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حمدان بن محمد بطل من ذهب

يف  ومهارته  حنكته  مكتوم،  �آل  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  يوؤكد  جديد  يوم  كل 
�شاحب  كاأ�س  بلقب  �لأخري  �لفوز  يقف  �لإجناز،  تلو  �لإجناز  �لفرو�شية عرب حتقيقه 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم للقدرة )ثالث جنوم( مل�شافة 160 كيلومرتً�، 
�لعرب  فار�س  نهل من مدر�شة  �لذي  �لفار�س  لهذ�  �لفذة  �لقدر�ت  �شاهدً� على هذه 

�لأول و�لده �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم.
ويكت�شب �لفوز بلقب هذه �لبطولة �أهمية كربى، لأنها و�حدة من �أهم �لبطولت على 
خ�شو�شًا  فيها،  �مل�شاركة  على  �لعامليني  �لفر�شان  خرية  ويحر�س  �لعامل،  م�شتوى 
�آل  �أنها هذه �ملرة قد تلقت مكرمة كبرية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

مكتوم، بزيادة كبرية يف جو�ئزها �ملالية و�لعينية.
�إ�شافيًا  تاألقًا  �لبطولة  هذه  بلقب  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  فوز  زخم  وي�شيف 
من  حتتويه  ملا  �لعامل  �أنظار  حمط  �أ�شبحت  �لتي  بالإمار�ت،  �لقدرة  ل�شباقات 

ت�شنيفات عالية وم�شاركات على م�شتوى عاٍل.
�أما يف فرو�شية �شباقات �ل�شرعة فقد �شهد �ل�شهر �جلاري �نطالقة �لن�شخة �حلادية 
28 مار�س  �لع�شرين يف  ن�شخته  �لعاملي يف  بكاأ�س دبي  �لذي يختتم  للكرنفال،  ع�شرة 
�ملقبل، كما �شهدت معظم �مل�شامري بالدولة �شباقات رفيعة وبد�ية للبطولت �لكربى. 
�نطالقة مناف�شات قفز �حلو�جز �شهدت هذ� �ملو�شم زيادة عددية ونوعية، ونظمت 
بطولت  بينها  �ملناف�شات،  من  كبريً�  وغنتوت، عددً�  و�لعني  و�أبوظبي  �ل�شارقة  �أندية 
تفّوقها،  مكتوم  �آل  لطيفة  �ل�شيخة  �شمو  �لفار�شة  و��شلت  عالية،  م�شتويات  على 
�خلام�شة  �لدولية  �ل�شارقة  بطولة  يف  �لكربى  �جلائزة  لقب  حترز  �أن  و��شتطاعت 
�أندية  ��شت�شافت  فقد  �لعربي  �خليل  جمال  بطولت  �أما  �حلو�جز.  لقفز  ع�شرة 
معظم  يف  كبريً�  تطورً�  ك�شفت  �لتي  �ملو�شم،  م�شابقات  باكورة  وعجمان  �ل�شارقة 

�ملر�بط، خ�شو�شًا خيول �لإنتاج �ملحلي. 
�أبرزها �ملبار�ة  ريا�شة �لبولو كانت �لنطالقة قوية بعدد من �لبطولت و�ملناف�شات، 
�أي�شًا قيام  �لذي �شهد  للبولو،  بنادي غنتوت  �لأمري هاري  �لتي �شارك فيها  �خلريية 
بطولة كاأ�س رئي�س �لدولة للبولو، �لتي �حتفظ بها فريق ديزرت بامل للمرة �لثانية على 
�حلبتور  ونادي  »منتجع  مل�شروع  �حلبتور  جمموعة  �إطالق  �لبولو  �أخبار  من  �لتو�يل. 
و�جلدير  �ملتطورة،  �لريا�شة  لهذه  �لتحتية  للبنية  كبرية  �إ�شافة  يعد  �لذي  للبولو«، 
معه  لقاء�تنا  �أحد  يف  �مل�شروع  هذ�  بخرب  »�لبادية«  خ�س  �حلبتور  حممد  �أن  بالذكر 

قبل �أكرث من عام.
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الدكتور طارق ابو زعكوك
أخصائي العظام

الـدكتـور غـزوان مكـي
أخصائي العظام

األمريكي دبـي المستشفـى  المفاصل في  ترميم  قسم إعادة 

إن إلتزامنا في مجال جراحة الكسور، يبدأ من حرصنا على تقديم مستويات جراحية متقدمة 

من خالل الخبرة والتطوير.

بتوجيه ودعم من الدكتور طارق ابو زعكوك - رئيس قسم جراحة العظام والكسور وقسم 

من  واسعة  لمجموعة  العالج  تقديم  على  قادر  دبي  األمريكي  المستشفى  المفاصل،  تبديل 

الحاالت المتعلقة بالمفاصل، وارتفاع معدالت النجاح لتقف على قدميك في أقصر وقت.

كما يمتلك قسم جراحة العظام والمفاصل فريق متخصص ومدرب في أوروبا كما أن لديهم 

اليـد،  وجراحة  الرياضي  والطب  الـمفاصـل  استبدال  الجراحية في  الخبرة  مجتمعين عقود من 

مما يساعدك لتقـف على قدميـك بأسرع وقــت.

نساعدك لتقف على قدميك مجددا
BV
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ahdubai.com يرجى االتصال على  6922 377 4 971+  لحجز موعد أو زيارة موقعنا اإللكتروني

٨٠٠  -  ٥٥٠٠ الرقم  على  اإلتصال  يرجى  المعلومات  لمزيد من  التأمين.  برامج شركات  يقبل معظم  دبي  األمريكي  المستشفى 

أول مستشـــفى فـــي الشـــرق األوســـط يحـــوز علـــى 
)JCI( المشـــتركة  للجنـــة  العالمـــي  االعتمـــاد 

ترخيـــص  علـــى  يحصـــل  خـــاص  مختبـــر  أول 
)CAP( الكليـــة األمريكيـــة ألخصائيـــي األمـــراض
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فار�س العرب �سهد ال�سباق

حمدان بن محمد يتوج  بلقب ك�أ�س محمد بن را�شد للقدرة 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إجناز  �هلل"،  دبي،"رعاه  حاكم 
بلقب  بالفوز  دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  حممد  بن 
بن  حممد  كاأ�س  بطولة  �شباق  من  �لثامنة  �لن�شخة 
يف  �أقيم  �لذي  كيلومرتً�   160 مل�شافة  للقدرة  ر��شد 
مب�شاركة  �ل�شلم  �شيح  يف  للقدرة  �لدولية  دبي  مدينة 
�ل�شيخ  �شمو  �ل�شباق  و�شهد  وفار�شة.  فار�شًا   172

وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 

نهيان،  �آل  ز�يد  بن  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �ملالية، 
من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لوطني،  �لأمن  م�شت�شار  نائب 
�لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
حمد  بن  نا�شر  �ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزير 
و�لريا�شة  لل�شباب  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  خليفة  �آل 
�لبطولة  و�أقيمت  �لبحرين.  �لأوملبية يف  �للجنة  رئي�س 
بتنظيم من نادي دبي للفرو�شية، وبالتعاون و�لتن�شيق 
�إ�شر�ف �لحتاد  للفرو�شية وحتت  �لإمار�ت  مع �حتاد 
�لقيمة  وتبلغ  لوجنني،  وبرعاية  للفرو�شية،  �لدويل 
درهم،  ماليني   9.5 �لبطولة  جلو�ئز  �لإجمالية 
�ل�شيخ  �شمو  �لفار�س  وتوج  �شيارة.   17 �إىل  بالإ�شافة 
حمد�ن بن حممد �آل مكتوم باللقب �لغايل على �شهوة 
"نوبلي دي ملا" من �إ�شطبالت "�م �ر �م" بزمن قدره 
�ملرحلة  يف  بلغ  �شرعة  مبعدل  �شاعات   6.31.33

�لأخرية 32.61 كيلومرتً� يف �ل�شاعة، وجاء يف �ملركز 
�شهوة  على  مكتوم  �آل  دملوك  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �لثاين 

بزمن  �م(  �ر  )�م  �إ�شطبالت  من  "مرعب"  �جلو�د 
�لثالث  6.31.46 �شاعات، فيما جاء يف �ملركز  قدره 
"متحدية"  �لفر�س  �شهوة  على  �جلهوري  خلفان  علي 
من �إ�شطبالت �لوثبة بزمن قدره 6.36.34 �شاعات، 
وحل  �لفار�س عتيق ح�شن بن علي، يف �ملركز �لر�بع، 
ممتطيًا �شهوة �لفر�س "�آمور" لإ�شطبل حديبة �ل�شلم 
فيما  �شاعات،   6.46.31 قدره  زمنًا  م�شجاًل   ،1
�ملركز  يف  �حلربي،  جابر  �أحمد  �شعيد  �لفار�س  جاء 
من  �إيكوبي"  "روبي�س  �جلو�د  �شهوة  على  �خلام�س 
 6.48.34 قدره  زمنًا  م�شجاًل  �لعا�شفة،  �إ�شطبالت 

�شاعات.
نا�رش بن حمد يتوج حمدان بن محمد

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وبح�شور  �ل�شباق،  نهاية  عقب 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، قام �ل�شيخ نا�شر بن حمد 
و�لريا�شة  لل�شباب  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  خليفة  �آل 
و�شعيد  �لبحرينية،  �لأوملبية  �للجنة  رئي�س  �لبحريني 

محمد بن را�سد يهني حمدان بن محمد 
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ميد�ن  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لطاير  حميد 
�ل�شيخ  �شمو  بتتويج  للفرو�شية،  دبي  نادي  رئي�س  نائب 
�لفار�س  وت�شلم  باللقب،  مكتوم  �آل  حممد  بن  حمد�ن 
�ل�شيخ ر��شد بن دملوك �آل مكتوم كاأ�س �ملركز �لثاين، 
فيما توج �لفار�س علي خلفان �جلهوري بكاأ�س �ملركز 

�لثالث.
حمدان بن محمد: »نوبويل دي ملا« 

فر�ض �سيطرته على ال�سباق

بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �لفار�س  �أعرب 
�لبالغة  �شعادته  دبي، عن  �آل مكتوم، ويل عهد  ر��شد 
بتتويجه بلقب �شباق كاأ�س حممد بن ر��شد للقدرة، يف 

مدينة دبي �لدولية للقدرة، موؤكدً� �أن �جلو�د "نوبويل 
�خليول  و�أن  �ل�شباق،  على  �شيطرته  فر�س  ملا"،  دي 

�مل�شاركة فيه مل يكن باإمكانها جمار�ته.
نهاية  عقب  �شحافية،  ت�شريحات  يف  �شموه  وقال 
�إنه مل يكن ينوي �مل�شاركة يف �ل�شباق، ولكن  �ل�شباق، 
مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
حاكم  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�أمره بامل�شاركة يف �ل�شباق قبل فرتة  دبي، رعاه �هلل، 
وحالفه  له،  بال�شتعد�د  قام  �إذ  تنظيمه،  من  ق�شرية 

�لتوفيق يف �لتتويج باللقب يف �لنهاية.
�خليول  من  ملا"  دي  "نوبويل  �جلو�د  �أن  �إىل  و�أ�شار 

كانت  �ل�شباق  �شبقت  �لتي  �لتدريبات  و�أنه يف  �لقوية، 
و�ل�شيء  جيد،  مب�شتوى  �شيظهر  �أنه  توؤكد  �ملوؤ�شر�ت 
�إنه  �إذ  �حلظ،  يحالفه  �أل  يخ�شاه،  كان  �لذي  �لوحيد 

ح�شان بطل، ول يوجد ح�شان ي�شتطيع جمار�ته.
جميع  يف  �ل�شرعة  معدل  على  حلفاظه  وبالن�شبة 
�لأوىل،  �ملرحلة  يف  "�شاهدت  قال  �ل�شباق،  مر�حل 
كان هناك فارق ب�شيط مع فر�شان �ملقدمة، و�ت�شع يف 
ملا"،  دي  "نوبويل  مع  ركزت  ولكنني  �لثانية،  �ملرحلة 
�لثالث  �ملر�حل  ويف  �ل�شرعة،  معدل  على  وحافظت 
�ملقدمة  يف  كانت  �لتي  �خليول  �شاهدنا  �لأخرية، 

تر�جعت �إىل �خللف".

محمد بن را�سد يف حديث مع حمدان بن را�سدمن�سور بن زايد اأثناء ال�سباق 

حمدان بن محمد يتوج بح�سور نا�رش بن حمد
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كاأ�س  �شباقات  من  �لأ�شعب  بالن�شخة  فوزه  وحول 
كاأ�س  بلقب  تتويجه  �آل مكتوم، عقب  ر��شد  بن  حممد 
قال  �ملا�شي،  �لعام  �لفرن�شية  نورماندي  يف  �لعامل 
"هذ� �ل�شباق كان �لأ�شعب من ناحية �لأر�شية، و�أرى 

�شرطًا  ولي�س  فائزً�،  يعترب  �ل�شباق،  ينهي  �أي خيل  �أن 
�أن ي�شل �إىل �ملركز �لأول".

را�سد بن دملوك را�ٍض باملركز الثاين

�أكد �لفار�س �ل�شيخ ر��شد بن دملوك �آل مكتوم �شاحب 

�أنه  خ�شو�شًا  �لو�شافة،  لتحقيق  ر�شاه  �لثاين  �ملركز 
�أنه  مو�شحًا  بد�يته،  منذ  لل�شباق  مت�شدر  �شبه  كان 

لي�س من �ل�شهل �أن يت�شدر خيل 160 كيلومرتً�.
�لتتويج،  ملن�شة  و�شعدت  �لو�شافة  "حققت  وقال: 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل 
حاكم دبي، رعاه �هلل، و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم قائد �لفريق، و�ل�شباق كان طوياًل 
و�لر�بعة  �لثالثة  �ملرحلتني  �إن  حيث  �شهاًل،  يكن  ومل 
"يف هذ�  وتابع:  �لرمال".  ب�شبب كرثة  �لأ�شعب  كانتا 
ولكن  �لأمطار،  على  د�ئمًا  نعتاد  �ل�شنة  من  �لتوقيت 
�ملدرب  �أن  كما  �أمطار،  هناك  تكن  مل  �لعام  هذ� 
يف  جعلها  �خليول  وجميع  يق�شر  مل  حممد  �إ�شماعيل 
�إم حققت  �أر  �إم  و�إ�شطبالت  �ملو�شم،  "�لفورمة" هذ� 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بدعم  �ملو�شم  هذ�  طيبة  نتائج 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم".
اجلهوري: الرمال اأثرت يف الفر�سان.. 

واخلربة �سنعت الفارق

�ملركز  �شاحب  �جلهوري  خلفان  علي  �لفار�س  �أكد 
�شباق  لقب  على  للح�شول  ي�شعى  كان  �أنه  �لثالث 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
بالكاأ�س  و�لحتفاظ  �لثالث  �لفوز  وحتقيق  للقدرة 
�شعبا،  كان  �ل�شباق  عام،  "ب�شكل  و�أ�شاف:  �لغالية، 

خا�س  تكتيك  �إىل  ويحتاج  �لرمال،  زيادة  ب�شبب 
بتقليل �ل�شرعة و�حلذر و�ملحافظة على �خليل، و�أغلب 

�لفر�شان �ل�شباب خرجو� ب�شبب نق�س �خلربة".
عن  كبري  بفارق  �لركب  موؤخرة  يف  كان  �أنه  و�أ�شاف 
�ل�شرعة لكي يتمكن  �أ�شحاب �ل�شد�رة، وقام بزيادة 

من �للحاق باملت�شدرين، ولكن مل يتمكن من ذلك. 
زيادة  ب�شبب  �لقدرة  �شباقات  عن  "�بتعدت  وقال: 
مقابل  �خليل،  يف  يوؤثر  مما  كغم،   70 �إىل  وزين 
تركيزي  جانب  �إىل  وزنًا،  �لأقل  �لآخرين  �لفر�شان 

على �لتدريب �أكرث من كوين فار�شًا". 
بطولة  يف  �شاركت  �إنها  قال  "متحدية"  �لفر�س  وعن 
وعادت  لالإ�شابة،  تعر�شت  ولكنها  �لأخرية،  �لعامل 

�أكرث قوة يف �ل�شباق".
محمد بن را�سد يتفقد معر�ض ال�سور

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تفقد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 

حاكم دبي، معر�س �ل�شور �لذي �أقامه �مل�شور �أحمد 
دبي  مدينة  يف  �ل�شباق  هام�س  على  �حل�شرمي  علي 
�لدولية للقدرة. و�أبدى �شموه �إعجابه مبا �شاهده من 
لقطات ج�شدت �إجناز�ت فر�شان وخيول �لإمار�ت يف 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  فوز  مت�شمنة   ،2014 عام 
على  للقدرة  �لعامل  بطولة  ب�شباق  مكتوم  �آل  حممد 
كاأ�س  من  �ملا�شية  للن�شخة  ولقطات  "ميامة"،  �شهوة 
�شتوري"  "�أفريكان  �جلو�د  به  فاز  �لذي  �لعاملي  دبي 

جلودلفني.
اإ�سطبالت )اإم اآر اإم(  تخطف الأ�سواء

�شباق  خالل  �لأ�شو�ء  �إم(  �آر  )�إم  �إ�شطبالت  خطفت 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س 
�أن منحها �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  مكتوم، بعد 
�آل مكتوم لقب �لفوز بهذ� �ل�شباق �لغايل على �شهوة 
�لذي  �لثاين  �ملركز  �إىل  بالإ�شافة  ملا"،  دي  "نوبلي 
مكتوم،  �آل  دملوك  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �لفار�س  جاء عرب 

فقد ح�شلت  بذلك  �إم(  �آر  )�إم  �إ�شطبالت  تكتِف  ومل 
كل  عرب  �لأوئل  �لع�شرة  �شمن  �آخرين  مركزين  على 
من �لفار�س �ل�شيخ حمد بن دملوك �آل مكتوم �لذي حل 
�ملزروعي  �أحمد  �شيف  و�لفار�س  �ل�شاد�س،  �ملركز  يف 
�لذي حل يف �ملركز �لثامن، وكانت �إ�شطبالت )�إم �آر 
�شعيد  حممد  فار�شاها  نال  فقد  بقوة،  حا�شرة  �إم( 
ع�شر  �لثالث  �ملركزين  �لكعبي  عبيد  وحمد  �لفار�شي 
تكون  �لإجناز  وبهذ�  �لتو�يل.  على  ع�شر  و�خلام�س 
تفردها  على  حافظت  قد  �إم(  �آر  )�إم  �إ�شطبالت 
لي�س  �لقدرة  �شباقات  �أهم  على  ب�شيطرتها  وريادتها 
�لعاملي  �مل�شتوى  على  بل  فقط  �ملحلي  �مل�شتوى  على 
و�لتي  للقدرة  �لعامل  بطولة  لقب  حامل  فهي  �أي�شًا، 
فاز بها �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد �آل مكتوم �لعام 
�ل�شيخ  يحمل  كما  �لفرن�شية،  بنورماندي  �ملا�شي 
�لتي  �ملفتوحة  �أوروبا  بطولة  لقب  دملوك  بن  ر��شد 
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�سباق اليوم الوطني للقدرة بالوثبة

عبد اهلل املري يتوج ب�للقب والعب�ر و�شيف� واحلربي ث�لث�

�لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �ل  ز�يد  بن  من�شور 
�شباقات  لكادمييات  �لدويل  �لحتاد  رئي�س  �ل�شيلة، 
�د�رة  جمل�س  رئي�س  �لعو�ين  �شلطان  و�شيف  �خليول، 
قرية  مدير  �لرميثي  وعبد�لرحمن  �لعو�ين،  �شركات 

�لمار�ت �لعاملية للقدرة بتتويج �لفائزين. 
املري: بال�رشار حتقق الفوز 

�لذي حققه  �لفوز  �ن  �ملري  �لبطل عبد�هلل غامن  �كد 
خالل  من  جاء  �لعلم«  قر�ن   « �جلو�د  �شهوة  على 
ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات 
طو�ل  وتابعني  �خلطة  �شموه  و�شع  حيث  مكتوم   �ل 
�لثاين  هو  �لفوز  هذ�  �ن  و��شاف  �ل�شباق،  جمريات 
�ل�شباق  جمريات  �ثناء  جد�رته  �أكد  �لذي  للح�شان 

و�ملعوقات. �ل�شعاب  و�جتياز 
وقال بان �ملرحلة �لثانية كانت هي �لأ�شعب يف م�شرية 
�لذي  �لمر  �حل�شان  جلام  �نقطاع  ب�شبب  �ل�شباق 
تاخرت عن  لذ�  بلجام جديد،  وتبيدله  للتوقف  دفعنا 
ركب �ل�شباق ولكن ب�شبب طموحي و��شر�ري لحتالل 
مرتاحا  جو�دي  وكان  �ل�شرعة  من  زدت  جيد،  مركز 

وبالفعل متكنت من حتقيق �لفوز �لغايل.

�ل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بح�شور 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي، رعاه �هلل، �شهدت قرية �لمار�ت �لعاملية للقدرة 
بالوثبة �شباق �ليوم �لوطني للقدرة مل�شافة 120 كلم، 
و�أقيم �ل�شباق بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �ل مكتوم ويل عهد دبي، و�شمو �ل�شيخ هز�ع 
و�شمو  �لوطني،  �لمن  م�شت�شار  نهيان  �ل  ز�يد  بن 
�ل�شيخ طحنون بن ز�يد �ل نهيان نائب م�شت�شار �لمن 
�لوطني، و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �ل نهيان نائب 
و�شمو  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزير  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س 
رئي�س  مكتوم  �ل  ر��شد  بن  حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ 
�للجنة �لعليا حلماية حقوق �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة، 
ومعايل �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن بن حممد �ل نهيان 
�حتاد  رئي�س  �لدولة،  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار 

�لمار�ت ل�شباقات �لهجن.

من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  برعاية  �ل�شباق  و�قيم 
�ل�شيلة،  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �ل  ز�يد  بن 
و�شركة �بوظبي لال�شتثمار، جمل�س �أبوظبي �لريا�شي، 
وقرية �لإمار�ت �لعاملية للقدرة �إحتفاء باليوم �لوطني 
�لـ )43(، و�شارك يف �ل�شباق 164 من نخبة فر�شان 
ر�شد  ومت  �لدولة،  يف  �ملختلفة  �لإ�شطبالت  وفار�شات 
يف  للفائزين  عينية  كجو�ئز  رباعي  دفع  �شيارة   11

�ل�شابق  مقدمة من جمل�س �أبوظبي �لريا�شي، وقرية 
�لإمار�ت �لعاملية للقدرة.

وتوج �لفار�س عبد�هلل غامن �ملري على �شهوة �جلو�د 
»قر�ن �لعلم« ل�شطبالت �ف 3 بطال لل�شباق م�شجال 
بلغ  �شرعة  ومبعدل  �شاعات   4.10.39 وقدره  زمنا 
وبفارق  �ل�شاعة،  يف  كلم   28.72 �لخرية  �ملرحلة  يف 
حممد  �لفار�س  �لثاين  �ملركز  يف  جاء  فقط  ثانية 
لإ�شطبالت  »رك�شه«  �شهوة  على  �لعبار  ح�شن  �حمد 

�شاعات،   4.10.40 وقدره  زمنا  م�شجال  �لعا�شفة 
جابر  �أحمد  �شعيد  �لفار�س  �لثالث  �ملركز  يف  وجاء 
�ف  لإ�شطبالت  �شفر�ء«  »�شايف  �شهوة  على  �حلربي 
3 م�شجال زمنا وقدره 4.10.41 �شاعات، وجاءت يف 
�ملركز �لر�بع �لفار�شة �لرجنتينة مارتينا �شبيالنزون 
بزمن  �لريف  ل�شطبالت  توردو«  ��س  »�ر  �شهوة  على 
قدره 4.12.14 �شاعات، فيما حل يف �ملركز �خلام�س 
�شهوة  على  �ملري  غامن  حممد  �حمد  حممد  �لفار�س 
 2.50.58 م�شجال  فز�ع3  ل�شطبالت  »�شاندك« 

�شاعات.
تتويج الفائزين

�شرور  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  قام  �ل�شوط  ختام  عقب 
وعدنان  لال�شتثمار،  �بوظبي  �شركة  ممثل  �ل�شرقي 
للفرو�شية،  �بوظبي  نادي  عام  مدير  �لنعيمي  �شلطان 
�ل�شيخ  �شمو  ملهرجان  �لتنفيذي  �ملدير  �شو�يا  ولر� 

ال�رشقي: ال�سباق لذكرى منا�سبة عظيمة

ممثل  �ل�شرقي  �شرور  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  حر�س 
�أبوظبي لال�شتثمار على ح�شور �ل�شباق وتتويج  �شركة 
عزيزة  منا�شبة  يف  �أقيم  �ل�شباق  بان  و�أكد  �لفائزين، 
على �لقلوب بح�شور ��شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ، و��شاف 
�ن �ل�شباق كان ناجحا ومثري� ن�شبة للعدد �لهائل من 
�ىل  و�شل  و�لذي  �مل�شاركني  و�لفار�شات  �لفر�شان 
164 فار�شا، م�شري� �يل �ن �شباقات �لقدرة يف �لدولة 

و�شلت �ىل مرحلة عالية من �لتناف�شية و�ل�شرعة.
على  حتر�س  لال�شتثمار  �أبوظبي  �شركة  �ن  و��شاف 
ب�شكل  �لقدرة  و�شباقات  عام  ب�شكل  �لفرو�شية  دعم 
خا�س لنها من �ملناف�شات �لرت�ثية �لتى توؤكد �لتم�شك 
و�لجد�د،  �لباء  ريا�شات  من  وهي  �لعريق  بالرت�ث 
�لفائزين متمنيا حظا �وفر ملن  ويف ختام حديثه هنا 

مل يحالفهم �حلظ يف �ل�شباقات �ملقبلة.
لرا �سوايا : م�ساركة قيا�سية يف ال�سباق

�شمو  ملهرجان  �لتنفيذي  �ملدير  �شو�يا  لر�  �أكدت 
للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ 
�شباقات  لأكادمييات  �لدويل  �لإحتاد  رئي�س  �لعربية، 

�خليول �لعربية، رئي�س �ل�شباقات �لن�شائية و�لفر�شان 
�لعربية  �خليل  ل�شباقات  �لدويل  بالإحتاد  �ملتدربني 
منا�شبة  يف  �أقيم  لأنه  ر�ئعا  جاء  �ل�شباق  �أن  »�فهار«، 
�أروع وهي �لحتفالت باليوم �لوطني �لثالث و�لأربعني 
لذلك  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  �إحتاد  لقيام 
حيث  وقيا�شية  كبرية  �ل�شباق  هذ�  يف  �مل�شاركة  كانت 
يف  �مل�شاركة  على  حر�شو�  وفار�شة  فار�س   164 بلغت 
�لإحتفال باليوم �لوطني،  و�أكدت �أن ما ز�د من روعة 
كان  �للذين  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  ت�شريف  �ل�شابق 
لوجودهم �لأثر �لكبري يف حتفيز �لفر�شان على �لتاألق 

مما منح �ل�شباق �إثارة وقوة يف �ملناف�شة. 
النعيمي: ال�سباق كان ناجحا

�بوظبي  نادي  �لنعيمي مدير عام  �شلطان  �أكد عدنان 
�ملقايي�س،  بكل  ناجحا  جاء  �ل�شباق  �ن  للفرو�شية 
 146 بلغت  �لتي  �لكبرية  �لعددية  بامل�شاركة  ومتيز 

فار�شا و فار�شة،
�لإمار�ت  �بناء  تقدير  توؤكد  �مل�شاركة  هذه  �أن  وقال 

لهذه �ملنا�شبة �لعزيزة على قلوبنا. 
�لكبرية،  بال�شرعة  متيز  �ل�شباق  �أن  �لنعيمي  وقال  محمد بن را�سد ي�ستمع اإىل حمدان بن محمد

من�سور بن زايد خالل ال�سباق
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بها  �ملعمول  بالقو�نني  �لفار�شات  و  �لفر�شان  و�لتز�م 
و�لقو�نني  باللو�ئح  �للتز�م  �ن  م�شيفا  �ل�شباق،  يف 
�ل�شباقات  هذه  ملثل  و�لتفهم  �لحرت�فية  مدى  يوؤكد 

��شا�شي.   عن�شر  فيها  و�ل�شفافية  �لعد�لة  تعترب  �لتي 
�لفر�شان  لبقية  �وفر  حظا  متمنيا  �لفائزين  هناأ  كما 

�لذين مل يحالفهم �حلظ.

و��شاد �لنعيمي بح�شور ��شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �لذي 
ما عندهم  �ف�شل  لتقدمي  معنوي  د�فع  �لفر�شان  منح 

من فنيات.

ال�سباق �سهد �رشعة كبرية

تتويج الفائزين
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�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
حاكم  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
مل�شافة  للقدرة  �لحتاد  كاأ�س  �شباق  �هلل،  رعاه  دبي، 
�لعاملية  �لإمار�ت  بقرية  �أقيم  �لذي  مرتً�،  كيلو   120

�ل�شيخ  �شمو  �ل�شباق  �شهد  كما  �لوثبة،  يف  للقدرة 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي، 
�لأمن  �آل نهيان م�شت�شار  �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد  و�شمو 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �لوطني، 
من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لوطني،  �لأمن  م�شت�شار  نائب 
وزير  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن 

�لرئا�شة. �شوؤون 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات  �ل�شباق  و�أقيم 
للفرو�شية،  �أبوظبي  نادي  وبتنظيم  نهيان،  �آل  ز�يد 
بالوثبة،  للقدرة  �لعاملية  �لإمار�ت  قرية  مع  وبالتعاون 
 169 ومب�شاركة  �لإمار�ت،  ق�شر  فندق  وبرعاية 

بح�سور محمد بن را�سد

من�شور الف�ر�شي بطل لك�أ�س االحت�د للقدرة واحلربي و�شيفً�

على  و�أندية  �لإ�شطبالت  خمتلف  من  وفار�شة  فار�شًا 
�لدولة. م�شتوى 

على  باللقب  �لفار�شي  �شعيد  من�شور  �لفار�س  توج 
�م”  �ر  “�م  �إ�شطبالت  من  “رماح”  �جلو�د  �شهوة 
بلغ  �شرعة  ومبعدل  �شاعة   4:7:21 قدره  بزمن 
29.10 كلم/ �شاعة، وجاء يف �ملركز �لثاين �لفار�س 

�شعيد �أحمد جابر �حلربي على �شهوة “�شاندك” من 
�شاعة،   4:7:40 قدره  بزمن   ”3 “�أف  �إ�شطبالت 
وحل �لفار�س عبد�هلل غامن �ملري من ��شطبالت “�أف 
�شاجلر”  “�ن�شال  �شهوة  على  �لثالث  �ملركز  يف   ”3

�شاعة،   04:08:43 بزمن   ”3 “�أف  �إ�شطبالت  من 
�لر�بع  �ملركز  يف  �شينج  مادو  �لهندي  �لفار�س  وجاء 
�جلزيرة  �إ�شطبالت  من  “م�شطفى”  �شهوة  على 
�لفار�شة  حلت  فيما  �شاعة،   04:09:49 بزمن   2
�لفر�س  �شهوة  على  ميجايل  �شابرينا  �لأرجنتينية 

»ماجفاليد« من �إ�شطبالت �لريف يف �ملركز �خلام�س 
بزمن 04:11:40 �شاعة.

نادي  عام  مدير  �لنعيمي  �شلطان  عدنان  وقام 
�أبوظبي للفرو�شية عقب ختام �ل�شباق ير�فقه هوجلر 
�ل�شعدي  ونز�ر  �لإمار�ت،  ق�شر  فندق  مدير  �شرثون 
قرية  م�شرف  �لرميثي  �لرحمن  وعبد  �ملبيعات  مدير 
باملر�كز  �لفائزين  بتتويج  للقدرة،  �لعاملية  �لإمار�ت 
�لأوىل  �لأربعة  �ملر�كز  �أ�شحاب  ونال  �لأوىل.  �لثالثة 

�شيارة دفع رباعي.
لكاأ�ض  بروفة   ال�سباق  النعيمي:  عدنان 

رئي�ض الدولة

�أبوظبي  نادي  مدير  �لنعيمي  �شلطان  عدنان  �أكد 
قوية  بروفة  ومثل  ناجحًا  كان  �ل�شباق  �أن  للفرو�شية 
�ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  يف  �مل�شاركة  قبل  للفر�شان 
�لعاملية  �لإمار�ت  بقرية  �ملقبل  فرب�ير  �لدولة  رئي�س 

بها  يحلم  �لتي  �لغالية  �لكاأ�س  وهي  بالوثبة،  للقدرة 
�لفر�شان. كل 

م�شافات  تغيري  من  �لهدف  بان  �لنعيمي  و�أو�شح 
كاأ�س  �شباق  قبل  عملي  �ختبار  �إجر�ء  هو  �ملر�حل 
وقد  كم،   160 مل�شافة  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�لتغيري  �ن  موؤكد�  �إيجابية،  وجاءت  �لتجربة  جنحت 
�ملدربني  وقدرة  للخيول  حقيقيًا  �ختبارً�  �أي�شًا  ي�شكل 
�خليول  و�أكدت  �ملر�حل،  تلك  مع  �لتعامل  على 

�جلاهزة تفوقها ومتيزها يف �ل�شباق.
�لوثبة،  قرية  ونظم  بلو�ئح  �لفر�شان  بالتز�م  و�أ�شاد 
على  �لفر�شان  ليتعود  فر�شة  �ل�شباق  “كان  قال: 
�مل�شافات �لطويلة”، وهنا �لفائزين متمنيًا حظًا �أوفر 
لبقية �لفر�شان، كما تقدم بال�شكر لإد�رة فندق ق�شر 
�لتي  �لقدرة،  �شباقات  ورعايته  لدعمهم  �لإمار�ت 

تعود على �لريا�شة و�لريا�شيني باخلري.
اإ�سماعيل محمد: ن�سعى ملوا�سلة التفوق

لنتز�ع  �شعادته  عن  حممد  �إ�شماعيل  �ملدرب  �أعرب 
�لحتاد  كاأ�س  �شباق  للقب  �م”  �ر  “�م  �إ�شطبالت 
�لفار�شي،  �شعيد  من�شور  �لفار�س  طريق  عن  للقدرة 

�ل�شطبالت  حتققها  �لتي  �ليجابية  “�لنتائج  وقال: 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  ورعاية  دعم  ثمرة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل”، ومتابعة �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 

دبي”.
�لتي  �لكبرية  �ملكانة  هذه  على  “�ملحافظة  وتابع: 

�شهاًل  �أمرً�  �ر �م” لي�س  “�م  ��شطبالت  �إليها  و�شلت 
وتتطلب جهودً� كبرية وعمال دوؤوبا، وجاء �لفوز ليوؤكد 
على �جلاهزية و�ل�شتعد�د �لتام لكاأ�س �شاحب �ل�شمو 
حدود  بال  وطموحاتنا  �ملقبل،  فرب�ير  �لدولة  رئي�س 
�نه  مو�شحا  �لإجناز�ت”،  �ملزيد من  لتحقيق  ون�شعى 
على  �ملحافظة  �لفار�شي  من�شور  �لفار�س  من  طلب 
�شرعة معينة ومتابعة خيول �ملقدمة لي�شمن �حلفاظ 

محمد بن را�سد وحمدان بن محمد و هزاع بن زايد اثناء ال�سباق

من�سور بن زايد يتابع ال�سباق

محمد بن را�سد وحمدان بن محمد حر�سا على تهنئة الفائزين
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ثم  ومن  ذلك  يف  جنح  وبالفعل  جو�ده،  لياقة  على 
حتقق له �ملركز �لأول.

الفار�سي �سعيد باللقب

�شعادته  �لأول عن  �ملركز  �شاحب  �أعرب  ناحيته،  من 
�لطويلة  �ملر�حل  �شباقات  �أن  موؤكدً�  �لأول،  باملركز 
�لرغم  على  �لوقت  مرور  مع  �لفر�شان  عليها  �شيتعود 
و�لأجو�ء  قوية  كانت  »�ملناف�شة  وقال:  �شعوبتها،  من 
مع عدم  ب�شهولة  �ل�شباق  �إنهاء  على  �شاعدت  �ملعتدلة 
�أكد  “رماح”  و�جلو�د  لالإ�شابات،  �خليل  تعر�س 
�م”،  �ر  “�م  ل�شطبالت  بالتهنئة  وتقدم  قوته”، 
بجانبه  وقف  بالإ�شطبالت  �لعمل  فريق  �ن  مو�شحا 

وقدم له م�شاعدة كبرية حتى مت حتقيق �لفوز.
ر�شاءه  �حلربي  جابر  �أحمد  �شعيد  �لفار�س  و�أبدى 
مل  �ل�شباق  �إن  وقال  �لثاين،  �ملركز  على  باحل�شور 
مبر�حل  �لوثبة  يف  مرة  لأول  يقام  حيث  �شهاًل،  يكن 
�لطويلة  �ملر�حل  على  تعود  �أنه  �أكد  لكن  طويلة، 

�إن  وقال  للقدرة،  �لدولية  دبي  مدينة  �شباقات  يف 
�جلو�د “�شاندك” كان كالعهد به و��شتطاع �أن يقدم 
ل�شمو  بال�شكر  حديثه  ختام  يف  وتقدم  طيبًا،  مردودً� 
�لذي  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
حر�شه  وعلى  �ملر�حل  كل  يف  له  ومتابعًا  موجهًا  ظل 
للفح�س  للدخول  وتهيئته  �جلو�د  تربيد  عملية  على 

�لنهائي. �لبيطري 
اليماحي: التزام كبري من الفر�سان

بالتز�م  �ليماحي  خلفان  حممد  �لدويل  �حلكم  �أ�شاد 
من  لل�شباق  �ملنظمة  و�لتعليمات  باللو�ئح  �لفر�شان 
�شهاًل  كان  �ل�شباق  وقال:  �لفنية،  �للجان  خمتلف 
�لأوىل  �ملر�حل  زيادة  بنظام  �لعمل  من  �لرغم  على 
�لذي  �لمر  وهو  مرتً�،  كيلو   40 م�شافاتها  لتبلغ 
لتطوير  للفرو�شية،  �لدويل  �لحتاد  للو�ئح  وفقًا  مت 
�شالمة  على  و�حلفاظ  �لقدرة  �شباقات  وترقية 
و�شحة �خليول، وتقدم �ليماحي بال�شكر ل�شمو �ل�شيخ 

وتوجيهاته  دعمه  على  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور 
�لقدرة  و�شباقات  عامة  �لفرو�شية  لتطوير  �مل�شتمرة 

خا�شة. ب�شفة 

تتويج الفائزين

الفار�سي حلظة الو�سول خلط النهاية
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�سباق

باإ�شر�ف  عذبة  ملزرعة  ريت�س"  �إن  "بيج  �جلو�د  توج 
للجولة  بطاًل  �شميث،  وين  وبقيادة  ليمارتنيل  �إيريك 
مرت،   1600 مل�شافة  للتحدي  مكتوم  كاأ�س  من  �لأوىل 
�لأوىل  للفئة  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �ملخ�ش�س 
�لتي  دولر،  �ألف   55 �ملالية  جو�ئزها  �إجمايل  �لبالغ 
دبي  كاأ�س  لكرنفال  �لفتتاحي  �ل�شباق  �شمن  �أقيمت 
 910 �ملالية  جو�ئزه  �إجمايل  �لبالغ  مبيد�ن،  �لعاملي 
�آلف دولر، وحقق كل من فريق جودلفني و�شعيد بن 

ثنائية. �شرور 
فالينا   " ن�شل  من  �ملنحدر  ريت�س"  �ن  "بيج  �قتن�س 
"ر�زق"  عن  طول   1،5 بفارق  �للقب  دوفابري�س" 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو 

جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة،
فيما جاء ثالثًا "لفح" خلالد �لنابودة، و�شجل �لبطل 

1:48:90 دقيقة.

افتتاح كرنفال دبي للخيول مبيدان 

“بيج ان ريت�س” و “�شريفر” بطال اجلولة 1 لك�أ�س مكتوم للتحدي

لكاأ�ض  الأوىل  اجلولة  بطل  »�سريفر« 

مكتوم للتحدي

�لدولية  زعبيل  ملوؤ�ش�شة  "�شريفر"  �جلو�د  �نتزع 
وبقيادة  �شيمار  �شاتي�س  وباإ�شر�ف  لل�شباقات، 
مكتوم  كاأ�س  من  �لأوىل  �جلولة  لقب  مولن،  ريت�شارد 
للخيول  �ملخ�ش�س  مرت،   1600 مل�شافة  للتحدي 
�ملالية  جو�ئزه  �إجمايل  و�لبالغ  �لأ�شيلة  �ملهجنة 
بلغ  جديدً�  قيا�شيًا  زمنًا  م�شجاًل  دولر،  �ألف   250

من  �ملنحدر  "�شريفر"  فوز  وجاء  دقيقة.   1:38:21

عن  طول   2،25 بفارق  هيومر"  "دي�شتورتيد  ن�شل 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  فينجر�س"  فور  "فر�نكي 
حممد �آل مكتوم، فيما جاء يف �ملركز �لثالث "حاذق" 

ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم.
»اآمي باك« يحقق مفاجاأة يف الثاين

فاجاأ �جلو�د "�آمي باك" ل�شعيد منانة وباإ�شر�ف �شعيد 

�ل�شوط  يف  مناف�شيه  �أونيل  دين  وبقيادة  �شرور  بن 
لوجنني  لقب  على  مرت   1900 مل�شافة  �لثاين  �لأول 
�آلف   110 �ملالية  جو�ئزه  �إجمايل  �لبالغ  برميا، 
"�ك�شيد  ن�شل  من  �ملنحدر  �جلو�د  متكن  حني  دولر، 
�ند �آك�شل" من �لتفوق بفارق طول عن "هرني كالي" 
نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  ل�شمو 
دبي وزير �ملالية. ومتكن "�آمي باك" من ت�شجيل زمن 
فيما  دقيقة،   1:59:04 بلغ  للم�شافة  جديد  قيا�شي 
بن  �أحمد  �ل�شيخ  ل�شمو  برناديني"  "لو  ثالثًا  جاء 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم.
انت�سار بحريني

�شلمان  "هوتوتو" لل�شيخ دعيج  �لبحريني  �أكد �جلو�د 
ليوك  وبقيادة  نا�س  فوزي  وباإ�شر�ف  خليفة،  �آل 
�ل�شوط  يف  نف�شه  على  تفوق  حني  جد�رته  موري�س، 
�شباق  لقب  على  مرت)ع�شبي(  �ألف  مل�شافة  �لثالث 

جمموعة لوجنني ما�شرت �لبالغ �إجمايل جو�ئزه �ملالية 
120 �ألف دولر، ليك�شب �للقب يف زمن قدره 57:68 

دقيقة.
�نديان"  "�شليبنج  "هوتوتو" �ملنحدر من ن�شل  ومتكن 
ل�شمو  "فتيان"  عن  طول   1،25 بفارق  �لتفوق  من 
ثالثًا  جاء  فيما  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 

لوت�س. ل�شتيفن  برن�س"  "كا�شبيان 
»فولكرن« ي�سجل ثالثية

�أ�شبح �جلو�د "فولكرن" ل�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد 
وبقيادة  و�ت�شون  دوج  باإ�شر�ف  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
باتريك دوب�س، غري مهزوم يف ثالثة �شباقات متتالية 
1400 مرت على  �لر�بع مل�شافة  �ل�شوط  نال لقب  حني 
 110 قيمته  �لبالغ  �إمييه  �شانت  لوجنني  �شباق  لقب 
قدره  جديدً�  قيا�شيًا  زمنًا  م�شجاًل  دولر،  �آلف 
من  �ملنحدر  "فولكرن"  ومتكن  دقيقة.   1:25:08

عن  طول   0،75 بفارق  �لتفوق  من  "بيفوتال"  ن�شل 
"متركز"، فيما جاء ثالثًا "�شي �شي"، وكالهما ل�شمو 

�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم.
ثنائية ل�سعيد بن �رشور

عرب  �حلفل  يف  ثنائية  �شرور  بن  �شعيد  �ملدرب  حقق 
"ترو �شرتي" جلودلفني بقيادة جيم�س دويل،  �جلو�د 

يف �ل�شوط �خلام�س مل�شافة 1800 مرت " ع�شبي" على 
�إجمايل  لقب �شباق بطولة �شنج�شبيل �شتيك�س، �لبالغ 
�لفحل  �بن  وتفوق  دولر،  �ألف   150 �ملالية  جو�ئزه 
"م�شرق" ل�شمو  �أطو�ل عن   3،25 بفارق  "ماندورو" 
ثالثًا  جاء  فيما  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
"بايلوت" ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 

1:48:79 دقيقة. مكتوم، و�شجل �لبطل 

�جلو�د  عرب  جودلفني  لفريق  �لثاين  �لفوز  وجاء 
�بيلبي  �شارلز  �ملدرب  باإ�شر�ف  ت�شيك"  "�شيفتي 
�ل�شابع  �ل�شوط  يف  هاردي،  كامريون  وبقيادة 
 2،75 بفارق  متفوقًا  مرت   1400 مل�شافة  و�خلتامي 
مريبل  ومزرعة  باكلي  بارتي" ملايكل  "�نذر  عن  طول 
ثيوري" جلودلفني،  "ميوزيك  ثالثًا  جاء  فيما  �ير�س، 

وقطع �لبطل �مل�شافة يف 1:23:13 دقيقة.

باتريك عون يتوج املدرب و الفار�س

محمد بن خليفة مع مايك دي كوك

»�سريفر« بطل كاأ�س مكتوم للتحدي
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ال�سباق �سهد مناف�سة قوية
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�سباق

�لعجبان  لإ�شطبالت  د�جون"  "ديج  �جلو�د  توج 
ريت�شارد  وبقيادة  بيطار  جابر  باإ�شر�ف  �لريف، 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  كاأ�س  لتحدي  بطاًل  مولن، 
�ملالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ملخ�ش�س للخيول �لعربية �لأ�شيلة جلمعية �لإمار�ت 
�أقيم �شمن  و�لذي  1600 مرت  ملربي �خليول، مل�شافة 
"ديج  ومتكن  علي.  جبل  مل�شمار  �ل�شاد�س  �ل�شباق 
"درع �جلزيرة"  بفارق عنق عن  �لتفوق  د�جون" من 
"فتاة  ثالثًا  جاء  فيما  �لعلي،  �ملحمود  �شمري  لفي�شل 
�آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لعرب" 
�لبطل  و�شجل  �هلل،  حفظه  �لدولة،  رئي�س  نهيان 
برعاية  �أقيم  �لذي  �ل�شباق  يف  دقيقة   1:49:26

جدً�"  "جيد  �جلو�د  وحقق  �ملدر�شي.  �لنقل  خدمات 
بور�شلي  ر��شد  وباإ�شر�ف  لل�شباقات  بور�شلي  لنقابة 

ال�سباق ال�ساد�س للم�سمار الأ�سفر

» جوتالند« يتوج بلقب �شب�ق جبل علي �شتيك�س

�ل�شوط  لقب  خطف  حني  �لثقيل  �لعيار  من  مفاجاأة 
�لثاين مل�شافة 1600 مرت على لقب �شباق بطولة جبل 
 110 جو�ئزه  قيمة  �لبالغ  "حت�شريي"  للميل  علي 
فوز  وجاء  للمقاولت.  �حل�شيبة  برعاية  درهم  �آلف 
�شمردل"  "زين  طول عن   2،25 بفارق  جدً�"  "جيد 
"كوملار  ثالثًا  جاء  فيما  �لعمانية،  �ل�شلطانية  للخيالة 
من  �لبطل  ومتكن  �قزميه،  حممد  لفتحي  كيد" 
 " �جلو�د  و�نتزع  دقيقة.   1:36:20 يف  �مل�شافة  قطع 
ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  جوتالند" 
و�ت�شون  دوج  وباإ�شر�ف  دبي،  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
وبقيادة باتريك دوب�س، لقب �شباق جبل علي �شتيك�س 
�ملالية  جو�ئزه  �إجمايل  �لبالغ  مرتً�   1950 مل�شافة 
�لبطل  ومتكن  �شادويل،  برعاية  درهم  مليون  ن�شف 
�ل�شيخ  ل�شمو  "موهوب"  عن  عنق  بفارق  �لتفوق  من 

ثالثًا  �آل مكتوم، فيما جاء  ر��شد  �شعيد بن حممد بن 
�لبطل  و�شجل  �ل�شيد،  لفتحي  جالك�شي"  "�شيلفر 
مريز�  قام  �ل�شوط  ختام  عقب  دقيقة.   1:57:08

بتقدمي  مريز�  وح�شن  �لأن�شاري  وعبد�هلل  �ل�شايغ 
جائزة �لفوز �إىل دوج و�ت�شون �إنابة عن �ملالك. 

"اآرت ويف" جنم ال�سوط الرابع

�لغفلي  �لبو�شي  ملحمد  ويف"  "�آرت  �جلو�د  خطف 
وباإ�شر�ف م�شبح �ملهريي لقب �ل�شوط �لر�بع مل�شافة 
�ألف   85 �ملالية  جو�ئزه  �إجمايل  �لبالغ  مرت،   1400

دقيقة،   1:24:80 م�شجاًل  "��شكانا"  برعاية  درهم 
"�أو�شتاد"  ثالثًا  جاء  فيما  "ممار�س"،  ثانيًا  وجاء 
حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  "م�شاك�س"  �جلو�د  و�كت�شح   .
�لر�يحي  ر��شد  علي  وباإ�شر�ف  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
�ل�شوط  يف  مناف�شيه  فرن�س،  روي�شتون  وبقيادة 

�خلام�س مل�شافة 1400 مرت، على لقب �شباق �أردمور، 
�لبالغ �إجمايل جو�ئزه �ملالية 65 �ألف درهم، م�شجاًل 

زمنًا قدره 1:23:80 دقيقة.

بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  "�لر�زي"  �جلو�د  ونال 
�شاتي�س  وباإ�شر�ف  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�شيمار وبقيادة ريت�شارد مولن، لقب �ل�شوط �ل�شاد�س 

1200 مرت على لقب �شباق روميو،  و�خلتامي مل�شافة 
درهم،  �آلف   110 �ملالية  جو�ئزه  �إجمايل  �لبالغ 

1:11:26 دقيقة. م�شجاًل 

تتويج الفائزين بح�سور مريزا ال�سايغ و عبد اهلل الأن�ساري

تتويج الفائزين
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تتويج الفائزين

�لقائم  �ل�شعيدي  �شعيد  قام علي  �ل�شوط،  عقب ختام 
ولر�  عمان،  �شلطنة  يف  �لدولة  �شفارة  لدى  بالأعمال 
�شباقات  لأكادمييات  �لدويل  �لحتاد  رئي�س  �شو�يا 
�خليل، �ملدير �لتنفيذي ملهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور 
�لأ�شيلة،  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
يف  �ملتدربني  و�لفر�شان  �ل�شيد�ت  �شباقات  رئي�شة 
»�فهار«،  �لعربية  �خليول  ل�شباقات  �لدويل  �لحتاد 
�ل�شلطانية،  �خليالة  قائد  �ل�شهوزري  وعبد�لرز�ق 
�لتتويج  مر��شم  �شهد  كما  �لفائزين.  �لأبطال  بتتويج 
وعدنان  �لقن�شلية،  �ل�شوؤون  م�شوؤول  �لرميثي  مر�شد 
للفرو�شية،  �أبوظبي  نادي  عام  مدير  �لنعيمي  �شلطان 
�حلوت  وجمال  �لعو�شي  ولولوة  �ملن�شوري،  ومن�شور 

وماي د�غر، و�شوز�نا �شانتن�شون.
جوهرة  جائزة  يورو  مليون   1.2 �سوايا:  لرا 

التاج 

�أ�شادت لر� �شو�يا، رئي�س �لحتاد �لدويل لأكادمييات 
ملهرجان  �لتنفيذي  �ملدير  »�يفهر�«،  �خليل  �شباقات 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول 
�لعربية �لأ�شيلة، رئي�شة �شباقات �ل�شيد�ت و�لفر�شان 

�ملتدربني يف �لحتاد �لدويل ل�شباقات �خليول �لعربية 
»�إفهار«، بجهود �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك »�أم 
يف  �لن�شائية  للريا�شة  �لالحمدود  ودعمها  �لإمار�ت« 
�شتى �ملجالت. و�أ�شافت: »جناح �جلولة �لأوىل يوؤكد 
�أننا على موعد مع مزيد من �ل�شباقات �ملثرية، �شو�ء 
�لن�شخة  يف  �ملتدربني  �لفر�شان  �أو  لل�شيد�ت  كانت 
�ل�شفارة  �أع�شاء  بجهود  م�شيدة  للمهرجان«،  �ل�شابعة 
�ل�شيافة،  وح�شن  �ل�شباق  على  و�لقائمني  م�شقط  يف 
وهناأت �شو�يا �لأبطال �لفائزين يف �جلولة �لأوىل من 

مونديال »�أم �لإمار�ت« مب�شقط.
لكاأ�س  �لتاج  جوهرة  جائزة  �أن  �إىل  �شو�يا  ونوهت 
�لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد 
ما  �لعامل،  يف  �لأغلى  وتعد  يورو،  مليون   1.2 تبلغ 
�ملقبل  نوفمرب   8 �شيقام  �لذي  �ل�شباق  يزيد من قيمة 
�ل�شباق  و�شيكون  للفرو�شية،  �أبوظبي  نادي  مب�شمار 
خم�ش�س  وهو  �لوطني،  �ليوم  كاأ�س  �شروط  بنف�س 
�مل�شمار  على  1600 مرت  مل�شافة  �لأوىل  �لفئة  خليول 

باأبوظبي. �لع�شبي 

�سباق

على  لندجرين  جوزفني  �ل�شويدية  �لفار�شة  توجت 
�لر�شيدي،  �شعيد  ل�شامل  �شو�«  »كري�س  �جلو�د  �شهوة 
لفعاليات  بطلة  �ملالكي،  �شيف  بن  خالد  باإ�شر�ف 
�جلولة �لأوىل من بطولة �لعامل ل�شمو �ل�شيخة فاطمة 
مرت،   1600 مل�شافة  »�إفهار«  لل�شيد�ت  مبارك  بنت 
ملهرجان  �ل�شابعة  �لن�شخة  مظلة  حتت  يقام  �لذي 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول 

مهرجان من�سور بن زايد يف م�سقط

ال�شويدية لندجرين بطلة اجلولة االأوىل ملوندي�ل “اأم االإم�رات”

�لرحبة  مب�شمار  �أقيمت  �لتي  �لأ�شيلة،  �لعربية 
�شباق  ويعد  م�شقط.  �لعمانية  �لعا�شمة  يف  �لرملي 
من  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �لعامل  بطولة 
�شهو�ت  على  لل�شيد�ت  تقام  �لتي  �ل�شباقات  �أغنى 
�إجمايل  ويبلغ  �لعامل،  يف  �لأ�شيلة  �لعربية  �خليول 
 10 فيه  �شاركت  حيث  يورو،  �ألف   30 �ملالية  جو�ئزه 
�لعامل.  دول  وخمتلف  عمان  من  �لفار�شات  نخبة  من 
جودي  �لربيطانية  �لفار�شة  �لثاين  �ملركز  يف  وجاءت 
هيوز على �شهوة »كاوفينو« ل�شعود بن حمد �لزكو�ين، 
ثالثة  حلت  فيما  �لزكو�ين،  �شعود  بن  زهري  باإ�شر�ف 
�لفار�شة �لأملانية �شيلك بروجمان على �شهوة �جلو�د 
�لرئي�شي،  عبد�لرحيم  بن  ملحمود  �أمريكان«  »ل�شت 
من  �لبطل  �جلو�د  ومتكن  نف�شه،  �ملالك  وباإ�شر�ف 

قطع �مل�شافة يف زمن قدره 1:50:42 دقيقة.
�سوط الإثارة واملتعة

10 فار�شات،  1600 مرت  �جتمع لل�شباق �لبالغ طوله 
م�شاركة  ظل  يف  �لقوي  و�لتناف�س  بالإثارة  ومتيز 
و�أ�شرت�ليا،  و�أمريكا  �أوروبا  من  �لفار�شات  �أقوى 

�أزهار  �لفار�شة  عمان  �شلطنة  ممثلة  �إىل  بالإ�شافة 
بو�بات  تلعب  �ل�شباقات  هذه  مثل  يف  ود�ئمًا  �لوردي، 
�لنطالق �لإلكرتونية دورً� كبريً� يف و�شول �لفار�شات 
عمق  �إىل  �لو�شول  قبل  �ل�شباق  يف  جيدة  مو�قع  �إىل 

�مل�شتقيم، حيث يكون �لتناف�س مثريً�.
يف  �ل�شد�رة  وت�شيدت  قوية  �لنطالقة  وجاءت 
�لبد�ية �لفار�شة �ملجرية جابرييال فونزم على �شهوة 
بقيادة  »�شاحق«  خلفها  ومن  تريزور«،  »�شكريت 
�ملركز  ويف  �شتومر،  كارولني  �لنم�شاوية  �لفار�شة 
�شهوة  على  ترينر  ناتايل  �لأمريكية  �لفار�شة  �لثالث 
مع  �ملنو�ل  هذ�  على  تن�شج  �لأحو�ل  وظلت  »دجنت«، 

تقدم �لبع�س وتر�جع �لآخر.
�ل�شويدية  �لفار�شة  جنحت  �مل�شتقيم،  عمق  ويف 
و�إطالق  جو�دها  على  �ل�شغط  يف  لندجرين  جوزفني 
�ل�شد�رة  �إىل  �لتقدم  وبالفعل متكنت من  له،  �لعنان 
تتفوق  �أن  قبل  مناف�شاتها،  عن  تدريجيًا  و�لبتعاد 
كانت  فيما  �لنم�شاوية،  �لفار�شة  عن  طولني  بفارق 

11 طول تقريبًا. �شاحبة �ملركز �لثالث تبعد بنحو 

ال�سويدية لندجرين حلظة الو�سول خلط النهاية

ال�سباق �سهد ح�سورًا جماهرييًا كبريًا
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�سباق

»ناين ريلمز« يك�سب لقب املهجنة

»ث�قف » يتوج بلقب اليوم الوطني للخيول العربية مب�شم�ر اأبوظبي

ثاقف بطل كاأ�س اليوم الوطني للخيول العربية

ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو   « »ثاقف  �جلو�د  توج 
�لعربية  للخيول  �لوطني  �لعيد  كاأ�س  بلقب  نهيان  �آل 
لل�شيخ  ريلمز«  »ناين  �جلو�د  خطف  فيما  �لأ�شيلة، 
�ملهجنة وذلك �شمن  لقب  �آل مكتوم  بن دملوك  جمعة 
�لذي  للفرو�شية،  �أبوظبي  لنادي  �لر�بع  �ل�شباق  حفل 
تاألف من �شتة �أ�شو�ط، مت�شمنة �جلولة �لر�بعة لكاأ�س 
�خلا�شة،  �لإ�شطبالت  ل�شحاب  �ملخ�ش�س  �لوثبة 
و�لذي يقام برعاية مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول �لعربية �لأ�شيلة، و�لتي 

توج بلقبها �جلو�د »جنم �شهيل« لفي�شل �لعلي.
�جلهوري  ماجد  باإ�شر�ف  »ثاقف«  �جلو�د  و�نتزع 
يف  �لوطني  �لعيد  كاأ�س  لقب  بنتلي  هاري  وبقيادة 
�لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �ملخ�ش�س  �لر�بع  �ل�شوط 
1600 مرت )جروب  مل�شافة  فوق  وما  �شنو�ت   4 عمر 
ن�شف  جلو�ئزه  �لإجمالية  �لقيمة  تبلغ  و�لذي   ،)1

مليون درهم، و�أكد �جلو�د �لقوي جد�رته بهذ� �لفوز 
 1.42.63 قدره  بزمن  �مل�شافة  قطع  �أن  بعد  �لر�ئع 
»�رمي«  زميله  عن  �أطو�ل   3.25 بفارق  متفوقا  دقيقة 
�لثالث  �ملركز  يف  وجاء  �شوز�،  دي  �شلف�شرت  بقيادة 
علي  باإ�شر�ف  �لنابودة  خلالد  لفح«  �ف  »�أيه  �جلو�د 

�لر�يحي وبقيادة روي�شتون فرين�س.
�ملتاألق  مدربه  »ثاقف«  �جلو�د  مينح  �لنت�شار  وبهذ� 
على  للحفاظ  حملته  يف  قوية  دفعة  �جلهوري  ماجد 

�ملا�شي  �ملو�شم  حققه  �لذي  �مل�شبوق  غري  �لإجناز 
مبا   )1 )جروب  �شباقات  كل  على  �شيطر  �ن  بعد 
دبي  و�شباق  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س  فيها 
كحيلة كال�شيك �أم�شية كاأ�س دبي �لعاملي. عقب ختام 
نادي  عام  مدير  �لنعيمي  �شلطان  عدنان  قام  �ل�شوط 
�لتنفيذي  �ملدير  �شو�يا  ولر�  للفرو�شية،  �أبوظبي 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ملهرجان 
�إىل  �لفوز  جائزة  بتقدمي  �لعربية  للخيول  �لعاملي 

�ملدرب ماجد �جلهوري �إنابة عن �ملالك.
“ناين ريلمز” يك�سب لقب املهجنة

جمعة  لل�شيخ  �ململوك  ريلمز«  »ناين  �جلو�د  �شجل 
�شاتي�س  �ملتاألق  �ملدرب  باإ�شر�ف  مكتوم  �آل  دملوك  بن 
ختام  يف  قويا  فوز�  مولني،  ري�شارد  وبقيادة  �شيمار 
�ملهجنة  للخيول  �لوطني  �ليوم  كاأ�س  �شباق  �حلفل 
مرت   1600 مل�شافة  فوق  وما  �شنو�ت   4 عمر  �لأ�شيلة 
 380 »قو�ئم«، و�لذي تبلغ �لقيمة �لإجمالية جلو�ئزه 

من  �لبطل  �جلو�د  ومتكن  درهم.  �ألف 

و�لأوىل  بالدولة  �لثالثة  م�شاركته  خالل  �لفوز  حتقيق 
�شاتي�س  �ملتاألق  مدربه  مانحا  �أبوظبي،  مب�شمار  له 
�شيمار �للقب �لثاين ع�شر هذ� �ملو�شم، وقطع �مل�شافة 
بزمن قدره 1.35.35 دقيقة متفوقا بفارق 2.5 طول 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  »نو�ر«  عن 
باإ�شر�ف على �لر�يحي وبقيادة دين �ونيل ، وجاء يف 
بقيادة   »دربا�س«  �ل�شطبل  يف  زميله  �لثالث  �ملركز 

فرين�س. ري�شتون 
»�ستار الريف« يفوز يف  الفتتاح

�لعجبان  لإ�شطبالت  �لريف«  »�شتار  �جلو�د  خطف 
لقب  مولني  ريت�شارد  وبقيادة  بيطار  جابر  باإ�شر�ف 
�لعربية  للخيول  �لعربي  �خلليج  �شباق  �لأفتتاح 
مل�شافة  حملي«  »�إنتاج  فقط  �شنو�ت   3 عمر  �ل�شيلة 
�لأول  فوزه  �إجناز  من  ومتكن  »�شروط«،  مرت   1600

متفوقا  دقيقة   1.47.13 قدره  بزمن  �مل�شافة  قاطعا 
�شاملني  ل�شهيل  �لغربية«  »نظام  عن  رقبة  بفارق 
�وي�شني  وبقيادة  �شلمان  جميل  باإ�شر�ف  �ملزروعي 
حلمد  »�ل�شباب«  �لثالث  �ملركز  يف  وجاء  مرييف، 
وبقيادة  �لعلوي  هالل  باإ�شر�ف  �لبادي  �شامل 

فرين�س. روي�شتون 
»�رشف الريف« يك�سب “الراأ�ض الخ�رش”

�لعجبان  لإ�شطبالت  �لريف«  »�شرف  �جلو�د  منح 
و�لفار�س  بيطار  جابر  للمدرب  �حلفل  مبكرة  ثنائة 
�لثاين  �ل�شوط  لقب  خطف  عندما  مولني،  ريت�شارد 
�لعربية  للخيول  �ملخ�ش�س  �لأخ�شر  �لر�أ�س  �شباق 
 85  -  0 4 �شنو�ت وما فوق ت�شنيف )  �لأ�شيلة عمر 
�لجمالية  �لقيمة  تبلغ  و�لذي  مرت،   1600 مل�شافة   )
�جلو�د  و��شتطاع  درهم،  �ألف   100 �ملالية  جلوو�ئزه 
خط  حتى  �متد  �شر�شا  �شر�عا  يح�شم  �أن  �لفائز 
ل�شاحب  ريت�س«  �شموكني  بي  �ر   « �ملهر  مع  �لنهاية 
�ورتيل وبقيادة  �إرن�شت  باإ�شر�ف  �لدولة  �ل�شمو رئي�س 
قدره  بزمن  �مل�شافة  �لفائز  وقطع �خليل  �و�شيه،  تايغ 
1.45.07 دقيقة وبفارق �نف عن �لو�شيف، وجاء يف 

لإ�شطبالت  لي�شا  �لعائد  �ريف«  »�مري  �لثالث  �ملركز 
بقيادة جي�شو�س روز�لي�س. �لعجبان 

»بو�ض دي فيالتيه » بطل ال�سوط الثالث

�لرحماين  لفي�شل   « فيالتيه  دي  »بو�س  �جلو�د  ك�شب 
باإ�شر�ف �شيف �لدين ديب وبقيادة �شلف�شرت دي �شوز� 
�ملبتدئة  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لثالث  �ل�شوط  لقب 

عمر 3 �شنو�ت وما فوق مل�شافة 1400 مرت، على لقب 
�شنو�ت  �لثالث  ذو  �ملهر  و��شتطاع  يا�س،  بني  �شباق 
بالدولة  له  م�شاركة  �أول  من  �لأول  فوزه  ي�شجل  �ن 
وهي �لثانية له يف م�شو�ره، وقطع �مل�شافة بزمن قدره 
�شيلك   « عن  طول   1.75 وبفارق  دقيقة   1.32.62

جاكي  باإ�شر�ف  ور�شان  لإ�شطبالت  �شتوكينجز« 
�ملركز  يف  جاء  فيما  مرييف،  �وي�شني  وبقيادة  ويكهام 
رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب  �نفورنو«  بي  »�آر  �ملهر  �لثالث 
�لدولة باإ�شر�ف �إرن�شت �ورتيل وبقيادة تايغ �و�شيه. 

»جنم �سهيل« بطل كاأ�ض الوثبة

�شيف  باإ�شر�ف  �لعلي  لفي�شل  �شهيل”  “جنم  خطف 
�جلولة  لقب  �شوز�  دي  �شلف�شرت  وبقيادة  ديب  �لدين 
�لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لوثبة  كاأ�س  من  �لر�بعة 
تكافوؤ،  مرت   1000 مل�شافة  فوق  وما  �شنو�ت   4 عمر 
و�لذي  �خلا�شة،  �لإ�شطبالت  ملالك  و�ملخ�ش�س 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  برعاية  يقام 
فوز  ومنح  �لأ�شيلة.  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل 
يف  ثنائية  �شوز�  دي  فار�شه   “ �شهيل  “جنم  �جلو�د 
 1.03.17 قدره  بزمن  �مل�شافة  قطع  �أن  بعد  �حلفل، 
»جيل  �لأوىل  �ملر�شحة  عن  طول   1.5 وبفارق  دقيقة 

باور« باإ�شر�ف �شعيد حا�شر �ملزروعي وبقيادة �شعيد 
�ملزروعي، فيما جاء يف �ملركز �لثالث »و�دي �ل�شيل » 

باإ�شر�ف �ملدرب عمر در�ج وبقيادة �وي�شني مرييف.
اجلهوري: “ثاقف” تطور م�ستواه كثريا

»ثاقف«  �جلو�د  فوز  �جلهوري  ماجد  �ملدرب  �أهدي 
و�ملخ�ش�س  �لأويل  للفئة  �لوطني  �ليوم  كاأ�س  بلقب 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول 
هذ�  تطوره  �ثبت  »ثاقف«  بان  وقال  نهيان،  �آل  ز�يد 
�ملو�شم خا�شة و�نه ينحدر من ن�شل »مهاب« و �لفر�س 
وكنا  �لتدريبات  يف  �أف�شل  �أد�ء  �ظهر  وقد  »�شينا«، 
نتوقع فوزه �ليوم وهو �إىل جانب »�أرمي« �أف�شل �خليول 
�أن  كانت  �خلطة  بان  و�أ�شاف  �لإ�شطبل.  يف  لدينا 
�لذي  �أ�شلوبه  هو  وهذ�  �ل�شد�رة  “�أرمي” �إىل  يتقدم 
�آخر  يف  �لوطني  �ليوم  كاأ�س  �شباق  قبل  من  به  حقق 
“ثاقف” خلفه مبا�شرة حيث  �أن يكون  ن�شختني، على 
يف  �ملناف�شة  وكانت  �ل�شريعة،  �ل�شباق  وترية  تنا�شبه 
“�أرمي”  �د�ء  �ن  بينهما فقط، وقال  �ملر�حل �لأخرية 
وكان  متاأخرة  بد�أت  تدريباته  و�ن  خا�شة  جيد�  كان 
�لذي  �لثاين  �ملركز  ولكن  �مل�شاركة  هذه  �إىل  يحتاج 

حققه �أي�شًا �شرف له و�أكمل �ملهمة بنجاح.

حمدان ال�رشقي والنعيمي و �سوايا يتوجون ابطال كاأ�س الوثبة
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�سباق

تّوج �جلو�د ذو �لع�شر �شنو�ت »جلبي« ملالكته ومدربته 
مي�شيل كليمنت، وبقيادة �بنتها �لفار�شة �إيز�بيال تيه، 
مل�شافة  �لأ�شيلة  �لعربية  للجياد  �شادويل  لكاأ�س  بطاًل 
بفارق  مناف�شيه  و�كت�شح  )ع�شبي(،  مرت   1800

م�شمار  تاريخ  يف  �لأكرب  هو  طوًل،   35 بلغ  قيا�شي 
منذ  �ل�شباقات  ينظم  �لذي  باأ�شرت�ليا،  كوينزلند 
عام 1920، وذلك �شمن فعاليات جائزة �شمو �ل�شيخ 
وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 
�ملالية للخيول �لعربية �لأ�شيلة، و�شجل �جلو�د �لبطل 

زمنًا قدره 2:08:81 دقيقة على �أر�شية موحلة. 
وحل يف �ملركز �لثاين، �لذي حتول �إىل )�شباق د�خل 
�ل�شباق(، »كوندور�شا ملينيوم �شيلفر« و�شيف �ل�شباق 
ذ�ته يف �لعام �ملا�شي، باإ�شر�ف كون بوزياني�س وقيادة 
يف  روهان«  »�أنبار  حل  فيما  بري�شت،  ريبيكا  �لفار�شة 

�ملركز �لثالث بفارق طولني وربع �لطول.
تقدمه  �مل�شتوى  رفيع  ر�شمي  بح�شور  �ل�شباق  حظي 
�لأ�شرت�يل  �لدفاع  وزير  م�شاعد  روبرت  �شتيو�رت 
وزير  بول  وجون  كوينزلند،  وزر�ء  لرئي�س  ممثاًل 
كوينزلند،  يف  و�لتوظيف  و�لتدريب  �لتعليم 
�شفارة  يف  بالأعمال  �لقائم  �ملزروعي  �شيف  وخليفة 

جائزة حمدان بن را�سد للخيول العربية الأ�سيلة

“جلبيط و”كي�ش�” يتّوج� ب�للقب يف م�شم�ر كوينزالند ب�أ�شرتالي�

�ل�شلك  ع�شو  �ملزروعي،  وفي�شل  بكانبري�،  �لدولة 
بال�شفارة.  �لدبلوما�شي 

كما ح�شر �حلفل �لوفد �لز�ئر برئا�شة مريز� �ل�شايغ، 
مدير مكتب �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم، 
و�أع�شاء �للجنة �ملنظمة، عبد�هلل �لأن�شاري وم�شعود 
دبي  قناة  مدير  �ل�شحي،  ودروي�س  طه  وحممد  �شالح 
�ملدير  توملين�شون  كيم  �أي�شًا  �ل�شباق  وح�شر  ري�شنج، 
كوينزلند،  يف  �لإمار�ت  طري�ن  ل�شركة  �لإقليمي 

وعدد من طلبة �لإمار�ت �لد�ر�شني يف �أ�شرت�ليا.
�لعربية باحلفل، وهو �شباق جائزة  �لأ�شو�ط  يف ثاين 

�شنو�ت  �لأ�شيلة عمر ثالث  �لعربية  للخيول  �لإمار�ت 
فر�شت  ع�شبي،  مرت   1400 م�شافة  على  فاأكرث 
باإ�شر�ف مالكتها  »كي�شا«  �شنو�ت  �لع�شر  �لفر�س ذ�ت 
�ل�شوط  جمريات  على  �شيطرتها  ر�ندل،  جنيفر 
بزمن  �ل�شوط  لتك�شب  تيه  �إيز�بيال  �لفار�شة  بقيادة 
وثالثة  �أطو�ل  ثالثة  وبفارق  دقيقة   1:42:10 قدره 
�أرباع �لطول عن و�شيفتها �لفر�س »ليندول كوند�مني« 
ديزرت  »�ألوها  خلفهما  ومن  �شويني،  �أنتوين  بقيادة 
باأنها  علمًا  مماثل،  بفارق  �لثالث  �ملركز  يف  جويل« 

�حتلت �ملركز �لر�بع يف �ل�شباق ذ�ته �لعام �ملا�شي. 

بذلك تكون �لفار�شة �ملتمرنة �ل�شاعدة بقوة �إيز�بيال 
�لذي  �لإجناز  وعادلت  بال�شباقني  ��شتاأثرت  قد  تيه 
ووكر  د�نيال  �ملعروفة  �لأ�شرت�لية  �لفار�شة  حققته 
و�أعربت  �ملا�شي،  �لعام  يف  �ل�شباقني  ك�شبت  �لتي 
للم�شاركة  تتطلع  وهي  بالفوز،  �شعادتها  عن  �إيز�بيال 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  بطولة  �شباقات  يف 

للفار�شات �لهو�ة باأبوظبي يف �لعام �ملقبل.
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  »ترحاب«  �ملهرة  وحققت 
�لثالثة  �لأف�شل بني �خليول  �لنتيجة  �آل مكتوم  ر��شد 
�شباقات  من  ثالثة  يف  �شموه  �شعار  حملت  �لتي 
يف  �لثالث  �ملركز  و�حتلت  �لأ�شيلة،  �ملهجنة  �خليول 
 1300 م�شافة  على  �ملبتدئة  للخيول  �لثالث  �ل�شوط 
باري�س،  كوري  وقيادة  هاي�س،  ديفيد  باإ�شر�ف  مرت 
�لأف�شل  �ملركز  هذ�  يعترب  �لتي  �ملهرة  هذه  ��شتقرت 
لها من �أربع م�شاركات �شابقة، و�شط مناف�شاتها، قبل 
�أن تتقدم ب�شال�شة يف ربع �مليل �لأخري وتقل�س �لفارق 
�أن تتمكن من تخطي بطل �ل�شباق »لورويز لك«  دون 

»لربيل«. وو�شيفه 

يف  بامل�ساركة  فخور  املزروعي:  �سيف 

احلدث

يف  بالأعمال  �لقائم  �ملزروعي  �شيف  خليفة  �أ�شاد 
�لذي  �لباهر  بالنجاح  باأ�شرت�ليا،  �لدولة  �شفارة 
و�لتي  �جلائزة،  �شباقات  من  �لثانية  �جلولة  حققته 
�حلكومة  من  رفيعًا  ر�شميًا  ح�شورً�  ��شتقطبت 
نادر  �أمر  وذلك  كوينزلند،  وحكومة  �لحتادية 

�حلدوث يف �شباقات �خليل. 
وقال: »�أنا فخور حقًا بامل�شاركة وح�شور هذ� �ل�شباق 
يف  حل�شوره  �لفر�شة  يل  ُتتح  مل  حيث  �لأوىل،  للمرة 
�لتنظيم  بروعة  جدً�  �شررت  وقد  �ملا�شي،  �لعام 
عن  �حلدث  هذ�  يقدمها  �لتي  �مل�شرقة  وبال�شورة 
ع�شرية  كدولة  متامًا  لئق  ب�شكل  ويربزها  �لإمار�ت 
يف  بعطاء  وت�شهم  �لعامل،  على  ومنفتحة  متح�شرة 
ل�شيما  �ملجالت،  �شتى  يف  �لآخرين  جتارب  �إثر�ء 
ومظاهر  ماآثر  �إحدى  تعترب  �لتي  �خليل  �شباقات 
»تخ�شي�س  �أن  �إىل  م�شريً�  للدولة«،  �لوطني  �لرت�ث 
�لتوجه،  هذ�  �شدق  يوؤكد  �لإمار�ت  با�شم  �شوط 

مريز�  برئا�شة  �ملنظمة  �للجنة  و�هتمام  وعي  ويعك�س 
جميعًا  مني  ولهم  �للجنة،  �أع�شاء  و�لإخو�ن  �ل�شايغ 

و�لتقدير«. �ل�شكر 
لتطوير  كبري  حافز  اجلائزة  ال�سايغ:  مريزا 

ال�سباقات يف اأ�سرتاليا

حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  مكتب  مدير  �ل�شايغ  مريز�  �أكد 
�أن  �ملنظمة،  �للجنة  رئي�س  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
لتطوير  كبريً�  حمفزً�  �أ�شبحت  �جلائزة  �شباقات 
�لتي  �أ�شرت�ليا  يف  �لأ�شيلة  �لعربية  �خليول  �شباقات 
عامني.  قبل  �ل�شباقات  من  �لنوع  هذ�  تعرف  تكن  مل 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  »�إن  وقال: 
�لذي �قتحم �ل�شاحة �لأ�شرت�لية قبل �أكرث من ثالثني 
متحى،  ل  ب�شمات  فيها  وترك  للخيول  كمالك  عامًا 
�أف�شل  �لتي تعترب من  �لبالد  �أهمية هذه  يدرك جيدً� 
وجه  فقد  هنا  ومن  �خليل،  �شباقات  يف  �لعامل  دول 
جيدة  �أ�شرت�لية  لتجربة  توؤ�ش�س  باأن  �للجنة  �شموه 
�شموه  برعاية  �نطلقت  و�لتي  �لعربية،  �ل�شباقات  مع 
مب�شمار كولفيلد يف ملبورن عام 2012 قبل �أن تنتقل 

�ىل كوينزلند يف �لعام �ملا�شي«. 
�ل�شيوف  من  �لع�شر�ت  �إىل  حتدثت  »لقد  و�أ�شاف: 
�هتمامًا  منهم  ومل�شت  و�ملربني،  و�ملالك  و�مل�شوؤولني 
�لعربية  �ل�شباقات  �أن  وكيف  �شموه  ملبادر�ت  وتقديرً� 
�أ�شبحت من حقائق �لو�قع يف كوينزلند، وذلك بدعم 
كبري من �جلمعية �لأ�شرت�لية لل�شباقات �لعربية و�لتي 
باجلائزة  �لنتقال  لأجل  كثب  عن  معها  ونن�شق  نعمل 
و�لتو�شيع  �لتطوير  من  متقدمة  �أخرى  مر�حل  �إىل 
�لعام  �مل�شهد  �أن  �إىل  م�شريً�  �ملقبلة،  �ل�شنو�ت  يف 
�لأف�شل،  �إىل  ويتطور  يتغري  هنا  �لعربية  لل�شباقات 
ويف هذ� �شهادة جناح على جهود وعطاء �شمو �ل�شيخ 
عميقًا  حبًا  يكّن  �لذي  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 

�لعربية. للخيول 

حلظة الو�سول اىل خط النهاية
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الدورة 13 لدولية عجمان جلمال اخليل 

خيول محمد بن �شعود الق��شمي تخطف اال�شواء 

�لنعيمي،  �ل�شيخ حميد بن ر��شد  �ل�شمو  �شهد �شاحب 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان، �حلفل �خلتامي 
�خليل  جلمال  عجمان  لبطولة  ع�شرة  �لثالثة  للدورة 
�شعار  حتت  �أيام  ثالثة  ملدة  ��شتمرت  �لتي  �لعربي 
�ليوم  فعاليات  ح�شر  كما  �لوطن".  حماة  "�شكرً� 
ويل  �لنعيمي،  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  �خلتامي 
عهد عجمان رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة عجمان، 
و�ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �شاحب �ل�شمو 
و�ل�شيخ  و�ملالية،  �لإد�رية  لل�شوؤون  عجمان  حاكم 
�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  ثاين  �آل  حممد  بن  عبد�هلل 
حاكم �ل�شارقة، و�ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي 
بن  ر��شد  و�ل�شيخ  �ل�شياحية،  �لتنمية  د�ئرة  رئي�س 
و�لتخطيط،  �لبلدية  د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  حميد 
و�ل�شيخ حممد بن �شعود �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �ملالية 
رئي�س  �لقا�شمي  ماجد  بن  عبد�هلل  و�ل�شيخ  �ملركزية، 
و�ل�شباق،  للفرو�شية  �ل�شارقة  نادي  �إد�رة  جمل�س 

�آل ثاين، وعدد  و�ل�شيخ حممد بن عبد�هلل بن حممد 
�ل�شيوخ. من 

�إ�شطبالت  مدير  �لنعيمي  خليفة  �لفعاليات  �شهد  كما 
�لتوحيدي  عبد�هلل  حممد  و�ملهند�س  �لعربية  �لريام 
و�لدكتور  �لعربية،  للخيول  دبي  ملربط  �لعام  �مل�شرف 
�إ�شطبالت  مدير  م�شرف  بن  ومطلق  �لهاجري  غامن 
�شاحب  �ل�شبعي  �ملعود  عبد�هلل  و�شعد  �خلالدية، 
نادي  مدير  �ليحيائي  و�شلطان  �ملعود،  مربط 
مدير  �لنعيمي  ويو�شف  و�ل�شباق،  للفرو�شية  �ل�شارقة 
روؤ�شاء  من  وعدد  و�ل�شيافة،  �لت�شريفات  �إد�رة  عام 
�إىل عدد  �إ�شافة  �إمارة عجمان،  �لدو�ئر يف  ومديري 
وجمهور  �لفرو�شية  بريا�شة  و�ملهتمني  �مل�شوؤولني  من 

غفري.
»اف ا�ض فينزول« بطلة املهرات

�نتزعت �ملهرة "�ف ��س فينزول" خلالد غامن مبارك 
�ملهرة  وح�شلت  �ملهر�ت  بطولة  ذهبية  �لعمريي 

�شعود  بن  حممد  لل�شيخ  فرن�شي�شكا"  �شي  "هات�س 
"دي  �ملهرة  �لربونزية  ونالت  �لف�شية،  �لقا�شمي على 

د�نات" ملربط دبي للخيول �لعربية.
بن  حممد  لل�شيخ  �لبد�ير"  "مزن  �ملهرة  وح�شلت 
بعمر  �ملهر�ت  بطولة  ذهبية  على  �لقا�شمي  �شعود 
دبي  ملربط  �شفانا"  "دي  �ملهرة  ح�شلت  فيما  �شنة، 
للخيول �لعربية على �لف�شية، ونالت �لربونزية �ملهرة 

. �لعربية  �لريام  حمر�" لإ�شطبالت  "�لريام 
"دي عامر" بطل الأمهار

دبي  ملربط  عامر"  "دي  �ملهر  �لأمهار  ذهبية  �نتزع 
�ملهر  �لف�شية  على  ح�شل  فيما  �لعربية،  للخيول 
خ�شيف  بن  خ�شيف  ر��شد  �ل�شو�ن" لعبد�هلل  "لورد 
فريد"  "�برن  �ملهر  �لبطولة  برونزية  ونال  �لنعيمي، 

للدكتور غامن حممد عبيد �لهاجري.
"رعود  �ملهر  �شنة  بعمر  �لأمهار  ذهبية  و�نتزع 
�لقا�شمي،  �شعود  بن  حممد  لل�شيخ  �ململوك  �لبد�ير" 

�شاري" �ململوك  "دي  �ملهر  �لف�شية  على  ح�شل  فيما 
�لبطولة  برونزية  ونال  �لعربية،  للخيول  دبي  ملربط 
عبيد  حممد  غامن  للدكتور  �لهو�جر"  "�شلمان  �ملهر 

�لهاجري.

"ر�شيدة الزبري" تتو�سح بذهب الأفرا�ض

نالت ذهبية بطولة �لأفر��س "ر�شيدة �لزبري" �ململوكة 
لل�شيخ عبد�هلل بن حممد علي �آل ثاين، فيما ح�شلت 
م�شبح  حلمد  �أ�شالة"  ج  "ع  �لفر�س  �لف�شية  على 

"�لأريام  �لفر�س  �لربونزية  ونالت  �مل�شافري،  خلفان 
حنا" لإ�شطبالت �لأريام �لعربية.

علي  "بريو" لعلي غامن  �لفحول  بطولة  و�نتزع ذهبية 
"يا�س  �لفحل  بالف�شية  فاز  فيما  �ملزروعي،  هميله 

حميد النعيمي و عمار النعيمي اأثناء حفل اخلتام  ويظهر يف ال�سورة مطلق بن م�رشف

تتويج بطلة الأفرا�س

عمار النعيمي يتوج خليفة النعيمي بجائزة املزرعة الرائدة
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ونال  �لهاجري،  عبيد  حممد  غامن  لر��شد  �لهو�جر" 
مندرة  ملربط  موني�شكيون"  "علي  �لفحل  �لربونزية 

�لعربية. للخيول 

�لإمار�ت  يف  �لر�ئدة  �ملزرعة  جائزة  على  وح�شلت 
جائزة  على  ح�شل  فيما  �لعربية،  �لأريام  �إ�شطبالت 
�لزبري"  "ر�شيدة  �جلو�د  �لر�ئد  �لإمار�ت  جو�د 

بجائزة  وفاز  ثاين،  �آل  حممد  بن  عبد�هلل  لل�شيخ 
�لبطولة  يف  �لنقاط  من  عدد  باأكرب  �لفائز  �جلو�د 

�جلو�د "كاميليا" ملربط �جلزيرة للخيول �لعربية.

اإحدى اخليول ت�ستعر�س جمالها
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�لتاألق  من  رحلته  �لعربية  للخيول  دبي  مربط  يو��شل 
�لذي  �ملحلي  �لإنتاج  من  خيوله  جمال  �إيقاع  على 
�لإجناز�ت  مع  �ملربط  ق�شة  يف  بارزً�  عنو�نًا  �أ�شبح 
من  مزيدً�  �لعربية  للخيل  حققت  �لتي  �لكربى 
�لتي كانت قبل �شنو�ت حكرً� على بع�س  �لنت�شار�ت 

�لدولية. �ملر�بط 
�لعربية  �ملر�بط  هرم  يف  عالية  مكانة  �ملربط  و�حتل 
كل  يف  بالبنان  �إليها  ي�شار  �لتي  �لكربى  و�لعاملية 
لبطولة  �ملحلي  �لإنتاج  �كت�شاح  كان  كما  �ملنا�شبات، 
و�شفه  ميكن  ما  على  مهمة  عالمة  �لأخرية  �ل�شارقة 
�ملا�شيني  �ملو�شمني  يف  �ألقابه  على  �ملربط  مبحافظة 
وت�شدر وقيادة هرم �ل�شاللة �مل�شرية للخيل �لعربية، 
قبل �أن يعود للتتويج �لذهبي يف بطولة �لإنتاج �ملحلي 
�ملو�شم  هذ�  مناف�شات  يف  رئي�شًا  حمكًا  �شيكون  �لذي 

يف كل من بطولت عجمان و�أبوظبي ودبي.

ا�ستقبل 2015 بح�سيلة اإجنازات جيدة

االإنت�ج املحلي ي�شيء مو�شم مربط دبي ب�لذهب

و�شكلت بطولة بريجامو �لدولية حمطة جديدة، حيث 
حقق �ملربط جناحات عاملية متتالية خالل م�شاركاته 
�لدولية،  �لبطولت  �أقوى  من  �لعديد  يف  �لأخرية 

�أبرزها كانت يف فرن�شا و�إيطاليا وبلجيكا.
�ملربط  ب�شط  باإيطاليا  �لدولية  بريجامو  بطولة  يف 
ف�شاًل  �لذهبية،  �مليد�ليات  من  عدد  باأكرب  �شيطرته 
�أربعة  ��شتطاعت  عندما  وذلك  و�لربونز،  �لف�شة  عن 
من بني خم�شة من �أجمل مهوره ومهر�ته �لتي �أنتجها 
قدم  موطئ  لنف�شها  تنتزع  �أن  �ملربط  �أ�شو�ر  د�خل 
�أن  منها  �ثنتان  ��شتطاعت  فيما  �لتتويج،  من�شة  يف 
�ملر�بط  �أقوى  خيول  �أجود  من  مبناف�شيها  تع�شف 
تناف�شي  م�شهد  يف  عليها  وتتفوق  �مل�شاركة،  �لدولية 
فئتيهما،  يف  �لأوىل  �ملر�كز  حت�شد�  �أن  قبل  مثري، 
�لأعمار  5 من �خليول ذ�ت  �مل�شاركة  تلك  مثلت  وقد 
منها  �حتل  �شنة  بعمر  مهر�ت  ثالث  منها  �لندية، 

يف  �لذهبي  �ملركز  خطاف«  »دي  �لو�عد  �لبطل  �ملهر 
�لذهبي  �لإيقاع  نف�س  وعلى  �شنتني،  بعمر  �ملهور  فئة 
لالإنتاج �ملحلي متكنت �ملهرة »دي د�نات« من �مليد�لية 
�لذهبية، موؤكدة تفوقها �جلمايل �لكا�شح يف �لبطولة، 
فيما �حتلت �ملهرة »دي �شهرية« مركز �لو�شافة. ويف 
مز�يا«  »دي  �ملهرة  �نتزعت  �شنتني  بعمر  �ملهر�ت  فئة 
�ملنظمة  �للجنة  قامت  كما  �لربونزية.  �مليد�لية 
�لعربية  �خليل  جلمال  �لدولية  برجامو  لبطولة 
منحدرة  باعتبارها  للمهرة  خا�س  بتكرمي  �لأ�شيلة 
من �لفحل �لبطل �لعاملي »رويال كالرز«. وكان �ملربط 
بطولة  يف  �إجناز�ته  �شاعف  عندما  بامتياز  تاألق  قد 
2014، بعدما  منتون �لدولية جلمال �خليل �لعربية 
�أحرز ذهبيتني و�حدة منهما بو�شاطة �ملهرة �لذهبية 
عجمان  وبطولة  �لعربي  للجو�د  دبي  بطولة  بطلة 
�لدولية »دي �شهال« �ملنحدرة من �لفر�س �لعاملية »�إف 

بو�شاطة  و�لثانية  »مري�ج«،  �لعاملي  و�لفحل  �شيلة«  تي 
»�إل �أف �لر�شيم« بطل �أكرب �لبطولت �لعاملية يف �أول 
�أوروبية و�آخرها بطولة دبي  م�شاركاته، منها بطولت 
�ملربط  يتنازل  ومل  �لدولية.  ومنتون  �لعربي  للجو�د 
»دي  من  كل  بو�شاطة  �لف�شة  من  ن�شيبه  عن  دبي 
يف  �شنة  بعمر  �ملهور  فئة  يف  �لذهبي  �لبطل  م�شاري« 
ختام بطولة عجمان للخيل �لعربي يف دورته �لأخرية، 
وف�شية »دي د�نات« �لتي ك�شرت حاجز �لربونز �لذي 

�ل�شارقة  بطولة  حتى  �لدولية  �لبطولت  يف  لزمته 
�ملعادن  �ألو�ن  تتجاوز  �أن  قبل  �لأخرية،  �لدولية 

�لنفي�شة �إىل �لذهب يف بريجامو.
بطولة  يف  جمددً�  �لأول  �ملركز  على  �ملربط  وح�شل 
�شهرية«،  »دي  بو�شاطة  فرن�شا  يف  �لدولية  فيت�شي 
ببلجيكا  �ملهر�ت  ف�شية  د�نات«  »دي  �ملهرة  و�نتزعت 
»دي  �ملهرة  وتاألقت  �لدولية،  كوك�شايد  بطولة  يف 
»�ل�شاللة  لـ  �شالرينو  ببطولة  �إيطاليا  يف  عفاف« 
وتوجت  �لأول  �ملركز  �حتلت  عندما  �مل�شرية«، 
بالذهب  وتتوج  هيمنتها  لتوؤكد  تعود  �أن  قبل  بالذهب، 
»لن  مبدينة  �مل�شرية  �ل�شاللة  �لأوروبية  �لبطولة  يف 

�آخن« يف بلجيكا.
�لأمم،  كاأ�س بطولة كل  �ملربط خالل مناف�شات  و�أكد 
�إنتاجه  �أن  �أملانيا،  �لفرو�شية يف  �آخن معقل  يف مدينة 
تاأ�شي�شه  منذ  ر�شمها  �لتي  �لأهد�ف  حقق  قد  �ملحلي 
يف  �لقمة  �عتالء  مقدمتها  ويف  قليلة،  �أعو�م  قبل 

على  �عتمادً�  �لكربى  �لعاملية  �ملناف�شات  معرتك 
��شتطاع  فقد  �ملربط،  �أ�شو�ر  خلف  �ملزهرة  �خليول 
وبرونزية  نفي�شتني  بذهبيتني  يتوج  �أن  دبي  مربط 

ثمينة.
�ملحلية  خيوله  متكنت  عندما  �لأنظار  �ملربط  ولفت 
من �نتز�ع �لذهب �لأممي بني �خليول �لبطلة، و�نتزع 
بطولة  يف  �لذهبية  �مليد�لية  م�شاري«،  »دي  �ملهر 
�شهال«  »دي  �ملهرة  و�أ�شافت  �شنة،  بعمر  �لأمهار 
ميد�لية  عن  ف�شاًل  �ملهر�ت،  بطولة  يف  ثانية  ذهبية 
بطولة  يف  خطاف«  »دي  �ملهر  حازها  ثمينة  برونزية 

�لأمهار.
ويف بطولة �لعامل بباري�س حقق �ملربط ثالثة مر�كز، 
فئة  يف  »�لر�شيم«  �ملهر  بو��شطة  و�شافة  مركز  منها 
�ملهور، و�ملهرة »دي �شهال« يف فئة �ملهر�ت بعمر �شنة، 
م�شاري«  »دي  للمهر  برونزية  ميد�لية  �إىل  بالإ�شافة 

يف فئة �ملهور بعمر �شنة.

بطولة كل المم

بطولة العامل باري�س



ال�ساللة امل�رشية
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قفز احلواجز

بلقب  مكتوم  �آل  لطيفة  �ل�شيخة  �لفار�شة  حلقت 
�جلائزة �لكربى يف بطولة �ل�شارقة �لدولية �خلام�شة 
�لول  �أم�س  �ختتمت  و�لتي  �حلو�جز،  لقفز  ع�شر 
�لنادي  ونظمها  و�ل�شباق،  للفرو�شية  �ل�شارقة  بنادي 
�لإمار�ت  �حتاد  مع  بالتعاون  �يام  ثالثة  مدى  على 

للفرو�شية وباإ�شر�ف �لحتاد �لدويل للفرو�شية.
�لقا�شمي  ماجد  بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  �لبطولة  و�شهد 
عام  �أمني  �لفرد�ن  ونا�شر  �لهاجري  غامن  و�لدكتور 
خليفة  �آل  ح�شن  و�ل�شيخ  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س 
�شمري  و�شادي  �شبال�س  جمموعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
خليفة  و�شلطان  �لدولية  �شليكت  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ليحيائي مدير عام نادي �ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق 

وباترك عون �ملدير �لإقليمي ل�شركة لوجنني.
تفوقها  مكتوم  �آل  لطيفة  �ل�شيخة  �لفار�شة  و�كدت 
عندما ك�شبت �شوط �جلائزة �لكربى منهية �جلولتني 
حيث  �لتمايز  جولة  يف  وتفوقت  �أخطاء  دون  من 
“ ثانية   34.73 “ �ل�شرع  بالزمن  من  �مل�شار  �أنهت 

بطولة ال�سارقة الدولية لقفز احلواجز

لطيفة اآل مكتوم حتلق  بلقب اجل�ئزة الكربى يف اخلت�م

�شوط �جلائزة  وكان   .“ “ بيانوت�س  ب�شحبة جو�دها 
جولة  هي  �لثانية  بجولينت  �شوط  عن  عبارة  �لكربى 
متايز لأف�شل ع�شرة فر�شان يف �جلولة �لأوىل ويتاأهل 
�حت�شاب  مع  �لأوىل  �جلولة  يف  �لأو�ئل  �لفر�شان 
�أخطائهم ليتناف�شو� بعد ذلك يف �جلولة �لنهائية بعد 

رفع �حلو�جز حتى 160 �شم .
فالدميري  �لرو�شي  �لفار�س  �لثاين  �ملركز  ونال 
“ وبزمن  بو�شتاير  “ بلوي  جو�ده  ب�شحبة  توغانوف 
وقدره “ 36.16 “ ثانية بينما كان �ملركز �لثالث من 
ن�شيب �ململكة �ملتحدة و�لفار�شة �إميا �دو�رد ب�شحبة 
“ وبزمن وقدره  نيكتارينا  �إي�س  �أت�س  “ �أت�س  جو�دها 
للفار�س  �لر�بع  �ملركز  كان  بينما  “ ثانية   36.34  “
 “ كلهان   “ جو�ده  ب�شحبة  حم�شو  �أحمد  �ل�شوري 

وبزمن وقدره “ 38.06 “ ثانية.
نادي  عام  مدير  �ليحيائي  خليفة  �شلطان  وقام 
�أمني  �لفرد�ن  ونا�شر  و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة 
�ملدير  عون  وباترك  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  �شر 

�لفائزين  �لفر�شان  بتتويج  لوجنني  ل�شركة  �لإقليمي 
ب�شوط �جلائزة �لكربى.

النا�سئني  �سدارة  يف  اليحيائي  حمد 

ليومني متتاليني
�لثاين  فوزه  �ليحيائي  حمد  �لإمار�تي  �لفار�س  حقق 
بطولة  يف  �لأول  باملركز  حلق  �أن  بعد  �لبطولة  يف 
“ بزمن  “ ليبا  جو�ده  ب�شحبة  �لنادي  يف  �لنا�شئني 
�لتمايز  جولة  �أنهى  �أن  بعد  ثانية   “33.23“ وقدره 
من دون �أخطاء وبالزمن �لأ�شرع متفوقًا على �لفار�س 
من  �لتمايز  جولة  �أنهى  �لذي  �لعوي�س  عمر  حممد 
ثانية   “33.34“ وقدره  بزمن  ولكن  �أخطاء  دون 
�ل�شوط  وهذ�   .“ ت�شيكا   “ جو�ده  ب�شحبة  وكان 
�لثانية هي جولة متايز ملن  عبارة عن �شوط بجولينت 
�أخطاء وبالزمن �ملحدد  �أنهى �جلولة �لأوىل من دون 
قطع  على  �جلولة  هذه  يف  �لفر�شان  يتناف�س  حيث 
وبحو�جز  �لأ�شرع  وبالزمن  �أخطاء  دون  من  �مل�شار 
�لفر�شان  عدد  وبلغ  �شم   125 حتى  �إرتفاعها  ي�شل 

�لدولة  خمتلف  من  وفار�شة  فار�شًا   25 �مل�شاركني 
�مل�شاركة.

من  �ملازمي  �شعيد  �لفار�س  �لثالث  �ملركز  ونال 
وبزمن   “ كالرك�س   “ جو�ده  ب�شحبة  �لإمار�ت 
�ليحيائي  خليفة  �شلطان  وقام   .“34.29“ وقدره 
بتتويج  و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة  نادي  عام  مدير 

�لفر�شان �أ�شحاب �ملر�كز �لأوىل يف هذ� �ل�شوط .
وحقق �لفار�س �لروماين نوربارد �شومان �ملركز �لأول 
�إيفيلني   “ جو�ده  ب�شحبة  ع�شر  �لر�بع  �ل�شوط  يف 
�ل�شوط  وهذ�  “ ثانية،   24.17  “ وقدره  وبزمن   “
بق�شمني يتناف�س فيه �لفر�شان على قطع �لق�شم �لأول 
�ملحدد  �لزمن  و�شمن  �أخطاء  دون  من  �مل�شار  من 
�لفر�شان  كل  يكمله  و�لذي  �لثاين  �لق�شم  يف  بينما 
�لذين �أنهو� �لق�شم �لأول من دون �أخطاء يتناف�س فيه 
وبالزمن  �أخطاء  دون  من  �مل�شار  قطع  على  �لفر�شان 
�شم.   130 حتى  �إرتفاعها  ي�شل  وبحو�جز  �لأ�شرع 
من  �حلربي  م�شاري  للفار�س  �لثاين  �ملركز  وذهب 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية على �شهوة جو�ده  “ بي �أم 
كان  بينما  ثانية   “  25.26 “ وقدره  وبزمن   “ �شي 

�ملركز �لثالث من ن�شيب �لفار�س خالد علي �جلنيبي 
“ وبزمن  “ جي�شتي�س  جو�ده  ب�شحبة  �لإمار�ت  من 

وقدره “ 48.98 “ ثانية .
علي بن خالد يت�سدر ال�سوط اخلام�ض ع�رش

دولة  من  ثاين  �آل  خالد  بن  علي  �ل�شيخ  �لفار�س  حلق 
قطر باملركز �لأول يف �ل�شوط �خلام�س ع�شر ب�شحبة 
جو�ده “ �أين ويه “ وبزمن وقدره “ 33.11 “ ثانية 
وهذ� �ل�شوط هو عبارة عن �شوط بجولينت �لثانية هي 
�أخطاء  دون  من  �لأوىل  �جلولة  �أنهى  ملن  متايز  جولة 
هذه  يف  �لفر�شان  يتناف�س  حيث  �ملحدد  وبالزمن 
وبالزمن  �أخطاء  دون  من  �مل�شار  قطع  على  �جلولة 
�شم   145 حتى  �إرتفاعها  ي�شل  وبحو�جز  �لأ�شرع 
40 فار�شًا وفار�شة من  وبلغ عدد �لفر�شان �مل�شاركني 
خمتلف �لدولة �مل�شاركة وهذ� �ل�شوط من فئة �لثالث 

جنوم .
ونال �ملركز �لثاين �لفار�س حمد �لعطية من دولة قطر 
ب�شحبة جو�ده “ �أباجينو “ وبزمن وقدره “34.41“ 
�لفار�س  ن�شيب  من  �لثالث  �ملركز  كان  بينما  ثانية 
 “ �أوكر�نيا ب�شحبة جو�ده  فرين�س �شيزينتريماي من 

كويكدياموند “ وبزمن وقدره “ 35.07 “ ثانية.
�ململكة  من  �جلعيد  فهد  �ل�شعودي  �لفار�س  وحلق 
�جلائزة  �شوط  يف  �لأول  باملركز  �ل�شعودية   �لعربية 
ب�شحبة  �لبطولة  يف  �لو�حدة  �لنجمة  لفئة  �لكربى 
“ ثانية   39.51 “ وقدره  “ بزمن  “ لندينو  جو�ده 
جولة  هي  �لثانية  جولينت  عن  عبارة  �ل�شوط  وهذ� 
�أخطاء  دون  من  �لأوىل  �جلولة  �أنهى  ملن  متايز 
هذه  يف  �لفر�شان  يتناف�س  حيث  �ملحدد  وبالزمن 
وبالزمن  �أخطاء  دون  من  �مل�شار  قطع  على  �جلولة 

140 �شم �لأ�شرع وبحو�جز ي�شل �إرتفاعها حتى 
�أي�شًا  �ل�شعودية  ن�شيب  من  �لثاين  �ملركز  وكان 
للفار�س م�شاري �حلربي ب�شحبة جو�ده “ فينا ينو “ 
وبزمن وقدره “ 40.17 “ ثانية وذهب �ملركز �لثالث 
ب�شحبة  حممد  ح�شن  با�شم  و�لفار�س  قطر  لدولة 
جو�ده “ �إميبريو “ وبزمن وقدره “ 40.40 “ ثانية .

عام  مدير  �ليحيائي  خليفة  �شلطان  �شعادة  وقام   
باترك  و�ل�شيد  و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة  نادي 
�لفر�شان  بتتويج  ل�شركة لوجنني  �لإقليمي  �ملدير  عون 

�أ�شحاب �ملر�كز �لأوىل يف هذ� �ل�شوط .

�سلطان اليحيائي ونا�رش الفردان وباتريك عون يتوجون لطيفة اآل مكتوم

لطيفة اآل مكتوم تاألقت مع اجلواد »بيانوت�س«
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ثاين  �آل  خالد  بن  علي  �ل�شيخ  �لقطري  �لفار�س  فاز 
فعاليات  �شمن  �أقيمت  �لتي  �لكربى  �جلائزة  بلقب 
�ملوؤهلة  �حلو�جز  لقفز  �لدولية  �أبوظبي  بطولة 
بالوليات  فيغا�س  ل�س  يف  �لعامل  كاأ�س  لنهائيات 
�ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  و�ملقامة  �لأمريكية،  �ملتحدة 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزير 
للفرو�شية،  �أبوظبي  نادي  ونظمها  للفرو�شية،  �أبوظبي 

بطولة اأبوظبي الدولية لقفز احلواجز

القطري علي بن خ�لد اآل ث�ين يتوج بلقب اجل�ئزة الكربى

بالتعاون مع �حتاد �لفرو�شية، وحتت �إ�شر�ف �لحتاد 
�لدويل للفرو�شية، على ميد�ن قفز �حلو�جز �لع�شبي 
 150 م�شاركة  و�شهدت  للفرو�شية،  �أبوظبي  بنادي 
قار�ت  جميع  من  دولة   25 مثلو�  وفار�شة  فار�شًا 
مليون  �أكرث من  �لبطولة  قيمة جو�ئز  وو�شلت  �لعامل، 
درهم �إمار�تي. وجاء فوز �لفار�س �لقطري علي ثاين 
�ل�شباق  �أقيمت يف  �لتي  �لكربى  بطولة �جلائزة  بلقب 
 37 فيها  و�شارك  �لبطولة  فعاليات  �شمن  �لتا�شع 

فار�شًا وفار�شة على جولتني �شد �ل�شاعة ومع �ل�شاعة، 
وبلغ  درهم،  �ألف   350 �ملالية  جو�ئزها  �إجمايل  وبلغ 
�رتفاع �حلو�جز 160 �شم، وبعد �أن �شجل زمنًا قدره 
يف  ثانية  و53،47  �لأوىل  �جلولة  يف  ثانية   84،53
�جلولة �لثانية ومن دون �أخطاء، ليح�شل على جائزة 
115،500 �ألف درهم. وتاله يف �ملركز  مالية قدرها 
بزمن  �ملحمدي  ح�شان  ب�شام  �لفار�س  مو�طنه  �لثاين 
�لثانية  يف  ثانية  و54،23  �لأوىل  يف  ثانية   80،88

�ألف درهم،   70 ليح�شل على مبلغ  �أخطاء  ومن دون 
�أحمد �شابر  �ل�شوري  �لفار�س  �لثالث  �ملركز  وجاء يف 
87،15 ثانية يف �لأوىل و53،34 ثانية  هرم�س بزمن 
ليح�شل  �لأوىل،  �جلولة  يف  و�حد  وبخطاأ  �لثانية  يف 

على جائزة نقدية قدرها 52،500 �ألف درهم.
الهاجري يت�سدر جولة التمايز

فيها  �شارك  �لتي  �مل�شغرة  �لكربى  �شباق �جلائزة  يف 
وفار�شة  فار�شًا   12 منهم  وتاأهل  وفار�شة  فار�شًا   47
�إىل   145 من  �حلو�جز  �رتفاع  وبلغ  �لتمايز،  ل�شوط 
�ألف   130 �ملالية  جو�ئزه  �إجمايل  وبلغ  �شم،   150
�لإمار�تي  �لفار�س  �ل�شوط  هذ�  بلقب  فاز  درهم، 
دون  من  ثانية   42،01 بزمن  �لهاجري  غامن  حممد 
 42،900 قدرها  مالية  جائزة  على  وح�شل  �أخطاء 

�ل�شوري  �لفار�س  �لثاين  �ملركز  يف  وجاء  درهم.  �ألف 
�أخطاء  دون  من  ثانية   42،31 بزمن  غريب  �شادي 
وح�شل على جائزة مالية قدرها 26 �ألف درهم، وحل 
�لفار�س �لأوكر�ين ريتي تيبل بزمن  �لثالث  يف �ملركز 
جائزة  على  وح�شل  �أخطاء  دون  ومن  ثانية   43،16
نقدية قدرها 16،250 �ألف درهم. ويف �ملركز �لر�بع 
 43،33 بزمن  تيجونوف  فالدميري  �لرو�شي  �لفار�س 
ثانية وح�شل على جائزة نقدية قدرها 16،250 �ألف 
�لأوكر�ين  �لفار�س  �خلام�س  �ملركز  يف  وجاء  درهم، 
على  وح�شل  ثانية   43،33 بزمن  ت�شينتمال  فرين�س 

مبلغ 7،800 درهم.
تفوق فر�سان الإمارات

�لأوىل  باملر�كز  �لفوز  �لإمار�ت  فر�شان  و�حتكر 

�ل�شغرية  للخيول  �ل�شغرى  للجائزة  �أبوظبي  لبطولة 
على  و�أقيمت  وفار�شة،  فار�شًا   20 فيها  �شارك  �لتي 
جو�ئزها  �إجمايل  وبلغ  �ل�شاعة،  �شد  و�حدة  جولة 
�لإمار�ت  �لفار�س  درهم. حيث جنح  �ألف   50 �ملالية 
وجنح  �لأول،  باملركز  �لفوز  يف  �ملري  حممد  عبد�هلل 
ومن  ثانية   66،82 بزمن  �حلو�جز  تخطي  يف  �ملري 
قدرها  نقدية  جائزة  على  ليح�شل  �أخطاء  دون 
12،500 �ألف درهم، وتاله يف �ملركز �لثاين �لفار�س 
بزمن  �لقا�شمي  عبد�هلل  بن  علي  �ل�شيخ  �لإمار�تي 
 10 على  ليح�شل  �أخطاء  دون  ومن  ثانية   69،19
�شلطان  �لإمار�تي  �لفار�س  و�لثالث  درهم،  �آلف 
حممد �ملرزوقي بزمن 71،59 ثانية ومن دون �أخطاء 

وح�شل على جائزة نقدية قدرها 7 �آلف درهم.
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مهرجان خادم احلرمني ال�رشيفني الدويل لقفز احلواجز

ال�شعودي �رشبتلي يتّوج بذهبيتي الكربى واملتو�شطة

ذهبيتي  �شربتلي  عبد�هلل  �ل�شعودي  �لفار�س  حقق 
بالفر�س  و�ملتو�شطة  �لكربى  �جلائزتني  �شوطي 
»لتويا« و�حل�شان »يونيك« يف ختام �لبطولة �لدولية 
لقفز  �لدويل  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم  مبهرجان 

�حلو�جز يف ن�شخته �لثالثة على �أر�س منتجع نوفا. 
�حلرمني  خادم  رعاية  حتت  �لثالث  �ملهرجان  و�أقيم 
�ل�شريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز، وقام �شاحب 
�ل�شمو �مللكي �لأمري متعب بن عبد�هلل بن عبد�لعزيز، 
�ملهرجان  فعاليات  بافتتاح  �لوطني،  �حلر�س  وزير 
ح�شر  كما  نوفا،  منتجع  �أر�س  على  �أقيم  �لذي 
�شعود  بن  حممد  بن  تركي  �لأمري  �أي�شًا  �لفعاليات 
بن  عبد�هلل  و�لأمري  �خلارجية،  وز�رة  وكيل  �لكبري 
م�شاعد �لرئي�س �لعام لرعاية �ل�شباب، و�لأمري تركي 
�لريا�س،  منطقة  �أمري  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  بن 
�لحتاد  رئي�س  عبد�هلل  بن  فهد  بن  عبد�هلل  و�لأمري 
بن  متعب  بن  عبد�هلل  و�لأمري  للفرو�شية،  �ل�شعودي 

�للجنة �ملنظمة للمهرجان.  عبد�هلل رئي�س 

تاألق ال�رشبتلي ومناف�سة قطرية
�أوًل  بحلوله  �لكربى  �جلائزة  �شوط  �ل�شربتلي  حقق 
�شوط  يف  زمنه  كان  فيما  ثانية(،   46  :  75( بزمن 
كان  حيث  ثانية(،   35  :  70( �ملتو�شطة  �جلائزة 
و�شتة  �ملتو�شطة،  للجائزة  تاأهلو�  فار�شًا   12 �شمن 
�لثنائي  فيها  حاول  �لتي  �لكربى  للجائزة  فر�شان 
خالد،  بن  علي  و�ل�شيخ  �شيف،  با�شم  �لقطري 
�ملميز  بامل�شتوى  بالذهب  و�لفوز  �لألقاب  مقا�شمته 
�لذي قدماه، �إذ كان �ل�شيخ علي بن خالد على و�شك 
 46  :  26( زمن  �أ�شرع  بت�شجيله  بال�شوط  �لفوز 
�إىل  به  دفع  ما  �حلو�جز  �أحد  �أ�شقط  �أنه  لول  ثانية( 
�ملركز �لثالث يف �لرتتيب �لعام، فيما كانت �لو�شافة 
�لذي �شجل زمنًا قدره )96  با�شم �شيف  من ن�شيب 
47 ثانية(، وحل ر�بعًا �لإيطايل �إميانويل جاديانو،   :

ويف �ملرتبة �خلام�شة �مل�شري حممد طلعت .
�لذهبي  �ليوم  يف  �حل�شاد  بد�أ  قد  �ل�شربتلي  وكان 
فر�شه  مع  متكن  حيث  �ملتو�شطة،  �لفئة  بجائزة 

»لتويا« من �ل�شيطرة على نهائي �لفئة �ملتو�شطة �لتي 
�إميانويل  �لإيطايل  �لفار�س  �لأوىل  مناف�شاتها  ت�شدر 
بطاًل  �ل�شربتلي  ليتوج  �ملناف�شات،  بد�ية  يف  جاديانو 
�أ�شل  من  فار�شَا   12 مع  فا�شلة  جولة  خا�س  �أن  بعد 
�لأوىل  40 فار�شًا دخلو� مناف�شات �جلولة  ما يقارب 
ليتخطى �ملناف�شني يف �جلولة �لرتجيحية بزمن )70 
: 35 ثانية(، وجاء يف �ملركز �لثاين �لفار�س �لقطري 
وي«  »�ين  جو�ده  على  ثاين  �آل  خالد  بن  علي  �ل�شيخ 
�لثالث  �ملركز  يف  وحل  ثانية(،   36  :  60( بزمن 
�جلو�د  على  جوديانو  �إميانويل  �لإيطايل  �لفار�س 
ثانية(،   36  : �أخطاء وبزمن )95  »�شكر�منتو« دون 
�شلمان  �لقطري  �لفار�س  �لر�بع  �ملركز  يف  وجاء 
وبزمن  �أخطاء  دون  »كوزمو�س«  �لعمادي على �جلو�د 
�ل�شعودي  �لفار�س  خام�شًا  وحل  ثانية(،   37  :  49(
بندر بن حمفوظ على �لفر�س »دونا �أفيتا« بـ 4 �أخطاء 

37 ثانية( .  : وبزمن  )56 

املهرجان ملتقى ريا�سي و�سياحي
لقفز  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم  مهرجان  يهدف 
�حلو�جز، بعد جناح ن�شخته �لأوىل يف مار�س 2013 
يحت�شنه  �لذي   ،2013 نوفمرب  فى  �لثانية  ون�شخته 
يجمع  فرو�شيًا  حمفاًل  ليكون  �ل�شياحي،  نوفا  منتجع 
يف  و�لعامليني  و�خلليجيني  �ل�شعوديني  �لفر�شان  كل 
مناف�شات ق�شمت على ثالث بطولت خمتلفة )حملية 
– خليجية – دولية(، ومل يقت�شر �ملهرجان فعالياته 
�لعليا  �للجنة  �إن  بل  فقط،  �لثالث  �لبطولت  على 
�لفار�س  �لأمري  ير�أ�شها  و�لتي  للمهرجان،  �ملنظمة 
عبد�هلل بن متعب بن عبد�هلل بن عبد�لعزيز، عمدت 
�ل�شياحي  �جلذب  عو�مل  �أهم  �أحد  �ملهرجان  ليكون 
�أن ريا�شة �لفرو�شية تعترب من �أهم  �لريا�شي يف ظل 
و�أعرق �لريا�شات �لعاملية �لتي حتظى باهتمام كبري، 
من  �لكثري  للمهرجان  �لعليا  �للجنة  خ�ش�شت  حيث 
�لفعاليات و�لأن�شطة ليكون ملتقى ريا�شيًا و�جتماعيًا 

و�شياحيًا.
بطولت  ثالث  خ�ش�شت  �لريا�شي  �جلانب  ففي 
و�خلليجيني  �ل�شعوديني  �لفر�شان  كل  �شتجمع 
و�ل�شياحي  �لجتماعي  �جلانبني  يف  و�أما  و�لعامليني، 
حتوي  للعائالت  خا�شة  قرية  تخ�شي�س  فتم 
�إىل  بالإ�شافة  لالأطفال،  خا�شة  ترفيهية  منطقة 

)كبار  بخيمة  جمهز  لل�شيد�ت  خم�ش�س  مكان 
و�شحوبات  جو�ئز  تخ�شي�س  مت  كما  �شخ�شيات(، 
تفاعلية  فعاليات  �إىل  بالإ�شافة  قّيمة،  جو�ئز  على 
 – �لفن   – )�لريا�شة  من  خمتلفة  �شخ�شيات  مع 

�ملو�شيقى، وما �إىل ذلك(.
لإقامة  للمهرجان  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  عمدت  كما 
�لرت�ث  من  م�شتوحاة  �ملنتجة  بالأ�شر  خا�شة  �شوق 
�ليدوية  �حلرف  فيها  تقدم  �لأ�شيل  �ل�شعودي 

�لرت�ث،  قيمة  لإحياء  وغريها  �ل�شعبية  و�لأكالت 
�لتاريخ  من  جزءً�  ت�شكل  عريقة  ريا�شة  بجانب 
�جلميع  �شي�شعد  كما  �لأ�شيل.  �ل�شعودي  و�لرت�ث 
بفر�شة م�شاهدة ت�شكيلة من �حليو�نات �لربية �حلية 
�ل�شياحي، ليكون  �لتي يتميز بها منتجع نوفا  �ملختلفة 
فر�شة  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم  مهرجان  بذلك 
�لزو�ر  جميع  به  ي�شتمتع  و�شياحيًا  ريا�شيًا  وملتقى 

فيه. و�مل�شاركني 

متعب بن عبداهلل و عبداهلل بن م�ساعد و تركي بن عبداهلل و تركي بن محمد

تتويج ال�سوط الول

قفز احلواجز
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“منتجع  م�شروع  �إطالق  �حلبتور  جمموعة  �علنت 
م�شاريع   3 �شمن  وذلك  بولو”،  �حلبتور  ونادي 
�طلقتها  بدبي،  �لفاخر  و�ل�شكن  �ل�شيافة  يف  عقارية 
خلف  وقال  درهم.  ملياري  تتجاوز  بتكلفة  �ملجموعة 
�أحمد �حلبتور، موؤ�ش�س ورئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة 
�حلبتور �إن �لعمل جاٍر على تنفيذ �مل�شاريع وقد جرى 
�شيكون  منها  وجزء  لتنفيذها  �لالزمة  �ل�شيولة  ر�شد 
�شيناريوهات  �ملجموعة  لدى  �أن  �أكد  فيما  بنوك.  عرب 
يتخذ  �لقر�ر مل  لكن  �ملال  �أ�شو�ق  لالإدر�ج يف  عديدة 
بعد. و�أو�شح �أن ��شتخد�مات �مل�شاريع �جلديدة تتنوع 
و�لريا�شة،  �لفاخر  و�ل�شكني  �ل�شيافة  قطاعات  بني 
وهي بال�شافة �ىل منتجع ونادي �حلبتور بولو يف دبي 
مرتوبوليتان،  فندق  ت�شم  درهم(  مليون   993( لند 
 1.02  ( ز�يد  �ل�شيخ  �شارع  يف  ويقعان  �لو�حة  وفلل 

مليار درهم(.

ا�ستثماراتها يف الإمارات بلغت 15 مليار

جمموعة احلبتور تطلق م�رشوع “منتجع ون�دي احلبتور بولو”

 2016 �مل�شروعات ما بني  تلك  �إجناز  وتوقع �حلبتور 
دولة  يف  ��شتثمار�تنا   “ �أن  �إىل  لفتًا  و2017، 
درهم  مليار   15 جتاوز  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت 
خالل �لأ�شهر �لـ24 �ملا�شية”. وقال لو�شائل �لإعالم 
نحّققه”،  �لذي  �لنمو  دليل  و�لأرقام  �لنتائج  “هذه 
��شتثمار�تهم  ب�شخ  للم�شتثمرين  بالن�شيحة  متوجهًا 
يف  كثرية  �أمو�ًل  “��شتثمرنا  وقال  �لدولة.  �أ�شو�ق  يف 
بلدنا  يف  ��شتثمرناه  ما  لكن  ذهبت،  وكلها  �خلارج 
بولو”،  �حلبتور  ونادي  “منتجع  ويت�شمن  وكرب«.  منا 
منتجع ونادي �حلبتور بولو ويتوقع �إجنازه بحلول عام 
2017، ويتكون من 136 غرفة و24 فيال، ف�شاًل عن 
و�أكادميية  بولو،  نادي  ي�شم  كما  �شاليهًا فخمًا،   138
 500 لتعليم ركوب �خليل مع  �لبولو، ومدر�شة  لتعليم 
على  ميتد  �لذي  �حل�شري  �ملجمع  يحتل  �إ�شطبل. 
يف  متميزً�  موقعًا  مربعة،  قدم  ماليني  �شتة  م�شاحة 

�لعني،  دبي-  وطريق  �لإمار�ت  �شارع  مبحاذ�ة  دبي 
منتجع  ويتمّتع  ز�يد.  جامعة  من  مقربة  على  وكذلك 
من  م�شتمّدة  �إ�شافية  مبيزة  بولو  �حلبتور  ونادي 
مدينة  ومنها  لند،  دبي  توفرها  �لتي  �لرتفيه  و�شائل 
ريا�شية  ومالعب  متنزهات  ت�شمل  عو�مل  �شبعة 
�ملجمع  �شحية.  ومنتجعات  ومن�شاآت  بيئية  و�شياحة 
�لربيطاين  �ملعمارية  �لهند�شة  مكتب  ت�شميم  من 

�ملعروف “دبليو �إ�س �أتكينز و�شركاه”.
�أربعة  �أي�شًا  بولو  �حلبتور  ونادي  منتجع  �شيت�شمن 
تعزيز  على  ي�شاعد  ما  �لطر�ز،  عاملية  بولو  مالعب 
دور دبي يف لعبة �لبولو على م�شتوى �لعامل، كما تتيح 
خمتلف  من  �لفرو�شية  ريا�شة  ملحبي  �لبولو  �أكادميية 
من  خمتلفة  �أنو�ع  ممار�شة  و�ملوؤهالت  �لأعمار 
�ل�شتعر��شي.  و�لقفز  �خليل  ركوب  مثل  �لريا�شات، 
�لإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �حلبتور،  حممد  وقال 

»�شي�شكل  �حلبتور:  جمموعة  يف  �لتنفيذي  و�لرئي�س 
للمن�شاآت  ر�ئعة  �إ�شافة  بولو  �حلبتور  ونادي  منتجع 
و�ملقيمون  �لزو�ر  ي�شتطيع  �لتي  �لطر�ز  �لعاملية 

تطّور  دعم  يف  باإرثنا  نعتّز  بها.  �لتمّتع  �ل�شو�ء  على 
ومت�شية  للعي�س  من�شودً�  مكانًا  وحتويلها  �لإمار�ت 
ريا�شة  للبولو،  خم�ش�س  منتجع  وباإ�شافة  �لعطلة. 

نظهر  و�هتماماتنا،  ن�شاطاتنا  جمموعة  �إىل  �مللوك، 
رغبتنا يف تعزيز جودة منتجاتنا وخدماتنا وتنويعه.

خلف و محمد احلبتور خالل املوؤمتر ال�سحفي
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�خليل  �شباقات  لأكادمييات  �لدويل  �لحتاد  �عتمد 
�جتماع  وحم�شر  �لأ�شا�شي  نظامه  )�إيفهر�(، 
نوفمرب  من  �لثامن  يف  عقد  �لذي  �لأول  �لحتاد 
�ملا�شي، بالإ�شافة �إىل �إ�شهار �لحتاد كجهة تنظيمية 
و�إ�شر�فية تعنى باأكادمييات �شباقات �خليل يف �لعامل، 
�لعمومية  للجمعية  �لأول  �لجتماع  خالل  ذلك  جاء 
يف  مانغروف  فندق  يف  عقد  �لذي  �لدويل  لالحتاد 
يف  �لأع�شاء  �لدول  عن  ممثلني  بح�شور  �أبوظبي، 

�لحتاد و�لبالغ عددها 18 دولة.
�لحتاد،  مقر  يكون  �أن  على  بالإجماع  �لتفاق  ومت 
�آل نهيان  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  مقر مهرجان �شمو 
�لعربية  �خليول  عا�شمة  باأبوظبي  مانغروف  بفندق 
�للجنة  �نتخاب  �لجتماع  خالل  مت  كما  �لعامل،  يف 
�لتنفيذية �لعليا لالحتاد برئا�شة لر� �شو�يا، و�شتتوىل 
و�لأمريكي  �شونيتا  �شو�شانا  �لرئي�س  نائب  من�شب 
�أحمد  �أحلان  و�لإمار�تية  للجنة،  مقررً�  بلوك  رميي 
�لربيطاين جر�يد  لل�شندوق، وع�شوية كل من  �أمينة 
بوكلي  وباتريك  �ل�شام�شي  �شعيد  و�لإمار�تي  هاري 
ميلي�شا  و�لأ�شرت�لية  بو��شان  مار�شال  و�لفرن�شي 
غاري  �إفريقي  و�جلنوب  و�ن�شون  كرثو  و�لرتكي  ويذل 

اجلمعية العمومية تعتمد النظام ال�سا�سي

ا�شه�ر االحت�د الدويل الأك�دميي�ت �شب�ق�ت اخليل من اأبوظبي

ممثاًل  حبيبي  جري�ر  من  كل  �إىل  �إ�شافة  و�رت�شون، 
م�شوؤول  يحيى  �لريا�شية وحممد  �أبوظبي  عن حمكمة 

�ملوقع �لإلكرتوين لالحتاد.
مهرجان  برعاية  يقام  �لذي  �لجتماع،  ناق�س  كما 
�لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
�لتي ت�شب  �ملو�شوعات،  �لعديد من  �لعربية،  للخيول 
جميعها يف م�شلحة �شناعة �خليول وتطورها، وهموم 
و�لو�شول  �لرتقاء،  �شبل  وبحث  �لنا�شئني،  �لفر�شان 

بها �إىل �أرقى �مل�شتويات.
امل�ساركون يثمنون جهود من�سور بن زايد 

ثّمن �ملتحدثون يف �لجتماع �لدعم �لال حمدود ل�شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
�لد�ئمة  �شموه  لرعاية  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزير  �لوزر�ء 
مهرجان  يلعبه  �لذي  �لكبري  و�لدور  �لعربية،  للخيول 
حتقيق  يف  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لعاملي  �شموه 
طفرة حقيقية، �أ�شهمت يف �حلفاظ على موروث �لآباء 
ملحوظة.  ب�شورة  �لعربي  �جلو�د  وتطور  و�لأجد�د، 
رئي�شة  �شو�يا  لر�  من  كل  �ملوؤمتر  �فتتاح  و�شهد 
�لحتاد �لدويل لأكادمييات �شباقات �خليل »�إيفهر�«، 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ملهرجان  �لتنفيذي  �ملدير 

�لأ�شيلة،  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد 
�ملتدربني  و�لفر�شان  �ل�شيد�ت  �شباقات  جلنة  رئي�شة 
وجري�ر  �ل�شام�شي  �شعيد  �مل�شت�شار  وبح�شور  »�إفهار«، 
حبيبيان ممثلي حمكمة �أبوظبي �لريا�شية كمر�قبني.

كما �شهد �ملوؤمتر �أي�شًا �أحلان �أحمد، �أمينة �ل�شندوق 
يف �لحتاد �لدويل لأكادمييات �شباقات �خليل، ممثلة 
دولة   18 ووفود  و�لثقافة،  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة 
�لحتاد  �أع�شاء  للدول  �ملمثلني  �جلمعية  �أع�شاء  من 
فرن�شا،  �ل�شني،  كند�،  �أ�شرت�ليا،  وهي:  �لدويل، 
�جلنوبية،  كوريا  �ليابان،  �إيطاليا،  �أيرلند�،  �أملانيا، 
�لوليات  تركيا،  �إفريقيا،  جنوب  بورتريكو،  ماليزيا، 
ممثلة  �ملتحدة  و�ململكة  بلجيكا،  �لأمريكية،  �ملتحدة 
�ل�شباقات  لأكادميية  �لت�شويت  حق  مع  باأكادمييتني، 
�لإمار�ت  �إىل  بالإ�شافة  )بي.�آر.�إ�س(،  �لربيطانية 
تطوير  كيفية  �إىل  �لجتماع  وتطرق  �ملتحدة.  �لعربية 
وطب  تدريب،  من  جو�نبها  كل  من  �خليل  �شناعة 
بيطري ومد�ر�س تدريب، و�لتنظيم و�لإد�رة لل�شباقات 
�لتي تخ�شع لالحتاد، كما مت خالل �لجتماع مناق�شة 
كل  من  �خليل  �شناعة  تطوير  يف  ت�شهم  �لتي  �ل�شبل 

جو�نبها و�شباقات �خليول للفر�شان �ملحرتفني.
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من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ملهرجان  �ملنظمة  �للجنة  �أعلنت 
�لأ�شيلة،  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
�ل�شابعة  �لن�شخة  فعاليات  روزنامة  تفا�شيل 
�أحد�ث  للمهرجان، و�لتي ت�شم جمموعة خمتلفة من 
�لفرو�شية، مت�شمنة �شباقات �خليول �لعربية �لأ�شيلة 
�شقف  حتت  �لهادفة  و�ملوؤمتر�ت  �لقدرة  و�شباقات 

للمهرجان. و�حد 
نوعية  بزيادة  للمهرجان  �ل�شابعة  �لن�شخة  ومتيزت 
�إىل  �ل�شباقات  �رتفع عدد  �لفعاليات، حيث  وكمية يف 
102 �شباق تت�شمن �شباقات كاأ�س ز�يد ومونديال �أم 
للفر�شان  �لإمار�ت  �أم  ومونديال  لل�شيد�ت،  �لإمار�ت 
�لقدرة،  و�شباقات  �لوثبة  كاأ�س  و�شباقات  �ملتدربني، 
9 مهرجانات  كما حتتوي �لن�شخة �ل�شابعة للمهرجان 
وتخ�شي�س  �ل�شباقات  قيمة جو�ئز  رفع  ومت  للقدرة،  
�لفائزة  �خليول  ملربي  �إ�شافية  مالية  جائزة 
�ل�شابعة  �لن�شخة  �شت�شهد  كما  �ملختلفة،  بال�شباقات 

مهرجان من�سور بن زايد للخيول العربية

102 �شب�ق و 9 مهرج�ن�ت للقدرة �شمن روزن�مة 2015

حمطات جديدة لل�شباقات تقام فيها للمرة �لأوىل.
وجاء �لإعالن عن ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�شحايف �لذي 
عقد بقاعة �أنانتار� بفندق �لقرم �ل�شرقي يف �أبوظبي، 
بح�شور لر� �شو�يا رئي�شة �لحتاد �لدويل لأكادمييات 
ملهرجان  �لتنفيذي  �ملدير  "�يفهر�"  �خليل  �شباقات 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول 
و�لفر�شان  �لن�شائية  �ل�شباقات  جلنة  رئي�شة  �لعربية 
�لعربية  �خليول  ل�شباقات  �لدويل  بالحتاد  �ملتدربني 
ممثل  �ل�شرقي  �شرور  بن  حمد�ن  و�ل�شيخ  )�فهار(، 

لال�شتثمار. �أبوظبي  �شركة 
�لأر�شيف  ممثل  �لري�س  عبد�هلل  �ملوؤمتر  ح�شر  كما 
و�ل�شباب  �لثقافة  �لوطني، وخالد ح�شني ممثل وز�رة 
نادي  عام  مدير  �لنعيمي  وعدنان  �ملجتمع،  وتنمية 
�لحتاد  نائبة  هاينز  وجيني  للفرو�شية،  �أبوظبي 
جمل�س  ممثل  �ملرزوقي  و�شالح  "�فهار"،  �لدويل 
�لحتاد  ممثلة  �لنعيمي  وفاطمة  �لريا�شي،  �أبوظبي 

�أبوظبي  هيئة  ممثل  �لنعيمي  ومبارك  �لن�شائي، 
�شركة  ممثل  �لفهيم  و�أحمد  و�لثقافة،  لل�شياحة 
�حلوت،  ود.جمال  �ل�شياحي،  و�ل�شتثمار  �لتطوير 
وجيل  رئي�س"�يفهر�"،  نائبة  �شانت�شون  و�شوز�نا 
ممثل  �لبريو  ودييجو  فرن�شا،  ممثل  كالبادو�س 
وماج  �لربتغال،  ممثل  �شيلفا  وروجريو  �إيطاليا، 
فيها  �شتقام  �لتي  �لدول  من  وهي  �أ�شرت�ليا،  ممثلة 
مهرجانات �شباقات �لقدرة، �إىل جانب ح�شور ودودة 

بدر�ن، ولولوه �لعو�شي، ود. فرخنده.
لرا �سوايا: زيادة قيمة اجلوائز وتخ�سي�ض 

جائزة ملربي اخليول الفائزة
ل�شمو  بال�شكر  �ملوؤمتر  بد�ية  يف  �شو�يا  لر�  توجهت 
�ل�شيخة  و�شمو  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ 
يقدمانه  ما  �لإمار�ت" على  "�أم  مبارك  بنت  فاطمة 
�لنجاح  يف  �أ�شهمت  وتوجيهات  لحمدود  دعم  من 
بذلك  ليكت�شب  �نطالقته  منذ  �ملهرجان  حققه  �لذي 
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خالل  من  �لعامل  �أنظار  حمط  ويكون  عاملية،  �شمعة 
رغبات �لعديد من �لدول يف ��شت�شافة �إحدى جولته. 
و�أعلنت تفا�شيل روزنامة �لن�شخة �ل�شابعة للمهرجان 
�شباقات  من  �شل�شلة  �إىل  �إ�شافة   ،2015 عام  يف 
بدعم  حتظى  �لتي  �ملوؤمتر�ت  من  وجمموعة  �لقدرة، 

كبري من �ملهرجان حر�شًا على �لنجاحات �ل�شابقة.
 102 �لعام  هذ�  لدينا  يكون  �أن  "نفتخر  وقالت: 
�شباقًا   14 مت�شمنة  قدرة،  مهرجانات  و9  �شباقات 
من  �شتكون  �لنطالقة  �أن  �إىل  م�شرية  ز�يد،  لكاأ�س 
 7 �شوي�شر�  �شباق  و�شيقام  �جلاري،   26 �أ�شرت�ليا 
وتولوز  مار�س،   8 هيو�شتون  �شام  و�شباق  فرب�ير، 
مايو،   31 وو�ر�شو  مايو،   9 ولنجفيلد  �أبريل،   17
وبليزنتون  يونيو،   28 ودوندخت  يونيو،   6 و�شتوكهومل 
 26 وو�ر�شو  �أغ�شط�س،   17 و�أو�شتند  يوليو،   6
 28 وتولوز  �شبتمرب،   19 �لميتو�س  ولو�س  �أغ�شط�س، 

8 نوفمرب". �أكتوبر، فيما حتت�شن �أبوظبي �خلتام 
ل�شمو  �لعامل  لبطولة  �شباقًا   14 "هناك  و�أ�شافت: 

)�فهار(،  لل�شيد�ت  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
ثم  �جلاري،   16 يوم  بعمان  �لفليج  مب�شمار  وتنطلق 
يتم  و�شوف  بالبحرين،  و�ملنامة  يناير،   26 �أ�شرت�ليا 
فرب�ير،   22 مورتيز  و�شانت  لحقًا،  �ملوعد  حتديد 
زبويل،   11 وكازبالنكا  مار�س،   8 هيو�شتون  و�شام 
وتولوز 17 �أبويل، ولنجفيلد 9 مايو، وو�ر�شو 31 مايو، 
وبليزنتون  يونيو،   28 ودوندخت  يونيو،   6 و�شتوكهومل 
�لنهائيات  وتقام  �أغ�شط�س،   17 و�أو�شتند  يوليو،   6
لبطولة  �شباقات   9 جانب  �إىل  نوفمرب،   8 �أبوظبي  يف 
كنتاكي  مب�شمار  وتنطلق  �ملتمرنني،  للفر�شان  �لعامل 
هور�س بارك يف ليزجنتون للمرة �لأوىل، وو�ر�شو 31 
مايو، و�شكر�منتو 18 يوليو، و�شاند�ون 21 �أغ�شط�س، 
رو�شيا  يف  وكاز�ن  ودوندخت،  �أكتوبر،   11 وتارب�س 
�شباقات  �أول  م�شر  جمهورية  وت�شهد  �أغ�شط�س،   30

�ملهرجان ومل يتم حتديد �لتاريخ.
ل�شمو  �لتقديرية  تنظيم �جلو�ئز  �ملهرجان  ي�شهد  كما 
يف  دولبي  م�شرح  على  �و�رد  د�ريل  فاطمة،  �ل�شيخة 

ز�يد،  بن  من�شور  ومهرجان  �أبريل،   3 يوم  هوليوود 
تنظيم  و�ر�شو  ت�شهد  فيما  �أبريل،   4 يوم  ديرن  جال 
و30  و29،   ،28 �أيام  �ل�شباق  خليول  �لعاملي  �ملوؤمتر 
�لتدريب  ملد�ر�س  �لإمار�ت"  "�أم  وموؤمتر  مايو، 
يف  نوفمرب  و8  و7   6 يوم  �لفر�شان  مهار�ت  وتطوير 
كاأ�س  �شباقات  من  جمموعة  جانب  �إىل  �أبوظبي، 

مزرعة �لوثبة لدعم �شغار �ملربني".
بـ9  �لعام  هذ�  �لقدرة  �شباقات  "حتفل  وتابعت: 
بلو  فونتني  يف  �لفعاليات  �أوىل  تنطلق  مهرجانات 
بالربتغال  وفورنتري�  مار�س،  و28   27 يومي  بفرن�شا 
�أيام 1 و2 و3 مايو، و�شردينا باإيطاليا يومي 26 و27 
يوليو،  و26  و25،   ،24 �أيام  باإيطاليا  وفريونا  يونيو، 
�شبتمرب،  و24  و23،   ،22 �أيام  بفرن�شا  وكومبيني 
�شهر  يف  باإيطاليا  �ل�شغرية  للخيول  �لعامل  وبطولة 
 17 �إىل   15 من  بالأرجنتني،  وبينمار  �شبتمرب، 
�أكتوبر،  16 و17  �أكتوبر، �إىل جانب فونتني بلو يومي 
وتختتم بريد رينج يف �أ�شرت�ليا يف 24 و25 �أكتوبر".

من �سباقات الفر�سان املتدربني 
HELD ALONGSIDEFor further information:
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لالأعمال  موؤ�ش�شتها  عرب  �حلرة  دبي  �شوق  تربعت 
حملة  لدعم  درهم  ماليني   5 مببلغ  �لإن�شانية 
�ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات  �نطلقت  »تر�حمو«  �لتي 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ومتابعة  �هلل، 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل 

حاكم دبي، رعاه �هلل.
م�شوؤوليتها  �إطار  يف  �حلرة،  �ل�شوق  و�ن�شمت 
�جلهات  من  �لعديد  �إىل  �مل�شتمرة،  �ملوؤ�ش�شاتية 
�لر�شمية و�لأهلية و�لقطاع �خلا�س يف �لدولة لتقدمي 
�إىل  هدفت  �لتي  �لإن�شانية  �لإغاثة  حملة  �إىل  �لدعم 
من  ومت�شرر  لجئ  مليون  مل�شاعدة  �لتربعات  جمع 

�لعو��شف �لثلجية �ل�شتوية �لتي �شربت بالد �ل�شام.
لرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب  ماكلوكلني،  كومل  وقام 
بقيمة  �شيك  بتقدمي  �حلرة،  دبي  �شوق  �إد�رة  جمل�س 
خم�شة ماليني درهم �إىل حممد عبد �هلل �لزرعوين،  
وذلك  دبي،  يف  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  مدير 
�لكائن  �حلرة  دبي  �شوق  مقر  يف  �أقيم  �حتفال  خالل 

يف منطقة �أم �لرمول. 

مدير بطولت �سوق دبي احلرة  للتن�س �سالح تهلك.. اأول عربي يف �سوق دبي احلرة

ع�شوية جمل�شي البطوالت الدولية لتن�س الرج�ل وال�شيداتتقدم 5 ماليني درهم اإىل حملة »تراحمو« 

�لر�ئعة،  �ملبادرة  هذه  »�أتاحت  ماكلوكلني:  وقال 
لنا  �لفر�شة  �لكر�م،  �لدولة  قادة   �أطلقها  �لتي 
بالفائدة  تعود  �لتي  �لكبرية  �لإن�شانية  �جلهود  لدعم 

�ملبا�شرة على �ملحتاجني.« 
�خلريية  لالأعمال  �حلرة  دبي  �شوق  موؤ�ش�شة  تاأ�ش�شت 
�أحمد  �ل�شيخ  �شمو  من  كرمية  برعاية   2004 عام 
�ملدين  �لطري�ن  د�ئرة  رئي�س  مكتوم،  �آل  �شعيد  بن 
كومل  وتوىل  �حلرة،  دبي  �شوق  موؤ�ش�شة  رئي�س  بدبي 
فرق  �إحد�ث  يف  �شاهمت  وقد  رئا�شتها،  ماكلوكلني 
يد  مد  خالل  من  �لنا�س  من  �لكثري  حياة  على  كبري 
�لإن�شانية  و�حلالت  �لق�شايا  من  �ملئات  �إىل  �لعون 

�لتي تعود بالنفع �ملبا�شر على �لن�شاء و�لأطفال.
�ل�شوق  دعمتها  �لتي  �لكثرية  �خلريية  �ملبادر�ت  ومن 
باليو�تا  قرية  بناء  �إعادة  �ل�شنني  مر  على  �حلرة 
2004، ومت  �ل�شريلنكية فى �أعقاب ماآ�شاة ت�شونامى 
�حلرة،  �لأ�شو�ق  �شناعة  قبل  من  كليًا  �لعملية  متويل 
�جلديدة  �لقرية  منازل  على  �لرعاة  �أ�شماء  و�أُطلقت 
�حلرة  دبي  �شوق  وعيادة  �حلرة،  دبي  �شوق  د�ر  مثل 
“يدً�  2014 حملة  �لطبية. ودعمت �ل�شوق �حلرة يف 

ل�شناعة  متميزة  مبادرة  هاييتي” وهي  �أجل  من  بيد 
�لأ�شو�ق �حلرة، �إذ مت �فتتاح جممع �شوق دبي �حلرة 

�لريا�شي بتكلفة و�شلت �إىل 1.5 مليون دولر. 
32 منزًل �شمن م�شروع  ت�شييد  �ل�شوق عملية  ومولت 
عقب  �لفلبينية،  ليت  بلدة  يف  �ل�شكني  كالينغا  غاو�د 
�إع�شار هايان �ملدمر �لذي �شرب �لفلبني يف نوفمرب 
دعمًا  �خلريية  �ل�شوق  موؤ�ش�شة  قدمت  كما   .2013
فيها  مبا  �لرم�شانية  �حلمالت   من  لعدد  هامًا  ماليًا 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  �حلمالت 
بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
مليون طفل حمروم حول  لك�شوة  دبي،  �لوزر�ء حاكم 
 ،2013 يف  درهم  ماليني   3 جمعت  و�لتي  �لعامل، 
ماليني  ثالثة  قدمت  �لإمار�ت »�لتي  »�شقيا  وحملة 
لل�شرب خلم�شة ماليني  �ل�شاحلة  �ملياه  لتوفري  درهم 
�شخ�س حول �لعامل. وبلغ عدد �لأعمال �خلريية �لتي 
2004 نحو  مدت لها �شوق دبي �حلرة يد �لعون منذ 
خارج  �آخر  م�شروع  و51  حملي،  خريي  م�شروع   34
�مل�شتمر  �للتز�م  جليًا  يعك�س  �لذي  �لأمر  �لدولة، 

و�لر��شخ  لل�شوق �حلرة جتاه �ملجتمع. 

�ملحرتفات،  �لتن�س  لالعبات  �لدولية  �لر�بطة  �أعلنت 
�لتن�س،  حمرتفات  ب�شوؤون  �ملعنية  �لر�شمية  �لهيئة 
�لرئي�س- �أول  نائب  تهلك،  �شالح  فوز  عن  موؤخرً� 
�حلرة  دبي  �شوق  بطولة  ومدير  �حلرة  دبي  �شوق 
لر�بطة  �لعاملية  �لبطولت  جمل�س  بع�شوية  للتن�س، 
وذلك  ع�شوً�،   12 من  و�ملوؤلف  �لتن�س،  حمرتفات 

خالل �نتخابات خا�شة �أجرتها �لر�بطة موؤخرً�.
�لعاملي  �لبطولت  جمل�س  يف  ع�شو  تهلك  �أن  يذكر 
و   ،2010 منذ  �ملحرتفني  �لتن�س  لعبي  لر�بطة 
�لتن�س  لعبي  ل�شوؤون  �لناظمة  �لهيئة  هي  �لر�بطة 
تهلك  �شالح  ويعد  �لعامل.  �أنحاء  جميع  يف  �ملحرتفني 
و�خلليج  �لإمار�ت  دولة  م�شتوى  على  �شخ�شية  �أول 
�لبطولت  جمل�شي  ع�شوية  يف  تدخل  �لعربي  و�لوطن 
على  وحو�ر�ت  مناق�شات  يف  �شي�شارك  حيث  �لعاملية، 
تن�س  وم�شتقبل  قر�ر�ت  يف  للبت  �مل�شتويات  �أعلى 
�لتنفيذي  �لنائب  ماكلوكلني،  كومل  وقال  �ملحرتفني. 
معر�س  يف  �حلرة  دبي  �شوق  �إد�رة  جمل�س  لرئي�س 
دبي  �شوق  عن  “ بالنيابة  تهلك:  �نتخاب  على  تعليقه 

تهلك  �شالح  �إىل  �لتهاين  باأخل�س  �أتوجه  �حلرة، 
مبنا�شبة �نتخابه يف ع�شوية جمل�س �لبطولت �لعاملية 
�لتحرك  هذ�  ويعك�س  �لتن�س،  حمرتفات  لر�بطة 
�حلرة  دبي  �شوق  وبطولت  دبي  لـ  �لكبرية   �لأهمية 

للتن�س يف تعزيز ون�شر ريا�شة �لتن�س يف �ملنطقة.” 
و�أ�شاف ماكلوكلني: “�أ�شبح �شالح، منذ توليه من�شب 
11 عامًا،  مدير بطولت �شوق دبي �حلرة للتن�س قبل 
لر�بطة  �لعاملية  �لبطولت  ودخوله يف ع�شوية جمل�س 
ر�ئعًا  �شفريً�  لحق،  وقت  يف  �ملحرتفني  �لتن�س  لعبي 
له  مثيل  ل  �لتز�مًا  و�أظهر  �حلرة،  دبي  ول�شوق  لدبي 
جتاه ريا�شة �لتن�س د�خل �لدولة وحول �لعامل. وخالل 
تلك �لفرتة مثل �شالح دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف حمافل �لتن�س �لدولية وباأدو�ر خمتلفة، ويعد فوزه 
يف  و�نتخابه  كبريً�،  �إجنازً�  زمالئه  بثقة  جمددً� 
�أن  يثبت  �لتن�س  حمرتفات  ر�بطة  جمل�س  ع�شوية 
هذه  خلدمة  وتفانيه  عمله  باأهمية  يوؤمن  �لتن�س  عامل 
�لريا�شة، ونحن جميعًا فخورين به.” يتاألف جمل�شي 
�لعاملية من ممثلني عن �لالعبني وبطولت  �لبطولت 

ق�شايا  عن  م�شوؤولني  وهما  �شو�ء،  حد  على  �لتن�س 
�للعبة  تتعلق مثاًل بجدول �لبطولت �ل�شنوي، وقو�نني 
و�ملكافاآت،  �ملالية،  و�جلو�ئز  و�أحكامها،  و�شروطها 
و�ملناف�شات  �جلديدة.  ومن �ملقرر �أن ينعقد �جتماعا 
و�ل�شيد�ت  �لرجال  لتن�س  �لعاملية  �لبطولت  جمل�شي 
��شرت�ليا  بطولة  مع  ليتز�من  باأ�شرت�ليا  ملبورن  يف 
�لأربعة  �لعاملية  �لبطولت  �إحدى  للتن�س،  �ملفتوحة 
 19 من  �لفرتة  تقام يف  �لتي  �شالم«  »جر�ند  �لكربى 

يناير1- فرب�ير 2015.
�لتن�س  بن�شاط يف عامل ريا�شة  تهلك  وي�شارك �شالح 
�حلرة يف  دبي  �شوق  عندما جنحت   1993 عام  منذ 
�لإمار�ت.  يف  �لرجال  لتن�س  دولية  بطولة  �أول  تنظيم 
�ملزمع  للتن�س  �حلرة  دبي  �شوق  بطولت  وت�شمل 
يف   2015 فرب�ير   15-28 من  �لفرتة  يف  �إقامتها 
�ل�شيد�ت  تن�س  بطولة  للتن�س،  �حلرة  دبي  �شوق  �شتاد 
فئة  من  �لرجال  تن�س  بطولة  تليها  برميري،  فئة  من 
500 نقطة. وي�شل جمموع جو�ئزها �ملالية �إىل �أكرث 

من 5 مليون دولر.
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ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
دبي  كاأ�س  بطولة  تد�شن  دبي،  حاكم  نائب  مكتوم  �آل 
�لعامل،  يف  بولو  بطولة  �أكرب  ر�بع   ،2015 �لذهبية 
للبولو  دبي  نادي  مالعب  على  �ل�شاد�شة  ن�شختها 
يناير   23 من  �عتبارً�  �لعربية،  باملر�بع  و�لفرو�شية 
مبناف�شات  فعالياتها  وتبد�أ  فرب�ير،   6 حتى  وت�شتمر 
باير  جوليو�س  كاأ�س  تعقبها  �لف�شية،  ماكالرين  كاأ�س 

�لذهبية يف �لفرتة من 23 فرب�ير �ىل 13 مار�س.
وت�شارك يف �لبطولة ع�شرة فرق، هي �لإمار�ت �لذي 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بنت  ميثاء  �ل�شيخة  �شمو  تقوده 
بن  فالح  �ل�شيخ  �شمو  بقيادة  غنتوت  وفريق  مكتوم، 
حممد  بقيادة  باير  جوليو�س  وفريق  نهيان،  �آل  ز�يد 
�حلبتور  باير  جوليو�س  فريق  �ىل  و�شيتحول  �حلبتور، 
دري  �بن  وفريق  �لذهبية،  باير  جوليو�س  كاأ�س  يف 
ر��شد  بقيادة  مهرة  وفريق  دري،  بن  �شعيد  بقيادة 
�ليبهوين،  فار�س  بقيادة  �أبوظبي  وفريق  �حلبتور، 

كا�س دبي الذهبية للبولو “بطولة دبي  املفتوحة”

رابع اأكرب بطولة يف الع�مل تد�شن ن�شخته� ال�ش�د�شة

عمرو  �ل�شعودي  �لعمال  رجل  بقيادة  زيد�ن  وفريق 
ر��شد  بقيادة   1 دبي  بامل  ديزرت  وفريق  زيد�ن، 
طارق  بقيادة   2 دبي  بامل  ديزرت  وفريق  �لبو�ردي، 
�لعمال  رجل  بقيادة  �دري�س  وفريق  �لبو�ردي، 

�دري�س. �ل�شعودي �شلطان 
دبي  كاأ�س  �ن  �لبطولة  موؤ�ش�س  �حلبتور  حممد  وقال 
و�ن هذه  كل عام،  �لف�شل لالف�شل  ي�شري من  ��شبح 
�لبطولة �لتي حتمل �لن �أكرب عدد من “�لهانديكاب” 
يف �ل�شرق �لو�شط و�فريقيا و��شيا، كانت قد �نطلقت 
12 “هانديكاب” يف عام 2010، ثم �رتفع   - مع 10 
“هانديكاب”،   18 �ىل  �لأن  و�شلت  حتى  �لت�شنيف 
مكانًا  حجزت  دبي  �ن  على  يوؤكد  ذلك  �ن  م�شيفا 
رفيعًا على خريطة �لبولو �لعاملية. �حلبتور �أكد خالل 
�ملوؤمتر �ل�شحفي لعالن تفا�شيل �لبطولة، �أنه يتوقع 
تناف�س قوي بعد زيادة ت�شنيف �لبطولة، مع م�شاركة 

لعبني على م�شتوى عايل من �لت�شنيف.   

تكرمي عاملي ملحمد احلبتور
مبنحه  �حلبتور  حممد  �لعاملي”  �لبولو  “دوري  كرم 
ريا�شة  دعم  يف  �مل�شتمر  لدوره  تقديرية  جائزة 
�لبولو وم�شاهمته يف تعزيز هذه �لريا�شة د�خل دولة 

�لإمار�ت،
كل  جتد  ظلت  �لتي  للبولو،  �لذهبية  دبي  كاأ�س  وتعد 
�أكرب  ر�بع  �حلبتور،  حممد  من  و�لرعاية  �لدعم 
�لرجنتني  بطولت  بعد  �لعامل  يف  نوعها  من  بطولة 
ترتقي  وظلت  �ملتحدة،  و�ململكة  �ملتحدة  و�لوليات 
�مل�شطرد  �لنمو  مع  بالتز�من  جديدة  م�شتويات  �ىل 
تكت�شب  �ن  و��شتطاعت  دبي،  مدينة  ت�شجله  �لذي 
�شعبية كبرية ب�شرعة وحجزت لها مكانا على �ل�شاحة 
�لعاملية لريا�شة �لبولو، كما تعد �لبطولة هي �لوحيدة 
�لبولو  “دوري  من  دوليا  بها  و�ملعرتف  لها  �ملرخ�س 
2012 ، ومت رفع م�شتوى �ملناف�شة  �لعاملي” منذ عام 

للعام �لثاين على �لتو�يل.

بولو

“جوليو�ض باير” راعيًا للكاأ�ض الذهبية 

�مل�شرفية  باير”  “جوليو�س  جمموعة  �أعلنت 
دبي  كاأ�س  لبطولة  رعايتها  �خلا�شة  �ل�شوي�شرية 
“ر�بع �أكرب بطولة بولو يف   2015 �لذهبي هذ� �لعام 
�ل�شيخ  �شمو  من  برعاية كرمية  �لعامل” و�لتي حتظى 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي.

بنك  فيها  يرعى  �لتي  �لوىل  �ملرة  لي�شت  وهذه 
�شبق  بل  �لمار�ت  يف  ريا�شيًا  حدثًا  باير  جوليو�س 
 2013 عام  �ل�شو�طئ  لبولو  دبي  كاأ�س  رعاية  له 
-،2014 وحتدي كارتييه للبولو يف دبي خالل �لفرتة 

من 2010 �إىل 2012 . 
موؤ�ش�س  �لإمار�تي حممد �حلبتور  �لأعمال  ووقع رجل 
دبي  كاأ�س  ل�شل�شلة  �ملنظمة  �للجنة  ورئي�س  �لبطولة 
يف  و�مل�شاركة  �لذهبي  للكاأ�س  �لرعاية  عقد  �لذهبي، 
د�نييل  مع  �لكاأ�س  هذ�  خالل  �حلبتور  فريق  رعاية 
�لبحر  �شرق  يف  باير  جوليو�س  بنك  رئي�س  �شافاري 

�لأبي�س �ملتو�شط و�ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا .
�للجنة  رئي�س  �حلبتور  حممد  �أعرب  �لتوقيع  وعقب 
�شعادته  عن  �لذهبي  دبي  كاأ�س  ل�شل�شلة  �ملنظمة 
يف  م�شاركتهم  قوية  فريق  ع�شرة  بتاأكيد  �لغامرة 
ع�شاق  قبلة  �أ�شبحت  �لتي  للكاأ�س  �ل�شاد�شة  �لن�شخة 
متتاز  �لتي  �لفرتة  هذه  يف  �لعامل  يف  �للعبة  وحمبي 
فيها دبي بطق�س ر�ئع رغم �ملوجه �لباردة �لتي جتتاح 
بال�شر�كة  �شعادته  عن  �أعرب  كما  و�لعامل  �ملنطقة 

دانييل �سافاري و محمد احلبتور و �سيزار جينازر و كارل هامر 

�جلديدة ملجموعة جوليو�س باير �مل�شرفية �لر�ئدة.
بهذه  �شعادته  عن  �شافاري  د�نييل  عرب  جانبه  من 
�شل�شلة  مع  ب�شر�كتنا  فخورون  “نحن  وقال:  �لرعاية 
مع  يتما�شى  وهو   2015 للبولو  �لذهبي  دبي  كاأ�س 
�لأمد  طويل  �لتز�منا  ويرتجم  �لبنك  ��شرت�تيجية 

باعتبارنا  �ملجتمعية  �لأن�شطة  ودعم  �لإمار�ت  لدولة 
جمموعة م�شرفية ر�ئدة باملنطقة و�لعامل خا�شة و�أن 
ر�بطة  مع  و�جلودة  �لتميز  يف  ناجحة  �شر�كة  لدينا 
مع  و�شر�كة  عامًا   125 لنحو  متتد  �لبولو  حمرتيف 

�ل�شوق �لمار�تية تنمو با�شطر�د”.

تكرمي دوري البولو العاملي ملحمد احلبتور
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GHANTOOT ADCB DESERT PALM 2
HH. Sheikh Falah Bin Zayed Al Nahyan 0 Tarik Al Bwardi 1

Nasser al Shamsi    1 Tom Brodie 2
Horacio Fernandez Llorente                  5 Diego Cavanagh  8
Clemente zavaleta       6 Matías torres Zavaleta 7
Rodrigo Rueda   / Gonzalo Garcia del rio 6 HCP 18

HCP 18

BIN DRAI POLO
ABU DHABI POLO Saeed Bin Drai 0

Faris  Al Yabhouni 0 Agustin Canale 6
Alfredo Capela 7 Manuel Fernandez Llorente 6
Hugo Barabuchi  6 Raul Laplacette 6
Felipe Eduardo Martinez Ferairo 4 HCP 18

HCP 17

MAHRA POLO
Julius Baer Team by HABTOOR POLO Rashid Al  Habtoor 0

Mohammed Al Habtoor 0 Guy gibrat 5
Santiago Cernadas 6 Marcos Araya 7
Martin Iturrazpe 6 Ignacio Gonzalez 6
Guillermo Cuitino 6 HCP 18

HCP 18

UAE POLO TEAM
ZEDAN POLO

Amr Zedan 0
Martin Gandara 4 Lucas Monterverde 9
Facundo Fernandez LLorente 4 Santiago Stirling 5
Pablo Mc Donough 10 Nacho Acuña 4

HCP 18 HCP 18

DESERT PALM 1 EDREES
Rashid Al Bwardi 2 Sultan Edrees 0
Martin Valent 4 Jota Chavanne 5
Facundo Castagnola 6 Tito Ruiz Guinazu 7
Santiago Laborde 6 Pierre Henri N'Goumou 6

HCP 18 HCP 18

HH Sheikha Maitha Bint Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum 0
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مب�ساركة ميثاء بنت محمد

االأمري ه�ري يقود فريق “�شينتيبيل” للفوز ب�لك�أ�س

بولو

رئي�س  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  فالح  �ل�شيخ  �شمو  برعاية 
�لأمري  و�لبولو، ومب�شاركة  ل�شباق �خليل  نادي غنتوت 
ميثاء  �ل�شيخة  و�شمو  بريطانيا،  هاري جنل ويل عهد 
�شلطان  �ل�شيخ  توج  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بنت 
بن فالح بن ز�يد �آل نهيان، وبح�شور �ل�شيخ ذياب بن 
خليفة بن حمد�ن �آل نهيان، و�لأمري بريينج�شي�شو من 
�ملبار�ة  بكاأ�س  هانت�شمان«  »�شينتيبيل  فريق  لي�شوتو، 
ل�شباق  غنتوت  نادي  ملعب  على  جرت  �لتي  �خلريية 
ريجز   �شانت  فريق  على  فوزه  بعد  و�لبولو،  �خليل 

 .5-4
�شلطان  �ل�شيخ  جانب  �إىل  �لحتفالية،  هذه  و�شهد 
ذياب  �ل�شيخ  من  كل  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  فالح  بن 
حوفان  بن  و�شعيد  نهيان،  �آل  حمد�ن  بن  خليفة  بن 
غنتوت،  نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �ملن�شوري، 
�لنادي  ومدير  �ليبهوين،  �لإد�رة مطر  وع�شو جمل�س 

ملجل�س  �لعام  �لأمني  �لعو�ين  وعارف  �لنعيمي،  �أحمد 
رئي�س  نائب  �لزرعوين  وعادل  �لريا�شي،  �أبوظبي 
�حتاد �لغولف، وع�شو �لحتاد خلفان �لكعبي، وممثلو 
من  و�لعديد  للحدث،  �لر�عية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
�لدبلوما�شي و�مل�شوؤولني �ملهتمني بهذه  �ل�شلك  �أع�شاء 
تع�شق  �لتي  �لغفرية  �جلماهري  جانب  �إىل  �لريا�شة، 

�مللوك.  ريا�شة 
�أ�ش�شها  �لتي  �خلريية،  “�شينتيبيل”  جمعية  وتعمل 
�لتربعات  جمع  على  �شي�شو،  و�لأمري  هاري  �لأمري 
يعانون  �لذين  لالأطفال  و�ل�شحة  �لتعليم  ملبادر�ت 
�ملكت�شبة  �ملناعة  نق�س  بوباء  و�ملتاأثرين  �لفقر 
و�أقيمت  �أفريقيا،  جنوب  يف  لي�شوتو  يف  )�لإيدز( 
جرينويت�س  نادي  يف  �لبطولة  من  �ملا�شية  �لن�شخة 
�ملبار�ة  يف  �لأمريكية.  �ملتحدة  �لوليات  يف  للبولو 
حقق  �لرئي�شة،  �ملبار�ة  �شبقت  �لتي  �ل�شتعر��شية 

فريق غنتوت �لفوز على فريق �حلبتور 8 - 7.
تتويج فريق �سينتيبيل

نهيان  �آل  ز�يد  بن  فالح  بن  �شلطان  �ل�شيخ  قام 
�شينتيبيل  لفريق  �لتذكارية  و�لهد�يا  �لكاأ�س  بتقدمي 
بن دري،  و�شعيد  �لأمري هاري،  �لالعبني،  �ملكون من 
برو�شك،  و�لأرجنتيني مايكلون  وعبد�هلل بن د�شمال، 
وقدم �لهد�يا �لتذكارية لفريق �شانت ريجز �لو�شيف، 
�ل�شيخة ميثاء بنت حممد  و�ملكون من �لالعبني �شمو 
و�ل�شعودي  �حلبتور،  وحممد  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
مت  كما  نوفارز.  نا�شو  و�لأرجنتيني  زيد�ن،  عمرو 
�ل�شتعر��شية  �ملبار�ة  بكاأ�س  غنتوت  فريق  تتويج 
�ليبهوين،  فار�س  �لفار�س  بقيادة  �لتذكارية  بالهد�يا 
�أدلوفو  و�ملحرتفان  �ل�شام�شي،  نا�شر  �لالعبون  ومعه 
بالهد�يا،  �حلبتور  فريق  تكرمي  �أي�شًا  ومت  وز�فيلتا، 
�أحمد �حلبتور وحممد �حلبتور  و�لذي مثله �لالعبون 

وحبتور �حلبتور، ومعهم �لالعب ديجرموكونيلي.
مباراة مثرية لفريق �سينتيبيل 

مبار�ة  بعد  �لفوز  �نتز�ع  �شينتيبيل  فريق  ��شتطاع 
مثرية �شهدت �أحد�ثًا متقلبة، حب�شت �أنفا�س �جلميع، 
4، وجاء �ل�شوط   -  5 متفوقًا على فريق �شانت ريجز 
�أهد�ف  �فتتح  عندما  �لفائز  �لفريق  مل�شلحة  �لأول 
�لثاين،  �ل�شوط  بد�ية  ومع  هاري.  �لأمري  �ملبار�ة 
�شانت  لفريق  �لتعادل  نوفاروز  نا�شو  �لالعب  �أدرك 
ريجز، لريد عبد�هلل بن د�شمال عليه بالهدف �لثاين 
لفريق �شينتيبيل، ومن ثم يدرك �لالعب نا�شو �لهدف 
�لتقدم  �لأمري هاري من جديد  ليعيد  �لثاين لفريقه، 
بنهاية  بعيدة  م�شافة  ومن  جميل،  بهدف  لفريقه 
�ل�شوط 3 - 2 لفريق �شينتيبيل. ود�نت �أف�شلية �لأد�ء 
بت�شجيله  �لفائز  للفريق  �لثالث  �ل�شوط  يف  و�لنتيجة 
طريق  عن  هدف  مقابل  مالكومل  طريق  عن  هدفني 
لينتهي  ريجز،  �شانت  لفريقها  ميثاء  �ل�شيخة  �شمو 
3 ل�شالح فريق �شينتيبيل. و�أمام   - �ل�شوط بنتيجة 5 
فريق  ن�شط  باملبار�ة،  �ملبكر  �لفائز  �لفريق  �طمئنان 
له  �لثالث  �لهدف  نا�شو  لعبه  لي�شجل  ريجز  �شانت 
كونز�لو  �ملبار�ة  حكما  ليعلن  لفريقه،  �لأخري  و�لر�بع 

.4  - ور�مريو فوز فريق �شينتيبيل بنتيجة 5 

غنتوت يفوز باملباراة ال�ستعرا�سية
يف �ملبار�ة �ل�شتعر��شية �لتي �ت�شمت بالإثارة و�لندية 
رغم  �لفريقني،  بني  �لأربعة  �أ�شو�طها  نتيجة  وتقّلب 
بهدف  �حلبتور  فريق  مل�شلحة  بد�ياتها  يف  �لتقدم 
نظيف يف �ل�شوط �لأول، ليقود بعدها فار�س �ليبهوين 
فريق  مالحقة  رغم  تدريجيًا  للتقدم  غنتوت  فريق 
وتقدمه  مرة  من  �أكرث  �لتعادل  و�إدر�كه  له،  �حلبتور 
�ل�شوط  لي�شهد   ،5  -  6 بنتيجة  �لثالث  �ل�شوط  بنهاية 
 3 لفريق غنتوت، م�شجاًل  �ل�شحوة من جديد  �لر�بع 
ليعلن يف  �أهد�ف مقابل هدف وحيد لفريق �حلبتور، 

نهاية �ملبار�ة فوز غنتوت بنتيجة 8 - 7.
نادي غنتوت يفتح �سفحة جديدة مع 

موؤ�س�سة “�سينتيبيل”
ر�شالته  �شمن  �لفعالية  لهذه  �لنادي  ��شت�شافة  تاأتي 
�لبولو يف  ريا�شة  و�أعالها يف  �مل�شتويات  �أرفع  بتقدمي 
�لكبرية  �ملكانة  �ل�شت�شافة  وتوؤكد  باأ�شرها،  �ملنطقة 
هذه  يف  معروفة  عالمة  لي�شبح  �أهلته  �لتي  للنادي 

�للعبة �لر�ئجة خارج حدود دولتنا. 
فعالياته  �أوىل  �لنادي  يد�شن  �ل�شت�شافة،  وبهذه 
من  �أن�شئت  �لتي  “�شينتيبيل”  موؤ�ش�شة  ل�شالح 
عام  يف  بريينج�شي�شو  و�لأمري  هاري  �لأمري  قبل 

حظًا  �لأقل  �لأطفال  دعم  �إىل  وتهدف   ،2010
منهم  وكثري  �أفريقيا،  جنوب  يف  لي�شوتو  يف  ورعاية 
�ملناعة  نق�س  وفريو�س  �ملدقع  �لفقر  �شحايا  من 
�ملن�شرم  �لعام  مبار�ة  وكانت  )�لإيدز(.  �ملكت�شبة 
�لوليات  يف  للبولو  جرينويت�س  نادي  يف  �أقيمت  �لتي 
�لأمري  فريق  تتويج  �شهدت  قد  �لأمريكية،  �ملتحدة 
هاري بالفوز، مب�شاركة كوكبة من �لالعبني �لآخرين 
�لذين �شاركو� يف قيادة �لفريق �لذهبي، وهم كون�شري 

ونات�س وفيقورز قائد �لفريق.
فقرات تراثية خالل الحتفالية

�لفقر�ت  من  �لعديد  �خلريية  �لتظاهرة  �شهدت 
�ل�شقور  �لرت�ثية،  �لعرو�س  خالل  من  و�لفعاليات 
حظيت  �لتي  �ملتنوعة  �لفقر�ت  وبع�س  و�جلمال 
�إىل  �لوجوه،  على  �لب�شمة  ور�شم  �جلميع  باإ�شعاد 
�شبقه  �لذي  �مل�شاركني،  �لالعبني  ��شتعر��س  جانب 
للمملكة  �لوطني  و�ل�شالم  للدولة  �لوطني  �ل�شالم 
توزيع  على  �ملنظمة  �للجنة  وحر�شت  �ملتحدة. 
�إىل  بالإ�شافة  هذ�  �حل�شور،  على  �لتذكارية  �لهد�يا 
�لفعاليات  و�ختتمت  و�ل�شيافة،  �ل�شتقبال  ح�شن 
و�ملدعوين  �حل�شور  لكبار  �ملو�شيقى  مع  ع�شاء  بحفل 

و�لالعبني. 

ميثاء بنت محمد و الأمري هاري اأثناء املباراة

تتويج الفريق الفائز
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ميثاء بنت محمد و الأمري هاري قبل انطالق املباراة
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بولو

توج فريق ديزرت بامل بلقب �لن�شخة �خلام�شة ع�شرة 
 2014- ملو�شم  للبولو  �لدولة  رئي�س  كاأ�س  لبطولة 
بنتيجة  �ل�شعودي  زيد�ن  فريق  تقلبه  بعد   ،2015
باإ�شتاد  �أقيمت  �لتي  �خلتامية  �ملبار�ة  يف    10/9
برعاية  غنتوت،  بنادي  للبولو  �لرئي�شي  ز�يد  �ل�شيخ 
نادي  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  فالح  �ل�شيخ  �شمو 

غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو. 
من  �ل�شاد�س  منذ  �نطلقت  �لتي  �لبطولة  ختام  و�شهد 
و�شعودية،  �مار�تية  فرق   10 مب�شاركة  �حلايل  يناير 
�آل  �شخبوط  بن  �شلطان  بن  خليفة  بن  حممد  �ل�شيخ 
نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  بن  طحنون  و�ل�شيخ  نهيان 
جمل�س  رئي�س  نائب  �ملن�شوري  حوفان  بن  و�شعيد 
�إد�رة نادي غنتوت و�حمد �لنعيمي مدير عام �لنادي 
و�لعديد من �ل�شخ�شيات و�ل�شيوف وجمهور غفري مل 

تاألفه مالعب نادي غنتوت  منذ ��شهاره.

ختام مثري لبطولة كاأ�س رئي�س الدولة للبولو

ديزرت ب�مل يتفوق على زيدان ويحتفط ب�للقب للع�م الث�ين

مباراة تكتيكية
بد�أت مر��شم حفل �خلتام بال�شالم �لوطني، ومن ثم 
��شو�طها  �متد�د  على  �ملثرية  �لتكتيكية  �ملبار�ة  بد�أت 
من  �لت�شجيل  بامل  ديزرت  فريق  و�فتتح  �خلم�س، 
�شربة جز�ء من 40 ياردة �شجل منها هد�ف �لفريق 
بعد  بامل  ديزرت  لفريق  �لول  �لهدف  �شانتياجو 
�لتكتل  نتيجة  تاأخر كثري�  و�لذي  بد�يتها  دقيقتني من 
�لدفاعي وطريقة رجل لرجل �لتي �عتمد عليها فريق 
فريق  لعب  خطورة  من  للحد  خا�شة  ب�شفة  ديزرت 
�مل�شنف  بابلو  �خلطري  �لرجنتيني  �ملحرتف  زيد�ن 
�لول يف �لبطولة بر�شيد )10 �جو�ل ( و�لذي �شجل 
3 من �شربات جز�ء مت�شدر� قائمة  6 �هد�ف منها 
�ل�شاب  بامل  ديزرت  فريق  قائد  وتناوب   . �لهد�فني 
وفاكندو  فالنت  ومارتني  و�شانتياجو  �لبو�ردي  ر��شد 
�شيطرته  بعد  وذلك  �لذهبي،  للفريق  �لت�شجيل  يف 

تر�شيحات  فيها  �ن�شبت  �لتي  �ملبار�ة  جمريات  على 
�لفذ  �لالعب  يقوده  �لذي  زيد�ن  لفريق  �خلرب�ء 
ديزرت  فريق  �أن  �إل  ماك،  بابلو  �خلطري  �لرجنتيني 
�لنتيجة  تعديل  �ملبار�ة  �وقات  من  كثري  بامل جنح يف 
ما  �شرعان  �شانتياجو  بهدف  ديزرت  فيها  تقدم  �لتي 
وكان  بابلو  �لرجنتيني  �خلطري  بهدف  زيد�ن  تعادل 
 3/2 2/2 ، �شرعان ما تقدم زيد�ن  �لتعادل حا�شر� 
يف  يدب  مل  �لياأ�س  �أن  �إل   ، �لثاين  �ل�شوط  يف  و5/2 
من  ليعود  �لثالث  �ل�شوط  يف  ديزرت  فريق  �شفوف 
7/7 يف نهاية �ل�شوط  جديد مقل�شا �لفارق بالتعادل 
�نتفا�شة يف �شفوف  �ل�شوط �خلام�س  و�شهد   . �لر�بع 
وقام  بامل�شوؤولية  �ح�شا�شه  بعد  بامل  ديزرت  فريق 
من  م�شتفيد�  زيد�ن  فريق  �مام  �ملنافذ  كل  باإغالق 
ليتقدم  �للعب  ملفاتيح  �ل�شارمة  و�لرقابة  �ملرتد�ت 
زيد�ن  فريق  �أن  �إل  و10/7   9/7 ثم   8/7 بامل 

طريق  عن  جديد  من  ليتحرك  �مل�شوؤولية  ��شت�شعر 
وقد   10/9 لت�شبح  �لفارق  ليقل�شا  وبابلو  مارتني 
��شتاأ�شدو� فريق ديزرت بامل بج�شارة يف خط �لدفاع 
للحفاظ علي فوزهم �ملثري بفارق �لهدف حتى �لنهاية 

ليتوجو� جهودهم بالفوز �لذهبي.
تتويج وتكرمي الفائزين

بن  خليفة  بن  حممد  �ل�شيخ  قام  �ملبار�ة  ختام  عقب 
حوفان  بن  و�شعيد  نهيان  �آل  �شخبوط  بن  �شلطان 
غنتوت  نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �ملن�شوري 
فريق  بتتويج  �لنادي  عام  مدير  �لنعيمي  و�حمد 
و�جلو�ئز  �لذهبي  �لبطولة  بكاأ�س  بامل  ديزرت 
�ملركز  كاأ�س  �ل�شعودي  زيد�ن  فريق  ونال  �لتذكارية 
وفقا  �مل�شاركة  �لفرق  كافة  �لتكرمي  و�شمل  �لثاين. 
�أبو  فريق  علي  دري  بن  فريق  فوز  بعد  �لعام  للرتتيب 
12/7 يف �ملبار�ة �لتي �شبقت �ملبار�ة �خلتامية  ظبي 
وحتى  �لثالث  من  �مل�شاركة  �لفرق  ترتيب  لتحديد 
�لبطولة  جنوم  تكرمي  بجانب  ترتيبها  ح�شب  �لثامن 
طاقم  �لتكرمي  و�شمل  و�ملحرتفني،  �ملو�طنني  من 

�حلكام �لرجنتيني �لدويل. 
و�شمل �لتكرمي �لذين �شاهمو� يف �جناح �لبطولة ويف 

مقدمتهم �شمو �ل�شيخة ميثاء بنت حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم قائدة فريق �لإمار�ت، تقديرً� مل�شاركة �شموها 
�لفرق  روؤ�شاء  �لتكرمي  و�شمل  �لغالية  �لبطولة  يف 
كما  للبطولة،  �لر�عية  و�ل�شركات  �جلهات  وكافه 
�شمل �لتكرمي بنك �بو ظبي �لتجاري وجمل�س �أبو ظبي 
للريا�شة  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  وبرنامج  �لريا�شي 
�لدوريات  �د�رة  ظبي  �أبو  و�شرطة  �لبدنية  و�للياقة 
وفندق  �ملظالت،  قفز  وفريق  دبي  و�شرطة  و�ملرور، 
�لكالب  وفرقة  لل�شيار�ت  وفيت  �لبحر  باب  فريمونت 

�لر�عية. �جلهات  من  �لبولي�شية » k9” وغريهم 
و�شعيد  �شخبوط  بن  خليفة  بن  حممد  �ل�شيخ  وت�شلم 
�آل  ز�يد  بن  فالح  �ل�شيخ  ل�شمو  لوحه  �ملن�شوري 
�لتي  حممد  لطيفة  �لمار�تية  �لفنانة  ر�شمتها  نهيان 
و�شمل  �خلتامي،  �حلفل  هام�س  على  معر�شا  نظمت 
�لتكرمي �أف�شل زي ن�شائي فيما مت �ل�شحب على جو�ئز 
و�لتكرمي  �لتتويج  مر��شم  وعقب  �ملجانية.  �لتذ�كر 
�نتقل �جلميع للم�شرح �لنيق �لذي �عد بجو�ر �مللعب 
�لذي  �لكبري  �ل�شاهر  �لفني  �حلفل  حل�شور  �لرئي�شي 
�حياه �لفنان حممد �ل�شامل، و�لذي �شمل حفل �لع�شاء 
�لذي �قيم بدعوة من �شركة �لب�شطي للتجارة �لعاملية 

م�شاهمة يف �جناح �حلفل �خلتامي للبطولة �لغالية.
 فقرات �سيقة يف اخلتام

�شهد �حلفل �خلتامي �لعديد من �لفقر�ت �لتي غطت 
على  ��شتملت  و�لتي  �لف�شيح  �لنادي  �شاحات  كافة 
�لعائلة،  �أفر�د  لكافة  �لرتفيهية  �لأن�شطة  من  �لعديد 
للريا�شة  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  برنامج  �شارك  كما 
�لتي  �لريا�شية  �ل�شالة  خالل  من  �لبدنية  و�للياقة 
�ملن�شة  �مام  للر�غبني  �لطلق  �لهو�ء  يف  �أعدها 
�لرئي�شية، و�شاركت �شرطة �أبوظبي باأحدث �ل�شيار�ت 
فقر�ت  �لبولي�شية  �لكالب  ق�شم  قدم  كما  �لمنية، 
فر�شان  وقدم  �جلمهور،  �عجاب  نالت  ��شتعر��شية 
�مل�شلحة  بالقو�ت  �جلوي  و�لدفاع  �جلوية  �لقو�ت 
��شتعر��س مثري خطف �لأ�شو�ء خالل �حلفل بجانب 

��شتعر��س فريق �ملظالت.
را�سد البواردي: �سعداء بالحتفاظ باللقب 
�لبطولة  بلقب  �لفائز  بامل  ديزرت  فريق  قائد  �أ�شاد   
بلقب  فريقه  باحتفاظ  �لبو�ردي  على  ر��شد  �ل�شاب 
�لبطولة �لأغلى على �لرغم من تعرث �لفريق يف �لدور 
�لتمهيدي بخ�شارته �أمام غنتوت، وقال:” �ملهم �لفوز 
بالكاأ�س  و�لحتفاظ  �لبطولة  ختام  يف  حتقق  �لذي 

محمد بن خليفة و �سعيد بن حوفان و اأحمد النعيمي اأثناء التتويج
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�نه  وخا�شة  �لمار�تي،  �لبولو  مو�شم  �شمن  �لغلى 
م�شاهري  من  �لعديد  ي�شم  فريق  ح�شاب  على  جاء 
�للعبة ومناف�س عنيد على هذ� �للقب �لغلى، وخا�شة 
للمبار�ة  وو�شل   ،2012 مو�شم  ن�شخة  لقب  حمل  �نه 
�لبو�ردي  و�أعرب  �ملا�شية”.  �لبطولة  يف  �لنهائية 
على  فر�غ  من  ياأتي  مل  �لذي  �لفوز  بهذ�  �شعادته  عن 
�لرغم من �حرت�مه لبقية �لفرق و�لتي بدورها �شعت 
جاهدة للفوز باأغلى �لكوؤو�س. و��شاف �لبو�ردي “ ما 
يعزز �شعادتنا جميعًا بان �لكاأ�س �لغالية حتط رحالها 
للمرة �لثانية على �لتو�يل مبعقل �لو�لد علي �لبو�ردي 
هدية  نقدمه  و�لذي  بامل  ديزرت  مبنتجع  وبالتحديد 
لر�عي  �ل�شكر  موجها  و�ختتم  وعرفان”.  وفاء 

ولكافة  نهيان  �آل  ز�يد  بن  فالح  �ل�شيخ  �شمو  �لبطولة 
وهناأ  به،  �لعاملني  ولكافة  غنتوت  بنادي  �لقائمني 
�لفريق  بروح  لعبو�  �لذين  �لالعبني  زمالئه  جميع 

�لو�حد حتى حتقق لقب �ملو�شم �لأغلى.
زيدان: احلظ مل يقف بجانبنا يف اخلتام

رئي�س  �ل�شعودي  زيد�ن  فريق  قائد  زيد�ن  عمرو  هناأ 
كاأ�س  بطولة  بلقب  بفوزه  بامل  ديزرت  فريق  و�أع�شاء 
وقال  ع�شرة.  �خلام�شة  بن�شختها  للبولو  �لدولة  رئي�س 
يف  جاءت  �لبطولة  يف  للفريق  �لأوىل  �خل�شارة  بان 
�لنهائية �مام مناف�س قوي مثل فريق ديزرت  �ملبار�ة 
بامل، وقال �ن هذه �لهزمية �لتي تعر�س لها فريقه من 
معظم  م�شو�ر  ر�فقت  �لتي  �لكثرية  �لبطولة  مفاجاآت 

متثلت  ��شباب  لعدة  �خل�شارة  زيد�ن  و�رجع  �لفرق.  
للمبار�ة  بعد عودته  بتخلي �حلظ عن فريقه وخا�شة 
تكن  �لتحكيمية مل  �لقر�ر�ت  بع�س  �ن  و�لثانية  بقوة، 
�شائبة ولكنه بنف�س �لوقت ل يعلق هذه �خل�شارة عن 
�لتوفيق  �لتحكيم بدرجة كبرية، هذ� �ىل جانب عدم 
يف �لو�شول للمرمى بال�شكل �ملن�شود، لكن قائد فريق 
زيد�ن �أعرب يف �لنهاية عن ر�شاه على م�شتوى فريقه 
يف �لبطولة �لتي يعترب فيها �لكل فائز و�عتربها جيدة 
بطولت  بقية  يف  للم�شاركة  مهمة  حمطة  ومتثل  جدً� 
من  �حلايل  �ل�شهر  نهاية  �لمار�ت  يف  �لبولو  مو�شم 
وبطولة  و�لف�شية  �لذهبية  دبي  كاأ�س  بطولة  خالل 

�لمار�ت �ملفتوحة �لتي ينظمها نادي غنتوت .

محمد بن خليفة يتوج البواردي بح�سور �سعيد بن حوفان و اأحمد النعيمي
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للبولو  غنتوت  بطولة  بلقب  �حلبتور  مهرة  فريق  توج 
�لتي نظمها �لنادي مبالعبه على مد�ر �أ�شبوع برعاية 
نادي  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  فالح  �ل�شيخ  �شمو 
تاأ�شي�س  و�لبولو مبنا�شبة ذكري  ل�شباق �خليل  غنتوت 
عامًا   20 ومرور  و�لبولو  �خليل  ل�شباق  غنتوت  نادي 
على �إ�شهار �لنادي تز�منًا مع �حتفالت �لبالد باليوم 
باللقب  �حلبتور  مهرة  تتويج  وجاء   ،43 �لـ  �لوطني 
بالهدف  �لأر�س  �شاحب  غنتوت  فريق  على  فوزه  بعد 
�لذهبي 5-6، يف �ملبار�ة �لنهائية �لتي �أقيمت مبلعب 
�خلام�س  �ل�شوط  �إىل  �لفريقان  �حتكم  بعدما  �لنادي 

بعد �نتهاء �لأ�شو�ط �لأربعة بالتعادل 5-5.
رئي�س  نائب  �ملن�شوري،  حوفان  بن  �شعيد  وقام 
غنتوت،  نادي  عام  مدير  �لنعيمي،  و�أحمد  �لنادي، 
�حلبتور  مهرة  فريق  بتتويج  �حتفالية  فرحة  و�شط 
على  غنتوت  لعبو  وح�شل  و�لكوؤو�س،  بامليد�ليات 
�مليد�ليات �لف�شية، وفريق بن دري على �ملركز �لثالث 

مبنا�سبة الذكرى الــ 20 لتاأ�سي�س نادي غنتوت للبولو

فريق مهرة احلبتور يتفوق على غنتوت ب�لهدف الذهبي

بعد فوزه على فريق “لدكتور �أ. رينو” و�شمل �لتكرمي 
�ملبار�ة  جنوم  �أف�شل  تكرمي  مت  كما  �حلكام،  طاقم 
�ملبار�ة. يف  خيل  و�أف�شل  و�ملحرتفني،  �ملو�طنني  من 
و�شمل �لتكرمي �جلهات �لتي �شاهمت يف دعم م�شرية 
�لت�شعينات  �لنادي و�لأفر�د �لذين و�كبو� م�شريته يف 
�مل�شلحة،  و�لقو�ت  �لريا�شي،  �أبوظبي  جمل�س  بجانب 
و�شرطة �أبوظبي ونادي تر�ث �لإمار�ت، وفندق ق�شر 
�لذي  �لنادي  وموظفي  �لطبية  و�جلهات  �لمار�ت 
بالهد�يا  �لت�شعينات  يف  �لنادي  �نطالقة  عا�شرو� 

للمنا�شبة.  تخليد�  �لتذكارية 
بدخول  بد�أت  فقد  �لنهائية،  للمبار�ة  بالعودة 
وهم  �خليالة  يتقدمهم  �حلكام  وطاقم  �لفريقني 
عزف  ثم  غنتوت،  نادي  وعلم  �لدولة  علم  يحملون 
بح�شور  �حلفل  فعاليات  ببدء  �إيذ�نا  �لوطني  �لن�شيد 
�لدبلوما�شي  �ل�شلك  �لنادي ورجال  عدد من م�شوؤويل 

ورعاة �لحتفال وجمهور غفري من ع�شاق �لبولو. 

وخطف فريق غنتوت �شربة �لبد�ية وجنح يف �لتقدم 
يف �ل�شوط �لأول بهديف لعبه ر�مريو ز�فاليتا، �إل �أن 
من  �لأخرية  �للحظات  يف  جنح  �حلبتور  مهرة  فريق 
بهدف   ،2-1 �إىل  �لنتيجة  تعديل  يف  �لأول  �ل�شوط 
�ل�شوط  بد�ية  مع  غنتوت  وعاد  ميجيو�س.  �شيجندو 
جديد،  من  �حلبتور  مهرة  ويرد   3-1 للتقدم  �لثاين 
�لثالث  �ل�شوط  وينتهي   ،4-3 �إىل  �لنتيجة  وت�شل 
4-4. يحقق مهرة �حلبتور �ملفاجاأة ويتقدم  بالتعادل 
يف  غنتوت  وينجح   ،5-4 و�لأخري  �لر�بع  �ل�شوط  يف 
تفلح  ومل   ،5-5 �لتعادل  نقطة  �إىل  باملبار�ة  �لعودة 
بت�شجيل  �ملبار�ة  ح�شم  يف  �لفريقني  لعبي  جهود 
�حلا�شم  �ل�شوط  �إىل  �ملو�جهة  وتتجه  �أهد�ف،  �أية 
مهرة  لفريق  �لذهبي  �لفوز  هدف  ميجيو�س  �شيجندو 
�حلبتور من كرة مرتدة، ويفوز باملبار�ة و�للقب. مثل 
كافانا�س،  و�شبجندو  �حلبتور  ر��شد  �لبطل  �لفريق 

�أرياتي. ونيكول�س بيرت��شي وتوما�س 

فريق بن دري يفوز بالربونزية
�حتل  و�لر�بع،  �لثالث  �ملركزين  حتديد  مبار�ة  يف 
بامليد�لية  و�لفوز  �لثالث  �ملركز  دري  بن  فريق 
�لربونزية بفوزه علي فريق “�لدكتور �أ. رينو” �لر�بع 
تيم  �لدويل  �حلكم  �ملبار�تني  �أد�ر   ،10-8 بنتيجة 
�لنادي  �أقام  �خلتام  وعقب  �مل�شاعد.  و�لطاقم  كيتي 
�لرت�ثية  باخليمة  للح�شور  فني  وحفل  ع�شاء  حفل 
و�للعاب  �لحتفالية  �لفقر�ت  من  �لعديد  تخلله 
�ملجانية  �لتذ�كر  على  �جلو�ئز  على  و�ل�شحب  �لنارية 
�للجنة  قامت  كما  �حل�شور،  على  توزيعها  مت  �لتي 

�لفنية �ملكلفة باختيار �أجمل زي ن�شائي. 
املن�سوري: النادي اأ�سهم يف خلق 

قاعدة كبرية من الالعبني املواطنني
�أ�شاد �شعيد بن حوفان �ملن�شوري، نائب رئي�س جمل�س 
فالح  �ل�شيخ  �شمو  ودعم  برعاية  غنتوت  نادي  �إد�رة 

ل�شباق �خليل  نادي غنتوت  نهيان، رئي�س  �آل  ز�يد  بن 
يف  �شاهم  مما  �إ�شهاره،  منذ  �لنادي  مل�شرية  و�لبولو، 
و�ملنطقة،  �لدولة  م�شتوى  على  �للعبة  قاعدة  �ت�شاع 
قاعدة  خلق  يف  �أ�شهم  �لنادي  �إ�شهار  �أن  موؤكد� 
�لتي  �للعبة  جمال  يف  �ملو�طنني  �لالعبني  من  كبرية 
و�أ�شاف:  �ملجتمعية.  �لنجاحات  من  �لكثري  �أفرزت 
�شمو  لتوجيهات  ترجمه  �لر�ئعة  �لحتفالية  جاءت 
�لر�شمية  �جلهات  من  كبرية  م�شاركة  وو�شط  �لنادي 
�ل�شكر  ��شتحقت  �لتي  و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�شركات 
�لنادي  �حتفالت  يف  وم�شاهمتها  مل�شاركتها  و�لتقدير 

�لتي متثل مرحلة جديدة يف م�شو�ر �لنادي �لعريق. 
را�سد احلبتور: البطولة تك�سف عن مو�سم 

قوي
�حلبتور  مهرة  فريق  كابنت  �حلبتور،  ر��شد  �أعرب 
بانتز�ع  �لكبرية  �شعادته  عن  �لبطولة  بلقب  �لفائز 

غنتوت  نادي  �إد�رة  “نهنئ  وقال:  �لحتفالية،  لقب 
تاأ�شي�س  على  عاما   20 مرور  بذكرى  باحتفالها 
�شو�ء  ر�ئعة،  عائلية  �أجو�ء  يف  جاء  و�لذي  �لنادي، 
كبريً�  عددً�  �شمت  �لتي  �مل�شاركة  �لأربعة  �لفرق  من 
�جلمهور  �أو  و�ملو�طنني،  �ملحرتفني  �لالعبني  من 
�لنهائية،  حتى  �ملباريات  متابعة  على  حر�س  �لذي 
�حتفالية  �ملنا�شبة  �لنادي يف جعل  �إد�رة  وقد جنحت 
للمبار�ة  �لعودة  يف  جنح  “فريقنا  و�أ�شاف:  كبرية”. 
رغم تقدم فريق غنتوت يف �لبد�ية، وكانت هناك ثقة 
من جانب �لالعبني يف �إدر�ك �لتعادل 5-5 و�لو�شول 
جنحنا  دقيقة  من  �أقل  وبعد  �خلام�س،  �ل�شوط  �إىل 
�ملبار�ة  �شيناريو  ولعل  �لذهبي،  بالهدف  �لفوز  يف 
�لنهائية،  �ملبار�ة  �إىل  للو�شول  �لفريقني  �أحقية  يوؤكد 
للفريقني،  �لفني  �مل�شتوى  تقارب  على  تاأكيد  �أنه  كما 

و�أي�شا �رتفاع �مل�شتوى. 

�سعيد بن حوفان و اأحمد النعيمي يتوجان فريق مهرة احلبتور
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Polo

In a defensively oriented final, Piaget 

(Marc Ganzi, Jeff hall and Nic Roldan) 

eked out a 43- win over team U. S. Polo 

Assn (Grant Ganzi, Brandon Phillips 

and Tommy Biddle)  in the final of 

the 2014 Piaget World Snow Polo 

Championship at Rio Grande Park in 

Aspen, Colorado.

The opening chukker was all Piaget 

with Nic Roldan scoring once from 

the field and once on a penalty 

conversion.  The U.S. Polo Assn. was 

unable to break thru the Piaget 

defenses and trailed 20- after the first 

chukker.

Tommy Biddle scored the first goal 

Piaget holds on to defeat U.S. Assn. 
in Aspen Snow final

of the game in the opening minutes 

of the second period, converting a 

penalty shot to get the U.S. Polo Assn. 

on the scoreboard, 21-.  Biddle added 

the tying goal as the U.S. Polo Assn. 

flexed their defensive muscles to end 

the first half all even at 22-.

Goals continued to be hard to come 

by in third chukker play.  Jeff Hall 

scored the only goal of the period on 

a penalty shot as Piaget galloped out 

to a narrow 32- advantage.  

Grant Ganzi tied it in the fourth with 

his first goal of the day, 33-.  With Piaget 

pressing the attack, a U.S. Polo Assn. 

foul sent Hall to the penalty line where 

he converted the shot for what would 

be the final goal of the day.  As the final 

horn sounded, Piaget celebrated their 

43- win and the 2014 Piaget World 

Snow Polo Championship.

Hall and Roldan scored two goals 

apiece for the win.  Biddle led the 

U.S. Polo Assn. attack with two goals.  

Grant Ganzi scored a single goal in the 

loss.

Audi 11, Flex Jet 8

Audi (Melissa Ganzi, Kris Kampsen 

and Roberto Gonzalez) scored an 

impressive 118- win over Flex Jet 

(Tommy Kato, Martin Pepa and Luis 

Escobar) in spite of the fact that 

veteran Juan Bollini had to be replaced 

by Roberto Gonzalez at the eleventh 

hour. Luis Escobar opened the scoring 

in the battle for third place on a goal 

from the field, but the 10- Flex Jet 

lead would be short-lived.  Roberto 

Gonzalez tied it with a goal from 

the field while consecutive penalty 

conversions from Kris Kampsen had 

Audi in front by two goals, 31-.  Audi 

team captain Melissa Ganzi scored the 

final goal of the chukker as Audi rode 

off the field with a 41- lead.

Kampsen added two more penalty 

goals in the third and teammate 

Gonzalez tallied his second score 

of the game as Audi stretched their 

lead to five goals, 72-.  Tommy Kato 

converted a penalty shot for Flex Jet 

to end the first half.

A determined Flex Jet effort I the 

third period resulted in three goals 

as Martin Pepa scored twice and 

teammate Escobar added a goal from 

the field.  Audi continued to press 

their attack with Gonzalez and Melissa 

Ganzi adding single goals.  With one 

chukker left to play Audi remained in 

the lead, 95-.

Escobar opened the final chukker 

with a goal from the field, 96-, with 

Kampsen responding with a goal 

for Audi, 106-.  Pepa’s third goal of 

the game cut the Audi lead to three 

goals, 107-.  Melissa Ganzi scored her 

third goal of the game as the Audi 

lead grew to four goals, 117-.  Escobar 

tried to rally the Flex Jet team with 

his fourth goal of the day, but the day 

belonged to Audi as they rode off with 

the 118- win.

Kampsen scored a game high five 

goals for Audi.  Melissa Ganzi and 

Gonzalez added three goals apiece for 

the third place finish.  Escobar’s four 

goals set the pace for Flex Jet on the 

day.  Pepa added three goals and Kato 

scored once in a losing effort.

The awards ceremonies followed the 

last game with Piaget’s Nic Roldan 

being named MVP for the second 

year in a row (he was named MVP last 

year when he led the St. Regis team 

to the title).  He was joined by Audi’s 

Kris Kampsen, MVP of the subsidiary 

final and Aspen Valley Polo Club’s 

Alejandro Novillo Astrada, MVP of the 

consolation match.

The eight-year-old grey mare Piaget 

(owned by Halo Polo and played by 

Marc Ganzi) received Best Playing 

Pony honors.
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 Jaeger-LeCoultre
celebrates Polo in Buenos Aires

On December 4th 2014, a couple 

days before the finals held, Jaeger-

LeCoultre strengthened its presence 

at the 121st Argentine Polo Open of 

Palermo while hosting an exclusive 

evening reception at Park Hyatt 

of Buenos Aires to celebrate and 

honor the spirit of polo.  Around 450 

guests attended the event including: 

Jaeger-LeCoultre polo ambassadors 

Clare Mountbatten, Marchioness of 

Milford Haven, Luke Tomlinson, and 

Eduardo Novillo Astrada, alongside 

photographer Astrid Muñoz.  Also 

present was the famed Eduardo 

Fagliano whose workshop, “Casa 

Fagliano”, is located in Buenos Aires 

and known throughout the world 

for its polo boots, fashioned with 

extraordinary concern for detail and 

worn by the world’s greatest players.

Jaeger-LeCoultre is very proud of 

being both the sponsor and official 

timekeeper of the 121st Argentine 

Polo Open of Palermo. 

During the three-week prestigious 

competition, the eight best teams 

in the world challenged each other 

on the field. This year La Dolfina won 

the finals against Ellerstina (1412-), 

achieving their second consecutive 

Triple Crown. 

An area devoted to the universe 

of the Manufacture and to polo 

welcomed spectators during the 

various matches, where Casa Fagliano 

also demonstrated its know-how in 

custom-made polo boot making. 

Since the birth of the Reverso in 1931, 

the ties uniting Jaeger-LeCoultre 

and polo have been consistently 

strengthened. 

Jaeger-LeCoultre has associated its 

name with the biggest international 

events, particularly in Argentina, 

where the brand has been supporting 

players and their teams through 

benefit gala dinners and charity 

polo events for more than ten years. 

Relationships established with players 

such as Eduardo Novillo Astrada, Luke 

Tomlinson and Clare Mountbatten, 

Marchioness of Milford Haven, all 

longstanding Jaeger-LeCoultre 

ambassadors, are living proof of the 

values Jaeger-LeCoultre shares with 

the world of polo

ENGLAND WINS WESTCHESTER CUP
11-IN OVERTIME, 12

Out-gunned and out-horsed, the 

United States polo team (Marc Ganzi, 

Polito Pieres, Nic Roldan and Mike 

Azzaro) led 87- at the end of the 

first half and forced the game into 

overtime, as they outscored England 

20- in the sixth chukker, before losing 

1211-. Playing an away game in 

international polo usually means that 

you will not be riding your horses, a 

distinct disadvantage in a game where 

the horse is considered to be as much 

as 80% of the game.  Additionally, the 

US team faced an English team of four 

professional players, ranging from six 

to eight goals, while the US took the 

field with amateur Marc Ganzi, who 

carries a 1-goal handicap, but until the 

final goal, it was anyone’s game.

The 26-goal US team received two 

goals by handicap from the 28-goal 

English foursome, but Mark Tomlinson 

scored the first goal of the game for 

England who trailed 21-.  Mike Azzaro 

scored on a beautifully delivered 

pass from Nic Roldan to extend the 

lead back to two goals, 31-.  James 

Beim accounted for the final goal of 

the opening chukker.  The US was in 

front, 32-. Goals from Beim and Mark 

Tomlinson had England in the lead 

in the second period, but Pieres got 

loose to score his first goal of the day.  

The score was all even at 44- going 

into the third chukker.

Polito Pieres took control of the game 

in the third chukker for the United 

States, scoring three consecutive 

goals, 74-, before a US foul interrupted 

the rhythm.  Luke Tomlinson converted 

the shot.  He and Beim added single 

goals to lock it up at 77-.  Nic Roldan 

scored the final goal of the chukker to 

give the US an 87- advantage at the 

end of the first half.

Polo
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In one of the most exciting games of 

the fall season at Grand Champions 

Polo Club Casablanca (Grant Ganzi, Kris 

Kampsen, Nic Roldan and Jeff Blake) 

fought their way to a 109- overtime 

win over Palm Beach Polo (Glenn 

Straub, Brandon Phillips, Jeff Hall and 

Tommy Biddle) in overtime to capture 

the 2014 USPA North American Cup.

Palm Beach Polo received two goals by 

handicap from the 20-goal Casablanca 

team and went up 30- following an 

early goal from Tommy Biddle.  Nic 

Roldan scored for Casablanca with 

less than a minute left in the chukker 

giving Palm Beach Polo the early lead, 

Casablanca scores in overtime
to win North American Cup

3 - 1.

Kris Kampsen scored a goal from 

the field at the 4:18 mark and added 

another on a penalty conversion with 

two minutes on the clock.  Palm Beach 

Polo was held scoreless with the 

chukker ending in a 3 - 3 tie.

Both defenses stepped it up in the third 

chukker with shots being deflected by 

astute defensive moves and others 

just missing the mark.  At the end of 

the first half the score remained even 

at 3 - 3.

Brandon Phillips opened the second 

half with a goal from the field that 

put Palm Beach Polo in the lead, 65-, 

but the rest of the period belonged 

to Kris Kampsen and Casablanca.  

Consecutive penalty conversions 

from Kampsen were followed by a 

goal from the field.  At the end of the 

chukker Casablanca found themselves 

on top, 6 - 4.

The two teams traded goals in the 

fifth.  Palm Beach Polo picked up single 

goals from Phillips and Jeff Hall to tie it 

at 6 - 6.  Casablanca took advantages 

of Palm Beach Polo fouls as Kampsen 

converted twice.  With one chukker 

left in regulation time Casablanca led, 

8 - 6.

Phillips cut the lead to a single goal,      

8 - 7 with just two minutes into the 

sixth period, but Casablanca answered 

back with a goal from Kampsen, 9 - 

7.  Phillips caught fire in the waning 

minutes of the period scoring twice 

and knotting the score at 99- for the 

final scores of the period and forcing a 

sudden-death overtime.

It didn’t take long for Casablanca to 

cash in on a Palm Beach Polo foul.  

With the Casablanca players attacking 

the Palm Beach Polo goal, the umpire’s 

whistle blew, awarding Casablanca 

another penalty opportunity.  

Kampsen took careful aim and drove 

the ball through the goalposts for the 

109- win and the 2014 USPA North 

American Cup title.

Kampsen led all scoring with nine 

goals (five on penalty shots).  Roldan 

scored once but was an integral part 

of the Casablanca attack and was 

named MVP.  Phillips scored five goals 

for Palm Beach Polo with single goals 

from Hall and Biddle. Palm Beach Polo 

also received two goals by handicap 

in the loss.

Jeff Hall’s six-year-old Chestnut mare, 

Texas Two Step, was honored as Best 

Playing Pony.

Polo
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Polo

La Dolfina wins Argentine Open and
nails their second consecutive Triple Crown win
La Dolfina (Adolfo Cambiaso, Pelon 

Stirling, Pablo MacDonough and Juan 

Martin Nero) racked up their second 

consecutive sweep of the Argentine 

high-goal season by defeating 

Ellerstina (Facundo Pieres, Gonzalito 

Pieres, Nico Pieres and Nachi du 

Plessis) 1412- in the final of the 2014 

Argentine Open Championship.

Recording their twenty-fourth 

consecutive high-goal win over the 

last two years, La Dolfina bowled 

over the competition in the Tortugas 

Open, the Hurlingham Open and the 

Argentine Open, equaling the back-

to-back Triple Crown wins won by the 

legendary Juan Carlos Harriott and his 

40-goal Coronel Suarez team in 1974 

and 1975.

The win was the fourteenth (tenth 

consecutive) final in 15 years for 

Cambiaso, with the win, equaling 

North Santa Fe and El Trébol in third 

place for most winning Palermo Open 

teams, with 8 titles.  Only Colonel 

Suárez (25 titles) and Hurlingham (15) 

have more.

La Dolfina and Ellerstina played evenly 

in the first two chukkers, tying it at 22- 

after the first and 44- after the second.  

Adolfo Cambiaso and Facundo Pieres 

were counted on to do the lion’s share 

of the scoring for the two sides and 

they didn’t disappoint.  

Pelon got the party started with the 

opening throw-in, finding himself on 

the receiving end of a pass that he 

carried down the field for the first goal 

of the game, 10-.  Adolfo Cambiaso 

scored La Dolfina’s second goal of the 

game with Facundo Pieres converting 

a pair of penalty goals for Ellerstina for 

the 22- score.

Cambiaso opened the second period 

with a goal from the field in the 

opening seconds of play.  Consecutive 

penalty goals from Facundo Pieres 

put Ellerstina in the lead, 43-.  Stirling 

closed out the chukker with his 

second goal of the game for the 44- 

deadlock.

Facundo Pieres added his fifth goal 

of the game in the third for a 54- 

advantage.  La Dolfina responded 

with a pair of penalty conversions of 

their own from Cambiaso, 65-, and 

ended the period with a goal from 

Juan Martin Nero that had La Dolfina 

in the lead by two goals, 75-.

Gonzalito Pieres scored from 60-yards 

out midway through the fourth, 

cutting the La Dolfina lead to a single 

goal, 76-, when their offense stalled.  

Ellerstina fouls sent Cambiaso to the 

penalty line late in the chukker with 

Cambiaso converting twice for a 96- 

halftime lead.

The two teams traded goals in the 

fifth with Cambiaso scoring on two 

penalty shots for goals.  Ellerstina 

answered back with a goal from the 

field from Nico Pieres and a penalty 

goal from Cambiaso.  The La Dolfina 

lead held at three goals, 118-.

Goals were hard to come by in the 

sixth.  Facundo Pieres scored his 

first goal from the field to cut the La 

Dolfina lead to two goals, 119-.  Stirling 

pushed the La Dolfina lead back to 

three goals, 129-, with his third goal of 

the match.

Facundo Pieres cut the La Dolfina 

lead back to two goals, 1210-, in the 

opening seconds of the seventh on a 

penalty goal, but Stirling responded 

with a goal less than a minute later, 

1310-.Cambiaso and Facundo Pieres 

traded penalty goals to end the 

chukker with La Dolfina holding on to 

the lead, 1411-.

There was no give-up in Ellerstina as 

they continued to press the attack in the 

final chukker.  Well executed Ellerstina 

efforts and attacks were followed by 

missed scoring opportunities as the 

La Dolfina defense held firm.  Facundo 

Pieres converted a short penalty shot 

at the 3:22 mark, but that would be 

the extent of the scoring on the day as 

La Dolfina rode off the field with the 

1412- win. 

Facundo Pieres led all scoring with 

ten goals (nine on penalty shots).  

Gonzalito Pieres and Nico Pieres 

added single goals in the loss.  

Cambiaso’s nine goals (eight on 

penalty conversions) set the pace for 

La Dolfina.  Stirling scored four times 

and was named MVP for his efforts.  

Nero added a goal for the victory. 

Cambiaso’s Dolfina Cuartetera was 

honored as Best Playing Pony.
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اليف�ستايل

�شاعتها  “�أوميغا”  �لفاخرة  �ل�شاعات  عالمة  تقّدم 
 ”2016 ريو   2 مارك  ما�شرت  “�شبيد  �جلديدة 
�شت�شت�شيفها  �لتي  �لأوملبية  �لألعاب  بدورة  �حتفاًء 
2016،ومتتاز  مدينة ريو دي جانريو �لرب�زيلية عام 
�لتوقيت  �شاعات  فئة  �شمن  تندرج  �لتي   – �ل�شاعة 
�لذي  �لفريد  �لطابع  ذي  بقر�شها  )كرونوجر�ف(- 

دار لوجنني مت�سي يف تقليدها كحافظة للوقت الر�سمي لريا�سات الفرو�سّية

100th Horse Racing/Conquest 1 مع اإطالق �ش�عة
احتفاًء ببطولة الألعاب الأوملبية التي ت�ست�سيفها الربازيل عام 2016

“اأوميغ�” تقّدم “�شبيد م��شرت م�رك 2 ريو 2016” 

اأحدث جمموعة رجالية �سوبر موديل

من رادو

�لتي  و�ملجد  �لن�شر  م�شاعر  �لذهن  �إىل  ي�شتح�شر 
على  بامليد�ليات  تكليلهم  يتم  عندما  �لأبطال  تغمر 
“�أوميغا  موديل  من  ت�شميمها  ��شتلهام  ومت  �ملنابر، 
�إطالقه  مت  �لذي  �لأ�شلي   ”2 مارك  ما�شرت  �شبيد 
من  �مل�شنوع  �ل�شاعة  �شندوق  وياأخذ   .1969 عام 
بطالء  مطلي  وهو  �أ�شطو�نيًا،  �شكاًل  �شتيل  �ل�شتانل�س 
�أي�شًا.  ملّاع  بطالء  مطلية  و�أزر�ر  بتاج  ومزّود  ملّاع، 
�لكري�شتال  �لأمامية، فهي م�شنوعة من  �لو�جهة  �أما 
قر�س  حتتها  ويوجد  للخدو�س،  �ملقاوم  �لياقوتي 
م�شّجل  يت�شمن  و�لذي  �ملطفاأ،  �لأ�شود  بلونه  �ل�شاعة 
وم�شجاًل  �لثالثة،  �ل�شاعة  عند  دقيقة   30 ملدة  وقٍت 
ملدة 12 �شاعة عند �ل�شاعة �ل�شاد�شة، وقر�شًا فرعيًا 
هذه  تزيني  مت  وقد  �لتا�شعة.  �ل�شاعة  عند  للثو�ين 
�لأقر��س �لفرعية �لثالثة بحلقة برونزية، وحلقة من 
�لف�شة  وحلقة من  18 قري�ط،  عيار  �لأ�شفر  �لذهب 
من  م�شتوحى  ت�شميم  وهو  �لتو�يل،  على   925 عيار 

�مليد�ليات �لتي يتم تقدميها لالأبطال �لأوملبيني.

�لأزياء  فيه  تولت  �لذي  �لعامل  هو   2013 �لعامل 
تت�شدر  عهدها،  كدو�م  و  �لريادة،  مركز  �لرجالية 
جمموعة  من  �لرجالية  ب�شاعاتها  �لأول  �ملركز  ر�دو، 

HyperChrome �مل�شممة لل�شوبر موديلز. ر�دو 
مو�شم  يف  عادة  �لرجالية  �لأزياء  جمموعة  ت�شم  و 
�لبلوز�ت  و  �لقم�شان  و  �ل�شرت  و  �ملعاطف  �ل�شتاء 
�أو  �لفرو  �أو  �لك�شمري  من  �إما  �مل�شنعة  �لأو�شحة  و 
بكونها  �لرجالية  �لأزياء  تت�شم  و  �جللد.  �أو  �ل�شوف 
ف�شفا�شة و مريحة و ريا�شية و لكن يف كل �لأحو�ل، 
�أنيقًا  �لرجل  مظهر  و  ��شلوب  يكون  �أن  �ل�شرورة  من 
خالل �ل�شتاء خ�شو�شا �إن كان �لرجل مو�كبًا لالأزياء 

و حري�شا على مظهره.
�لفخامة، فاإن ر�دو  و  و �ل�شلوب  �لتكنولوجيا  و مبزج 
جمموعتها  خالل  من  �لأزياء  �جتاهات  �أحدث  تتبع 
�لثو�ين.  حركة  تظهر  �لتي   HyperChrome

Co -  ��شفت لوجنني عن موديل جديد يحمل ��شم
لُي�شاف   quest 1/100th Horse Racing
من  �لعديد  �شّمت  �لتي   Conquest جمموعة  �إىل 
�ل�شاعة  �ل�شنني. فهذه  مّر  �ملاركة على  �شاعات  �أجنح 
تعقيدً�،  �شابقاتها  تفوق  بحركة  تتمّيز  �جلديدة 
وي�شهد  �لثانية.  من  جزء  مئة  حّتى  �لوقت  مظهرًة 
�بتكار لوجنني هذ� على تقليد �ملاركة �لقدمي كحافظ 
ي�شيد  كما  �لفرو�شّية،  لريا�شات  �لر�شمي  �لوقت 

بع�شاق �شباقات �خليول على �أر�س منب�شطة. 
من  للعديد  �لوقت  حافظة  لوجنني،  د�ر  هي  ها 
ع�شر،  �لتا�شع  �لقرن  نهاية  منذ  �لريا�شّية  �لفعاليات 
�بتكرتها  �ل�شاعات  من  جديدة  ت�شكيلة  �لآن  تطلق 
خ�شي�شًا للريا�شات �لتي تتطّلب دّقة عالية يف قيا�س 
 Conquest 1/100th �ل�شاعات  فخّط  �لوقت. 
وع�ّشاق  و�ملحرتفني  �لريا�شّيني  �حتياجات  يلّبي 
تقي�س  �أّنها  مبا  غريهم،  �لعديد  كما  �لريا�شات 
ب�شيطة  عر�س  بنافذة  وتتمّتع  �مل�شتقطعة  �لأوقات 
بو��شطة  �لثانية  من  جزء  مئة  حّتى  �لوقت  ُتظهر 
�أحدث جيل  عقرب منف�شل. وكّل ذلك ممكن بف�شل 
خ�شي�شًا   ETA �شنعتها  �لتي  كو�رتز  حركة  من 

للوجنني.
�لعام  يف  �لفرو�شّية  ريا�شة  مع  لوجنني  ة  ق�شّ بد�أت 
1878. ففي ذلك �لوقت قامت �ملاركة بابتكار �إحدى 
�أكرث منتجاتها رمزّية، وهي �شاعة ُنق�شت عليها �شورة 
�ملت�شابقني  وقت  قيا�س  لتتيح  ح�شانه  ميتطي  فار�س 
يف  روؤيته  �شاعت  �لذي  �ملوديل  هذ�  �أّما  بالثانية. 
�أو�شاط  يف  ر�ئجًا  فبات   ،1881 عام  �ل�شباق  حلبات 

ذلك،  على  بناًء   .1886 عام  بنيويورك  �لق�شاة 
�زد�دت �لأهمّية �لتي توليها لوجنني ل�شباقات �خليول 
�لدقة.  جمال  يف  �حلدود  تخّطيها  تتابع  كانت  بينما 
بامل�شاركة  �لعريق  تقليدها  يف  �لد�ر  مت�شي  و�ليوم، 
�لريا�شية  �لفعالّيات  يف  �لر�شمي  للوقت  كحافظة 
 Conquest 1/100th ت�شكيلة  عن  �لك�شف  عرب 
Co Horse Racing، وهي عبارة عن �شاعات -

ية.  quest 1/100th �إمّنا باأقر��س ف�شّ
�مللقبة  ماريك  هيد  كري�شتيان  تقول  �ل�شياق،  هذ�  يف 
�أف�شل  تعترب من بني  �لتي  بكريكيت، �شديقة لوجنني 
�لنت�شار�ت  �إىل  نظرً�  �ل�شباقات،  �أح�شنة  مدّربي 
جائزة  من  كّل  يف  حّققتها  �لتي  �ل�شتثنائّية  �لثالثة 
�لن�شر:  قو�س  جلائزة  قطر  و�شباق  لوجنني  ديان 
ويتطّلب  لل�شباقات،  �لأف�شل  هي  �لأ�شيلة  »�خليول 
مبا  �أد�ءها  تقي�س  �أن  يجب  لذ�،  عالية.  دّقة  تدريبها 
ق�شم من �حللبة.  كّل  �لثانية يف  يقارب مئة جزء من 
ميكن لهذه �خليول �أن تعدو 50 كلم/�شاعة لأكرث من 
70 كلم/�شاعة. يف  �إىل  كلم مع �شرعة ق�شوى ت�شل 
�لثانية  من  جزء  مئة  مرور  ي�شاوي  مماثلة،  �شرعة 
لإحر�ز  كافية  �مل�شافة  وهذه  �شنتمرتً�.   20 �جتياز 

�لفوز بفارق ب�شيط جّدً�!«
�لعايل  �مل�شتوى  بهذ�  دّقة  لبلوغ  لوجنني  حاجة  دفعت 
��شم  �بتكار حركة كو�رتز جديدة وفريدة حملت  �إىل 
L440. فهذ� �ملوديل �جلديد يحتوي على �آلية دقيقة 
ل�شبط �لوقت مع ذ�كرة فال�س ت�شمح باإعادة �ل�شاعة 
فورً� وتتيح ت�شجيل �لأوقات �مل�شتقطعة. ومع قطر يبلغ 
�ل�شتانل�س  من  �مل�شنوع  �ملوديل  هذ�  يتمّيز  مم،   41

و�لدقائق  �ل�شاعات  يعر�س  ف�شي  بوجه  هذ�  �شتيل 
�إىل  �إ�شافة   ،6 �ل�شاعة  عند  �ل�شغري  �لثو�ين  وموؤ�شر 
ومنها:  �لأخرى  �لكرونوغر�فية  و�لوظائف  �لتاريخ 
عند  دقيقة   30 ملدة  وموّقت  مركزي،  ثو�ٍن  عقرب 
 .10 �ل�شاعة  �شاعة عند   12 ملدة  وموّقت   ،2 �ل�شاعة 
جزء  مئة  حتى  �لوقت  فيعر�س  �لأحمر  �لعقرب  �أّما 
من �لثانية وهو �لعن�شر �لأبرز من هذه �ل�شاعة كونه 
�أي�شًا  مزّود  �ملوديل  �أّن  ذلك  �إىل  �أ�شف  قلبها.  يحتّل 
ب�شو�ر من �ل�شتانل�س �شتيل وم�شبك على �شكل فر��شة.

�ملجموعة  �شفات  �أبرز  هما  �لفخامة  و  �جلر�أة 
�لثو�ين  حركة  �ل�شاعة  تظهر  بينما  �جلديدة، 
مبعيار  �ل�شاعة  تعمل  عملها.  لتوؤكد  �لأوتوماتيكية 

�لقائم  �لثو�ين  موؤ�شر  ي�شفي  بينما  �لكرونوغر�ف 
ت�شاميم  على  �لقدمية  �لكال�شيكية  من  مزيد�  بذ�ته 

جمموعة HyperChrome  �لر�ئدة.
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»اأحمد �سّديقي واأولده« حتتفل مبرور 130 عامًا

 I.N.O.X على ت�أ�شي�س »فيكتورينوك�س« بطرح ال�ش�عة
اختيار ني�سان تيدا

�شي�رة الع�م لفئة اله�ت�شب�ك

Concord عالمة

تت�ألق مع جمموعة Mariner اجلديدة
دار ال�ساعات ال�سوي�رشية »هوبلو« تك�سف عن اأحدث من�سة عر�س بدبي

وتطلق »حتدي هوبلو« االأول من نوعه يف دبي

لأ�شهر  �لر�ئد  �ملوزع  و�أولده،  �شديقي  �أحمد  �حتفلت 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  يف  �ل�شوي�شرية  �ل�شاعات 
مبرور 130 عامًا على تاأ�شي�س »فيكتورينوك�س �شوي�س 
�ل�شتثنائية  �ل�شاعة  بطرح   )1844 )تاأ�ش�شت  �آرمي« 
I.N.O.X يف �ل�شوق �لإمار�تية. وح�شر حفل �إطالق 
�أقيم يف »ذي ماين« غالريي  I.N.O.X �لذي  �شاعة 

مبجموعة  �لتنفيذيني  كبار  من  عدد  بدبي  �لقوز  يف 
بينونا،  �ألك�شندر  جانب  �إىل  و�أولده  �شديقي  �أحمد 

فيكتورينوك�س.     لدى  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ل درجات ��شتثنائية  مت �شاعة I.N.O.X لتتحمَّ و�شمِّ
من �ل�شغط و�حلر�رة وهي تتفوق على كافة �ختبار�ت 

�ل�شوي�شرية. �لعتماد �ملعيارية يف �شناعة �ل�شاعات 

»هوبلو«   �لعريقة  �ل�شوي�شرية  �ل�شاعات  د�ر  ت�شت�شيف 
و�ملرتفة  �لفخمة  �ل�شاعات  بعامل  ��شمها  يقرتن  �لتي 
ويف حدث غري م�شبوق يف دبي، من�شة عر�س لت�شليط 
�ل�شاعات  �شناعة  لفن  �ملختلفة  �لأوجه  على  �ل�شوء 
جهاز  يف  هوبلو«  »حتدي  فعالية  �شتطلق  كما  �لفخمة، 
فري�ري  �شيارة  �شمن   »1 »فورمول  �شباقات  حماكاة 

ردهة غر�ند �أتريوم يف دبي مول. 
�ملا�شية  �ل�شنة  �أو�خر  يف  �لعر�س  من�شة  و�فُتتحت 
�لتنفيذي  �لرئي�س  بيفيه،  جان-كلود  من  كل  بح�شور 
وحممد  »هوبلو«  �ل�شوي�شرية  �ل�شاعات  لد�ر 
�ملبيعات  ق�شم  رئي�س  نائب  �شّديقي،  عبد�ملجيد 
و�أولده«  �شّديقي  »�أحمد  جمموعة  لدى  و�لتجزئة 
�لتي ترتبط ب�شر�كة وثيقة وطويلة �لأمد مع هوبلو يف 
�ل�شرق  تيدي�شي، مدير »هوبلو« مبنطقة  وماركو  دبي، 
�شمو  قبل  من  مميز  ح�شور  �حلفل  و�شهد  �لأو�شط. 
�لذي  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ 

��شت�شف بدوره �أحدث �إبد�عات �شاعات هوبلو.

فئة  عن  �لعام  �شيارة  بجائزة  تيد�  ني�شان  فازت 
�لعام  �شيارة  جو�ئز  يف  وذلك  �لهات�شباك،  �شيار�ت 
خالل  موؤخرً�  �أقيمت  و�لتي  �لأو�شط  �ل�شرق  ملنطقة 
حفل خا�س يف دبي بح�شور �أهم �ل�شخ�شيات �لعاملة 

يف خمتلف حقول �ل�شيار�ت يف �ملنطقة.
وقد �إ�شتلم �جلائزة �ل�شيد مونال زيد�ن، رئي�س ق�شم 
على  عّلق  �لذي  �لأو�شط  �ل�شرق  ني�شان  يف  �لت�شويق 
�ملنا�شبة بقوله: “يعترب فوز ني�شان تيد� بجائزة �شيارة 
�أن  خ�شو�شًا  لنا،  كبريً�  فخرً�  �لهات�شباك  لفئة  �لعام 
ممتازة  ب�شمعة  تتحلى  هيئة  قبل  من  مت  تيد�  �إختيار 
باإعرت�ف  �شعيدون  ونحن  �ل�شيار�ت  جو�ئز  عامل  يف 
ب�شيار�تنا.  �لأهمية  من  �لقدر  هذ�  على  منظمة 
متزج  منتجات  بتوفري  ملتزمة  ني�شان  كانت  ولطاملا 
�لعام  �شيارة  بجائزة  �لفوز  فاإن  و�لإثارة  �لإبتكار  بني 
جديدة  �شهادة  �إل  لي�س  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف 

على �إلتز�منا هذ�«.

�شاعاتها  جمموعة  طرح   Concord عالمة  تعيد 
�لقرن  ثمانينيات  �إىل  تعود  �لتي   Mariner �ملميزة  
هذه  ت�شاميم  حتديث  مت  وقد   .2014 يف  �ملا�شي 

ت�شتوحي  متاألقًا.  ع�شريًا  طابعًا  لتعك�س  �ملجموعة 
حياة  �أ�شلوب  من  ت�شاميمها   Mariner جمموعة 
�ملو�نئ و�لبحر باأناقته و�شحره، وتعك�س �أبرز ما مييز 

و�لن�شاء،  للرجال  معًا  �آن  يف  و�لعملية  �لأنيقة  �لأزياء 
لتعيد �إىل �لذهن �شورة وروح �لأم�شيات �لطويلة على 

منت مركب بحري مفعم بر�ئحة �لبحر و�أجو�ئه.
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�سبعة من اأ�سهر لعبي الغولف يف العامل من �سفراء »اأودميار بيغه«

يلتقون يف دبي يف جتربة غولف فريدة 
»�أودميار  �ملرموقة  �ل�شوي�شرية  �ل�شاعات  د�ر  نظمت 
�شارك  و�لتي  دبي،  يف  لها  غولف  فعالية  �أول  بيغه« 
من  و�ثنان  �لتجارية  عالمتها  �شفر�ء  من  �شبعة  فيها 
من  و�حد  يوم  بعد  وذلك  �لغولف،  ريا�شة  حمرتيف 
فاز  حيث  �حلايل،  للمو�شم  �لأوروبي  �لّدوري  �ختتام 

هرنيك �شتن�شون بينما حل فيكتور ديوبي�شون ثانيًا. 
�ل�شابق  لقبه  على  �ملحافظة  من  �شتن�شون  متكن  وقد 
و��شتعر�س قدر�ته �لعالية يف �لتحكم ودقته �لكبرية، 
من  مرحلة  �آخر  حتى  �لعالية  �لقتالية  روحه  و�أظهر 

�أنهاها ل�شاحله ب�شربتني. �لتي  �ملناف�شة 
�لغولف  فعاليات  �شهدته  �لذي  �لكبري  �لنجاح  وعقب 
حر�شت  نيويورك،  يف  بيغه«   »�أودميار  نظمتها  �لتي 
�إىل دبي. وفور  �ملميزة  �لتجربة  �لد�ر على جلب هذه 
من  �أتو�  �لذين  �ملدعّوون،  قام  دبي،  �إىل  و�شولهم 
متتاز  �لتي  �ل�شحر�ء  يف  ��شتثنائية  بجولة  دولة،   16
�أ�شهر  من  عدًد�  ز�رو�  ثم  ومن  �ملنطقة،  هذه  بها 
خليفة  برج  مثل  دبي  يف  �لعمر�نية  و�مل�شاريع  �ملباين 
�لغولف  لعبة  هو�ة  �لتقى  ذلك،  بعد  �لعرب.   وبرج 
�إل�س  "نادي  يف  و�ملرموقني  �ملحرتفني  من  بنظر�ئهم 
تعّرفو�  ممتعة  ترفيهية  �أوقات  ق�شو�  حيث  للغولف" 
م�شرتكة  جولة  ونظمو�  �لّلعبة  هذه  �إىل  �أكرث  خاللها 
�شفر�ء  من  تيم"  "درمي  فريق  وت�شمن  �لغولف.  من 
�لأوروبيني  �لغولف  جنوم  من  عدًد�  بيغه«  »�أودميار 
وي�شتوود،  ويل  بولرت،  و�إيان  �شتن�شون،  هرنيك  �أمثال 

�لكابنت  ونائب  ديوبي�شون،  وفكتور  �و�شتويزن،  ولوي�س 
لوي�س  �إفريقيا  جنوب  وبطل  خيميني�س،  ميغيل �نخيل 
�ملخ�شرم  �لربيطاين  �لغولف  ولعب  �أو�شثوزين، 
بريند  �ملحرتفان  �لالعبان  وقام  فالدو.  نيك  �ل�شري 
من  بليك�شت  وجونا�س  �أ�شرت�ليا  من  فاي�شبريغر 
وعك�شت  �ليوم.  لهذ�  �ملميزة  �جلولة  باإكمال  �ل�شويد 
ت�شتهر  �لتي  و�لأناقة  و�لدقة  �لرب�عة  ونقلة  كل حركة 
»�أودميار بيغه«.  ويف معر�س تعليقه على  بها �شاعات 
بيناهاميا�س،  هيرني  فر�ن�شو�  قال  �حلدث،  هذ� 
"��شتطاعت  بيغه«:  »�أودميار  لدى  �لتنفيذي  �لرئي�س 
خمتلف  يف  �لفوز  حتقيق  و�شفر�وؤها  بيغه  �أودميار 
�إىل  �لد�ئم  و�شعيهم  بر�عتهم  بف�شل  �لعامل  �أنحاء 
يف  كلٌّ  ورو�د  قادة  ُي�شبحو�  �أن  مكنهم  ما  �لكمال، 

�لهام  م�شدر  و�لنظام،  �للتز�م  و�شكل  جماله. 
و�لتقنية،  �لدقة  بني  �ملتكامل  �لتو�زن  لتحقيق 
�لتي  �ل�شمات  �أبرز  جمتمعة  ت�شّكل  وهي  و�لرب�عة، 
�ل�شفر�ء  هوؤلء  �أبدى  �ل�شبعة.  �ل�شفر�ء  بها  ��شرتك 
�لتز�مًا كبريً� بهذه �للعبة وحر�شو� على تقدمي �أف�شل 
�لتجارية:  عالمتنا  روح  جت�شيد  خري  ليج�ّشدو�  �أد�ء 
و�أتيحت  �تقانها".  من  �أّوًل  بّد  ل  �لقو�عد  "خلرق 
�لفر�شة للمدعّوين و�ل�شفر�ء على حد �شو�ء مل�شاهدة 
 ،2014 و�ختبار جمموعة خمتارة من ت�شكيلة �لعام  
�أوف�شور  �أوك  »رويال  �شاعة  �لفريدة  حتفتها  �شّيما  ل 
 Royal Oak كرونوغر�ف«  توربيون  �شيلفو�يندنغ 
Offshore Selfwinding Tourbillon Chron-

يف متجر »�أودميار بيغه« يف دبي مول.   ،ograph
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�لت�شنيف  ذو  للفرو�شية  �ل�شقب  مركز  ��شت�شاف 
�لدويل يف �لدوحة �ملرحلة �لر�بع ع�شرة و�لأخرية من 
حيث   2014 للفرو�شية  �لعامل  لأبطال  لوجنني  دوري 
�لعامل  يف  �لفر�شان  �أف�شل  بني  �ملو�جهة  تقت�شر  مل 
على  بل  وح�شب  �ملرحلة  هذه  ب�شباقات  �لفوز  على 
�لكاملة.   2014 �شباقات  ب�شل�شلة  �لفوز  لقب  �نتز�ع 
و�شهد يوم �ل�شبت �حتفال )رولف غور�ن بينجت�شون( 
بعد خطفه  كبري  بن�شر  )كا�شال(  �شهوة جو�ده  على 
�جلائزة �لكربى لدوري لوجنني لأبطال �لعامل 2014 
يف �لدوحة فيما �أعلن )�شكوت بر��س( �لفائز بدوري 

لوجنني لأبطال �لعامل 2014. 
مو�قع  يف  للتناف�س  �لفر�شان  نخبة  دعوة  مثلت 
�جلوهري  �لهدف  �لعامل  مدن  �أجمل  يف  ��شتثنائية 
عام   يف  للفرو�شية.  �لعامل  لأبطال  لوجنني  لدوري  
لوجنني  بني  �لأمد  طويلة  �شر�كة  تتويج  مّت   ،2013
فوق  �لقفز  مباريات  من  �ملرموقة  �ل�شل�شلة  وهذه 

�ل�شوي�شرية  �ل�شاعات  د�ر  فاأ�شبحت  �حلو�جز. 
�ل�شريك وحافظة �لوقت �لر�شمية يف بطولت لوجنني 
يف  مده�شًا  جديدً�  ف�شاًل  بذلك  لت�شّطر  �لدولية، 
�لتفاين  جدية  �لتفاق  هذ�  ويظهر  �لفرو�شية.  تاريخ 
يف  م�شاركتها  خالل  من  لوجنني  عنه  تعرب  �لذي 
مباريات �لقفز فوق �حلو�جز من فئة �خلم�شة جنوم 
�لفريقان  يت�شاطرها  �لتي  و�لتقاليد  للقيم  ومتثيلها 

خري متثيل.  
و�شط  يف  �ل�شباقات  �شل�شلة  توقفت   ،2014 عام  ويف 
�شانغهاي،  و�أبرزها  �لعامل  يف  �لكربى  �ملدن  من  عدد 
�لعامل  لبطولة  لوجنني  دوري  و�شّم  ولندن.  باري�س 
�أبريل  �شهري  بني  �شباقًا  ع�شر  ثالثة  للفرو�شية 
يف  نوفمرب  �أقيم  �لذي  �لكبري  �لنهائي  قبل  و�شبتمرب 
من  �ملو�شم  هذ�  �نطلق  للبطولة.  �ختتامًا  �لدوحة 
للدوري.  متامًا  جديدة  وجهة  وهي  �أنتويرب،  مدينة 
�ل�شباق يف موقع  �أقيم  يف قلب هذه »�ملدينة �ملا�شية«، 

فريد و�شاحر على ر�شيف ميناء �أنتويرب �أمام خلفية 
ر�فعات �ل�شفن �ملهيبة يف حو�س �ل�شفن يف م�شهد ر�ئع 
به هذه  تتميز  �لتي  �لغني  �لتجاري  �لرت�ث  �إىل  يرمز 
��شبانيا،  �إىل  �لدوري  توّجه  �لثانية،  للمرحلة  �ملدينة. 
�ملرحلة  هذه  بعد  �أملانيا.  يف  همبورغ  �إىل  ثّم  مدريد، 
من  للفرو�شية  �شباق  �أول  كان  – و�لذي  �شانغهاي  يف 
�ل�شينية-   �لأر�س  على  يقام  جنوم  �خلم�شة  فئة 
يف  و�لإثارة.  بال�شحر  مليئًا  وموناكو  كان  �شباق  جاء 
�لفر�شان  تناف�س   ،2014 دوري  يف  �ل�شابع  �ل�شباق 
يف م�شمار �شان دو مار�س �لو�قع قبالة برج �يـڤل يف 
باري�س. و�أعقب هذه �ملرحلة �شباق �أقيم يف �ي�شتوريل 
�لوروبية  �لعا�شمة  �شانتيي،  يف  ثّم  ومن  �لربتغال  يف 
�إىل  جذوره،  �إىل  لوجنني  دوري  عاد  ثّم  للفرو�شية. 
طريقها  �ملناف�شات  وتابعت  فولكن�شفارد.  يف  هولند�، 
و�شوًل �إىل بريطانيا �لعظمى مع مرحلة �أقيمت يف قلب 
للفرو�شية  �حلر�س  موكب  م�شمار  يف  لندن  �لعا�شمة 

الدوحة ت�ست�سيف املباراة اخلتامية لدوري لوجنني 

الأبط�ل الع�مل للفرو�شية 2014

ويف   )Horse Guards Parade Ground(

�شوي�شر� على �شفاف بحرية جنيف يف لوز�ن، و�أخريً� 
قبل  �لأخري  �خليل  �شباق  لإقامة  �لنم�شا  يف  فيينا  يف 
�ل�شبوع  هذ�  عطلة  يف  �أقيم  �لذي  �لكبري  �لنهائي 
�ملثري  للفرو�شية  �ل�شقب  جممع  يف  قطر،  �لدوحة،  يف 
 15 يف  �لو�قع  �ل�شبت  يوم  �شهد  وقد  لالإعجاب. 
على  بينجت�شون(  غور�ن  )رولف  فوز   2014 نوفمرب 
لدوري  �لكربى  باجلائزة  )كا�شال(  جو�ده  �شهوة 
حدث  يف  �لدوحة،  يف   2014 �لعامل  لأبطال  لوجنني 
وت�شّلم  �ملرحلة.  هذه  فعاليات  �شمن  �لأبرز  �عترب 
�أنيقة من لوجنني. ومع �شباقات  �أثر ذلك �شاعة  على 

�لنتائج  �أتاحت  �ملو�شم،  هذ�  �ختتمت  �لتي  �لدوحة 
 2014 دوري  نهائي  يف  �لفر�شان  عليها  ح�شل  �لتي 
لت�شنيفهم،  وفقًا  �لفائزين  �لفر�شان  ترتيب  �إعالن 
بلقب  بر��س(  )�شكوت  �لربيطاين  فوز  �إعالن  فتّم 
فيما   2014 للفرو�شية  �لعامل  لأبطال  لوجنني  دوري 
�ملرتبة  يف  بينجت�شون(  غور�ن  )رولف  �ل�شويدي  حّل 
�لثالثة.  �ملرتبة  يف  بريبوم(  )لودجر  و�لأملاين  �لثانية 
فيللوز،  ت�شارلز  �ل�شيد  �شّلم  لنجاحاتهم،  وتقديرً� 
�شاعات  �لثالثة  �لفائزين  لوجنني،  د�ر  رئي�س  نائب 

مميزة حتمل توقيع لوجنني. 
ويرقى �شغف د�ر لوجنني مب�شمار �لفرو�شية �إىل �لعام 

كرونوغر�ف  باآلية  تعمل  �شاعة  �نتجت  يوم   1878
ُحفر عليها فار�س على �شهوة جو�ده. بعد ظهورها يف 
و�ل�شعبية   1881 عام  بد�ية  منذ  �لفرو�شية  م�شامري 
تتميز  �خليل،  وهو�ة  �لفر�شان  بني  عليها  حازت  �لتي 
عمل  طريقة  مل�شتخدمها  توّفر  بكونها  �ل�شاعة  هذه 
�إ�شافة  �لثو�ين.  �إىل  ت�شل  �لتوقيت  يف  ودقة  فعالة 
�إىل ذلك، تعود �أول �شر�كة �أقامتها �لد�ر مع �شباقات 
وت�شمل م�شاركة  1912. هذ�  �إىل عام  قفز �حلو�جز 
قفز  �شباقات  �لفرو�شية  ريا�شة  يف  �ليوم  لوجنني 
و�شباقات  �مل�شطحة  �لر�س  �شباقات  �حلو�جز، 

�لقدرة.
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�إيذ�نًا ببدء عهد جديد يف فنون �لكتابة، تك�شف »مون 
هرييتيج  بالن  »مون  جمموعتها  عن  �لنقاب  بالن« 
بد�يات  يف  �لريادية  �لروح  بذلك  لت�شتعيد   ،”1912
�لقرن �لع�شرين، و�لتي ت�شّكل جزءً� جوهريًا من �إرث 

�لعريق. �ل�شركة 
�لزمان،  من  �حلقبة  تلك  عن  �ملجموعة  هذه  وتعرّب 
حديثًا  تاأ�ّش�شت  �لتي  �ل�شركة  فيها  �ّتخذت  حيث 
�لكتابة  �أدو�ت  �شناعة  يف  ثورية  خطو�ت  �آنذ�ك 

اليف�ستايل

اأدوات الكتابة من »مون بالن«

جمموعة »مون بالن هرييتيج 1912”

MKC 2015 لينكولن

اجلديدة كليً� ترتقي بنمو عالمة لينكولن 

ومتو�تر  حافل  وبتاريخ  �لر�قية. 
جمعت  و�لبتكار،  �لإبد�ع  من 
وطو�ل  برب�عة  بالن”  “مون 
�شناعة  يف  �ملمّيزة  م�شريتها 
�لت�شاميم  بني  �لكتابة  �أدو�ت 
�لتقليدية،  و�حلرفية  �لأنيقة، 

�ملتطّورة. و�لتقنيات 
كبار  جهود  وتكاتفت 

جديدة  �أ�شاليب  لإيجاد  بالن”  “مون  يف  �حلرفيني 
هذه  �أثمرت  وقد  �لهند�شية.  و�جلو�نب  �لت�شميم  يف 
باحلركة  عالية  بدقة  تتحّكم  �آلية  �بتكار  عن  �جلهود 
�ملرنة و�ملُـتــقنة لطرف �لقلم، و�أي�شًا بوظائف مكب�س 
بب�شاطة.  �لأنبوب  �شحب  خالل  من  وذلك  �لتعبئة، 
على  �لربط  �آلية  ُتظهر  �ملتناهية،  دقتها  وبالرغم من 
تقّدمه  ما  خالل  من  �لت�شنيع  عبقرية  مدى  خطوتني 

�شهولة كبرية يف �ل�شتخد�م.

يف  �لر�ئدة  �لتجارية  �لعالمة  لينكولن،  تّتخذ 
�لأمام  �إىل  مهمة  خطوة  �لفاخرة،  �ل�شيار�ت 
�جلديدة   MKC 2015 لينكولن  �شيارة  باطالق 
�حلجم،  �شغرية  �لفخمة  �ل�شتعمالت  �ملتعّددة  كليًا 
للتقنية  جيتك�س  لأ�شبوع  �لر�شمية  �لذكية  »�ل�شيارة 
2014« و�لنجمة �لأ�شا�شية للمعر�س �لر�ئد يف قطاع 

�لتكنولوجيا و�لذي �شيفتتح هذ� �لأ�شبوع.
لينكولن  تتبع  �لتجارية،  لينكولن  عالمة  لوعد  وفاًء 
لت�شبح   MKZ لينكولن  �ل�شيد�ن  �شيارة   MKC
عامني.  خالل  كليًا  جديدة  لينكولن  �شيارة  ثاين 
�إىل  تتطّلع  �أن  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  وباإمكان 
بف�شل  �ملنتجات،  جمموعة  يف  �ملتو��شل  �لبتكار 
متعددة  �لريا�شية   Navigator لينكولن  �شيارة 
و�ملرتقب  كليًا  و�ملجددة  �حلجم  كبرية  �لإ�شتعمالت 
�شيارة  �إىل  بالإ�شافة  �لعاجل،  �لقريب  يف  و�شولها 
يف  و�شولها  �ملرتقب  كليًا  �جلديدة   MKX لينكولن 

�لعام 2016.

�لعاملي  �ملدير  د�يك،  فان  مات  �شّرح  جهته،  ومن 
�إفتتاحية  �أثناء  �ل�شحفي  �ملوؤمتر  لينكولن، يف  لعالمة 
�ملثالية  �لفر�شة  هي   MKC �شيارة  “�إّن  �ملعر�س: 
�ل�شتعمالت  �ملتعددة  �ل�شيار�ت  فئة  يف  للينكولن 
�شريعًا،  منوً�  ت�شهد  و�لتي  �حلجم،  �شغرية  �لفخمة 

من  �لطلبات  من  �لعديد  خالله  من  لحظنا  حيث 
حول   25% بن�شبة  �لفئة  هذه  منت  لقد  عمالئنا. 
 200% من  �أكرب  وبن�شبة   2012 �لعام  منذ  �لعامل 
بالن�شبة  هائلة  فر�شة  وهذه   ،2009 �لعام  منذ 

للينكولن.«
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