا الدعم 
تطور  يف  الدعم  ذلك  و�ضاعد  والعطاء،  البذل  من  املزيد  لتقدمي  حافزًا 
ونهو�س ريا�ضة املراأة، خ�ضو�ضًا يف جمال الفرو�ضية. وعن اأهمية الريا�ضة 
العديد من  اأهوى ممار�ضة  الريا�ضة، كما  اأنواع  اأحب جميع  يف حياتي فاإين 
الطاولة  وتن�س  والرماية  ال�ضباحة  مثل  الوقت،  يل  يتوافر  عندما  �ضروبها 
اأعترب  ول  امل�ضي،  اإىل  اإ�ضافة  الهوائية،  الدراجات  وقيادة  الطائرة  والكرة 
كما  البدنية،  واللياقة  للمتعة  الريا�ضات  اأمار�س هذه  لكني  نف�ضي حمرتفة، 

اأين اأحب جتريب اأي ريا�ضة جديدة.

دعم )اأم الإمارات(
ال�ضيخ من�ضور بن  ال�ضرعة بدعم من �ضمو  كان انخراطي يف جمال �ضباق 
و�ضمو  الرئا�ضة،  �ضوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد 

ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك )اأم الإمارات(، رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�ضة  الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة 
املهريي  علي  املدرب  اإ�ضراف  حتت  الأمر  بادئ  يف  تدريبنا  ومت  والطفولة، 
اإ�ضطبالت �ضيح ال�ضلم للقدرة بتوجيهات ودعم كبريين من �ضمو ال�ضيخ  يف 
مت  ذلك  وبعد  املالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حمدان 
نهيان،  اآل  زايد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  خيول  مدرب  اإ�ضراف  حتت  نقلي 
)اإيريك يل مارتينيل(، الذي اكت�ضبت منه خربة كبرية يف جمال �ضباقات 
�ضاركت  وخاللها  تقريبًا،  ال�ضنتني  يقارب  ملا  امل�ضرية  ووا�ضلت  ال�ضرعة، 
املجال  هذا  تركت  لكني  الدولة،  وخارج  داخل  ال�ضباقات،  من  العديد  يف 

القدرة. �ضباقات  على جمال  تركيزي  كل  اأ�ضب  وحاليًا  لأ�ضباب خا�ضة، 

اختالف �شباقات ال�شرعة عن �شباقات القدرة
�ضباقات ال�ضرعة تختلف متامًا عن �ضباقات القدرة يف الكثري من النواحي 
ال�ضرعة  �ضباقات  اأن  اأعترب  واأنا  اخليل،  على  الفار�س  وو�ضعية  كالتدريب 
عالية  لياقة  يف  يكون  باأن  الفار�س  تلزم  لأنها  القدرة،  �ضباقات  من  اأ�ضعب 
الدعم  الفار�س  يجد  اأن  فيمكن  القدرة  �ضباقات  يف  اأما  حمدود،  ووزن 
املدرب،  من  املبا�ضرة  التوجيهات  اإىل  اإ�ضافة  العمل،  فريق  من  وامل�ضاندة 

بالتربيد. احل�ضان  على  اجلهد  تقليل  عن  ف�ضاًل 
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بولو

نادي  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  فالح  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
غنتوت ل�شباق اخليل والبولو، اُختتمت مناف�شات الدورة الرابعة 
ع�شرة من كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة للبولو، والتي اأقيمت 
برعاية بنك اأبوظبي التجاري، بتتويج فريق ديزرت بامل للبولو 

ك�أ�س �ش�حب ال�شمو رئي�س الدولة للبولو

“ديزرت ب�مل” يتّوج ب�للقب بعد فوزه على فريق بن دري

الدولة، بعد فوز م�شتحق على فريق  رئي�س  ال�شمو  بكاأ�س �شاحب 
يف امللعب الرئي�س. وحل يف املركز   6 –  7 بن دري للبولو بنتيجة 
الثالث فريق اأبوظبي للبولو بعد فوزه على نظريه الإمارات للبولو 

اأهداف. الرابع بنتيجة 8 اأهداف مقابل 7 

حممد بن نهيان مع الفائزين

اللعبة،  جنوم  اأبرز  �ضمت  وقد  امل�ضتوى،  متكافئة  النهائية  املباراة  جاءت 
حيث   ،6  –  7 بنتيجة  باللقب  الظفر  من  بامل  ديزرت  فريق  متكن  وقد 
اأبرز  لبورد،  �ضانتياغو  الالعب  من  كل  طريق  عن  ال�ضبعة  الأهداف  جاءت 
هدفني،  بواقع  تارانكو  واأجِلو  اأهداف،  اأربعة  بواقع  املباراة،  يف  امل�ضنفني 
ال�ضتة  دري  بن  اأهداف  جميع  �ضجل  فيما  هدف،  بواقع  مات�ضادو  وماتيا�س 

الالعب الأكرث تاألقًا يف البطولة راوؤول لبال�ِضت.

اخلتامية،  املباراة  �ضبقت  التي  والرابع  الثالث  املركزين  حتديد  مباراة  يف 
اأهداف(،  )اأربعة  كاِبال  األفريدو  طريق  عن  للبولو  اأبوظبي  اأهداف  جاءت 
وفار�س اليبهوين )ثالثة اأهداف(، وفيكتوريا مونتيِفرد )هدف(، اأما فريق 
ميثاء،  ال�ضيخة  �ضمو  قيادة  حتت  اأهداف  ال�ضبعة  �ضاحب  للبولو،  الإمارات 
اأهداف(،  فقد تاألق لعبوه خالل املباراة، ل�ضّيما لوكا�س مونتِفرد )خم�ضة 

واأويل كودمور )هدف واحد(، وتوما�س غغلريدي )هدف واحد(.

حممد بن نهي�ن يتّوج الفريق الف�ئز

عقب املباراة اخلتامية للبطولة قام �ضيف �ضرف البطولة �ضمو ال�ضيخ حممد 
بن نهيان بن مبارك اآل نهيان، بتتويج فريق ديزرت بامل بكاأ�س رئي�س الدولة 
اأبوظبي  لفريق  ومثلها  الو�ضيف،  دري  بن  لفريق  التذكارية  والدروع  للبولو 
احلدث.  يواكب  كبري  حفل  �ضمن  الرابع،  للبولو  والإمارات  الثالث،  للبولو 
من  لكل  التهنئة  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  ووجه 
كاأ�س  بطولة  بلقب  فوزهم  مبنا�ضبة  واأع�ضائه  بامل  ديزرت  فريق  رئي�س 
�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة للبولو املرموقة التي نّظمها نادي غنتوت ل�ضباق 

والبولو. اخليل 

تكرمي ميث�ء بنت حممد

مت تكرمي �ضمو ال�ضيخة ميثاء بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم، احلائزة على 
البطولة،  هذه  يف  م�ضاركتها  نظري  بالبطولة،  حملية  لعبة  اأف�ضل  جائزة 
مبارك  بن  نهيان  بن  حممد  ال�ضيخ  ل�ضمو  والتقدير  التحية  كل  وجهت  فيما 
اآل نهيان، الذي ت�ضرف احلدث بح�ضوره. من جانب اآخر، قام �ضيف �ضرف 
البطولة بتقدمي جائزة اأف�ضل لعب اإىل حممد بن دري الذي ملع جنمه بني 
لعبي الفرق الثمانية. ومت تكرمي جميع لعبي الفرق الأربعة الذين �ضاركوا 
مت  فقد  حّكام  ثالثة  اأف�ضل  اأما  احلفل،  خالل  اخلتامي  اليوم  مباراتي  يف 

البطولة،  رعاة  على  �ضكر  �ضهادات  توزيع  ومت  تذكارية.  كوؤو�ضًا  ت�ضليمهم 
باهر،  نحو  على  البطولة  جناح  يف  والثمني  الدوؤوب  دعمهم  اأ�ضهم  الذين 
اإىل  التذاكر، وكذلك  الفائزين يف �ضحب  اإىل  ُقدمت اجلوائز  وبجانب ذلك 

ال�ضيدتني اللتني ح�ضدتا املركزين الأولني يف املناف�ضة على اأف�ضل زي.

جن�ح تنظيمي وجم�هريي

)تكلل  والبولو:  اخليل  ل�ضباق  غنتوت  نادي  عام  مدير  النعيمي،  اأحمد  قال 
فهو  كبري،  بنجاح  العام  هذا  للبولو  الدولة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  كاأ�س 
جوانبه  بني  جتّمع  ميدانًا  كان  بل  فح�ضب،  حمرتفة  بولو  بطولة  يكن  مل 
اأي�ضًا(.  الراقية  البولو  ريا�ضة  �ضوب  احلما�س   بداخلهم  يتقد  م�ضجعون 
باليوم  ل�ضّيما  بالبطولة،  واحل�ضور  امل�ضجعني  كل  )ا�ضتمتع  م�ضيفًا: 
الروح  با�ضتعرا�س  وفيًا  التزامًا  الالعبون  فيه  اأبدى  الذي  اخلتامي 
املرموقة(. من  البطولة  تليق مبثل هذه  التي  ال�ضريفة  واملناف�ضة  الريا�ضية 
اخليل  ل�ضباق  غنتوت  نادي  رئي�س  نائب  حوفان،  بن  �ضعيد  اأ�ضاد  جانبه، 
كرمية  رعاية  حتت  كبري  ب�ضكل  جنحت  التي  البطولة  بفعاليات  والبولو، 
امل�ضتوى  على  �ضواء  نهيان،  اآل  �ضلطان  بن  زايد  بن  فالح  ال�ضيخ  �ضمو  من 
البالغة بف�ضل  اأعرب عن �ضعادته  اأم اجلماهريي. كما  التنظيمي  اأم  الفني 

املرموقة. البطولة  هذه  حتققها  التي  املتتالية  النجاحات 

ميثاء بنت حممد تاألقت خالل البطولة
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فع�لي�ت واأن�شطة ترفيهية على ه�م�س اخلت�م

املتعدد  اجلمهور  ا�ضتمتع  البطولة،  من  الأخري  اليوم  هام�س  على 
من  املقدمة  العرو�س  ذلك  يف  مبا  الرتفيهية،  الأن�ضطة  ببع�س  اجلن�ضيات 
الكالب  وعر�س  البدنية،  واللياقة  للريا�ضة  را�ضد  بن  حممد  برنامج  قبل 
وعر�س  اأبوظبي،  �ضرطة  لفرقة  مو�ضيقي  وعر�س  دبي،  ل�ضرطة  البولي�ضية 
اجلوية  لال�ضتعرا�ضات  الوطني  للفريق  وعر�س  الع�ضكرية،  للمظالت 
الرتفيه  ملعب  يف  كثريًا  �ضعدوا  فقد  الأطفال  اأما  )الفر�ضان(.  امل�ضمى 
جمانًا،  الأن�ضطة  من  العديد  فيه  اأقيم  حيث  لهم،  النادي  خ�ض�ضه  الذي 
ال�ضحرية،  والفقرات  باحلناء،  والنق�س  الوجوه  على  الر�ضم  منها  والتي 

عرائ�س. عرو�س  و�ضالة  البالونات،  وت�ضكيل 

جنومية حبتور احلبتور 

قاد الالعب ال�ضاب حبتور احلبتور فريقه )احلبتور للبولو( خالل البطولة، 
اأف�ضل  فيها  ي�ضارك  التي  املناف�ضات  يف  جيد  م�ضتوى  تقدمي  ا�ضتطاع  وقد 
فريق  على  الأوىل  باملباراة  الفوز  اإىل  فريقه  قيادة  يف  وجنح  البولو،  لعبي 
اآل  را�ضد  ال�ضيخة ميثاء بنت حممد بن  الذي قادته مبهارة �ضمو  الإمارات، 
بفوز  انتهت  التي  املباراة  اأثناء  الت�ضجيل  احلبتور  حبتور  وا�ضتطاع  مكتوم، 
امل�ضتوى  ويوؤكد  الإمارات،  لفريق  خم�ضة  مقابل  اأهداف  �ضتة  بنتيجة  فريقه 
الذي ظهر به حبتور احلبتور مقدراته وتطوره يف هذه اللعبة، خ�ضو�ضًا اأنه 
حيث  كبرية،  ت�ضنيفات  واأ�ضحاب  جدًا  عاٍل  م�ضتوى  على  لعبني  مع  يلعب 
�ضارك مع فريق الإمارات املحرتف الأرجنتيني لوكا�س مونتِفرد الذي �ضارك 

يف نهائي بطولة الأرجنتني املفتوحة للبولو ت�ضع مرات.
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مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�شيخة  �شمو  قادت 
لبولو  الدولية  لورين  رالف  بطولة  بكاأ�س  للفوز  الإمارات  فريق 
بامل،  ديزرت  مبنتجع  اأقيمت  التي  الأوىل  ن�شختها  يف  ال�شيدات 
1، الذي   - بعد فوزه يف املباراة النهائية على فريق اأوروبا )اأ(، 6 

ك�أ�س رالف لورين للبولو

ميث�ء بنت حممد تقود فريق الإم�رات للفوز ب�لن�شخة الأوىل

فريق  فاز  كما  الف�شية،  امليداليات  ونال  الثاين  املركز  يف  حل 
الربونزية،  امليداليات  على  وح�شل  الثالث  باملركز  )ب(  اأوروبا 
الثالث  املركزين  حتديد  مباراة  يف  اآ�شيا  فريق  على  فوزه  بعد 

.9  -  10 والرابع 

ميثاء بنت حممد تتّوج بلقب كاأ�س البطولة.

و�ضهدت حفل اخلتام، �ضمو ال�ضيخة لطيفة بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
التتويج  يف  و�ضارك  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  بنت  مرمي  ال�ضيخة  و�ضمو 
علي البواردي، وباتريك �ضلهوب رئي�س جمل�س اإدارة �ضركات �ضلهوب، وجون 

هوك رئي�س جمموعة �ضركات رالف لورين. 
اآل مكتوم كاأ�س البطولة،  وت�ضلمت �ضمو ال�ضيخة ميثاء بنت حممد بن را�ضد 
تتويج  مت  كما  امل�ضاركة،  الفرق  لبقية  والتذكارية  القّيمة  الهدايا  جانب  اإىل 
بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�ضيخة  �ضمو  امتطته  الذي  �ضوب”  “فان  احل�ضان 

را�ضد اآل مكتوم خالل املباريات بلقب اأف�ضل ح�ضان يف البطولة. 

ب�ضتة  »اأ«  اأوروبا  فريق  على  فوزه  عقب  باللقب  الإمارات  فريق  تتويج  وجاء 
فارق  طريق  عن  الأوروبي  الفريق  عليه  ح�ضل  وحيد  هدف  مقابل  اأهداف 
اأ�ضواط  مدار  على  اأهداف،  اأي  ي�ضجل  مل  اأنه  اإل  املباراة،  يف  الهاندكاب 
مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�ضيخة  �ضمو  قادت  بينما  املباراة، 
فريق الإمارات بجدارة بت�ضجيلها ن�ضف اأهداف الفريق، وجاءت الأهداف 
ال�ضتة خالل ال�ضوطني الأول والثاين مبعدل هدفني يف الأول واأربعة اأهداف 
رغم  مبكرًا،  النتيجة  على  البطل  الفريق  اطماأن  اأن  بعد  الثاين،  ال�ضوط  يف 
ومل  الأخريين،  ال�ضوطني  خالل  اآنا  الأمرية  قادتها  التي  اجلادة  املحاولت 

املركزين  لتحديد  الأوىل  املباراة  وجاءت  للفريقني.  هدف  اأي  عن  ت�ضفر 
ت�ضعة  اإىل  مبجملها  و�ضلت  التي  بالأهداف  وغزيرة  مثرية  والرابع  الثالث 
اأهداف  ع�ضرة  منها  )ب(  اأوروبا  فريق  ن�ضيب  كان  الهدف،  ون�ضف  ع�ضر 
ون�ضف الهدف مقابل ت�ضعة اأهداف للفريق الآ�ضيوي الرابع، وجاءت معظم 

الأهداف خالل ال�ضوطني الثالث والرابع. 

ميث�ء بنت حممد: اجلميع ف�ئز يف هذا احلدث

وجهت �ضمو ال�ضيخة ميثاء بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم، ال�ضكر والتقدير 
للحدث،  والداعمة  الراعية  واملوؤ�ض�ضات  وال�ضركات  امل�ضاركة  الفرق  جلميع 
اإقامتها  ا�ضتمرارية  اإىل  يدفع  الذي  الكبري  النجاح  يف  كافة  وللم�ضاهمني 
عدد  حيث  من  ن�ضخة  كل  يف  لها  اجلديد  اإ�ضافة  على  احلر�س  مع  �ضنويًا، 
�ضموها  ووجهت  بالعامل.  اللعبة  جنمات  واإجنازات  خربات  وتنوع  الفرق 
بهذا  فائزًا  اجلميع  واعتربت  التتويج،  من�ضات  اعتلت  التي  للفرق  التهنئة 
ريا�ضيًا  مميز  ب�ضكل  اأهدافه  وحقق  الأوىل،  للمرة  يقام  الذي  احلدث 
حيث  العطاء(،  )دبي  لدعم  الإن�ضانية  باملبادرة  خ�ضو�ضًا  واإن�ضانيًا، 
التي  املزادات  اإىل  بالإ�ضافة  ريا�ضيًا،  العطاء(  لدعم )دبي  ريعه  خ�ض�س 
للبطولة يف  الرفيع  بامل�ضتوى  �ضموها  واأ�ضادت  البطولة.  على هام�س  اأقيمت 
عامليًا،  وامل�ضنفات  الالعبات  اأبرز  م�ضاركة  مع  خ�ضو�ضًا  الأوىل،  ن�ضختها 

ولتبقى  واحلوافز،  الدعم  من  ومبزيد  �ضت�ضتمر  البطولة  اأن  �ضموها  موؤكدة 
للن�ضخة  الإعداد  على  الآن  من  �ضتعمل  اأنها  وك�ضفت  للنجمات،  قبلة  دبي 

املقبلة.

مزاد خريي يف برج العرب
 

را�ضد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�ضيخة  �ضمو  اأقامته  الذي  الع�ضاء  حفل  خالل 
اأقيم  اآل مكتوم، يف برج العرب على �ضرف الفرق امل�ضاركة ورعاة البطولة، 
وبع�س  البولو،  بريا�ضة  اخلا�ضة  التجهيزات  من  العديد  على  خريي  مزاد 
املقتنيات اخلا�ضة من رالف لورين من ال�ضاعات واجلنط الن�ضائية، وتذاكر 
باإقبال  املزاد  وحظي  مدريد.  �ضان  يف  ال�ضتاء  بولو  بطولة  حل�ضور  ال�ضفر 
واملوقع  حممد،  بنت  ميثاء  ال�ضيخة  �ضمو  لفانيلة  الأكرب  املزاد  و�ضهد  كبري، 

عليها من قبل �ضموها.
 يذكر اأن ريع هذا املزاد وبقية الريع الذي مت جمعه �ضيتم حتويله وا�ضتثماره 
حممد  بنت  ميثاء  ال�ضيخة  �ضمو  روؤية  ح�ضب  نيبال،  يف  مدار�س   4 بناء  يف 
ميثاء  ال�ضيخة  �ضمو  جانب  اإىل  احلفل،  وح�ضر  احلدث.  على  والقائمني 
القرق  وطارق  �ضلهوب،  وباتريك  �ضلهوب  واأجني  امل�ضاركة،  الفرق  جميع 
يف  لورين  لرالف  التنفيذي  الرئي�س  هوكي  وجون  العطاء(،  )دبي  مدير 

الأو�ضط. ال�ضرق 
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جمل�س  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  فالح  ال�شيخ  �شمو  برعاية 
ال�شيخ  وح�شور  والبولو،  اخليل  ل�شباق  غنتوت  نادي  اإدارة 
حوفان  بن  �شعيد  و�شعادة  نهيان،  اآل  زايد  بن  فالح  بن  �شلطان 
امل�شوؤولني  من  وعدد  للبولو،  غنتوت  نادي  رئي�س  نائب  املن�شوري 
والأجنبي،  العربي  الدبلوما�شي  ال�شلك  ورجال  والريا�شيني 
اإركاز  فريق  تّوج  اخلريي،  احلفل  و�شيوف  العني،  مركز  واإدارة 
بامللعب  اأقيمت  التي  البولو  يف  اخلريية  املباراة  بلقب  زومبا 
مركز  لدعم  الأمل،  كاأ�س  على  غنتوت  بنادي  للبولو  الرئي�س 
يف  بفوزه  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية  العني 
امل�شمار  جملة  فريق  على  الحتفالية  ال�شتعرا�شية  املباراة 
4، بعد لقاء ات�شم بالتكافوؤ والندية يف ال�شوطني الأخريين   -  6
�شفر يف ال�شوط الأول عن طريق   -  3 من املباراة، وتقدم زومبا 
احلظ  عب�س  بعدما  كو�شيو،  لدييجو  وهدفني  املري،  علي  لعبه 

ك�أ�س الأمل اخلريي للبولو 

فريق اإرك�ز زومب� يتّوج بلقب البطولة

امل�شمار، لكنه �شرعان ما عاد لأجواء  اأمام هجمات فريق جملة 
ال�شوط  يف  الغرير  اأحمد  الأهداف  اأول  له  ليحرز  املباراة 
�شريعًا  تدارك  زومبا  اأن  اإل  الفارق،  تقلي�س  وراء  �شعيًا  الثاين، 
قائد  الرابع  الهدف  له  لي�شجل  جمددًا  ليعود  القادم،  اخلطر 
�شمو  الفريق  لقائد  بدياًل  لعب  الذي  الظاهري  نا�شر  الفريق 
2، وي�شيف   -  4 النتيجة  لت�شبح  نهيان،  اآل  زايد  ال�شيخ فالح بن 
 -  5 علي املري الهدف اخلام�س لفريقه والثاين لر�شيده لت�شبح 
بيرتات�شي  ونيكول�س  يانزن  جونزالو  الأرجنتينيان  وين�شط   ،2
عبدالرحمن  ي�شجل  ثم   ،3  -  5 لت�شبح  امل�شمار،  لفريق  ليحرزا 
زومبا  فريق  جنم  اأن  اإل  امل�شمار،  لفريق  رابعًا  هدفًا  العبار 
لر�شيده  والثالث  لفريقه  ال�شاد�س  لي�شجل  عاد  الأرجنتيني 
املباراة اجلماهريية اخلريية  انتهت عليه  والذي   ،4  -  6 لت�شبح 

م�شكا. دانيل  احلكم  اأدارها  التي 
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اليوم  خالل  من  مبكرًا  بداأت  قد  اجلماهريي  الحتفال  فعاليات  وكانت 
والألعاب  الرتفيهية  الأن�ضطة  من  العديد  علي  ا�ضتمل  الذي  املفتوح  املجاين 
املختلفة لالأطفال وذوي الحتياجات اخلا�ضة، بجانب الرق�ضات الريا�ضية 
الإيقاعية )فرقة زومبا( التي خطفت الأ�ضواء، كما ت�ضمن احلفل ا�ضتعرا�ضًا 
اإن�ضانية  للكاراتيه كم�ضاركة  الفلبيني  البولو، وم�ضاركة فريق املركز  ملهارات 
العديد  اخلريي  احلفل  ت�ضمن  كما  الكبري،  احل�ضور  من  الإ�ضادة  ا�ضتحقت 
خ�ضي�ضًا  اأعدت  التي  املالهي  مدينة  خالل  من  لالأطفال  الفقرات  من 
للت�ضلية واملرح لالأطفال، بجانب مراكز الر�ضم بالألوان واألعاب البالونات. 

نهيان،  اآل  زايد  بن  بن فالح  �ضلطان  ال�ضيخ  قام  الحتفايل  اليوم  ويف ختام 
للبولو،  غنتوت  نادي  رئي�س  نائب  املن�ضوري  حوفان  بن  �ضعيد  و�ضعادة 
مديرة  ذبيان  هناء  والآن�ضة  النادي،  عام  مدير  النعيمي  اأحمد  وال�ضيد 
األف درهم   100 �ضيك مببلغ  بتقدمي  الدبلوما�ضي،  ال�ضلك  الت�ضويق، ورجال 
للدكتور اأحمد ال�ضيد �ضليمان، مدير مركز العني للرعاية اخلا�ضة والتاأهيل 
مب�ضاركة كوكبة من طالب املركز، اإ�ضهامًا من نادي غنتوت يف دعم م�ضرية 
املركز، فيما مت تتويج كل امل�ضاركني يف املباراة اخلريية التي خرج الكل منها 
فائزًا، فيما قدم مركز العني هدية تذكارية ذهبية لراعي املباراة اخلريية، 
وهدية تذكارية ل�ضعيد بن حوفان املن�ضوري، ومت تقدمي باقات الزهور لكل 
الحتفالية  املباراة  راعي  �ضرف  على  واأقيم  اخلريية،  املباراة  يف  امل�ضاركني 

300 �ضخ�س من احل�ضور. حفل ع�ضاء اأنيق لأكرث من 
اخليل  ل�ضباق  غنتوت  نادي  رئي�س  نائب  املن�ضوري،  حوفان  بن  �ضعيد  اأ�ضاد 
جمل�س  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  فالح  ال�ضيخ  �ضمو  ودعم  برعاية  والبولو، 
التي  الإن�ضانية  اخلريية  للمباراة  والبولو،  اخليل  ل�ضباق  غنتوت  نادي  اإدارة 
تندرج �ضمن اهتمامات النادي وحر�ضه جتاه املجتمع، خ�ضو�ضًا تلك الفئة 
التوا�ضل  على  النادي  رئي�س  �ضمو  توجيهات  على  بناًء  النادي  يحر�س  التي 

من  اأ�ضبح  الذي  والتاأهيل  اخلا�ضة  الرعاية  مركز  خ�ضو�ضًا  املجتمعي، 
للنادي.  املجتمعية  امل�ضوؤولية  من  انطالقًا  غنتوت  نادي  اهتمامات  اأولويات 
و�ضكر املن�ضوري كل من اأ�ضهم يف جناح املهرجان اخلريي، وخ�س بال�ضكر 
للفعالية، وكل  اريكا، على دعمها الالحمدود  و�ضركة زومبا  امل�ضمار،  جملة 

و�ضائل الإعالم ال�ضريك الدائم ملثل هذه الفعاليات الريا�ضية الإن�ضانية.
بناًء  بداأ  النادي  باأن  غنتوت،  نادي  عام  مدير  النعيمي،  علي  اأحمد  �ضرح 
غنتوت،  نادي  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  فالح  ال�ضيخ  �ضمو  توجيهات  على 
الإعداد لبطولة كاأ�س �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة للبولو، و�ضط اهتمام كبري 
تعترب  والتي  التعاون،  جمل�س  ودول  الدولة  م�ضتوى  على  مفتوحة  وم�ضاركة 
ينظمها  التي  التناف�ضية  الريا�ضية  الفعاليات  واأكرب  واأف�ضل  اأهم  واحدة من 
ال�ضتعداد  توا�ضل  التي  الفرق  كل  من  وحر�س  كبري  اهتمام  و�ضط  النادي 
دورتها  يف  �ضهدت  التي  املقبل،  يناير   يف  تقام  التي  ال�ضتثنائية  للبطولة 

املا�ضية ح�ضورًا كبريًا وم�ضاركة قيا�ضية فاعلة.
اخلا�ضة  للرعاية  العني  مركز  مدير  �ضليمان،  ال�ضيد  اأحمد  الدكتور  عرب 
اأ�ضرة املركز واأولياء اأمور الطالب، عن جزيل �ضكرهم  والتاأهيل، نيابة عن 
وعظيم تقديرهم ل�ضمو ال�ضيخ فالح بن زايد اآل نهيان، رئي�س نادي غنتوت، 
اجلميع،  من  تقدير  مكان  كانت  التي  الإن�ضانية  للمبادرة  ورعايته   لدعمه 
بعد اأن ظل النادي دائمًا واأبدًا �ضندًا وع�ضدًا للمركز، معربًا عن �ضعادتهم 
جميعًا بتلك ال�ضراكة التي اأ�ضهمت يف دعم م�ضرية املركز الذي يتطلع ملرحلة 
يكون فيها الأول على م�ضتوى املنطقة بعد اكتمال من�ضاآته، موا�ضلة لر�ضالة 
التاأهيل  بهدف  املهمة  ال�ضريحة  لتلك  خدمًة  اأجلها،  من  اأن�ضاأ  التي  املركز 
والرعاية لالأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�ضة من جميع الإمارات ودول 

اخلليج، حيث يعترب املركز الأكرب من نوعه على م�ضتوى املنطقة.
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POLO BY THE EDGE
’the definitive photographic recording of the ’Sport of Kings

Whilst Adolfo Cambiaso is considered the 
‘Maestro’ in the polo world by way of his 
inherent skill, style and ability to ‘read the 
game’, Egerton is equally recognised for his 
ability to capture ‘the moment’, be it action, 
his non-apologetic attitude to showing the 
true hardships of the sport or for his heart-
felt reflections that illustrate the relationship 
between ‘man and equine being’. If Cambiaso 
is the Garry Kasparov of the field, Egerton is 
the Anatoly Karpov of the polo lens: utilising 
his natural understanding of light and his 
interpretation of what stands before him, 
to find the ultimate equinox of an image. 
Having served 12 adrenalin fueled years in 
the Royal Marine Commandos, Neil decided 
to pursue his other true passion – action 
sports photography. Twenty-two years later 
his enthusiasm is as strong as ever and his 
images become more direct, more enticing 

and more thought provoking with every 
opportunity pursued and every shot taken. 
The Marines evoked precision, ‘time critical’ 
and simply ‘getting it right’ in Egerton , which 
are all ethoses that he holds dear to this day. 
Fifteen years ago Egerton was struck by the 
combination of the skilled horsemanship and 
unquestionable grace that can be found on 
every polo pitch and in every polo match 
across the globe. ‘It was and remains an 
inspiration to how I have endeavored to 
capture this sport – illustrating the magic 
and mystery in an honest and representative 
exposure. It has quite simply been a love affair 
for almost 2 decades. ‘I have travelled around 
the world with this wonderful sport. From 
the green fields of the English countryside 
to the sun drenched pitches in Australia and 
Spain and beyond, to the snowy grounds of 
Switzerland and China, I never tire of this, 

بولو
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the most thrilling of sports. According to The 
Edge, ‘There is no better way to spend an 
afternoon than with a warm breeze on your 
back, deep blue skies above and the musical 
timbre of galloping hooves the only sound to 
resonate through the air, as fearless riders 
‘do battle’ on a polo field.’

Until now all of Neil’s polo images were 
combined within his sports photographv 
website: http://www.neilegerton-
photography.com.

It was decided to separate the two because 
of the 100,000 + images that Neil has 
accumulated because of his love of the 
sport. Passion of this nature determined its 
own pathway, hence www.edgepolo.com 

بولو

To celebrate the launch, Neil has selected 
300 of his favourite images, which are being 
sold as B/W limited edition prints. ‘Whilst each 
image on the site is available in a range of 
sizes and formats, I chose (with difficulty 
as it is such a small number) a selection of 
images that have particular and meaningful 
resonance for me. I hope they will bring as 
much pleasure as they have brought to me.’

Neil Egerton’s polo images were first exhibited 
at PJ’s Bar and Grill, Central London in 1993, 
where they subsequently remained as the 
restaurant’s artwork for six years. Two 
exhibitions of his polo images are already 
confirmed for 2014 and a commemorative 
book of 15 years capturing the ‘Sport of Kings’ 
is to be released within the next twelve months.
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England Wins Snow Polo World Cup 2014

England, the nation that gave polo its famous 
moniker ‘the game of kings’, reclaimed its 
crown with a hard-fought win over Hong 
Kong China in the final of the Fortune Heights 
Snow Polo World Cup 2014.

After a thrilling four chukkas, England trotted 
off the field 6 – 5 the victors, and in so doing, 
denied their opponents Hong Kong China 
a third successive championship victory. 
Jubilant, the English trio of Max Routledge, 
Jack Richardson and Max Charlton had finally 
settled the score against their fierce rivals 
Hong Kong China, a team that had beaten 
them on almost every occasion at the Tianjin 
Goldin Metropolitan Polo Club. In the previous 
two Fortune Heights Snow Polo World Cups, 

England had drawn Hong Kong China at the 
semi-final stages, and on both occasions 
were dumped out of the competition, with 
Hong Kong China going on to win the title. 
In last year’s Fortune Heights Super Nations 
Cup final, they met again, and once again, 
Hong Kong China triumphed, beating the 
English 11 – 7.

With the Fortune Heights Snow Polo World 
Cup 2014 concluded, polo fans in China and 
around the world can now look ahead to an 
exciting programme of events coming later in 
the year at the Tianjin Goldin Metropolitan Polo 
Club, including the Metropolitan Polo Classic 
2014, the Metropolitan Intervasity Polo 2014, 
and the FIP Super Nations Cup 2014.

بولو
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تاأ�ش�شت �شوق دبي احلرة، التي حتتفل هذا العام بثالثني عامًا من 
عرب  غدت  وقد   ،1983 دي�شمرب   20 يف  التجزئة،  قطاع  يف  التميز 

�شوق دبي احلرة ..ثالثة عقود من الت�ألق
1983-2013

م�شريتها احلافلة من املوؤ�ش�شات الرائدة عامليًا يف جتزئة املطارات، 
حيث �شجلت مبيعاتها هذا العام 1.8 مليار دولر.

ويعود منو �ضوق دبي احلرة وتطورها اإىل عوامل عدة، لعل من اأبرزها الدعم 
والت�ضجيع الكبريين اللذين اأحيطت بهما �ضوق دبي احلرة من �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي، وحكومة دبي، وخا�ضة الدعم الذي يقدمه �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن 
�ضعيد اآل مكتوم، رئي�س هيئة الطريان املدين يف دبي رئي�س جمل�س اإدارة �ضوق 

دبي احلرة.
وقال كومل ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئي�س جمل�س اإدارة �ضوق دبي احلرة: 
»حظيت �ضوق دبي احلرة بدعم كبري من حكومة دبي، وخا�ضة من رئي�ضي يف 
العمل، �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س الإدارة. واأ�ضيد 
بالدور الهام لفريق عمل �ضوق دبي احلرة، الأف�ضل تدريبًا يف قطاع الأ�ضواق 
احلرة،  يف جناح اأعمالنا وتاألقها، و ملوردينا وعمال ئنا امل�ضافرين من جميع 
تطورات  ال�ضنني  مر  على  احلرة  دبي  �ضوق  م�ضرية  �ضهدت  العامل.«  اأنحاء 
الطريان،  وخطوط  الدويل  دبي  ملطار  التو�ضع  خطط  مع   مت�ضيًا  مت�ضارعة 
 26،000 ال�ضوق احلرة حاليًا على م�ضاحة  الإمارات، ومتتد  وخا�ضة طريان 
مرت مربع خم�ض�ضة لبيع التجزئة يف مطار دبي الدويل، وقد افتتحت موؤخرًا 

عمليات التجزئة على م�ضاحة 2،500 مرت مربع، يف مطار اآل مكتوم الدويل 
الذي يقع يف منطقة دبي ورلد �ضنرتال، املتوقع اأن تكون حمط اهتمام كبري 
2020 يف ربوع دبي، وت�ضمل  عند ا�ضت�ضافة الإمارات ملعر�س اك�ضبو الدويل 
اخلطط امل�ضتقبلية افتتاح ال�ضالة دي )D( العام املقبل، الأمر الذي �ضريفع 

الطاقة ال�ضتيعابية ملطار دبي الدويل اإىل 95 مليون م�ضافر.
واأ�ضاف ماكلوكلني: “ من املعامل البارزة التي اأعتز بها خالل العقود الثالثة 
الهتمام  حيث  من  طيبة  �ضمعة  بناء  يف  احلرة  دبي  �ضوق  جناح  املا�ضية 
بالعاملني فيها، اإذ ي�ضم طاقم عمل ال�ضوق اليوم 6،000 �ضخ�س، مبا فيهم 
انطالقة  لدى  الأ�ضا�ضي  العمل  فريق  منهم  تاألف   100 اأ�ضل  من  موظفًا   44
جورج  وكذلك  “الرواد”،  اأولئك  �ضفوف  يف  اأنا  وكنت   ،1983 عام  ال�ضوق 
ل�ضنوات  يل  نائبًا  كان  والذي  احلرة،  دبي  ل�ضوق  احلايل  الرئي�س  هوران، 
عديدة.” و�ضهدت رحلة �ضوق دبي احلرة اإىل تبواأ مكانة رائدة كاأكرب موؤ�ض�ضة 
نظرة  يلي  وما  الهامة،  التطورات  من  العديد  العامل  يف  املطارات  لتجزئة 
من  عقود  ثالثة  مدى  على  ال�ضوق  �ضهدتها  التي  املحطات  اأبرز  اإىل  �ضريعة 

م�ضريتها احلافلة.

اأخبار
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اأخبار

املخ�ض�ضة  الدويل،  دبي  مبطار   )Aكونكور�س( اآي  ال�ضالة  افتتاح  مع   -
م�ضاحة  ارتفعت   ،380 اآي  ايربا�س  طراز  من  الإمارات  طريان  لأ�ضطول 

26،000 مرت مربع.  اإىل  للتجزئة  الإجمالية  �ضوق دبي احلرة 
- فازت بيرتا كفيتوفا ببطولة �ضوق دبي احلرة لتن�س ال�ضيدات، بينما ُتوج 

الرجال. تن�س  دبي يف  الرابع يف  بلقبه  ديوكوفيت�س  نوفاك 
 « للعام  مطار  �ضمن  ال�ضفر  لتجزئة  متجر  »اأف�ضل  جائزة  ال�ضوق   تلقت   -
يف  للتميز  الدولي�ة  احلرة  الأ�ضواق  اأخبار  جملة  جوائز  توزيع  حفل  خالل 

ال�ضفر.  جتزئة 
»جائزة  توزيع  حفل  خالل  الثالثة  للمرة  احلرة  دبي  �ضوق  تكرمي  جرى   -
لإ�ضهامات  تقديرًا  الفنون«  لداعمي  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 

املوؤ�ض�ضة  يف دعم الفنون يف دبي.
- رعت املوؤ�ض�ضة بطولة �ضوق دبي احلرة الفتتاحية ملحرتيف رمي ال�ضهام، 
الأوىل  اجلولة  اإطار  يف  للتن�س  احلرة  دبي  �ضوق  �ضتاد  احت�ضنها  التي 

فان جريوين. مايكل  بها  فاز  والتي  ال�ضهام،  لرمي  العامل  لبطولة 
 1.75 بقيمة  احلرة  دبي  �ضوق  اأبرمتها  التي  القر�س  �ضفقة  فازت   -
ال�ضرق  يف  م�ضرتك  قر�س  »اأف�س  بجائزة  م�ضريف  حتالف  مع  دولر  مليار 

لندن. EMEA يف  اإمييا فاينان�س  توزيع جوائز  الأو�ضط« خالل حفل 
دبي  �ضوق  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كومل  فاز   -
ال�ضري مايكل �ضمريفيت لالإجناز يف جمال الأعمال، وذلك  احلرة بجائزة 
ال�ضنوي  الأمريكي  بول  �ضيلتيك  ملوؤمتر   25 ال�ضنة  توزيع جوائز  خالل حفل 

نيويورك. يف 
جوائز  توزيع  حفل  خالل  العمر«  اإجناز  »جائزة  ب�  ماكلوكلني  كومل  فاز   -
وال�ضفر-  ال�ضياحة  يف  املتخ�ض�ضة  الأو�ضط،  ال�ضرق  ترافلر  نا�ضت  كوندي 

املحرر. اختيار  جائزة 
احلرة  دبي  �ضوق  يف  بالعمل  التحقوا   100 اأ�ضل  من  موظفًا   44 مايزال   -
ويطلق  عامًا،  ثالثني  منذ  عملهم  راأ�س  على   ،1983 عام  انطالقتها  عند 

»الرواد«.  ا�ضم  عليهم 
- قدمت �ضوق دبي احلرة مبنا�ضبة الذكرى 30 لتاأ�ضي�ضها عر�س خ�ضومات 
اليوم  ذلك  نهاية  يف  املبيعات  و�ضجلت  دي�ضمرب،   20 يف   30% اإىل  و�ضل 

111.88 مليون درهم )30.65 مليون دولر( يف غ�ضون 24 �ضاعة.
 6.6 اإىل  العام  نهاية  يف  احلرة  دبي  �ضوق  مبيعات  ت�ضل  اأن  املتوقع  من   -

1.8 مليار دولر(. مليار درهم ) 

2013

2012
منوذجًا  الثانية،  اليزابيث  بريطانية،  ملكة  احلرة  دبي  �ضوق  اأهدت   -
وذلك  املتحدة،  باململكة  نيوبري  يف  الأ�ضيل  العربي  للح�ضان  برونزيًا 

امللكة. جللو�س  املا�ضي  بالعيد  احتفاء 
- ت�ضلم كومل ماكلوكلني “جائزة اإجناز العمر” من جملة “اأخبار الأ�ضواق 
تقديرًا  والع�ضرين،  اخلام�س  ال�ضنوي  عيدها  يف   DFNI الدولي�ة-  احلرة 

ال�ضفر. جتزئة  �ضناعة  يف  البارزة  لإ�ضهاماته 
�ضوق  متلكه  الذي  جنوم،   5 فئة  من  �ضايد  كريك  جمريا  فندق  رحب   -
دبي احلرة، بنزلئه يف الأول من يوليو/متوز، حيث تولت جمموعة جمريا 
وا�ضعة،  وغرف  اأجنحة  ت�ضمل  غرفة،   292 ي�ضم  الذي  الفندق  اإدارة 

ومطاعم. اجتماعات  مرافق  اإىل  اإ�ضافة 
حتا  منفذ  يف  للتجزئة  بري  متجر  اأول  ر�ضميًا  احلرة  دبي  �ضوق  افتتحت   -
حتا  مركز  يف  واجلوازات  اجلمارك  مبنى  بجانب  املتجر  ويقع  احلدودي، 

عمان.     �ضلطنة  مع  احلدودي 
مطار  �ضمن  جتزئة  متجر  “اأف�ضل  فئة  عن  جائزة  باأبرز  ال�ضوق  فازت   -

الفرن�ضية. كان  فرونتري مبدينة  توزيع جوائز  للعام” خالل حفل 
- اختريت �ضوق دبي احلرة من قبل جمل�س الإمارات للتناف�ضية، كمو�ضوع 
للبحث لتميزها يف جمال البتكار، وظهرت يف تقرير اأف�ضل املمار�ضات يف 

دبي.  اأقيم يف  الذي  للتناف�ضية  الإمارات  منتدى جمل�س 
جوائز  توزيع  حفل  العمر”  خالل  “اإجناز  بجائزة  ماكلوكلني  كومل  فاز   -
يف  البارزة  لإ�ضهاماته  تقديرًا  ب�ضت”،  هيز  اآت  مان  “ا�ضكوايرز  جملة 

ال�ضفر. جتزئة  �ضناعة  جمال 
20 دي�ضمرب ارتفاعًا  تاأ�ضي�ضها،  - �ضهدت مبيعات �ضوق دبي احلرة يف يوم 

24 �ضاعة فقط. 21 مليون دولر خالل  كبريًا، حيث �ضجلت 
5.9 مليار درهم )1.6  العام  نهاية  - �ضجلت مبيعات �ضوق دبي احلرة يف 

دولر(. مليار 
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بح�شور �شخ�شي�ت فنية واإعالمية جمد ن�جي �شفرياً و�شديق�ً ل�ش�ع�ت »زينيت«

 Arceau Le temps suspendu اجلديدة Hermès ”طرازات �ش�عة “هرم�س
ت�شل اإىل اأ�شواق ال�رسق الأو�شط

“لقد ح�ن الوقت للحلم من جديد”

 Arceau Le temps ،املُهيبة Hermès ”توّفر جمموعة �ضاعات “هرم�س
suspendu، فر�ضًة لأخذ ا�ضرتاحٍة اأو فا�ضٍل زمنّي ل ي�ضيطر عليه الوقت. 
يرتدي  َمن  َجعل  على  قادرة  معّقدة  اآليٌة  ولعوب  ب�ضيطة  حركٍة  خلف  فتكمن 
تقنّية  مزايا  بني  اأنيق  تالعب  خالل  من  وذلك  الوقت  ين�ضى  ال�ضاعات  هذه 

للغاية. متطّورة 
اإ�ضداران  اأحدث  واأ�ضبح  تو�ضيع املجموعة  مّت   ،2011 العام  منذ طرحها يف 
لها متوّفَرين الآن يف ال�ضرق الأو�ضط مبجموعة حمدودة من 24 قطعة وهما 
والإ�ضدار  ملم،   38 للن�ضاء،   Arceau Le temps suspendu طراز 

43 ملم مع ما�ضات متطاولة ال�ضكل. البالتيني ال�ضتثنائي للرجال 
 Arceau Le temps suspendu �ضاعة  تخفي  زّر،  على  ال�ضغط  عند 
عقارب  فتنتقل  الوقت.  تعليق  يتّم  ذلك  فمع  امليناء،  من  ومتحيه  الوقت 
الدقائق والثواين اإىل موقع ال�ضاعة الثانية ع�ضر تقريبًا رغم اأن اآلية احلركة 
توا�ضل �ضريها اخلفّي. اأما عند ال�ضغط على الزّر مّرًة ثانية، فتعود احلركة 
الطبيعية اإىل ال�ضاعة. اإن »التالعب بالوقت« اأمكانية رائعة يف عاملنا احلايل 

بالوقت. واملُقّي�س  الن�ضاطات  الكثيف 

ليف�ستايل

اأعلنت �ضركة ال�ضاعات ال�ضوي�ضرية »زينيت« ممثلة بال�ضيد جورج ب�ضارة 
ناجي  جمد  الدكتور  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  العام  املدير 
موؤ�ض�س ورئي�س ق�ضم التجميل يف عيادة »ليربتي« لطب الأ�ضنان، �ضفريًا 
و�ضديقًا ل� »زينيت« بح�ضور �ضعادة �ضرار بالهول الفال�ضي املدير العام 
ملوؤ�ض�ضة »وطني الإمارات«، ولفيف من رجال الأعمال العرب من بينهم 
قطر،  يف  الأزرق«  »ال�ضالون  ملحالت  التنفيذي  الرئي�س  اأبوعي�ضى  نبيل 
واأكرم مكنا�س، بالإ�ضافة اإىل اأملع جنوم الفن والإعالم، يف حفل ع�ضاء 

اأقيم يف قاعة »غودولفني« بفندق اأبراج الإمارات.
وجتميل  طب  جمال  يف  الالمع  الطبيب  اختيار  اإن  ب�ضارة:  جورج  وقال 
الأ�ضنان جمد ناجي �ضفريًا و�ضديقًا للماركة يف ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 
والعلمي  الإعالمي  حل�ضوره  نظرًا  مهمة،  وخطوة  كبري  �ضرف  اإفريقيا، 
القوي، على ال�ضعيدين  العربي والعاملي، ولتقا�ضمه مع �ضاعات »زينيت« 

الراقية. الإن�ضانية  واللم�ضات  ال�ضوي�ضرية قيم احلرفية 
عيادة  يف  التجميل  ق�ضم  ورئي�س  موؤ�ض�س  ناجي  جمد  د.  �ضكر  بدوره 
�ضفريًا  بتعينه  الثقة  »زينيت« على منحه  �ضركة  الأ�ضنان  »ليربتي« لطب 
الإبداع  �ضاعات »زينيت« قيم  الت�ضارك مع  ُي�ضعدين  لها وقال:  و�ضديقًا 
واحرتام الوقت وت�ضخريه خلدمة الإن�ضان، كما ي�ضرفني اأن اأكون �ضفريًا 

لها يواكب م�ضرية جناحاتها الراقية عالية امل�ضتوى.

جورج ب�ضارة، عبدالعزيز النجار، جمد ناجي و�ضرار بالهول الفال�ضي

"في�شكونتي" Visconti حتتفل ب�لعيد الوطني 
الث�ين والأربعني لالإم�رات العربية املتحدة

»في�ضكونتي«  رت  قرَّ لحتاد،  لتاأ�ضي�س  والأربعني  الثانية  بالذكرى  لالحتفال 
ت�ضتهُر  لدولٍة  التقدير  عن  لالإعراب  رائعة  فنّية  قطعة  ت�ضميم   Visconti
بَكونها رمزًا للعبقرية الهند�ضية بالإ�ضافة اإىل قدرتها الكبرية على امل�ضاهمة 

يف تطوير العلوم والبتكار عرب فرتات خمتلفة من الوقت.
رموٍز  عرب  املرُتجمة  العتاقة  فكرة  ة  ب�ضدَّ  Visconti »في�ضكونتي«  وتدعم 
كتابة تدمج بني  اأداة  ابتكار  �ضاهم يف  ابتكارّية، مّما  ومواٍد  وبراءات اخرتاع 

التقليد والطابع احلديث.
يف الواقع، جتمع اأداة الكتابة املحدودة الإ�ضدار هذه اأعرق التقنيات احلرفية 
تقنيات  اإىل  بالإ�ضافة  بالّلكر  اليدوي  بالطالء  املُزيَّن  اليدوي  التخرمي  مثل 
مع  الأقالم  قاعدة  خللق  الرقمي  م  التحكُّ اآلت  وُت�ضتخدم  احلديثة.  الإنتاج 
ISO على �ضعيد  ا يتيح لها مالءمة معايري اجلودة  م�ضموحات مهجرية، ممَّ
هي  املُ�ضتخَدمة  الراتينجّية  املواد  اإّن  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة  والبتكار.  ة  النوعيَّ

راتينجات نباتّية يتّم احل�ضول عليها بعد معاجلة متتدُّ على �ضاعاٍت طويلة.
براءات  واأ�ضهر  اأعرق  بع�س  بوا�ضطة  الفريدة  القطعة  هذه  ت�ضميم  ومّت 
ة ب�”في�ضكونتي” Visconti حول العامل، مثل امل�ضبك الذي  الخرتاع اخلا�ضّ
 Double Reservoir واحل�ضوة  النا�س،  بني  ال�ضداقات  رمز  ج�ضرًا،  مُيّثل 
وري�ضة  احلرب،  تدفُّق  من  ال�ضائل  احلرب  قلم  حتمي  التي   Power filler

البالديوم ال�ضلب بوزن 23 قرياط وهي اأثمن ري�ضة مّت ت�ضنيعها عاملّيًا.

ت�شمل خوامت مر�شعة ب�لأمل��س واأ�ش�ور واأقراط وعقد بـ 300 األف دولر 
النجمة اللبن�نية م�ي� دي�ب تعر�س جمموعة “فواي�جور” يف اأ�شبوع دبي الدويل للمجوهرات

بعر�س  دياب  مايا  املتاألقة  اللبنانية  والعار�ضة  �ضتار  البوب  جنمة  قامت 
دبي  اأ�ضبوع  يف  “فواياجور”  اللبنانية  لل�ضركة  ح�ضرية  جموهرات  جمموعة 
بالأملا�س  مر�ضعة  خوامت  اجلديدة،  املجموعة  وت�ضم  للمجوهرات.  الدويل 
واأ�ضاور واأقراط، وعقد مر�ضع بالأملا�س الأ�ضفر بقيمة 300 األف دولر اأمريكي.

وا�ضتمرت الدورة ال� 18 اأ�ضبوع، مب�ضاركة اأكرث من 360 �ضركة عار�ضة من اأكرث 
من 30 دولة من جميع اأنحاء العامل، تقدم لزوار املعر�س اأحدث جمموعاتها 

وت�ضميماتها واأثمن الأحجار الكرمية.
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»كومل م�كلوكلني« يفوز بج�ئزة كوندي ن��شت ترافلر ال�رسق الأو�شط 

فاز كومل ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئي�س جمل�س اإدارة �ضوق دبي احلرة، 
لتوزيع جوائز كوندي نا�ضت  العمر« خالل احلفل الفتتاحي  بجائزة »اإجناز 
اأقيم  والذي  وال�ضفر،  ال�ضياحة  يف  املتخ�ض�ضة  الأو�ضط،  ال�ضرق  ترافلر 
لإ�ضهاماته  تقديرًا  ال�ضرف  هذا  ماكلوكلني  نال  وقد  دبي،  كونراد  فندق  يف 

البارزة يف �ضناعة جتزئة ال�ضفر.
اإطالق  مع  تزامن  الذي  نا�ضت،  كوندي  جملة  جوائز  توزيع  حفل  ح�ضر 
كبار  من  �ضيف   500 من  اأكرث  الأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة  يف  الأول  عددها 
وروؤ�ضاء كربيات  عامون،  ومدراء  تنفيذيون،  روؤ�ضاء  فيهم  ال�ضخ�ضيات، مبا 
اأبرزت  موؤ�ض�ضات ال�ضفر وال�ضياحة والقطاع العام يف ال�ضرق الأو�ضط، حيث 
اجلوائز ، التي متنح وفق نتائج ت�ضويت القراء، اأف�ضل العالمات التجارية، 
فئة   14 يف  والعامل  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  ال�ضفر  قطاع  يف  ال�ضخ�ضيات  واأهم 

اجلائزة  ت�ضلمه  خالل  ماكلوكلني،  كومل  قال  جانبه  من  القراء.  اختيار  من 
من وليد عكاوي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة “اإي تي بي للن�ضر« ي�ضرفني اأن 
الأوىل يف  ن�ضختها  ترافلر يف  نا�ضت  كوندي  التكرمي من جملة   بهذا  اأحظى 
40 عامًا، مبا  اأكرث من  ال�ضفر منذ  اأعمل يف قطاع جتزئة  الأو�ضط،  ال�ضرق 
30 عامًا يف �ضوق دبي احلرة، و ما اأزال مفعمًا باحلما�ضة لهذا العمل  فيها 

كما كنت دائمًا.”
دبي  �ضوق  لتاأ�ضي�س   30 بالذكرى  ال�ضهر  هذا  “نحتفل  ماكلوكلني:  واأ�ضاف   
دبي  ل�ضوق  دعم  من  تقدمه  ملا  دبي  حكومة  اإىل  بال�ضكر  واأتوجه  احلرة، 
اآل مكتوم، رئي�س هيئة  اأحمد بن �ضعيد  ال�ضيخ  احلرة، واأخ�س بال�ضكر �ضمو 
الطريان املدين يف دبي رئي�س جمل�س اإدارة �ضوق دبي احلرة، الذي يحر�س 

على تقدمي كل الدعم ل�ضمان النجاح الدائم ل�ضوق دبي احلرة.” 

ليف�ستايل

 Concord الأن�قة واجل�ذبية هي اأ�ش�س ال�رساكة اجلديدة بني عالمة
واملقدم التلفزيوين الب�رز يف ال�رسق الأو�شط نور الدين اليو�شف

واملقدم  الأناقة  خبري   ،Concord لعالمة  اجلديد  ال�ضفري  يتمتع 
متاألقة،  واإطاللة  متميز  مبظهر  اليو�ضف،  الدين  نور  الواعد  التلفزيوين 
اليو�ضف  الدين  نور  ويرمز  العالمة.  لروح  الأمثل  التج�ضيد  يجعله  مما 
يجمع  حيث   ،Concord ل�ضاعات  والر�ضيقة  الأنيقة  للخطوط  روعة  بكل 

الراقي.  الرجويل  والطابع  املعا�ضرة  الأناقة  بني 
الت�ضال  جمال  يف  البكالوريو�س  �ضهادة  اليو�ضف  الدين  نور  يحمل 
اأف�ضل  جائزة  على  حاز  وقد  وتلفزيون،  اإذاعة  تخ�ض�س  اجلماهرية، 
بالعمل  املهنية  م�ضريته  الدين  نور  بداأ   .2013 عام  يف  خليجي  مقدم 
وباإجراء  وال�ضباب  الأطفال  برامج  بتقدمي  قام  حيث  دبي،  تلفزيون  لدى 
 2005 عامي  ويف  البارزة.  العربية  ال�ضخ�ضيات  من  عدد  مع  مقابالت 
التكنولوجيا«،  »عامل  الأ�ضبوعي  للربنامج  ومنتج  كمقدم  عمل  و2006، 
�ضارك  فقد  ذلك  اإىل  وبالإ�ضافة  اجلزيرة،  قناة  عرب  اأي�ضًا  قدمه  والذي 
العربية.  اإىل اخلليج« على قناة  الوثائقي »من املحيط  الربنامج  يف تقدمي 

م�شت�شفى الزهراء اخل��س يف دبي يخ�ش�س يوم�” للتربع ب�لدم ب�لتع�ون مع هيئة ال�شحة يف دبي
ال�شيخ حممد الق��شمي يتربع ب�لدم لهذه الق�شية النبيلة

افتتح  والذي  التخ�ض�ضات  متعدد  اخلا�س،  الزهراء  م�ضت�ضفى  اأطلق 
لعام  لل�ضركات  الجتماعية  للم�ضوؤولية  برناجمه   ، دبي  يف  حديثا 
يف  ال�ضحة  هيئة  مع  بالتعاون  بالدم  للتربع  خا�س  ليوم  مببادرة   2014
الطبي  الطاقم  اأفراد  وت�ضجيع  الوعي  زيادة  اإىل  احلملة  وتهدف  دبي. 
خالل  من  الآخرين  اأرواح  اإنقاذ  يف  امل�ضاهمة  على  بامل�ضت�ضفى  والعاملني 

بالدم. التربع 
الزهراء  مل�ضت�ضفى  العام  املدير  القا�ضمي،  في�ضل  بن  حممد  ال�ضيخ  وكان 
القا�ضمي  حممد  ال�ضيخ  واأكد  اليوم.  هذا  يف  املتربعني  اأول  من  اخلا�س، 
امل�ضوؤولية  من  العالية  م�ضتوياته  على  يحافظ  الزهراء  “م�ضت�ضفى  اأن 
ممكنة،  طريقة  باأف�ضل  الإماراتي  املجتمع  خلدمة  الأخالقية  واملمار�ضة 
للم�ضوؤولية  العام  مدار  على  اأعمال  جدول  لدينا  فاإن  ال�ضبب،  ولهذا 
وتعزيز  الوعي  م�ضتوى  رفع  اإىل  تهدف  مبادرات  ي�ضمل  الجتماعية 
جيد  ب�ضكل  ت�ضخي�ضها  يتم  مل  اأمرا�س  عدة  من  والوقاية  عن  الك�ضف 
املواطنني  �ضحة  على  خفية  خماطر  ومتثل  العالج،  على  ا�ضتع�ضت  قد  اأو 

املتحدة”. العربية  الإمارات  دولة  يف  واملقيمني 
خمتلف  من  املوظفني  معظم  املتميزة  املبادرة  لهذه  بحما�س  وتطوع 
بينهم  من  للم�ضت�ضفى،  العليا  الإدارة  فريق  مع  جنب  اإىل  جنبا  الأق�ضام 
الإدارة  وموظفي  الأمن  اأفراد  اإىل  بالإ�ضافة  واملمر�ضني،  الأطباء 
التربع  غرفة  على  بفخر  ال�ضيدات  توافد  الالفت  من  وكان  والت�ضويق. 

املتربعني. ن�ضبة  من   50% نحو  �ضكلن  حيث 
بالدم. التربع  قبل  اإلزامي  طبي  لفح�س  امل�ضاركني  جميع  وخ�ضع 

من  وبدعم  اخلا�س  الزهراء  م�ضت�ضفى  من  مببادرة  احلملة  هذه  اأطلقت 
دبي. يف  لطيفة  وم�ضت�ضفى  بالدم  للتربع  دبي  مركز 
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اإنفينيتي تك�شف عن �شي�رة م�شتقبلية م�شتوح�ة 
من ع�مل �شب�ق�ت الفورمول واحد يف معر�س ديرتويت لل�شي�رات

الفورمول  �ضباقات  من  م�ضتلهمة  م�ضتقبلية  �ضيارة  اإنفينيتي  �ضركة  تعر�س 
 ،Q50 الفاخرة  الريا�ضية  ال�ضيدان  ال�ضيارة  على  ومعتمدة  واحد 
ديرتويت  مدينة  يف  لل�ضيارات  الدويل  ال�ضمالية  اأمريكا  معر�س  خالل 
لن�ضخة  للت�ضميم  اإنفينيتي  روؤية  التجريبية  ال�ضيارة  ومتثل  الأمريكية. 
وهو   )’Q50 Eau Rouge‘( ا�ضم واأطلق عليها  باأداء عايل،   Q50 من 
للفورمول  �ضبا-فرانكورت�ضامب�س  حلبة  على  عامليًا  �ضهري  منعطف  ا�ضم 
�ضهد  وقد  ا�ضتثنائيًا،  والتزامًا  اعتيادية  غري  و�ضجاعة  قوة  يتطلب  واحد 
الفورمول واحد. وتدمج  تاريخ �ضباقات  اإثارة يف  اأكرث الأحداث  عددًا من 
تقنيات  بني   )’Q50 Eau Rouge‘( اإنفينيتي  من  التجريبية  ال�ضيارة 

ال�ضيارات. ريا�ضة  لعامل  الأ�ضيلة  والروؤية  الطريق  �ضيارات 
الت�ضميم  وعنا�ضر  الإن�ضيابي  الأ�ضلوب   )’Q50 Eau Rouge‘( وت�ضمل
واحد  للفورمول  ري�ضنغ  بول  رد  فريق  مع  اإنفينيتي  ب�ضراكة  تاأثرت  التي 

العاملية. البطولت  على  واحلائز 
“ميثل  اإنفينيتي:  يف  التنفيذي  الت�ضميم  مدير  األباي�ضا،  األفون�ضو  وقال 
لإنفينيتي،  التجارية  العالمة  جلوهر  الأ�ضا�ضية  الأركان  اأحد  الأداء 

 Q50 �ضيارة  وتقدم  املفهوم.  لذلك  عميق  تف�ضري  عن  ال�ضيارة  هذه  وُتعرّب 
يج�ضده  الذي  املتقدم  الأداء  لن�ضخة  رائعًا  اأ�ضا�ضًا  الكثرية  بتقنياتها 

.”)’Q50 Eau Rouge‘( ت�ضميم

ليف�ستايل

برميجي�ين فلورييه حتتفظ بلقب اأ�رسع �ش�عة يف الع�مل
 من خالل "بوغ�تي �شوبر �شبورت" ب�لذهب الوردي

بلقب  حتتفظ  فلورييه”  “برميجياين  ال�ضوي�ضرية  ال�ضاعات  دار  لزالت 
�ضبورت”  �ضوبر  “بوغاتي  �ضاعة  اإطالق  منذ  العامل  يف  �ضاعة  اأ�ضرع 
الفريدة  وال�ضيارات  الفاخرة  ال�ضاعات  ملحبي  الوردي  بالذهب  امل�ضممة 

بوغاتي. �ضيارات  مثل 
ارتباط  الوردي  بالذهب  �ضبورت”  �ضوبر  “بوغاتي  اإ�ضدار  ويربز 
فريون  بوغاتي  �ضيارات  وخا�ضة  الفخمة  بال�ضيارات  الثمينة  ال�ضاعات 

دائما. املتاألقة 
�ضبورت”  �ضوبر  “بوغاتي  �ضاعة  باتت  انطالقها  على  اأعوام  ثالثة  بعد 
وحمبي  هواة  من  الكثريين  واإ�ضادة  بتكرمي  حتظى  الوردي  الذهب  من 
من  ال�ضقيق  موديلها  جانب  واإىل  العامل.  حول  من  الفاخرة  ال�ضاعات 
حرفية  على  �ضبورت”  �ضوبر  “بوغاتي  ت�ضكيلة  توؤكد  الأبي�س،  الذهب 
يف  المتياز  روح  وتربز  فلورييه”  “برميجياين  لدار  املتقنة  الت�ضنيع 
التعبئة )حتتفظ  يدوية   372 برميجياين  ال�ضاعة  اآلية  بوغاتي. مت ت�ضميم 
بوغاتي.  �ضاعة  تتوافق مع منحنيات  ب�ضطحني كي  اأيام(   10 ملدة  بالطاقة 
اجلزء  وعلى  درجة.   90 زاوية  على  ال�ضاعة  اآلية  تظهر  املع�ضم  وعلى 
بوغاتي  �ضكل  ي�ضبه  قو�ضا  الفرار  تر�س  معابر  الق�ضطا�س  ي�ضكل  العلوي 
لحتياطي  الدائري  املعرب  كما  كليا  الق�ضطا�س  روؤية  ميكن  البي�ضاوي. 

الو�ضط.  ومكانه  اأيام   10 ب�  املمعري  الطاقة 

رئي�س الوزراء الأيرلندي يفتتح ر�شمي�ً التو�شعة اجلديدة للقرية الأيرلندية بدبي 

الإيرلندية  القرية  اإىل  بزيارة  الأيرلندي،  الوزراء  رئي�س  كيني،  اإندا  قام 
املن�ضاأة  لهذه  اجلديدة  التو�ضعة  ر�ضميًا  افتتح  حيث  القرهود،  منطقة  يف 
يقوم  التي  اجلولة  اإطار  يف  الزيارة  هذه  تاأتي  بدبي.  ال�ضهرية  ال�ضياحية 
التجارة  وفد  �ضمن  الإمارات  دولة  اإىل  الأيرلندي  الوزراء  رئي�س  حاليًا  بها 

الأيرلندي. وال�ضتثمار 
باتريك  الإيرلندية،  القرية  اإىل  زيارته  يف  الأيرلندي  الوزراء  رئي�س  رافق 
هين�ضي، �ضفري ايرلندا لدى دولة الإمارات العربية املتحدة، وقد رحب كومل 
ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئي�س جمل�س اإدارة �ضوق دبي احلرة، وجورج 

هوران، رئي�س �ضوق دبي احلرة، بالوفد الزائر.

قطاع  يف  احلرة  دبي  �ضوق  حمفظة  من  جزءًا  الإيرلندية  القرية  وتعد 
الرتفيه، وت�ضم �ضل�ضلة من املطاعم ال�ضهرية يف دبي، ويعمل فيها 20 موظفًا 

اأيرلنديَا، حيث األقى رئي�س الوزراء الأيرلندي التحية على بع�ضهم.
جمريا  وفندق  البحرية  على  الإيرلندية  للقرية  اجلديدة  التو�ضعة  وتطل 
من  التو�ضعة  هذه  زادت  وقد  احلرة،  دبي  �ضوق  متلكه  الذي  �ضايد،  كريك 
وت�ضتهر   ،70% بن�ضبة  للمطاعم  اخلارجية  لالأق�ضام  ال�ضتيعابية  الطاقة 
الفنانني  اأ�ضهر  وعرو�س  املبا�ضرة،  املو�ضيقية  بحفالتها  الأيرلندية  القرية 
دارا  �ضانون،  �ضارون  بالك،  ماري  غيلدوف،  بوب  اأمثال  من  الأيرلنديني، 

اأوبراين وتومي ترينان.

رئي�س الوزراء الأيرلندي، اإندا كيني، اإىل جانب عدد من م�ضوؤويل �ضوق دبي احلرة، خالل زيارته للقرية الإيرلندية بدبي
من الي�ضار اإىل اليمني: �ضينيد ال�ضباعي، نائب الرئي�س- الت�ضويق، برنارد كريد، نائب الرئي�س- املحا�ضبة، كومل ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئي�س جمل�س اإدارة �ضوق دبي احلرة، �ضني 

�ضتونتون، نائب الرئي�س، العمليات، ال�ضفري الأيرلندي لدى الدولة، �ضالح تهلك – نائب اأول الرئي�س، الت�ضال املوؤ�ض�ضي، جي�ضون �ضميث، مدير القرية الأيرلندية وديفيد كاتانات�س، 
مدير عام جممع القرية الأيرلندية. 
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ليف�ستايل

ب�ل�شرتاك مع املن�رة الع�ملية للمجوهرات 
روجيه دوبوي تفتتح بوتيك� جديدا يف “غ�لريي�” اأبو ظبي 

اأحدث  الفاخرة،  ال�ضوي�ضرية  ال�ضاعات  دار  دوبوي  روجيه  افتتحت 
 ، بونرتوي  مارك  جون  افتتح  حيث  الإمارات  يف  احل�ضرية  بوتيكاتها 
اأبو ظبي.  العا�ضمة  الفاخر يف  املنفذ  التنفيذي يف روجيه دوبوي،  الرئي�س 
جزيرة املارية باأبو ظبي، ياأتي بال�ضرتاك مع املنارة العاملية للمجوهرات، 
يف  العاملية  واملجوهرات  الفاخرة  لل�ضاعات  الرائدة  التجزئة  �ضركة 
املعروف  “غالرييا”  يف  اجلديد  البوتيك  يقع  ظبي.  اأبو  العا�ضمة 
مع  بال�ضرتاك  ياأتي  ظبي،  باأبو  املارية  بجزيرة  ال�ضوة  ميدان  مبجمع 
الفاخرة  لل�ضاعات  الرائدة  التجزئة  �ضركة  للمجوهرات،  العاملية  املنارة 

ظبي.  اأبو  العا�ضمة  يف  العاملية  واملجوهرات 
روجيه  �ضاعات  يقدم  الذي  الع�ضري  البوتيك  يجذب  اأن  املتوقع  ومن 
العا�ضمة  يف  الفاخرة  ال�ضاعات  هواة  من  كبريا  عددا  الفريدة  دوبوي 
الذي  اجلريء  والت�ضميم  ال�ضتثنائي  الأ�ضلوب  يف�ضلون  والذين  ظبي  اأبو 

الدار.  ت�ضكيالت  مييز 

حممد ر�شول خوري يطرح �ش�ع�ت فريي ميالنو يف �ش�لت عر�شه

يف اطار ال�ضعي املتوا�ضل الذي تربزه �ضركة حممد ر�ضول خوري واأولده ملنح 
تو�ضلت  فقد  الرفيع  ذوقهم  وا�ضباع  الراقية  الختيارات  املزيد من  عمالئنا 
امتزجت  التي   ميالنو  فريي  ل�ضاعات  احل�ضري  التوزيع  عقد  توقيع  اىل 
وتناغمت ا�ضكالها و انواعها وت�ضاميمها اخلالبة بني الذوق اليطايل الرفيع  
العتبارال�ضعار  بعني  الخذ  ال�ضوي�ضرية،مع  ال�ضاعات  �ضناعة  تقنية  وفخر 

املدرو�ضة التي تنا�ضب ال�ضركة الكرب يف املت�ضوقني..
بال�ضكل  بعر�ضها  قمنا  ابوظبي  يف  ميالنو  فرييه  ملنتجات  اطاللة  اول  ويف 
ابوظبي  يف  املنا�ضبة  لهذه  تواجد  وقد  املارينا  مركز  يف  باملاركة  الالئق 
ل�ضركة فرييه ميالنو حيث كان ح�ضوره  املديرالتفيذي  برو�س   ال�ضيد  ريكو 
اأثر  تعليقاتهم  و  اأرائهم  على  والتعرف  اجلمهور  مع  ولقائه  )ال�ضتاند(  يف 
عدد  وزيادة  ابوظبي  ل�ضوق  امل�ضنعة  ال�ضركة  ادارة  اهتمام  لزيادة  اإيجابي 
اأبو ظبي و العني ، كما ان املوؤمتر  6 حمالت يف  التي �ضتكون يف  البيع  نقاط 
 / ال�ضيد  بح�ضور  ابوظبي  يف  املاركة  اإطالق  ملنا�ضبة  عقد  الذي  ال�ضحفي 
يو�ضف حممد ر�ضول خوري الرئي�س التنفيذي ملجموعة �ضركات حممد ر�ضول 
دور  من  للعديد  العالميني  و  ال�ضحفيني  من  نخبة  ودعوة  اأولده،  و  خوري 
العالم و الن�ضر لطالعهم على ال�ضكل و امل�ضمون املتنا�ضق ملنتجات فرييه 
و  الرائد  بالدور  خوري  ر�ضول  حممد  �ضركة  و  امل�ضنعني  من  اميانا  ميالنو 

الثر الفعال لدور العالم و العالن يف ن�ضر الوعي الت�ضويقي للجمهور.

نبيل الداداموين، حممد نبهان، ريكو برو�س، يو�ضف خوري و جيف

اأبدعته يف جمال �ضناعة  اأعظم ما  اآند �ضونه اإطالق  اإيه. لنغيه  تعيد دار 
لأول  ا�ضمها-ظهرت  حتمل  التي  املعقدة  الوظائف  من  اثنني  مع  ال�ضاعات 
مميز   Handwerkskunst اإ�ضدار  فقط-يف  املا�ضي  العام  يف  مرة 
احلرفية  املهارات  جمموعة  من  ال�ضاعة  ت�ضتفيد  �ضاعة.    15 على  يقت�ضر 

املرموق.  ال�ضاك�ضوين  امل�ضنع  بها  يربع  التي  الوا�ضعة 
 Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar �ضاعة  جتمع 
مع  الكال�ضيكية  املعقدة  الوظائف  من  اثنني   Handwerkskunst
�ضونه:  اآند  لنغيه  اإيه.  من  الأ�ضهر  اليد  ل�ضاعة  النموذجي  الت�ضميم 
حول  متقٍن  ب�ضكٍل  املرتبة  التقومي،  عرو�س  تقّدم   .Lange 1 �ضاعة  اإّنها 
براءة  على  حا�ضلة  ال�ضاعة  بقر�س  حميطة  حلقة  مع  الوقت،  موؤ�ضرات 
وال�ضهر  واليوم  كالتاريخ  واحدة:  ملحة  يف  املعلومات  من  جمموعًة  اخرتاع 
كل  اأنَّ  هي  لل�ضاعة:  املوؤكدة  الأف�ضلية  القمر.  وطور  الكبي�ضة  وال�ضنة 
متناغٍم  ب�ضكٍل  مدجمة  فهي  الفور،  على  تتقّدم  الدائم  التقومي  عرو�س 
نظرة  الأمر  يتطلب  بحيث  ال�ضاعة  مينا  لقر�س  الهند�ضي  الت�ضميم  مع 
فن  جمال  يف  حتفة  تعد  التي  ال�ضاعة  لهذه  التقني  التعقيد  لفهم  ثانية 
اآلية  مالحظة  بالإمكان  الوا�ضحة،  القراءة  ل�ضمان  ال�ضاعات.  ت�ضميم 
على  اخرتاع  براءة  على  احلا�ضلة  التوقف  وظيفة  مع  املعقدة  التوربيلون 

فقط.  ال�ضاعة  لعلبة  اخللفي  الغطاء  واجهة 

Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar Handwerkskunst ش�عة�
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الذي  التلفريك،  عربات  اإحدى  الأملان  اأر�ضنال  جنوم  من  ثالثة  ا�ضتقل 
وذلك  التاميز،  نهر  �ضفتي  بني  ي�ضل  والذي  الإمارات  طريان  ا�ضم  يحمل 
لندن. الربيطانية  العا�ضمة  اأفق  على  الأعلى  من  نظرة  باإلقاء  لال�ضتمتاع 
بني   ،2012 )متوز(  يوليو  يف  افتتح  الذي  الإمارات،  تلفريك  وي�ضل 
“رويال  ومنطقة  التاميز،  لنهر  اجلنوبية  ال�ضفة  على  غرينت�س  منطقة 

ال�ضمال. دوك�س” يف 
ولوكا�س  مريتي�ضاكر،  بري  الي�ضار(:  )من  الثالثة  الالعبون  ال�ضورة  ويف 
ا�ضتغرقت  التي  الرحلة،  خالل  حتدثوا  وقد  اأوزيل.  ومي�ضوت  بودول�ضكي 
يف  زمالئهم  وم�ضاعدة  لندن  يف  حياتهم  عن  واإيابًا  ذهابًا  دقيقة   20
التي  الأن�ضطة  اإىل  بالإ�ضافة  املدينة،  يف  العي�س  على  للتكيف  لهم  الفريق 

القدم. كرة  عن  بعيدًا  ميار�ضونها 
من  الكثري  هناك  اإن  بودول�ضكي  قال  لندن،  يف  املف�ضلة  الأماكن  وعن 
اآي”،  “لندن  وعجلة  الربملان  مبنى  وخا�ضة  املدينة،  يف  اجلذب  اأماكن 
ميثل  الإمارات  طريان  تلفريك  اأن  �ضك  “ل  مريتي�ضاكر:  اأ�ضاف  حني  يف 

الربيطانية”. العا�ضمة  يف  اجلديدة  اجلذب  عنا�ضر  من  واحدًا 

�ضاعة  من  قطعة   500 ت�ضم  حمدودة  ن�ضخة  توفر  عن  ’بريتلينغ‘  اأعلنت 
ال�ضرق  منطقة  ميليتاري‘يف  اأفنجر  ’�ضوبر  نوع  الكرونوغراف  اليد 
فاإن  والعمالنية،  الدّقة  القّوة،  بني  الرائع  جمعها  خالل  ومن  الأو�ضط. 
حتمل  اأن  بالفعل  ت�ضتحق  ’بريتلينغ‘  من  اجلديدة  الكرونوغراف  �ضاعة 

املمّيز. ال�ضم  هذا 

جنوم اأر�شن�ل واإطاللة على لندن من تلفريك طريان الإم�رات

ن�شخة حمدودة من �ش�عة ’بريتلينغ �شوبر 
اأفنجر ميليت�ري‘ متوفرة الآن يف ال�رسق الأو�شط

»بوم ايه مر�شييه« حتيي العيد الوطني لدولة الإم�رات 
Capeland مع جمموعة خ��شة حمدودة الكمية من �ش�ع�ت

الإمارات  دولة  قيام  لإعالن  والربعني  الثانية  ال�ضنوية  الذكرى  مبنا�ضبة 
ايه  بوم  املرموقة،  ال�ضوي�ضرية  ال�ضاعات  دار  عرّبت  املتحدة،  العربية 
حمدودة  ن�ضخة  ذات  �ضاعة   خالل  من  للدولة  تقديرها  عن  مر�ضييه، 

 .Capeland اأ�ضمتها  املنا�ضبة  لهذه  خ�ضي�ضًا  م�ضممة 
دار  �ضّممت  املثايل،  النحو  هذا  على  ورقيها  البالد  هذه  لرثاء  وجت�ضيدًا 
 United Arab Emirates Edition‘‘ �ضاعة  ال�ضوي�ضرية  ال�ضاعات 
املنا�ضبة،  لهذه  وال�ضعبي  املالئم  التكرمي  مبثابة  لتكون   Capeland
لتعك�س  الإمارات  علم  األوان  املحدود  الإ�ضدار  ذات  ال�ضاعة  هذه  فحملت 
جمددة  البالد،  اأجل  من  الدار  تظهره  الذي  التفاين  حقيقي  ب�ضكل 
يف  قائم  العامل  يف  الوحيد  الدار  بوتيك  موطن  اأن  حقيقة  على  تاأكيدها 

العاملي.  التجاري  دبي  مركز 

ليف�ستايل

جيجر لوكولرت ديوميرت طريقة مبتكرة لعر�س التوقيت الع�ملي

روح  اإىل   - تاأكيد  بكل   - بوجودها  جو  وادي  يف  العظيمة  الدار  ُتدين 
 1833 عام  منذ  و  لوكولرت.  اأنطوان  موؤ�ض�ضها،  بها  متيز  التي  البتكار 
ال�ضغف  بنف�س  ت�ضنيعها  مت  قد  لوكولرت  جيجر  رمز  حتمل  �ضاعة  كل  فاإن 
حتفة  عن  عبارة  منها  كل  التقني.  لالرتقاء  الدوؤوب  ال�ضعي  من  بدافع  و 
التي  البحوث  من  م�ضتفيدة  عامًا   180 من  لأكرث  و خربة متتد  اإرثًا  حتمل 

متميزة. فنية  حالة  ذاتها  بحد  ت�ضكل 
جت�ضد  اجلناح”،  ثنائية   - وينغ  “دوال  الثورية  للحركة  جديدة  قراءة 
تقنيًا  اخرتاقًا  الوردي  بالذهب  الفريد،  ال�ضفر  توقيت   - ديوميرت  �ضاعة 
اأ�ضلية  حلوًل  قدم  حيث  العاملي  التوقيت  �ضاعات  جمال  يف  امل�ضنع  اأجنزه 

الراقية. ال�ضاعات  ب�ضناعة  ال�ضغوفني  الأ�ضفار  ملتعددي  مبتكرة 
يف  الأوىل  العاملي  التوقيت  �ضاعة  هي  الفريد،  ال�ضفر  توقيت   - ديوميرت 
الزمنية  املنطقة  يف  الدقائق  ذلك  يف  مبا  الوقت  �ضبط  تتيح  التي  العامل 
بدقة  الوقت  �ضبط  اإمكانية  الأ�ضفار  ملتعددي  ذلك  مينح  �ضوف  الثانية. 
عن  النظر  بغ�س  البلدان،  و  القارات  كافة  يف  الثانية  الزمنية  للمنطقة 
جمموعة  ملوديالت  التقنية  و  اجلمالية  الروح  مع  متا�ضيًا  التوقيت.  فارق 
ال�ضفر  توقيت   - ديوميرت  �ضاعة  تاأتي  لوكولرت،  جيجر  املوقعة  ديوميرت 
اأجنزها  الزمن  قيا�س  يف  التميز  من  خمتلفة  جوانب  عن  لتك�ضف  الفريد 
�ضناعة  جمال  يف  مطلق  كمرجع  نف�ضها  توؤكد  اإنها  جو.  وادي  يف  امل�ضنع 
كافة  ت�ضربتها  التي  الذاتية  اأناقتها  اإىل  اإ�ضافة  امليكانيكية  ال�ضاعات 
املا�ضي،   .1833 عام  منذ  العظيمة  الدار  �ضنعتها  التي  املوديالت 
ال�ضتثنائي. البتكار  هذا  يف  تام  تناغم  يف  يجتمعون  امل�ضتقبل  و  احلا�ضر 

الأف�شل يف فئته� – ني�ش�ن تيدا اجلديدة كلي�ً تفوز بج�ئزة جملة
 »ك�ر اآند درايڤر« 2013 يف فئة »اأف�شل ه�ت�شب�ك«

هات�ضباك  »اأف�ضل  فئة  يف  العام  جائزة  على  تيدا  ني�ضان  �ضيارة  ح�ضلت 
�ضركة  مكانة  معززة  درايڤر«  اآند  »كار  جملة  من   2013 املنا�ضب«  بالع�ضر 
وبتقنيات  مثلى  قيمة  ذات  مركبات  توفري  يف  الأو�ضط  ال�ضرق  ني�ضان 
دبي  معر�س  خالل  تقدميها  مت  التي  اجلائزة،  هذه  وتعترب  متقدمة. 
الفئة  لهذه  اجلوائز  اأهم  من  موؤخرًا،  اإختتم  الذي  لل�ضيارات  الدويل 
العملية  النواحي  هي:  اجلائزة  منح  معايري  وكانت  ال�ضيارات،  قطاع  يف 

واملرونة. والإعتمادية  املنا�ضب  وال�ضعر 
الأو�ضط،  ال�ضرق  ني�ضان  ل�ضركة  التنفيذي  املدير  �ضرفان،  �ضمري  وو�ضف 
يت�ضم  قطاع  يف  جديد  اإبداعي  اأ�ضلوب  لتطبيق  نتيجة  باأنها  اجلائزة 
من  العديد  ت�ضم  ال�ضيارات  من  فئة  »يف  واأ�ضاف:  ال�ضديدة.  بالتناف�ضية 
ونحن  رائد،  كطراز  التقدير  هذا  تيدا  ني�ضان  حققت  الرائعة،  املنتجات 
ذات  ال�ضيارات  اأف�ضل  اأن  تيدا   ني�ضان  يف  اأثبتنا  وقد  بذلك.  فخورون 

اأي�ضًا«. قيمة  اأف�ضل  تقدم  ما  غالبًا  املنا�ضب  ال�ضعر 
عبد الله وزنه مدير الت�ضويق يف ني�ضان ال�ضرق الأو�ضط يت�ضلم اجلائزة
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ني�ش�ن جي تي اأك�دميي و�شوين بالي �شتي�شن تعودان اإىل ال�رسق الأو�شط يف 2014

مرة   )Sony PlayStation( �ضتي�ضن  بالي  و�ضوين  ني�ضان  تتعاون 
 .2014 لعام  الأو�ضط  ال�ضرق  اأكادميي يف  تي  بطولة جي  تنظيم  اأخرى يف 
قد  هائاًل  جناحًا  حققت  والتي   2013 عام  الإفتتاحية  البطولة  وكانت 
اإىل  ميكانيك،  مهند�س  وهو  اخلاطر،  �ضلمان  القطري  الالعب  حّولت 
ال�ضرق  اأكادميي  تي  جي  وتقدم  له.  حماولة  اأول  يف  ناجح  �ضباقات  �ضائق 
ال�ضيارات  ريا�ضة  عامل  يف  اآخر  طموح  لبطل  الفر�ضة  نف�س  الآن  الأو�ضط 

املنطقة. من 

“تعترب  ني�ضان:  يف  ال�ضيارات  لريا�ضة  العاملي  املدير  كوك�س،  دارين  وقال 
فر�ضة  �ضتي�ضن  بالي  لالعبي  يقدم  فريدًا  برناجمًا  اأكادميي  تي  جي 
اأر�س  اإىل  توريزمو  جران  لعبة  على  الفرتا�ضية  ال�ضباقات  من  النتقال 
العامل  حول  اأكادميي  تي  جي  جناح  اإن  حمرتفني.  �ضائقني  ليكونوا  الواقع 
عامل  اإىل  يتحولون  الذين  الناجحني  للم�ضاركني  املهنية  امل�ضرية  يف  يتمثل 
اخلاطر  �ضلمان  ا�ضتطاع  وقد  ال�ضعبة،  ومناف�ضاتها  ال�ضيارات  ريا�ضة 

امل�ضتويات  اإىل  الو�ضول  الأو�ضط  ال�ضرق  اأكادميي  تي  جي  يف  الفائز 
ال�ضباق”.  مع�ضكر  املنطقة يف  من  اجلدد  باملتناف�ضني  ونرحب  تلك  العالية 

الأو�ضط:  ال�ضرق  ني�ضان  ل�ضركة  التنفيذي  املدير  �ضرفان،  �ضمري  وقال 
الكبري يف عامها الأول يف املنطقة ال�ضنة  اأكادميي جناحها  تي  “اأثبتت جي 
بني  رائعة  واإثارة  فريدة  كفكرة  الإبداع  اأكادميي  تي  جي  وتوؤكد  املا�ضية. 
على  باحل�ضوب  يحلم  من  كل  وندعو  ني�ضان.  قيم  ومتثل  املتناف�ضني  اآلف 
عامل  يف  وامل�ضاركة  ال�ضباق  حلبات  على  �ضائقًا  لي�ضبح  العمر  فر�ضة 

املثري”. الربنامج  هذا  يف  امل�ضاركة  اإىل  تي  جي  �ضباقات 

الربنامج  اإعداد  مت  وقد   ،2008 عام  د�ضنت  اأكادميي  تي  جي  وكانت 
معهم  العمل  قبل  الإفرتا�ضي  العامل  يف  املوهوبني  الالعبني  على  للتعرف 
�ضباقات  عامل  يف  حمرتفني  �ضائقني  لي�ضبحوا  احلقيقي  للعامل  لإعدادهم 
الذي  الزمن  خالل  من  البداية  يف  الإختيار  عملية  وتتم  ال�ضيارات. 

ليف�ستايل

�ضارت  التي  توريزمو  جران  بلعبة  حمددة  مرحلة  يف  م�ضارك  كل  يحققه 
مل�ضاركة  فر�ضة  على  الالعبني  اأ�ضرع  يح�ضل  ثم  ال�ضاد�س.  جيلها  يف  الآن 
ب�  ي�ضمى  ما  اإىل  الالعبني  اأف�ضل  ينتقل  اأن  قبل  نهائي  اإقليمي  حدث  يف 
البدنية  اللياقة  نواحي  من  للتقييم  يخ�ضعون  حيث  ال�ضباق”  “مع�ضكر 
مقعده  على  الفائز  يح�ضل  واأخريًا  بال�ضيارة.  والتحكم  الذهنية  والناحية 
ني�ضان  طراز  من  وهي  تي  جي  ال�ضباق  �ضيارة  يف  القيادة  عجلة  خلف 

.370Z

�ضلمان   ،2013 الأو�ضط  ال�ضرق  اأكادميي  تي  جي  يف  الفائز  حقق  وقد 
عام  1000كم  بريتكار  حدث  يف  له  �ضباق  اأول  يف  النت�ضار  اخلاطر، 

القادم. �ضاعة   24 دبي  التحمل  �ضباق  يف  ي�ضارك  و�ضوف   ،2013

GT Academy نبذة عن 

PlaySt - �ضركتي  من  كلٍّ  بني  التعاون  ثمرة  هي   GT Academy  إإن
Gran Tu للعبة  الفرتا�ضي  العامل  ت�ضتخدم  التي   Nissan و   ®tion

عامها  ويف  الواقعية.  ال�ضباقات  خو�س  مواهب  لكت�ضاف   ®rismo
مناف�ضات  لت�ضمل   GT Academy اأكادميي  تي  جي  تو�ضعت  ال�ضاد�س، 

العامل. حول  منف�ضلة 
يف  التقدم  اإحراز   Gran Turismo لعبة  يف  املت�ضابقني  لأ�ضرع  وميكن 
واإذا  الإنرتنت  �ضبكة  �ضباقات على  انطالًقا من  اإقليمية  اأو  نهائيات حملية 
التناف�س  ميكنهم   Race Camp مبع�ضكر  كاٍف  بقدر  جيًدا  اأداًء  حققوا 
اإىل  الإفرتا�ضي  العامل  من  النتقال  ميكنه  من  ملعرفة  الالعبني  اأف�ضل  مع 

الواقع. اأر�س 
يذكر اأن الفائزين ال�ضابقني يف جي تي اأكادميي اأ�ضبحوا الآن من �ضائقي 
)اأ�ضبانيا،  اأوردونيز  لوكا�س  فاز   2012 عام  ففي  املنتظمني.  ال�ضباقات 
�ضيارة  التحمل بالنكبان على  �ضباقات  �ضل�ضلة  ببطولة   )2008 الفائز عام 
التتويج يف  من�ضة  على  على مركز  GT3 وح�ضل  ني�ضمو  اآر  تي  ني�ضان جي 
ماردينبورو  اأكادميي  تي  الفائز يف جي  زميله  مع  �ضاعة   24 مان  لو  �ضباق 
املزودة   Zytek LMP2 ب�ضيارة   )2011 عام  الفائز  املتحدة،  )اململكة 

ني�ضان. مبحرك 
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كاأ�س حممد بن را�سد للقدرة 2014بانوراما

من�ضور بن حممد اأثناء متابعة ال�ضباق

من�ضور بن زايد مع عدد من ال�ضيوف

حمدان بن حممد و د. علي ر�ضا اأثناء ال�ضباق

حممد بن را�ضد حاماًل الكامريا مدونًا احلدث

من�ضور بن زايد يف حديث مع نبيل مراد بح�ضور عدنان النعيمي

كاأ�س حممد بن را�سد للقدرة 2014

باتريك عون ي�ضلم كاأ�س لوجنني اإىل البطل را�ضد بن دملوك

م�ضبح الفتان و د. علي ر�ضا و نبيل مراد يف حديث با�ضم نا�ضر بن حمد يتوج الو�ضيف بالكاأ�س
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»جلوب�ل ترافلر« الأمريكية متنح �شوق دبي احلرة  ج�ئزة »اأف�شل �شوق حرة«  

»اأف�ضل �ضوق  بجائزة  التوايل  على  ال�ضابعة  لل�ضنة  احلرة  دبي   �ضوق  فازت  
ترافلر  جلوبال   جملة  جوائز  لتوزيع  العا�ضر  ال�ضنوي  احلفل  خالل  حرة« 
الأمريكية )جي تي( املتخ�ض�ضة يف �ضوؤون ال�ضفر.  ومتنح »جلوبال ترافيلر« 
القراء،  لأراء  �ضنوي  ا�ضتطالع  يفرزها  التي  النتائج  على  بناًء  جوائزها 
من  الفرتة  يف  وجرى  م�ضارك،    22.000 نحو  العام  هذا  ا�ضتقطب  والذي 
2013، وكان الت�ضويت مفتوحًا عرب ن�ضخ م�ضرتكي  31 اأغ�ضط�س  يناير اإىل 

جملة جلوبال ترافلر والإنرتنت.
يف  الت�ضويت  هذا  خالل  من  الرفيع  الذوق  اأ�ضحاب  امل�ضافرون  وي�ضارك 
�ضنفًا  و71  الولء  وبرامج  والفنادق،  الطريان،  خطوط  يف  الأف�ضل  اختيار 
وكذلك  والنزيهة  املتنا�ضقة  التقارير  حظيت  وقد  ال�ضفر،  منتجات   من 

املا�ضي،  العقد  خالل  ترافلر  جلوبال  جتريها  التي  الراأي  ا�ضتطالعات 
باحرتام كبري يف اأو�ضاط جمتمع �ضناعة ال�ضفر العاملي.

حيث  �ضنوات،  �ضبع  منذ  اجلائزة  على  حرة”  �ضوق  “اأف�ضل  فئة  ودخلت 
داأبت ال�ضوق احلرة بدبي على الفوز بلقبها منذ ذلك احلني.  

دبي  �ضوق  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كومل  وقال 
احلرة يف معر�س تعليقه على فوز ال�ضوق بهذه اجلائزة: » مما يثلج ال�ضدر 
اأن يختار قراء جملة جلوبال ترافلر الأمريكية على الدوام  �ضوق دبي احلرة 
ال�ضناعة،  هذه  يف  احلرة  الأ�ضواق  كربيات  بني  من  حرة  �ضوق  كاأف�ضل 
اأن نتلقى هذه اجلائزة لل�ضنة  ال�ضابعة على التوايل، ون�ضكر جميع  وي�ضعدنا 

من �ضارك يف هذا الت�ضويت.«

ليف�ستايل




