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قوانني للمحافظة على مكت�سبات الفرو�سية الإماراتية

ا�ستطاعت الفرو�سية الإماراتية اأن تتبواأ مكانة كبرية على م�ستوى العامل، وحققت مكا�سب 

من  العديد  واملكا�سب  املنجزات  هذه  تتطلب  م�ستوياتها،  جميع  على  عديدة  واإجنازات 

ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيم  القرار  جاء  لذلك  عليها،  للحفاظ  والإجراءات  اللوائح 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، عرب القانون الحتادي الذي اأ�سدره 

ب�ساأن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�سة �سباقات اخليل والفرو�سية، بالإ�سافة اإىل 

الالئحة التنفيذية للقانون املذكور التي اأ�سدرها جمل�س الوزراء.

ويهدف القانون اإىل مكافحة تداول اأو ا�ستخدام املواد املحظورة يف جمال ريا�سة �سباقات 

اخليل والفرو�سية بالدولة، حماية املناف�سة امل�سروعة يف ريا�سة �سباقات اخليل والفرو�سية، 

تعزيز مبداأ الروح الريا�سية والق�ساء على الغ�س.

اإ�سدار هذا القانون جاء متزامنًا مع تفوق اخليول الإماراتية يف امل�سامري الأوروبية، التي 

حر�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي، على متابعة جزء من هذه النت�سارات من خالل الديربي الإجنليزي 

ومهرجان الرويال ا�سكوت الذي ترعاه ملكة بريطانيا اإليزابيث الثانية.

للجواد  الأكرب  الإجناز  كان  الفعاليات،  هذه  يف  العليا  الكلمة  لها  كانت  جودلفني  خيول 

و�سيفًا يف  كان  وقبلها  الأيرلندي،  الديربي  لقب  انتزاع  “جاك هوب�س” الذي متكن من 
الديربي الإجنليزي. خيول �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير 

املالية، كانت حا�سرة اأي�سًا من خالل مهرجان الرويال ا�سكوت عرب النتيجة املميزة لكل 

من “حمرر” و”حم�سوب”، واأي�سًا �سجل اجلواد »باليو�س« ل�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بن خليفة اآل نهيان، م�ست�سار رئي�س الدولة، فوزًا مهمًا يف املهرجان.

العاملي  امل�سهد  يف  ح�سورها  �سجلت  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  جائزة 

للفرو�سية، حيث اأعلنت انطالقتها لهذا املو�سم عرب م�سمار دوندخت العريق بهولندا، يف 

الوقت نف�سه يوا�سل مهرجان �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية 

الأ�سيلة جولته يف خمتلف امل�سامري عرب قارات العامل املختلفة.

الأمريكي«  »الفرعون  للمهر  التاريخي  النت�سار  كان  العاملية  الفرو�سية  اأحداث  اأبرز 

الذي ا�ستطاع اجلمع بني �سباقات التاج الثالثي الأمريكي، وذلك بعد 37 عامًا من فوز 

»افريميد« بهذا اللقب الرفيع عام 1978 ، ومتكن املهر البطل من معادلة ذلك الإجناز، 

التاج  من  الثالثة  اجلولة  لقب  نال  اأن  بعد  اخليول،  اإخفاقات  الزمن يف  من  منهيًا حقبة 

يف  دولر  مليون   1،5 املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ  �ستيك�س  بيلمونت  لقب  على  الثالثي 

م�سمار بيلمونت بارك يف نيويورك.

جملة البادية من خالل العدد املا�سي تناولت فوز هذا املهر باجلولتني ال�سابقتني، مر�سحة 

اجلواد لتحقيق هذا الإجناز التاريخي الذي ي�سعب تكراره يف الوقت الراهن. 
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�سباق

»بوراتينو« جنم الفتتاح وتاألق لفت خليول الإمارات

محمد بن را�سد ي�سهد الرويال اأ�سكوت بح�سور امللكة اإليزابيث

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 

رعاه اهلل، بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 

را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي وامللكة اليزابيث الثانية 

مهرجان  من  الكومنولث  ودول  املتحدة  اململكة  ملكة 

رويال ا�سكوت للخيول باإجنلرتا.

وتابع �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

والثاين  الول  اليوم  فعاليات  دبي  حاكم  الوزراء 

لل�سباق امللكي الربيطاين الذي يعد من اأعرق واأ�سهر 

لعام  تاريخه  يعود  حيث  العامل  يف  اخليل  �سباقات 

وتقليدا  كبرية  اجتماعية  منا�سبة  يعترب  كما   1711

اإجنليزيا عامليا مميزا.

ح�سر فعاليات ال�سباق �سمو الأمرية هيا بنت احل�سني 

حرم �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي، ومعايل حممد اإبراهيم ال�سيباين 

وخليفة  دبي،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ديوان  عام  مدير 

�سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  حميد  و�سعيد  بدبي، 

ميدان وعدد من ال�سيوخ وامل�سوؤولني.

لفريق  »بوراتينو«  املهر  فوز  للمهرجان  اليوم  و�سهد 

وباإ�سراف  بيوك  ويليام  الفار�س  بقيادة  جودولفني 

»كوفنرتي  �سباق  بلقب  جون�ستون  مارك  املدرب 

مناف�سة  ال�سباق  و�سهد   ،”2 “جروب  �ستيك�س« 

ال�سوط  وانتهى  العاملية  اخليول  من  نخبة  بني  حامية 

جودولفني  لفريق  »بوراتينو«  الفائز  املهر  بتفوق 

لي�سمن بهذا النت�سار تاألق ال�سعار الأزرق يف اأف�سل 

ال�سنتني وقطع املهر البطل  �سباقات اخليول من عمر 

امل�سافة يف 1:13:11 دقيقة متفوقا بفارق طولني عن 

ثالثًا  جاء  فيما  مور،  ريان  بقيادة  بلو«  فور�س  »اأمري 

»التزام« بقيادة فرانكي ديتوري.

بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ت�سلم  ال�سباق  ختام  وعقب 

حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي جائزة الفوز 

بامل�سمار. و�سط ت�سفيق احل�سور 

ويف ال�سوط الرئي�سي لليوم الأول للمهرجان حقق املهر 

»لذرنا�س« جلودولفني املركز الثاين يف �سباق »�سانت 

1600 مرت  جيم�س بال�س �ستيك�س« جروب1 ومل�سافة 

بقيادة الفار�س ويليام بيوك بينما ح�سد املركز الأول 

موري.ح�سر  ريان  الفار�س  بقيادة  »جلينيجلز«  املهر 

بن  حممد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ال�سباق  فعاليات 

احل�سني  بنت  هيا  الأمرية  و�سمو  مكتوم  اآل  را�سد 

حرم �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي، ومعايل حممد اإبراهيم ال�سيباين 

وخليفة  دبي  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ديوان  عام  مدير 

�سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة 

بدبي و�سعيد حميد الطاير رئي�س جمل�س اإدارة ميدان 

غفري  وجمهور  واملالك  وامل�سوؤولني  ال�سيوخ  من  وعدد 

ال�سباقات الربيطانية. من ع�ساق 

بني  قوية  مناف�سات  للمهرجان  الأول  اليوم  و�سهد 

»�سولو«  الفرن�سي  املهر  فاز  حيث  امل�ساركة،  اخليول 

بال�سوط  باإ�سراف فريدي هيد وبقيادة مك�سيم جيون 

اآن  كوين  �سباق  لقب  على  امليل  مل�سافة  الفتتاحي 

املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ  الأوىل  للفئة  �ستيك�س 

375 األف جنيه ا�سرتليني، ومتكن البطل من التفوق 

»اي�سوترييك«  الفرن�سية  املهرة  عن  طول  بفارق 

م�سجاًل زمنًا قدره 1:37:97 دقيقة.

وتوج اجلواد »جولد درمي« بقيادة مارتن هاريل بطال 

الثاين  املركز  يف  وحل  �ستيك�س،  �ستاند  كنج  ل�سباق 

»مثمر«  الثالث  املركز  يف  جاء  فيما  مان«،  »مدي�سيان 

نائب حاكم  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  ل�سمو 

 59:11 يف  امل�سافة  البطل  وقطع  املالية،  وزير  دبي 

ثانية.

باإ�سراف  ايجل«  »جلني  الكال�سيكي  البطل  وفر�س 

يف  بقوة  نف�سه  مور  ريان  وبقيادة  اوبراين  ايدن 

اأداء  بعد  الأوىل  للفئة  بال�س  جيم�س  �سانت  �سباق 

الثاين  املركز  فيما جاء يف  باللقب،  وتوج  العادة  فوق 

قطع  من  البطل  ومتكن  »لثارنا�س«،  جودلفني  ممثل 

اأخرى،  ناحية  دقيقة.من   1:38:86 يف  امل�سافة 

اليوم  اليوم، فعاليات  الإمارات، ع�سر  تخو�س خيول 

 6 يتاألف من  الذي  للمهرجان، وي�ستهل احلفل  الثاين 

مل�سافة  الثالثة  للفئة  �ستيك�س  ب�سباق جري�سي  اأ�سواط، 

األف   70 املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ  مرت   1400

محمد بن را�سد اأثناء ال�سباق بح�سور حمدان بن محمد والأمرية هيا بنت احل�سني.

حمدان بن محمد يت�سلم جائزة فوز »بوراتينو«.
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ال�سوط  هذا  يف  الإمارات  وميثل  ا�سرتليني،  جنيه 

»تو�سكانيني«  هي  جلودلفني  منها  اثنني،  خيول  ثالثة 

دويل،  جيم�س  وبقيادة  هالفورد  مايكل  باإ�سراف 

و»ديفون�ساير« باإ�سراف دبليو ماكريري وبقيادة وليام 

ال�سيخ  ل�سمو  »ف�سائل«  املهرة  اأي�سًا  وت�سارك  بيوك، 

وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان 

املالية، باإ�سراف دبليو هيلز وبقيادة بول هاجنان.

»ف�سايل« بطلة »ذي جري�سي �ستيكي�س«

را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »ف�سايل«  املهرة  نالت 

اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية املركز الو�سيف 

�ستيكي�س«  جري�سي  »ذي  �سباق  من  الأول  لل�سوط 

هاجنان،  بول  الفار�س  بقيادة  مرت   1400 مل�سافة 

وكان  للمهرجان،  الثاين  اليوم  فعاليات  �سمن  وذلك 

كونيك�سن”  “دوت�س  املهر  ن�سيب  من  الأول  املركز 

وبقيادة الفار�س جيم كراويل.

�ستيك�س«  ماري  كوين  »ذي  ل�سباق  الثاين  ال�سوط  ويف 

اآل  دملوك  بن  را�سد  لل�سيخ  »ب�سارة«  املهرة  احتلت 

الفار�س بات  2« بقيادة  الثالث »جروب  مكتوم املركز 

املركز  حققت  بينما  مرت  األف  ومل�سافة  كو�سجرايف 

الأول املهرة »اكابولكو« واملركز الثاين املهرة »اي�ستون 

بن  را�سد  لل�سيخ  »رزينة«  املهرة  حققت  وقد  اجنيل« 

الثالث  ال�سوط  يف  الثاين  املركز  مكتوم  اآل  دملوك 

جروب  �ستيك�س«  كامربيدج  اوف  دوكي  »ذي  ل�سباق 

�سر�سة  مناف�سة  بعد  بوييك  ويليام  الفار�س  بقيادة   2

املركز  خاللها  ليح�سد  العاملية  اخليول  من  نخبة  مع 

جيم�س  الفار�س  بقيادة  ماريا  »امازينج«  املهر  الأول 

دويلي ومل�سافة 1600 مرت.

�سمايل«  »اأولوايز  املهرة  ح�سدت  الأخري  ال�سوط  ويف 

الفار�س  بقيادة  الثاين  املركز  جودولفني  لفريق 

�سرور  بن  �سعيد  املدرب  وباإ�سراف  دويلي  جيم�س 

عليها  وتغلبت  امليل  مل�سافة  باهرا  م�ستوى  قدمت  وقد 

فراين  الفار�س  بقيادة  »اأ�سيلة«  املهرة  ب�سعوبة 

ديتوري وباإ�سراف املدرب ريت�سارد حنون.
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�سباق

»�سبي�س ايج« جلودلفني بطل »كنج جورج �ستيك�س«

الفار�س ريان مور جنم اليوم الثالث ملهرجان رويال ا�سكوت

�ساريل  باإ�سراف  جلودلفني،  ايج«  »�سبي�س  املهر  حلق 

بيوك،  وليام  الفار�س  من  موفقة  وبقيادة  ابيلباي، 

امليل  مل�سافة  للتكافوؤ  �ستيك�س  جورج  كنج  ب�سباق 

يف  الأ�سيلة  املهجنة  للخيول  املخ�س�س  امليل  ون�سف 

�سن ثالث �سنوات، بعد اأن ا�ستغل كل ياردة يف ال�سباق 

املاراثوين، وذلك يف اليوم الثالث من مهرجان رويال 

ا�سكوت امللكي الربيطاين.

ابروت�س«  »نيو  ن�سل  املنحدر من  ايج«  »�سبي�س  وانطلق 

بالقفز  بيوك  وليام  وقام  البعيدة )20(،  اخلانة  من 

يرك�س  وبداأ  الإلكرتونية،  البوابة  من  جيدة  ب�سورة 

من خارج ال�سياج، ويدخل تدريجيًا اإىل قائمة اخليول 

يف اجلانب الآخر من ال�سياج الداخلي قبل اأن يقتن�س 

الطليعة بعد ذلك، وينطلق للمقدمة ومل يتنازل عنها 

عن  طول   1،25 بفارق  متفوقًا  النهاية،  خط  حتى 

2:29:71 دقيقة. »�سكوت�س«، وم�سجاًل زمنًا قدره 

بارترنر  لالجاردنر  باري�س«  تو  »تريب  اجلواد  وتّوج 

بيل،  جراهام  وبقيادة  دنلوب  ايد  وباإ�سراف  �سيب، 

الأوىل،  للفئة  الذهبية  ا�سكوت  كاأ�س  ل�سباق  بطاًل 

والذي اأقيم يف ال�سوط الرابع والرئي�س مل�سافة 4000 

الأول  املر�سح  عن  طول   1.25 بفارق  متفوقًا  مرت، 

قدره  توقيتًا  م�سجاًل  مور،  ريان  بقيادة  في�سر«،  »كنج 

امللكة  قامت  ال�سوط  ختام  وعقب  دقيقة،   4:22:61

الفائزين. الثانية بتتويج الأبطال  اإليزابيث 

اوبراين،  ايدن  باإ�سراف  بريدج«،  »واترلو  املهر  ومنح 

حني  املهرجان،  يف  ال�ساد�س  فوزه  مور  ريان  الفار�س 

�ستيك�س  نورفولك  ل�سباق  الفتتاحي  ال�سوط  لقب  نال 

للخيول  واملخ�س�س  مرت  األف  مل�سافة  الثانية  للفئة 

املهجنة الأ�سيلة يف �سن ال�سنتني.

املر�سحني  وعلى  خاطفًا  بريدج«  »واترلو  فوز  وجاء 

»لوج  عن  طول  ن�سف  بفارق  تفوق  حيث  الأوائل، 

فيما  بيوك،  وليام  وبقيادة  جلودلفني،  ايالند«  اوت 

فرانكي  الفار�س  بقيادة  روك�س«  اوف  »كنج  ثالثًا  حل 

 59:98 يف  امل�سافة  قطع  من  البطل  ومتكن  ديتوري، 

خالد  لالأمري  ب�ست«  »تامي  اجلواد  يخيب  ومل  ثانية. 

وباإ�سراف  ديتوري،  فرانكي  بقيادة  عبداهلل،  بن 

على  تفوق  حني  مر�سحيه  اآمال  ت�سارلتون،  روجر 

مل�سافة  الثاين  ال�سوط  يف  ب�سهولة  »بيكوك«  و�سيفه 

للفئة  �ستيك�س  تريينرتي  �سباق  لقب  على  مرت   2000

ل�سمو  »م�ستدمي«  الثالث  املركز  يف  وجاء  الثالثة، 

البطل  و�سجل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ 

2:03:05 دقيقة. ووا�سل الفار�س  زمنًا قيا�سيًا قدره 

ريان مور تاألقه يف املهرجان، حني �سجل فوزه ال�سابع 

عن طريق املهرة »كرييف« يف �سباق ريب�سديل �ستيك�س 

ممثل  عن  طول  بفارق  متفوقًا  مرت،   2000 مل�سافة 

جودلفني »بلي�سكا�س«، ومتكن البطل من قطع امل�سافة 

باأنه  مور  ريان  الفار�س  واأثبت  دقيقة.   2:30:04 يف 

2015 حني  جنم مهرجان رويال ا�سكوت الربيطاين 

فار�س  اأي  يحققه  مل  اإجناز  وهو  الثامن،  فوزه  حقق 

منذ عام 1969، وقاد مور اجلواد »وار انفوي« للفوز 

متفوقًا  مرت،   1600 مل�سافة  �ستيك�س  بريطانيا  بلقب 

على و�سيفه »ادودونتو« بقيادة جي�سون هارت.

اإثارة كبرية اأثناء �سباقات الرويال اأ�سكوت. 

خيول الإمارات تخطف الأ�سواء يف اليوم الرابع للرويال ا�سكوت

“محرر” يتّوج بلقب الكومونولث و”باليو�س” بطل” كنج ادوارد”
را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »حمرر«  املهر  توج 

وباإ�سراف  املالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 

لل�سوط  بطاًل  اأونيل،  دين  وبقيادة  هيلز،  ت�ساريل 

كاأ�س  لقب  على  مرت   1200 مل�سافة  والرئي�س  الثالث 

الكومونولث للفئة الأوىل. وتفوق »حمرر« على »ليماتو« 

بفارق 3،75 اأطوال، بعدما �سجل البطل زمنًا قيا�سيًا 

1:12:05 دقيقة. لل�سباق بلغ 

وظفر اجلواد »باليو�س« ل�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار رئي�س الدولة، وباإ�سراف 

ال�سوط  بلقب  �سبن�سر،  وبقيادة جيمي  ديفيد �سمكوك 

ادوارد  كنج  لقب  حمرزًا  مرت،   2400 مل�سافة  الثاين 

1،25 طول عن  للفئة الثانية. وتفوق »باليو�س« بفارق 

2:29:05 دقيقة. م�سرت �سينج، و�سجل البطل 

الرابع  اليوم  يف  الأ�سواء  الإمارات  خيول  وخطفت 

ن�سخته  يف  الربيطاين  امللكي  اأ�سكوت  رويال  ملهرجان 

مناف�سات  املهرجان  فعاليات  �سهدت  حيث   ،304 الـ 

امللكة  بح�سور  امل�ساركة  واخليول  الفرق  بني  قوية 

املتحدة  واململكة  بريطانيا  ملكة  الثانية  اإليزابيث 

املالك  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  الكومونولث،  ودول 

اخليول  �سباقات  ع�ساق  من  غفرية  وجماهري 

الفرن�سية  املهرة  واأحرزت  العريقة.  الإجنليزية 

ال�سوط  لقب  �سوميلون،  كري�ستوف  بقيادة  »ارفيديا«، 

كورني�سن  �سباق  لقب  على  مرت   1600 مل�سافة  الرابع 

للفئة الأوىل، متفوقة على املر�سحة  �ستيك�س للمهرات 

يف  جاءت  فيما  مور،  ريان  بقيادة  »فاوند«  الأوىل 

جيم  باإ�سراف  جلودلفني  »لو�سيدا«  الثالث  املركز 

بوجلر وبقيادة كيفن ماننج. ونالت املهرة »اليمونيت« 

هيوز،  ريت�سارد  وبقيادة  هانون  ريت�سارد  باإ�سراف 

�سباق  وهو  مرت،   1200 مل�سافة  الأول  ال�سوط  لقب 

ال�سنتني  �سن  يف  للمهرات  املخ�س�س  �ستيك�س  الباين 

1:13:20 دقيقة. للفئة الثانية، و�سجلت البطلة 

حممد  لل�سيخ  بريدج«  »عجمان  للجواد  احلظ  وعب�س 

بن عبيد اآل مكتوم يف ال�سوط اخلام�س مل�سافة 2400 

الفار�س  �سوط  �سقط  حني  اأدنربه  دوق  لقب  على  مرت 

الذي  النهائية  املراحل  يف  اللقب  على  ال�سراع  يف 

ذهب اإىل اجلواد »اراب دون« بقيادة ريت�ساردج هيوز.

اجلواد »محرر« يخطف لقب »الكومونولث«.

امللكة اإليزابيث الثانية تلّوح للجمهور بح�سور الأمري فيليب.
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�سباق

ختام مهرجان الرويال ا�سكوت

“مح�سوب” حلمدان بن را�سد يتوج ب�سباق “وولفرتون”

توج اجلواد »حم�سوب« ل�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 

وباإ�سراف  املالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 

ال�سوط  بلقب  هاجنان،  بول  وقيادة  جو�سدن،  جون 

�سباق  لقب  على  فوق  فما  مرت   2000 مل�سافة  الثاين 

البالغ  مرت   2000 مل�سافة  »قوائم«  للتكافوؤ  وولفرتون 

يف  اإ�سرتليني  جنيه  األف   55 املالية  جوائزه  اإجمايل 

اليوم اخلتامي ملهرجان رويال ا�سكوت للخيول.

ال�سباق  من  الـ304  الن�سخة  على  ال�ستار  واأ�سدل 

امللكي، الذي انطلق على مدى اأربعة اأيام على م�سمار 

اأ�سكوت وتناف�ست فيه نخبة اخليول من خمتلف اأنحاء 

العامل، وتاألقت خيول الإمارات وحققت نتائج م�سرفة 

موا�سلة �سل�سلة اإجنازاتها الباهرة يف رويال ا�سكوت.

اأبرزها  مثرية،  اأ�سواط  �ستة  اإقامة  اخلتام  و�سهد 

املا�سي  »اليوبيل  �ستيك�س  جوبيلي  داميوند  �سباق 

بح�سور  الأوىل،  للفئة  مرت   1200 مل�سافة  للملكة« 

ودول  املتحدة  اململكة  ملكة  الثانية  اإليزابيث  امللكة 

من  وعدد  املالكة  الأ�سرة  واأفراد  الكومنولث، 

امل�سوؤولني واملالك، وجمهور غفري من ع�ساق �سباقات 

بقيادة  »اندرافتد«  اجلواد  وتوج  العاملية.  اخليول 

الرابع  ال�سوط  يف  الأول  باملركز  ديتوري  فرانكي 

والرئي�س مل�سافة 1200 مرت، على لقب �سباق داميوند 

جوائزه  اإجمايل  البالغ  الأوىل  للفئة  �ستيك�س  جوبيلي 

املالية ن�سف مليون جنيه اإ�سرتليني، والذي يدخل يف 

لل�سرعة. البطولة الربيطانية والقارية  نطاق 

الإيطايل  الفار�س  بقيادة  يو«  »�سوت�س  اجلواد  وظفر 

مل�سافة  الفتتاحي  ال�سوط  بلقب  دميور  كري�ستيان 

البالغ  �ستيك�س«  »�سي�سام  �سباق  1400 مرت على لقب 

فيه  و�سارك  جنيه،  األف   55 املالية  جوائزه  اإجمايل 

12 خياًل.

عبداهلل  بن  خالد  لالأمري  �سكاي«  »�سنو  اجلواد  وفاز 

اآل �سعود، وبقيادة بات �سمولني، بلقب ال�سوط الثالث 

�سباق  لقب  على  املخ�س�س،  مرت   2400 مل�سافة 

اإجمايل  البالغ  الثانية  للفئة  �ستيك�س«  »هاردويك 

�سبعة  فيه  و�ساركت  جنيه،  األف   200 املالية  جوائزه 

خيول. وخطفت املهرة »انرت�سبي�سن«، بقيادة الفار�س 

 1200 مل�سافة  اخلام�س  ال�سوط  لقب  بيكر،  جورج 

مرت، على لقب �سباق »وويكنجهام �ستيك�س«.

وفاز اجلواد »اأورينتال فوك�س« بلقب ال�سوط ال�ساد�س 

لقب  على  ياردة،  و159  مرت   4200 مل�سافة  والأخري 

اإجمايل  البالغ  �ستيك�س«  األك�ساندرا  »كوين  �سباق 

جوائزه املالية 55 األف جنيه، و�سارك فيه 16 خياًل.

اإىل  ت�ساف  م�سرفة  نتائج  الإمارات  خيول  وحققت 

وكان  املهرجان،  اأيام  خالل  العاملية  اإجنازاتها  �سجل 

اأول الغيث املهر النا�سئي »بوراتينو« جلودلفني بقيادة 

ايج«  و»�سبي�س  �ستيك�س،  كوفنرتي  ب�سباق  بيوك  وليم 

جورج  كنج  ب�سباق  بيوك  وليام  بقيادة  جلودلفني 

حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  و»حم�سوب«  و»حمرر«  �ستيك�س، 

للفئة  �ستيك�س  كومونولث  لقبي  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 

و»باليو�س«  التوايل،  على  للتكافوؤ  وولفرتون  الأوىل 

نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ل�سمو 

كنج  ب�سباق  الدولة،  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار 

ادوارد للفئة الثانية.

هيلز: »محرر« اأف�سل جواد يف تاريخي

بال�سباقات  الثالث  فوزه  املهر »حمرر«،  اأحرز  اأن  بعد 

�سباقات  مت�سمنة  م�ساركات   5 خالل  من  امل�سنفة 

وجرينهام  كراك،  جيم  الأوىل،  للفئة  كومونولث 

�ستيك�س، اأكد املدرب �ساريل هيلز اأن املهر املنحدر من 

ن�سل »اأوا�سي�س درمي« كان م�سجاًل يف �سباق كوفنرتي 

حمدان  ال�سيخ  �سمو  مالكه  توجيهات  ولكن  �ستيك�س، 

كاأ�س  �سباق  يف  مب�ساركته  ق�ست  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

مبهرجان  مرت   1200 مل�سافة  الأوىل  للفئة  كومونولث 

اإذا كان  ا�سكوت. وحني �سئل �ساريل هيلز عما  رويال 

»اأعتقد  تاريخه، قال:  اأف�سل جواد يدربه يف  »حمرر« 

)حمرر(  ولكن  جيدًا،  كان  )كري�ساليام(  اجلواد  اأن 

مقومات  اأظهر  وقد  املواهب،  ومتعدد  منه  اأف�سل 

�سباق، ويف احلقيقة  يتطور مع كل  ل�سرعة عالية وهو 

ولكن  مرت،   1400 م�سافة  يف  م�ساركته  يفرت�س  كان 

هنا  اإىل  باإح�ساره  القرار  اتخذ  حمدان  ال�سيخ  �سمو 

على م�سافة 1200 مرت”.
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محمد بن را�سد ي�سهد �سباق الديربي الإجنليزي يف اإب�سوم

»بوراتينو« حلمدان بن محمد يفوز بتحدي »انف�ستيك �ستيك�س«

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 

رعاه اهلل، واإىل جانبه �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 

الديربي  �سباق  دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 

م�سمار  يف  اأقيم  الذي  الـ236  ن�سخته  يف  الإجنليزي 

حرم  ال�سباق  ح�سرت  كما  باإجنلرتا،  العريق  اإب�سوم 

مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

الأمرية هيا بنت احل�سني، وال�سيخ را�سد بن دملوك اآل 

وال�سيخ  مكتوم،  اآل  دملوك  بن  جمعة  وال�سيخ  مكتوم، 

اإليزابيث  امللكة  وجاللة  مكتوم،  اآل  دملوك  بن  حمد 

واأفراد  الكومنولث  ودول  بريطانيا  ملكة  الثانية 

املالكة. الأ�سرة 

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأ�ساد 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 

املهر  حققه  الذي  بالفوز  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم 

�سباق

را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »بوراتينو« 

اآل مكتوم، ويل عهد دبي، يف �سباق انف�ستيك وودكوت 

�سن  يف  املهجنة  للخيول  املخ�س�س  »قوائم«  �ستيك�س 

مناف�سيه  اكت�سح  اأن  بعد  مرت،  األف  مل�سافة  ال�سنتني 

بفارق 6 اأطوال دون اأدنى جمهود.

ن�سل  من  ينحدر  الذي  »)بوراتينو(  �سموه:  وقال 

ومنذ  للتطور،  وقابل  نا�سئ  مهر  اك�سل(  اند  )اك�سيد 

اأن راأيناه يف اأول �سباقاته و�سح اأنه جنم للم�ستقبل«.

باإ�سراف  �سنتني،  العمر  البالغ من  »بوراتينو«،  ومتكن 

مارك جون�ستون وقيادة وليام بيوك، من قطع م�سافة 

يف  وجاء  دقيقة،   1:08:82 قدره  زمن  يف  ال�سباق 

هيوز،  ريت�سارد  بقيادة  »نيل�سربيت«  الثاين  املركز 

فيما حل ثالثًا »ج�ست اإميا« بقيادة اأوي�سني مرييف.

اآل  ال�سيخ حمد بن دملوك  ال�سوط، ت�سلم  وعقب ختام 

و�سط  باللقب  الفوز  جائزة  املالك،  عن  نيابة  مكتوم، 

اجلماهري. ت�سفيق 

»جولدن هورن« بطل الديربي

وباإ�سراف  اأوبنهامير،  لآي  املهر »جولدن هورن«،  تّوج 

فرانكي  الفار�س  وبقيادة  جو�سدن  جون  املدرب 

الإجنليزي  الديربي  لفعاليات  بطاًل  ديتوري، 

ون�سف  امليل  مل�سافة  الأوىل  للفئة  الـ236  الكال�سيكي 

فقط،  �سنوات  ثالث  �سن  يف  للخيول  املخ�س�س  امليل 

جنيه   1325000 املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ 

يف  العريق  اب�سوم  مب�سمار  اأقيم  الذي  اإ�سرتليني، 

اإجنلرتا.

داريل  ن�سل فحل  املنحدر من  »جولدن هورن«  ومتكن 

بعد  الكال�سيكي،  بال�سباق  الفوز  من  كرو�س«  »كيب 

وبقيادة  لل�سباق،  النهائية  املراحل  يف  مميز  اأداء 

بفارق  وتفوق  ديتوري،  فرانكي  الفار�س  من  حمنكة 

باإ�سراف  جلودلفني،  هوب�س«  »جاك  عن  اأطوال   3،5

يف  جاء  فيما  بيوك،  وليام  وبقيادة  جو�سدن،  جون 

بن  جمعة  لل�سيخ  �ستارز«  ذا  »�ستورم  الثالث  املركز 

وبقيادة  هاج�س،  وليام  باإ�سراف  مكتوم،  اآل  دملوك 

قدره  زمنًا  البطل  و�سجل  كو�سجريف،  باتريك 

2:32:32 دقيقة.

»�سرتافاجنتي« يفوز 

ب�سباق برايفت بانكنج

اجلواد  فوز  عن  امل�ساندة  ال�سباقات  نتيجة  اأ�سفرت 

�ستاوت،  مايكل  باإ�سراف  تابور  ملايكل  »�سرتافاجنتي« 

للتكافوؤ  بانكنج  برايفت  ب�سباق  مور،  ريان  وقيادة 

املهجنة  للخيول  وخم�س�س  امليل  وربع  امليل  مل�سافة 

الأ�سيلة يف �سن ثالث �سنوات فقط، حيث �سارك فيه 

12 خياًل.

ومتكن »�سرتافاجنتي« من التفوق بفارق 3،25 اأطوال 

ثالثًا  جاء  فيما  هيوز،  ريت�سارد  بقيادة  »جيبون«  عن 

البطلة  و�سجلت  كويلي،  توم  بقيادة  تانرتوم«  »تابر 

زمنًا قدره 2:05:41 دقيقة.

وحلق اجلواد »بيرثز مون«، باإ�سراف ريت�سارد هانون، 

امليل  مل�سافة  الثالث  ال�سوط  بلقب  دوب�س،  بات  وقيادة 

ون�سف امليل، املخ�س�س للخيول يف �سن اأربع �سنوات 

فما فوق على لقب كورني�سن كب »كاأ�س التتويج« للفئة 

عنق  بفارق  متفوقًا  خيول،   6 م�ساركة  و�سط  الأوىل، 

فيما  �سوميلون،  كري�ستوف  بقيادة  »دولينايا«،  عن 

و�سجل  جيون،  مك�سيم  بقيادة  »فلنت�ساير«،  ثالثًا  جاء 

2:33:76 دقيقة. البطل 

»راقيه« تفوز ب�سباق املبتدئة

بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »راقيه«  املهرة  متكنت 

وبقيادة  هيلز،  باري  وباإ�سراف  مكتوم،  اآل  را�سد 

املبتدئة،  املهرات  ب�سباق  الفوز  من  هاجنان،  بول 

الفحل  ابنة  ومتكنت  دونكا�سرت،  مب�سمار  اأقيم  الذي 

اإ�سطبلها  رفيقة  عن  راأ�س  بفارق  التفوق  من  »دبوي« 

الثالث  املركز  يف  جاءت  فيما  »ال�سعدن«،  املهرة 

يف  امل�سافة  قطع  من  البطلة  ومتكنت  �ستايل«،  »كاين 

1:22:93 دقيقة.

محمد بن را�سد مع امللكة اإليزابيث بح�سور حمدان بن محمد.

اجلواد »بوراتينو« حلظة عبور خط النهاية.

محمد بن را�سد يتابع ال�سباق بح�سور الأمرية هيا بنت احل�سني.
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�سباق

عام  مدير  ال�سيباين  اإبراهيم  حممد  ال�سباق  ح�سر 

�سعيد  وخليفة  دبي،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ديوان 

وال�سيافة  الت�سريفات  دائرة  عام  مدير  �سليمان 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  حميد  و�سعيد  بدبي، 

�سهد  كما  واملالك،  امل�سوؤولني،  من  وعدد  ميدان، 

امل�ساهدين  وتابعه ماليني  األف متفرج،   100 ال�سباق 

املهتمني ب�سناعة اخليل يف العامل.

محمد بن را�سد: الإمارات حري�سة على 

امل�ساركة يف ال�سباقات الإجنليزية

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 

حمدان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم 

دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن 

ودول  بريطانيا  ملكة  الثانية  اإليزابيث  امللكة  جاللة 

الكومنولث، على هام�س فعاليات الديربي الإجنليزي 

احلديث  اأطراف  جاللتها  مع  �سموه  وتبادل  العريق. 

ومت  الربيطانية،  الإماراتية  العالقات  عمق  حول 

من  فيه  امل�ساركة  واخليول  املهرجان  اإىل  التطرق 

خمتلف دول العامل.

واأكد �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

حر�س  اللقاء  خالل  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء 

الإجنليزية  ال�سباقات  يف  امل�ساركة  على  الإمارات 

�سهرة  من  بها  حتظى  ملا  اخليول،  باأف�سل  العريقة 

والفرق  الفر�سان  ت�ستقطب  عالية  وتناف�سية  عاملية 

اأنحاء العامل، ما ي�سهم يف تبادل اخلربات  من جميع 

لعامل  وواعد  اأف�سل  م�ستقبل  حول  الروؤى  وتبادل 

مفعمة  �سريفة  تناف�سية  بيئة  والفرو�سية �سمن  اخليل 

اإليزابيث  امللكة  ثمنت  جانبها،  من  والتحدي.  بالقوة 

الثانية دور �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

بريطانيا،  اخليل يف  �سباقات  وتطور  دعم  مكتوم، يف 

خمتلف  يف  اخليول  واأجود  اأرقى  يف  بامل�ساركة  وذلك 

ال�سباقات.

املو�سة تناف�س اخليول

اب�سوم«  »ديربي  مهرجان  اأنَّ  من  الرغم  على 

هذه  ع�ساق  ويجذب  اخليل،  ل�سباق  خم�س�س 

مهرجان  اأن  اإلَّ  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  الريا�سة 

ناف�س اخليول يف  الغريبة والأزياء الطريفة،  عات  القبَّ

»ديربي  مهرجان  اأيام  ومتيَّزت  بالعامل.  �سباق  اأعرق 

املتميزة  الن�سائيَّة  بالقبعات  العام  لهذا  اب�سوم« 

نة بالري�س والورود. واملزيَّ

حمد بن دملوك وويليام بيوك اأثناء التتويج.
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»ليجات�سيمو« و�سيفة.. و»ليدي اأوف دبي« ثالثة

املهرة »كـوالفاي« حتّلق بلقب »الأوك�س« الإجنليزي

�سباق

جونزالي�س،  لريجالدو  »كوالفاي«  املهرة  خطفت 

اأدنهو،  كومل  وبقيادة  اأوبراين،  اآيدن  وباإ�سراف 

الكال�سيكي  الإجنليزي  الأوك�س  �سباق  يف  الأ�سواء 

خم�س�س  وهو  العريق،  اب�سوم  مب�سمار  اأقيم  الذي 

مياًل  م�سافته  وتبلغ  فقط،  �سنوات   3 عمر  للمهرات 

األف   450 جائزته  وقيمة  الأوىل،  للفئة  امليل  ون�سف 

غري  وهي  »كوالفاي«،  املهرة  دخلت  اإ�سرتليني.  جنيه 

1، لكنها متكنت من  اإىل   50 للفوز، وبن�سبة  مر�سحة 

تابور  ملايكا  »ليجات�سيمو«  الأوىل  املر�سحة  حرمان 

اآيدن  باإ�سراف  ماجنري،  و�سوزان  �سميث  وديريك 

الثنائية  حتقيق  من  مور،  ريان  وبقيادة  اأوبراين، 

»كازيا«  املهرة  حققتها  التي  والأوك�س  اجلنيز  يف 

بني  �سجاًل  ال�سباق  وكان   .2002 عام  يف  جلودلفني 

»فا�ستنيت  ن�سل  من  تنحدر  التي  »كوالفاي«،  البطلة 

مرت،   100 اآخر  يف  »ليجات�سيمو«  وو�سيفتها  روك«، 

يف  جاءت  فيما  راأ�س،  بفارق  اللقب  تخطف  اأن  قبل 

الإمارات  ممثلة  طول   2.5 بفارق  الثالث  املركز 

مكتوم،  اآل  عبيد  بن  حممد  لل�سيخ  دبي«  اأوف  »ليدي 

التي  كريبي،  اآدم  وبقيادة  كوماين،  لوكا  وباإ�سراف 

ناف�ست بقوة يف الأمتار الأخرية.

يف  ال�سباق  م�سافة  قطعت  التي  »كوالفاي«،  ومتكنت 

اأوبراين  اآيدن  املدرب  منح  من  دقيقة،   2:37:41

تكن  مل  مفاجاأة  وحتقيق  بالأوك�س،  اخلام�س  الفوز 

عرب  املتابعني  اأو  للمتفرجني  كان  �سواء  احل�سبان  يف 

اأنفا�س  حب�س  دراماتيكي  م�سهد  يف  التلفاز،  �سا�سات 

اجلمهور.

»اأريبيان كوين« جنمة الفتتاح

تفوقت املهرة »اأريبيان كوين« جلي �سميث، وباإ�سراف 

برباعة  دي�سوزا،  �سيلف�سرت  وبقيادة  ال�سويرث،  دي 

مرت   1700 مل�سافة  الأول  ال�سوط  يف  مناف�ساتها  على 

للفئة  �ستيك�س  اإليزابيث  برن�سي�س  �سباق  لقب  على 

ثالث  �سن  يف  والأفرا�س  للمهرات  املخ�س�س  الثالثة 

�سنوات فما فوق. ومتكنت البطلة من التفوق بفارق 4 

كنج�سكوت،  ريت�سارد  بقيادة  لو«  »كرويل  عن  اأطوال 

وليام  بقيادة  »اأودليز«  الثالث  املركز  يف  جاءت  فيما 

بيوك، ومتكنت البطلة من قطع امل�سافة يف 1:43:02 

تايلور،  لديفيد  »البريث«  اجلواد  وخطف  دقيقة. 

وباإ�سراف ايان بالدينج، وبقيادة اإدوارد كريرتي لقب 

�سباق  لقب  على  مرت   2000 مل�سافة  الثاين  ال�سوط 

بفارق  البطل  فوز  وجاء  للتكافوؤ،  وانفي�ستمنت  ويليت 

فيما  مورلنان،  بي  بقيادة  فايتنج«،  »فاير  عن  عنق 

�سيلف�سرت  بقيادة  فاينن�س«  اأوف  »ما�سرت  ثالثًا  جاء 

2:07:60 دقيقة. دي�سوزا، و�سجل البطل 

»ارود« بطل ال�سوط الثالث

لل�سباقات،  املحدودة  لقطر  »ارود«  اجلواد  تاألق 

اأتزيني  اأندريا  وبقيادة  هامي،  �سابل  بيرت  وباإ�سراف 

واملخ�س�س  مرت،   1700 مل�سافة  الثالث  ال�سوط  يف 

للخيول يف �سن ثالث �سنوات فما فوق، على لقب �سباق 

داوميو �ستيك�س للفئة الثالثة. وجاء فوز البطل بفارق 

طولني عن »ك�ستم�س كت« بقيادة ريان مور، فيما جاء 

البطل  و�سجل  موري�س،  يل  بقيادة  »كومبليكيت«  ثالثًا 

دي�سوزا  �سيلف�سرت  الفار�س  وحقق  دقيقة.   1:43:09

»جريتزي«،  اجلواد  قاد  حني  احلفل،  يف  الثاين  فوزه 

للميل،  اأنف�ستيك  ب�سباق  للفوز  �سانون،  باإ�سراف ميك 

جيم  بقيادة  مي«،  »مريي  عن  عنق  بفارق  متفوقًا 

مور،  ريان  بقيادة  »اأب�سيل«  ثالثًا  جاء  فيما  كرويل، 

ومتكن البطل من قطع امل�سافة يف 1:43:85 دقيقة.

ال�سباق �سهد مناف�سة مثرية يف مختلف الأ�سواط.
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�سباق

اإجنازًا  جلودلفني  هوب�س”  “جاك  املهر  اأ�ساف 

�سباق  لقب  انتزع  عندما  الإماراتية  للخيول  جديدًا 

والذي  احلرة،  دبي  �سوق  برعاية  الإيرلندي  الديربي 

اأ�سواط مثرية  ثمانية  وتاألف من  كوراه  اأقيم مب�سمار 

مب�ساركة نخبة من اأقوى اخليول يف خمتلف امل�سافات.

ومتكن املهر البالغ من العمر ثالث �سنوات ابن الفحل 

وليام  وقيادة  جو�سدن  جون  باإ�سراف  “هالينغ” 
الكال�سيكي  بال�سباق  كا�سح  فوز  حتقيق  من  بيوك، 

الإيرلندي الأول، مل�سافة 1200 مرت “جروب1”.

وكان املركز الثاين يف ال�سباق اأي�سًا من ن�سيب خيول 

لل�سيخ  �ستارز”  ذا  “�ستورم  اجلواد  عرب  الإمارات 

هاج�س،  وليام  باإ�سراف  مكتوم،  اآل  دملوك  بن  جمعة 

باتريك كو�سجريف. وبقيادة 

كاناليتو”،  “جيوفاين  الثالث  املركز  يف  وجاء 

اوبريان،  جوزيف  وبقيادة  اوبريان  ايدن  باإ�سراف 

الن�سخة  يف  دقيقة   2:34:83 بلغ  زمنًا  البطل  و�سجل 

راوحت  اأر�سية  على  الإيرلندي  الديربي  من   150

 حالتها من معتدلة اإىل جافة.

بعد  رائع  باأ�سلوب  هوب�س”  “جاك  املهر  فوز  وجاء 

ال�سباق  مراحل  جميع  يف  جيد  ينتقل  ب�سكل  ظل  اأن 

هذا  وا�ستقر  مرت.    1200 مل�سافة  املمتد  الكال�سيكي 

الإجنليزي،  الديربي  يف  و�سيفًا  حل  الذي  اجلواد 

الديربي الإيرلندي برعاية �سوق دبي احلرة

“جاك هوب�س” يهدي جودلفني لقب الن�سخة 150  مب�سمار كوراه

ال�سياج  جهة  اإىل  ال�سباق  بداية  يف  الثالث  باملركز 

والذي   “ �ستارز  ذا  �ستورم   “ توىل  بينما   الداخلي، 

املجموعة  �سدارة  الإجنليزي  الديربي  يف  ثالثًا  حل 

اجلهة  اإىل  هوب�س”  “جاك  انتقل  ثم  البداية.   منذ 

اخلارجية عند النعطافة باجتاه امل�سار امل�ستقيم نحو 

النهاية.  خط 

من  مكنته  املت�سدر  طلب  يف  عالية  بوترية  وانطلق 

على  فريلونغ   1.5 تبقي  مع  ال�سدارة  اإىل  الو�سول 

بقية  عن  املهر  انف�سل  ما  و�سرعان  نهاية  ال�سباق.  

املناف�سني و�سجل فوزًا مبهرًا بفارق خم�سة اأطوال عن 

5.5 اأطوال  بفارق  خلفه  “  ومن  �ستارز  ذا  “ �ستورم 
اأخرى جاء “ جيوفاين كاناليتو “ والذي �سبق اأن حل 

رابعًا يف الديربي الإجنليزي. 

  جو�سدن: “جاك هوب�س”

اىل �سباق “بري نيل«

اأ�سبح  والذي  جو�سدن  جون  الإجنليزي  املدرب  قال 

اللقب:  بهذا  الفوز  �سرف  ينال  اإجنليزي  ثاين مدرب 

ومن  جافة،  اإىل  معتدلة  بالفعل  كانت  “الأر�سية 
الرائع اأن يكون  ال�سباق مبثابة تاأكيد قوي على م�ستوى 

الأداء الذي �سهده داربي اب�سوم”. 

واأ�ساف:  »الآن �سنرتك اجلواد “جاك هوب�س” يق�سي 

فرتة من الراحة، ومن بعد �سنتجه به اإىل �سباق بري 

اإىل  �سباق الفئة الأوىل الآرك الفرن�سي  نيل، ومن ثم 

يف لونغ�سامب بفرن�سا يف الرابع من اأكتوبر«. 

�سي�سارك  هوب�س”  “جاك  اجلواد  اأن  جو�سدن   وتابع 

اإجازة  وا�ستحق  العام،  ال�سباقني فقط هذا  يف هذين 

الكتلة  القوام  وخفيف  فاره  جواد  اأنه  ل�سيما  الآن، 

وبحاجة لفرتة من النمو. 

ويليام بيوك: “جاك هوب�س”

يجعل  من مهمة غاية يف ال�سهولة

“هذا  بالفوز:  املنت�سي  بيوك  ويليام  الفار�س  قال 

املدرب  اأح�سن  وقد  الوقت،  طوال  يتح�سن  احل�سان 

جو�سدن رعايته وجتهيزه لهذا  ال�سباق”. 

بات  باأن  متامًا  اأدرك  “كنت  بيوك:  قال  الفوز   وعن 

كو�سجريف، على �سهوة “ �ستورم ذا �ستارز “ �سيوؤدي 

موقع  ال�سدارة،  من  له  تروق  التي  بالكيفية  ال�سباق 

لقد  اأمامي.  هدفًا  يكون  اأن  يف  دائمًا  اأرغب  وكنت 

ال�سباق على نحو  ح�سلنا على رحلة مميزة وقد �سار 

»الأمور  بيوك  املراحل  اخلتامية”.   واأ�ساف  يف  �سل�س 

ح�سان  هوب�س(  )جاك  ن�ستهي،   كنا  ح�سبما  �سارت 

هذا  من  ح�سان  �سهوة  تعتلي  عندما  بالفعل.  مميز 

ال�سهولة.  يف  غاية  مهمتك  يجعل  من  فاإنه  النوع، 

وجيزة.  زمنية  فرتة  خالل  كثريًا  م�ستواه  تطور  لقد 

متاأخرًا،  وين�سج  تدريجيًا  يتطور  الذي  النوع  من  اإنه 

احلا�سر.  الوقت  يف  جاهزيته  قمة  يف  اأ�سبح   لكنه 

قبل  كبرية  كانت  به  ثقتي  للغاية.   معترب  مناف�س  اإنه 

مما  اأف�سل  ب�سكل  اأدى  وقد  اأب�سوم،  يف  م�ساركته 

الديربي  لقب  حترز  اأن  حقًا  الرائع  من  �سابقًا.  فعله 

 الإيرلندي«.  ”هذا اإجناز باهر ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 

اآل مكتوم، ولأع�ساء فريق جودلفني  حممد بن را�سد 

الكوالي�س  لتجهيز  خلف  مقدرة  جهودًا  بذلوا  الذين 

احل�سان”.  واأ�ساف: »)جاك هوب�س( يتحمل م�سافة 

على  فاعلية  اأكرث  �سيكون  لكنه  امليل،  ون�سف  ميل 

املهر  فاإن  �ساهدمت يف  ال�سباق  كما  وربع.  ميل  م�سافة 

لديه قدرة فائقة على خفة احلركة والنتقال الفوري. 

ال�سباق انطلق بوترية جيدة، وقد ا�ستطاع املهر تعزيز 

يف  بها  يعتد  قوة  �سيكون  املنا�سب.  الوقت  يف   �سرعته 

جميع ال�سباقات«.  يذكر اأن فريق جودلفني نال �سرف 

قبل  من  واحدة  مرة  الإيرلندي  الديربي  بلقب  الفوز 

بوا�سطة املهرة “بالن�سني” عام 1994. 

ماكلوكلني:رعاية الديربي

تن�سجم مع ا�سرتاتيجيتنا العاملية

 400 بنحو  عمله  وفريق  ماكلوكلني  كومل  رحب 

بكبار  اخلا�س  احلرة  دبي  �سوق  جناح  يف  �سيف 

م�سمار  يف  التتويج  ركن  بجوار  الواقع  ال�سخ�سيات، 

كوراه، حيث ا�سُتقبل اجلميع بحفاوة وتكرمي، وا�ستهل 

وترفيه  �سيافة  فقرات  تلتها  غداء،  مباأدبة  اليوم 

لر�سام  واأعماًل  �سحرية،  عرو�سًا  �سملت  منوعة، 

وفرقة  جاز،  فرقتا  قدمتها  فنية  واأخرى  كاريكاتري، 

باحلدث،  �سعادته  ماكلوكلني  واأبدى  رباعية.  وترية 

قائاًل: »اإنها ال�سنة الثامنة التي ترعى فيها �سوق دبي 

النمو  من  مزيدًا  ي�سهد  الذي  اإيرلندا،  ديربي  احلرة 

حدث  ميز  وما  عام،  بعد  عامًا  الأف�سل  اإىل  والتقدم 

العام، الحتفاء بالذكرى 150 لنطالقة هذا ال�سباق 

بالغ  اأمرًا  اإيرلندا  لديربي  رعايتنا  تعد  اإذ  العريق، 

يف  العاملية  ا�سرتاتيجيتنا  مع  تن�سجم  لأنها  الأهمية، 

رعاية اأبرز الأحداث الريا�سية«.

�سوق دبي احلرة

على لوحة �رشف م�سمار كوراه

احلرة  دبي  �سوق  ا�سم  اإدراج  ال�سباق،  خالل  جرى 

فيم(،  اأوف  )هول  كوراه  م�سمار  �سرف  لوحة  على 

احلرة  ال�سوق  اإ�سدار  من  قليلة  اأيام  بعد  ذلك  وجاء 

ديربي  ل�سباقات  برعايتها  يتعلق  ما  يف  مهمًا،  اإعالنًا 

النائب  ماكلوكني  كومل  خالله  اأكد  والذي  اإيرلندا، 

جوائز  اأن  ال�سوق،  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  التنفيذي 

يورو  مليون   1.5 اإىل  �سرتتفع  املالية،  اإيرلندا  ديربي 

يف عام 2016، عقب قرار دبي احلرة متديد رعايتها 

لأعرق �سباقات اإيرلندا للخيول لعامني اإ�سافيني حتى 

اأجنح  بني  اإبرامه  مت  الذي  التفاق  ومنح   .2017

لالأوىل  اخليار  كوراه،  وم�سمار  العامل  يف  حرة  �سوق 

بعد  اإ�سافية  �سنوات  لثالث  للحدث  رعايتها  مبوا�سلة 

ذلك، حتى عام 2020. ويف حني قررت ال�سوق متديد 

باجلوائز  ف�ستلتزم   ،2020 حتى  للحدث  رعايتها 

يورو  ماليني   7.5 اإىل  ت�سل  والتي  للحدث،  املالية 

خالل فرتة الرعاية.

جناح  ا�ست�سافها  التي  ال�سهرية  ال�سخ�سيات  ومن 

�سوق دبي احلرة يف ديربي اإيرلندا، املنتج ال�سينمائي 

جيم �سرييدان، املر�سح لنيل جائزة الأو�سكار، وجنما 

وال�سخ�سيات  هين�سو،  وروبي  ماديغان  اأيان  الرجبي، 

الإعالمية، اآنا دويل وماري كينيدي، وم�سممة الأزياء 

الفرو�سية  وجنم  هوملان،  �سيليا  الإيرلندية  والعار�سة 

بيجوت. لي�سرت  املتقاعد 

وفازت ال�سيدة لورين اأو�سوليفان من مدينة دورادويل 

دبي  �سوق  �سيدة  بلقب  الإيرلندية،  ليمريك  مبقاطعة 

من  جمياًل  ثوبًا  ارتدت  اأن  بعد  اأناقة،  الأكرث  احلرة 

�سانيل  من  واإك�س�سوارات  اأرم�سرتونغ،  فيليب  ت�سميم 

وجوت�سي، بينما و�سعت على راأ�سها قبعة رائعة يدوية 

الأوىل  اجلائزة  على  اأو�سيليفان  وح�سلت  ال�سنع. 

عطلة  ق�ساء  و�سملت  احلرة،  دبي  �سوق  من  املقدمة 

)ذهاب  �سفر  تذاكر  مع  ل�سخ�سني  دبي  يف  رائعة 

وعودة( واإقامة يف الفندق الذي متلكه ال�سوق، جمريا 

يورو   1،000 ومبلغ  جنوم،   5 فئة  من  �سايد،  كريك 

للت�سوق بها يف �سوق دبي احلرة، كما �سملت اجلائزة، 

 5،000 بقيمة  بودلز  جموهرات  من  رائعة  قطعة 

بدبلن،  لليلة واحدة يف فندق ذا ماركر  واإقامة  يورو، 

وو�سل اإجمايل قيمة اجلائزة اإىل 20،000 يورو.
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�سباق

الديربي الفرن�سي

»مثمر« و»مناتي« يخطفان الأ�سواء مب�سمار »�سانتييه«
اأكدت خيول الإمارات قوتها خالل الديربي الفرن�سي، 

اأقيم يف م�سمار »�سانتييه«، مب�ساركة نخبة من  الذي 

حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »مثمر«  اجلواد  ونال  اخليول، 

لل�سباق،  ال�سوط الفتتاحي  اآل مكتوم، لقب  بن را�سد 

ال�سوط  �سدارة  جلودلفني  »مناتي«  اقتن�س  بينما 

لل�سباق. ال�ساد�س 

اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »مثمر«  فوز  وجاء 

مكتوم، يف ال�سوط الفتتاحي »بري دو غرو�س �سيني« 

بول  الفار�س  بقيادة   »2 »جروب  مرت   1000 مل�سافة 

زمنًا  م�سجاًل  هاج�س،  املدرب  واإ�سراف  هاناغان، 

»كاتكول«  عن  رقبة  بفارق  ثانية   58.22.0 قدره 

بي  املدرب  واإ�سراف  بيلييه،  اأوليفيه  الفار�س  بقيادة 

املركز  يف  كوارتز«  »�سبرييت  جاء  فيما  �سوجورب، 

بينوي�ست. الفار�س  بقيادة  الثالث 

الرت�سيحات  وكانت  خياًل،   11 ال�سوط  يف  تناف�س 

حوله،  التوقعات  حقق  وبالفعل  »مثمر«،  نحو  من�سبة 

اأن  حيث ظل متاأخرًا يف بداية النطالقة، ثم ما لبث 

اأطلق العنان يف املرحلة الأخرية، حيث واجه مناف�سة 

ل�ساحله  ال�سراع  ولكنه ح�سم  »كاتكول«،  من  �سر�سة 

مبهارة واقتدار.

 »مناتي« جنم ال�ساد�س

ال�ساد�س  ال�سوط  �سدارة  جلودلفني  »مناتي«  انتزع 

»جراند برك�س دي �سانتييه« مل�سافة امليل ون�سف امليل 

»جروب 2«، بقيادة الفار�س مايكل بارزلونا، واإ�سراف 

 2.29.64 قدره  زمنًا  م�سجاًل  فابر،  اأندريه  املدرب 

دقيقة، متفوقًا بفارق ثالثة اأرباع الطول، عن »برن�س 

جلبريت« الذي حل يف املركز الثاين، بقيادة الفار�س 

الثالث  املركز  يف  جاء  بينما  �ساميلون،  كري�ستوف 

»اأيجنت مرييف« بقيادة الفار�س جيمي فور�سني.

»نيوباي« البطل

اآل  عبداهلل  بن  خالد  الأمري  ملالكه  »نيوباي«  تّوج 

�سعود، بطاًل للديربي الفرن�سي »بري دو جوكي كلوب« 

قيمة  تبلغ  الذي   ،»1 »جروب  مرت   2100 مل�سافة 

خالله  وتناف�س  يورو،  املليون  ون�سف  مليونًا  جائزته 

14 خياًل من خمتلف الدول الأوروبية والعربية. وقاد 

باإ�سراف  الفوز،  لتحقيق  »نيوباي«  �سيمينود  الفار�س 

 2،5،69 قدره  زمنًا  م�سجاًل  فابر،  اأندريه  املدرب 

دقيقة بفارق طول ون�سف الطول عن »هايالند ريل«، 

اأوبرين، فيما  اآيدن  اأوبرين، واإ�سراف  بقيادة جوزيف 

الفار�س  بقيادة  الثالث  املركز  »واردي�سبات�س« يف  جاء 

مينديزبال.

الأمري  للمالك  يتحقق  الذي  الثاين  الفوز  ويعترب هذا 

عام  اللقب  نيل  له  �سبق  حيث  عبداهلل،  بن  خالد 

1990 بوا�سطة »�ساجنال مور«.

لهذا  بالديربي  للفوز  املر�سحني  اأبرز  »نيوباي«  وكان 

العام، نتيجة اإجنازاته يف املو�سم، خ�سو�سًا اجلينيز 

ثم  الو�سط،  اإىل  املوؤخرة  من  انطلق  وقد  الفرن�سي، 

مت�سبثًا  وظل  الأخرية،  املرحلة  يف  ال�سدارة  اإىل  قفز 

باملركز الأول حتى خط النهاية.

عبداهلل  بن  خالد  الأمري  ت�سلم  ال�سوط،  ختام  وعقب 

كلوب  اجلوكي  مدير  من  الفوز  جائزة  �سعود،  اآل 

فابر،  اأندريه  املدرب  من  كل  ت�سلم  فيما  الفرن�سي، 

جائزتيهما. �سيمينود  والفار�س 

»بارودار« بطل الثالث

بلقب  �سافيالز  ل  دي  هرني  ملالكه  »بارودار«،  فاز 

مل�سافة  �سانتلييه«،  هانديكاب  »جراند  الثالث  ال�سوط 

ميل واحد »1600 مرت«، م�سجاًل زمنًا قدره 1،35،89 

اأرباع الطول عن �ساحب  دقيقة، متفوقًا بفارق ثالثة 

برودهوم،  الفار�س  بقيادة  »اأك�سوتك«،  الثاين  املركز 

الفار�س  بقيادة  »يومي«،  الثالث  املركز  يف  حل  فيما 

اأنطوين هاملن. واأحرز املهر »كاتانيا« لأغا خان، لقب 

لل�سباق »برك�س دي رويومونت« مل�سافة  الثاين  ال�سوط 

بقيادة   ،»3 »جروب  مرت«   2400« امليل  ون�سف  ميل 

اأ.دي  املدرب  واإ�سراف  �سوميلون،  كري�ستوف  الفار�س 

دقيقة،   2،30،42 قدره  زمنًا  م�سجاًل  ديوبر،  روير 

املركز  احتل  الذي  كال�سي�س«  »�سي  عن  رقبة  بفارق 

اأف  واملدرب  جيون،  ماك�سيم  الفار�س  بقيادة  الثاين، 

ديومن، فيما حل »اأمي بليو« يف املركز الثالث، بقيادة 

الفار�س مايكل بارزلونه، واإ�سراف املدرب اأ.فابر.

اجلواد »مثمر« يت�سدر ال�سباق.اجلواد »مناتي« يتّوج بلقب ال�سباق.

الفار�س بول هاجنان يت�سلم جائزة الفوز.
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مهرجان من�سور بن زايد يوا�سل جولته العاملية

»اإمرييتو« يتّوج بلقب اجلولة ال�ساد�سة لكاأ�س زايد يف وار�سو

اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  وا�سل 

فعاليات  الأ�سيلة،  العربية  للخيول  العاملي  نهيان 

م�سمار  ا�ست�ساف  حيث  اخلارجية،  �سباقاته 

لكاأ�س  ال�ساد�سة  اجلولة  وار�سو  البولندية  العا�سمة 

املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان »جروب 3«، اإ�سافة اإىل اجلولة التا�سعة لبطولة 

لل�سيدات  العاملية  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 

�سمو  �سباقات  �سل�سلة  من  الثانية  واجلولة  »اإفهار«، 

للفر�سان  العاملية  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 

»اإفهار«. املتدربني 

املوؤمتر  ختام  يف  جاءت  التي  ال�سباقات،  هذه  و�سهد 

بيهو�سن�سكي،  يانو�س  العربية،  ال�سباق  خليول  العاملي 

جمهورية  يف  القت�ساد  وزير  الوزراء،  رئي�س  نائب 

بولندا، ويارومري �سوكوفي�سكي وزير الدولة لل�سيا�سات 

اخلارجية يف بولندا، وذلك مب�سمار »�سلوزويك«.

لدى  الإمارات  �سفري  مريزا  عا�سم  ال�سباق  وح�سر 

الدول  بع�س  يف  الدولة  �سفراء  من  وعدد  بولندا، 

يف  معهودة  غري  جماهريية  مب�ساركة  الأوروبية، 

ال�سباقات  م�سامري  اأعرق  اأحد  »�سلوزويك«  م�سمار 

برنامج  الثالثة  ال�سباقات  ورافق  قاطبة،  اأوروبا  يف 

ترفيهي متكامل داخل امل�سمار.

البولندي  اجلواد  فوز  عن  النتائج  واأ�سفرت 

اجلواد  ظفر  فيما  املتدربني،  ب�سباق  »بريفيكتور« 

وكان  زايد،  كاأ�س  �سباق  ب�سدارة  »اإمرييتو«  الفرن�سي 

الفوز يف �سباق بطولة العامل على كاأ�س »اأم الإمارات« 

من ن�سيب اجلواد البولندي »وا�سيليو«.

وتقام ال�سباقات حتت مظلة الن�سخة ال�سابعة ملهرجان 

�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول 

زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات  العربية، 

�سوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل 

رئي�سة  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  و�سمو  الرئا�سة، 

ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�س  العام  الن�سائي  الحتاد 

لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية 

زايد،  كاأ�س  يت�سمن  الذي  الإمارات«،  »اأم  والطفولة 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  العامل  وبطولة 

»وار�سو  ال�سباق  خليول  العاملي  واملوؤمتر  لل�سيدات، 

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  وكاأ�س   ،»2015

فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وكاأ�س  للقدرة،  نهيان  اآل  زايد 

الوثبة  وكاأ�س  للقدرة،  ال�سيدات  لفرق  مبارك  بنت 

�ستد.

»بريفيكتور« ي�ستهل الفوز

الثانية من حتدي  باجلولة  الثالثة،  ال�سباقات  وبداأت 

للفر�سان  العاملية  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 

املتدربني »اإفهار« مل�سافة 2000 مرت، وفاز بها اجلواد 

بقيادة  ويرويت�س،  اإيوا  ملالكه  »بريفيكتور«  البولندي 

البلجيكية  والفار�سة  جانيكوي�سكي  ما�سيج  املدرب 

بعده  وحل  دقيقة،   2:24:25 قدره  بزمن  فاندي  اأوي 

املركز  يف  اخلالدية«  »�سارية  جاء  ثم  »بينيفت�س«، 

الثالث، و�سارك يف ال�سباق 10 خيول.

واأ�سفر �سباق اجلولة ال�ساد�سة لكاأ�س زايد بن �سلطان 

اجلواد  ت�سدر  عن  مرت   2400 مل�سافة   »3 »جروب 

جي  �ستد  اإدوينا  الأملاين  ملالكه  »اأمرييتو«  الفرن�سي 

اإم  الفار�س  بقيادة  ري�سرت،  جي  واملدرب  اإت�س  بي  اإم 

وحل  دقيقة،   2:49:99 قدره  زمنًا  حمققًا  مانييدو، 

املركز  يف  موجاتني«  »بوي  جاء  ثم  »وي�ستيم«،  بعده 

الثالث، و�سارك يف ال�سباق 10 خيول اأي�سًا.

»وا�سيليو« م�سك اخلتام

ب�سباق  الفوز  يف  »وا�سيليو«  البولندي  اجلواد  وجنح 

فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  العامل  لبطولة  التا�سعة  اجلولة 

مرت،   1800 مل�سافة  »اإفهار«  لل�سيدات  مبارك  بنت 

مهديًا مالكه اأونورو�سكا لقبًا مهمًا وغاليًا حتت قيادة 

املدرب ميكال رومامو�سكي، والفار�سة املغربية ب�سرى 

وحل  دقيقة،   2:6:45 قدره  زمن  يف  لكجال  عمر 

»مارجريت« يف املركز الثاين، ثم »كثري اخلالدية« يف 

مريزا  عا�سم  ال�سفري  الفائزين  وتّوج  الثالثة،  املرتبة 

بح�سور عدد من �سفراء الإمارات يف اأوروبا تتقدمهم 

يف  الإمارات  �سفرية  القا�سمي  جنالء  ال�سيخة 

الإمارات  �سفرية  العتيبة  عبداهلل  وح�سة  الربتغال، 

الإمارات  �سفري  املطيوعي  وعبدالرحمن  اإ�سبانيا،  يف 

�سفري  ال�سويدي  �سلطان  وحممد  املتحدة،  اململكة  يف 

�سفري  اخليلي  ومع�سد  عمان،  �سلطنة  يف  الإمارات 

الإمارات يف فرن�سا، وجمعة اجلنيبي �سفري الإمارات 

الإمارات  �سفري  ال�سام�سي  �سعيد  والدكتور  اأملانيا،  يف 

يف اأيرلندا، واأحمد املحمود ال�سفري بوزارة اخلارجية.

بتتويج  �سوايا،  ولرا  مريزا،  عا�سم  ال�سفري  وقام 

ال�سرقي  �سرور  بن  حمدان  ال�سيخ  بح�سور  الفائزين 

وعبداملح�سن  لال�ستثمار،  اأبوظبي  �سركة  ممثل 

الدو�سري الأمني العام امل�ساعد للهيئة العامة لرعاية 

العام  الأمني  العواين  وعارف  والريا�سة،  ال�سباب 

ع�سو  اليبهوين  ومطر  الريا�سي،  اأبوظبي  ملجل�س 

يف  الفرو�سية  جلنة  رئي�س  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س 

يف  الدولة  �سفراء  من  املهرجان  و�سيوف  املجل�س، 

اأوروبا.

معر�س للع�ساف على هام�س ال�سباق

افتتح يانو�س بيهو�سن�سكي، نائب رئي�س الوزراء، وزير 

الإمارات  �سفري  مريزا  وعا�سم  البولندي،  القت�ساد 

اأقامه  الذي  اخلا�س  ال�سور  معر�س  بولندا،  لدى 

الزميل مرهف الع�ساف، مبنا�سبة اإقامة املهرجان يف 

مرا�سم  بعد  املعر�س  افتتاح  مرا�سم  وجرت  بولندا. 

يانو�س،  وطاف  الأول.  ال�سباق  يف  الفائزين  تتويج 

�سفراء  من  وعدد  مريزا  عا�سم  ال�سفري  برفقة 

وقدم  املعر�س،  على  لل�سباق،  احلا�سرين  الإمارات 

ال�سفري عا�سم مريزا ولرا �سوايا �سرحًا لنائب رئي�س 

وت�سدرت  �سورة.  كل  منا�سبة  عن  البولندي  الوزراء 

�سور �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان املعر�س، 

ووجدت الفعالية �سداها الطيب لدى �سيوف ال�سباق 

التعرف  بدوره على  الذي حر�س  البولندي  واجلمهور 

اإىل �سور املعر�س.

»اأثليت ديل �سول« يرتبع على

 اجلولة ال�سابعة لكاأ�س زايد

ومدربته  ملالكته  �سول«  ديل  »اأثليت  اجلواد  تّوج 

الفار�س  بقيادة  بو�س،  دين  فان  كارين  الهولندية 

اخليول حلظة الو�سول اإىل خط النهاية.

مناف�سة مثرية خالل املراحل النهائية لل�سباق.
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كارلو�س لوبيز، بطاًل للجولة ال�سابعة لكاأ�س املغفور له 

باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، فيما 

�سهوة  على  ا�ستوكل  اآنا  الإجنليزية  الفار�سة  حققت 

اجلواد »مريا بيال ديل �سو« لقب اجلولة العا�سرة من 

لل�سيدات  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  مونديال 

»اأفهار« �سمن فعاليات الن�سخة ال�سابعة من مهرجان 

�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول 

يف  جارديت  م�سمار  يف  اأقيمت  التي  الأ�سيلة  العربية 

ا�ستوكهومل. ال�سويدية  العا�سمة 

ال�سيخ  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  كاأ�س  �سباق  حفل 

زايد بن �سلطان اآل نهيان مل�سافة 1500 مرت، البالغة 

يف  والت�سويق  بالإثارة  يورو،  األف   35 املالية  جوائزه 

ظل م�ساركة 10 من اأقوى اخليول العربية الأ�سيلة يف 

�سول«  ديل  »اأثليت  فوق، ومتكن  وما  �سنوات  اأربع  �سن 

ليتوج  وا�سحة،  ب�سورة  مناف�سيه  عن  البتعاد  من 

عن جدارة بفارق كبري عن »دراهم« بقيادة الفار�سة 

بقيادة  »جازيل«  ثالثًا  جاء  فيما  جري،  دي  فابيني 

جوهن�سون.  جاكوب 

ل�سمو  العامل  بطولة  من  العا�سرة  اجلولة  ومتيزت 

مل�سافة  »اأفهار«  لل�سيدات  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة 

يورو،  األف   30 املالية  البالغة جوائزها  2750 مرتًا، 

و�سط  امل�ساركات  الفار�سات  بني  والت�سويق  بالإثارة 

بالتزامن  ال�سباق  �سهد  الذي  اجلمهور  من  ترقب 

اجلواد  ومتكن  ال�سويد.  ململكة  الوطني  اليوم  مع 

»مريا بيال ديل �سو« من احلفاظ على ت�سدره والفوز 

من  خ�سو�سًا  قوية،  مناف�سة  وجد  اأنه  اإل  بال�سباق، 

اخللف،  من  القادم  �سول«  ديل  بابا  »علي  اجلواد 

فين�س«  الـ»فوتو  �سورة  ولكن  واحد،  وقت  يف  ليدخال 

الن�سر بفارق  انتزع  الذي  لـ»مريا بيال«  اللقب  اأهدت 

من  الإجنليزية  الفار�سة  متكنت  اأن  بعد  »اأنف«، 

للمدرب جي تي  العائد  بقيادة جوادها  ال�سباق  ح�سم 

بقيادة  »لبوة«  الثالث  املركز  يف  جاء  فيما  زيوتوليف، 

ماركلي�س. الإيطالية جا�سيكا  الفار�سة 

الكيتوب،  را�سد  �سلطان  قام  ال�سباقات،  ختام  عقب 

الفائزين  بتتويج  ال�سويد،  مملكة  لدى  الدولة  �سفري 

ملهرجان  التنفيذي  املدير  �سوايا  لرا  ح�سور  يف 

رئي�سة جلنة  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو 

ل�سباقات  الدويل  الحتاد  يف  ال�سيدات  �سباقات 

النعيمي  �سلطان  وعدنان  الأ�سيلة،  العربية  اخليول 

اأبوظبي للفرو�سية. مدير نادي 

�سلطان الكيتوب: ال�سباقات

 تعزز الرتابط بني ال�سعوب

ثّمن �سلطان را�سد الكيتوب �سفري الدولة لدى مملكة 

ال�سويد، الدور الإيجابي الذي يقوم به مهرجان �سمو 

للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ 

العربية الأ�سيلة، قائاًل: »توا�سل هذه ال�سباقات يعترب 

التي تعزز الرتابط بني كل �سعوب  النرية  الأفكار  من 

العامل، مع التعريف بكل مناحي احلياة يف الإمارات، 

لريا�سة  الدولة  تقدمه  الذي  الكبري  الدعم  ويوؤكد 

لقد  الدولة.  يف  الر�سيدة  القيادة  قبل  من  الفرو�سية 

ترك احلدث �سدى كبريًا يف ال�سويد خا�سة«، مطالبًا 

ب�سرورة ال�ستمرارية يف مثل هذه اجلولت لأهميتها. 

نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  بدور  واأ�ساد 

الرئا�سة، يف  �سوؤون  وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب 

يف  لي�س  الأ�سيل،  العربي  باخليل  والتعريف  الن�سر 

الدول العربية فقط، واإمنا يف الدول الأوروبية وقارات 

�سمو  تقدمه  الذي  الكبري  الدعم  ثّمن  كما  العامل، 

الن�سائي  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة الحتاد 

العام الرئي�س الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة 

الإمارات«،  »اأم  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 

الذي  الهتمام  مثمنًا  الفرو�سية،  ريا�سة  يف  للمراأة 

يتعلق  ما  ل�سيما  الإماراتي،  للرتاث  �سموها  توليه 

هويتنا  من  جزءًا  يعد  الذي  الأ�سيل  العربي  باخليل 

الوطنية. 

الأ�سرتايل توم�سون بطل مونديال »اأم 

الإمارات« للفر�سان املتدربني بكنتاكي

»اإي  اجلواد  �سهوة  على  توم�سون  الأ�سرتايل  تّوج 

الأوىل  للجولة  بطاًل  فا�سكويز،  ل�سام  �سيلو«  مي  اإ�س 

»اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  مونديال  من 

اإجمايل  البالغ  »اأفهار«  املتدربني  للفر�سان  الإمارات« 

جوائزه املالية 25 األف دولر، والذي اأقيم يف م�سمار 

كنتاكي  ولية   - ليزجنتون  يف  بارك  هور�س  كنتاكي 

معقل �سباقات ديربي كنتاكي و�سط ح�سور جماهريي 

الن�سخة  مظلة  حتت  ال�سباق  واأقيم  م�سبوق.  غري 

اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان  ال�سابعة 

العربية. العاملي للخيول  نهيان 

10 فر�سان  2000 مرت،  اجتمع لل�سباق، البالغ طوله 

�سراعًا  و�سهد  العامل،  دول  خمتلف  من  وفار�سات 

اجلميع  حر�س  و�سح  حيث  البداية،  منذ  مثريًا 

ويف  اأبوظبي،  يف  للنهائي  والتاأهل  الفوز  حتقيق  على 

الأ�سرتايل  للفار�س  ال�سيطرة  دانت  مرت   100 اآخر 

�سعيد  العماين  الفار�س  تعرث  من  م�ستفيدًا  توم�سون، 

اجلواد  �سهوة  على  مت�سدرًا  كان  الذي  اليحيائي 

اللقب،  خطف  من  توم�سون  ليتمكن  ريت�س«،  »تواي�س 

جويل  الأيرلندي  الفار�س  الثاين  املركز  يف  وحل 

بيل�س«، فيما حل يف  بورك على �سهوة اجلواد »زيل�س 

على  جليان  جاك  الربيطاين  الفار�س  الثالث  املركز 

�سهوة »�سي اآر اأرداينت«، وقطع اجلواد الفائز م�سافة 

ال�سباق يف زمن قدره 2:06:32 دقيقة.

النعيمي  �سلطان  عدنان  قام  ال�سباق،  ختام  عقب 

�سوايا  ولرا  للفرو�سية،  اأبوظبي  نادي  عام  مدير 

من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان  التنفيذية  املديرة 

الأ�سيلة،  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن 

اخليل  �سباقات  لأكادمييات  الدويل  الحتاد  رئي�سة 

والفر�سان  الن�سائية  ال�سباقات  رئي�سة  »اإيفهرا«، 

العربية  اخليول  ل�سباقات  الدويل  بالحتاد  املتدربني 

الأ�سيلة »اأفهار«، ودين�س كولت رئي�سة جلنة التحكيم 

بتتويج  اأمريكا  يف  الأ�سيلة  العربية  اخليول  ل�سباقات 

املالك واملدرب والفار�س الفائز.

ال�سفراء يتابعون معر�س ال�سور اخلا�س بالزميل مرهف الع�ساف.

تتويج الفائزين.
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�سباق

جائزة حمدان بن را�سد للخيول العربية يف هولندا

املهر “هند�سة” يتوج بلقب ال�سوط الرئي�س مب�سمار دويندخت 
ال�سيخ  �سمو  ومالكه  ملربيه  »هند�سة«  املهر  حقق 

بجائزة  باهرًا  انت�سارًا  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان 

ال�سوط الرئي�س �سمن فعاليات احلفل الأول ل�سباقات 

والتي  الأ�سيلة  العربية  للخيول  العاملية  �سموه  جائزة 

حطت رحالها بال�ساحة الهولندية مب�سمار دويندخت 

العريق.

فحول  »جائزة  ا�سم  حمل  الذي  ال�سباق  جرى  وقد 

مرت   2100 م�سافة  على  )لي�ستد(،  العربية«  �سادويل 

مب�ساركة ت�سعة جياد اأ�سيلة عمر اأربع �سنوات فاأكرث.

والذي  »جماين«،  �سادويل  فحل  ابن  “هند�سة” 
الفار�س  وقاده  روهوت  فراون�سوا  باإ�سراف  يتدرب 

الفر�س  على  ب�سهولة  تغلب  برترا�س،  رافري  فران�سوا 

فيما  زويتليف،  تيو  جي  ومدربها  ملالكها  تي«  »برامور 

حلت الفر�س »حرة« للنجيفي يف املركز الثالث. جدير 

بالذكر اأن هذا الفوز الأول ب�سباق م�سنف لأحد اأبناء 

الفر�س  من  مولود  »هند�سة«  اأن  خ�سو�سًا  »جماين«، 

الفئة  ب�سباق  والفائزة  اأي�سًا  ل�سموه  العائدة  »ويفا« 

الكبري  احلفل  يف  �ستيك�س  اإنرتنا�سونال  حتا  الأوىل 

.2002 ل�سباقات اجلائزة مب�سمار نيوبري عام 

لراعي  اآخر  ح�سان  م�ساركة  اأي�سًا  �سهد  ال�سوط 

احلفل »جواهر« ابن الفحل الأ�سهر »بنغايل دالربت« 

تيد  الفار�س  وقيادة  دافيلد  جيل  املدربة  باإ�سراف 

ديركان، لكنه مل يقدم امل�ستوى املنتظر.

تتويج الفائزين

حمدان  عبداهلل  الفائزين  بتتويج  وقام  احلفل  ح�سر 

مب�ساركة  هولندا،  مملكة  لدى  الدولة  �سفري  النقبي 

وال�سديقة  العربية  الدول  �سفراء  من  كبري  عدد 

مدير  لنك�سرت  وريت�سارد  هولندا،  يف  املعتمدين 

املهر  فوز  كاأ�س  ت�سلم  والذي  �سادويل  اإ�سطبالت 

بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  املالك  عن  اإنابة  »هند�سة« 

رويرت  دو  مارغريت  اإىل  بالإ�سافة  مكتوم،  اآل  را�سد 

من جلنة ال�سباقات العربية يف هولندا والتي اأ�سرفت 

على تنظيم هذا احلفل.

وكانت النطالقة الأوىل ل�سباقات جائزة �سمو ال�سيخ 

العربية  للخيول  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان 

الأ�سيلة )ديار( يف هولندا حظيت باهتمام كبري على 

وتفاعل  حما�سة  و�سط  وال�سعبي  الر�سمي  ال�سعيدين 

حل�سور  هبت  التي  الغفرية  اجلماهري  من  كبريين 

ال�سباق. وياأتي هذا الهتمام تقديرًا للمكانة املرموقة 

ال�سيخ  �سمو  واحلفل  اجلائزة  راعي  يحتلها  التي 

وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمدان 

م�سرية  وداعمي  ومربي  مالك  اأف�سل  كاأحد  املالية، 

ال�سباقات واخليول العربية على م�ستوى العامل.

فوز “�سميمة” بالفتتاح

وا�سلت الفر�س »�سميمة« للخيالة ال�سلطانية العمانية 

بال�سوط  نا�سعًا  فوزًا  وحققت  القوية،  عرو�سها 

الفتتاحي للحفل، وهو �سباق قوائم للخيول عمر اأربع 

مب�ساركة  مرت،   1800 م�سافة  على  فوق  فما  �سنوات 

ابنة الفحل الأ�سيل »داح�س«  ع�سرة خيول. »�سميمة« 

ل�ساحلها  ال�سوط  ح�سم  يف  تذكر  �سعوبة  جتد  مل 

اجلواد  على  لتتغلب  برتا�سويت�س،  جيدي  بقيادة 

العمانية  ال�سلطانية  للخيالة  اأي�سًا  كلوز«  دو  »فوكني 

بقيادة دي موري�سون، واإ�سراف املدرب �سي غوردين، 

فيما جاء املهر »بادي« ابن الفحل »داح�س« يف املركز 

م�سافة  على  والأخري  الثالث  ال�سوط  يف  اأما  الثالث. 

للمهر  الغلبة  كانت  فقد  1300 مرت،  البالغة  ال�سرعة 

»بولو�س العزيز« ابن الفحل املعروف »نظام« باإ�سراف 

ميخاليد�س روود، وقيادة الفار�س مورو مانودو، حيث 

ال�سريعة  النجيفي  فر�س  على  �سئيل  بفارق  تفوق 

املركز  يف  غردابيا«  »كوموك  خلفهما  ومن  »فريدة«، 

الثالث.

انت�سار وا�سع

را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  جائزة  �سباقات  ت�سهد 

اأن  بعد  وذلك  العام،  هذا  كبريًا  تو�سعًا  مكتوم،  اآل 

وجه �سموه اللجنة املنظمة ل�سباقات اجلائزة برئا�سة 

مريزا ال�سايغ، بالعمل على تو�سيع النطاق اجلغرايف 

الأوروبية  الدول  غالبية  اإىل  تدخل  بحيث  للجائزة، 

وا�ستك�ساف  العربية،  واخليول  بال�سباقات  املهتمة 

فر�س جديدة يف البلدان الأخرى على امتداد قارات 

العامل. وتتكامل هذه اخلطوة مع جهود اأبناء الإمارات 

يف ن�سر �سباقات اخليول العربية عامليًا، �سريًا على نهج 

املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 

و�سوًل  العربي،  اجلواد  نه�سة  باعث  ثراه،  اهلل  طيب 

اإىل جائزة �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ومهرجان  العربية،  للخيول 

زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�سيلة والذي 

طبقت �سهرته الآفاق، ومبادرات �سمو ال�سيخة فاطمة 

الن�سائي  الحتاد  رئي�سة  الإمارات(  )اأم  مبارك  بنت 

العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة 

املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة، الهادفة اإىل تعزيز 

�سموها  ورعاية  العربية  وال�سباقات  اخليول  مكانة 

يف  عمومًا  الن�سائية  وللريا�سة  والفار�سات  للفر�سان 

خمتلف اأنحاء العامل.
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�سباق

»فرو�ستيد« جلودلفني و�سيفا

املهر »الفرعون الأمريكي« يدخل التاريخ عرب التاج الثالثي

تاريخ  دخول  من  الأمريكي«  »الفرعون  املهر  متكن 

عندما  ابوابه  او�سع  من  المريكية  اخليل  �سباقات 

ا�ستطاع اجلمع بني �سباقات التاج الثالثي الأمريكي، 

اللقب  بهذا  »افريميد«  فوز  من  عامًا   37 بعد  وذلك 

معادلة  البطل من  املهر  ، ومتكن   1978 عام  الرفيع 

اإخفاقات  يف  الزمن  من  حقبة  منهيا  الإجناز،  ذلك 

التاج  من  الثالثة  اجلولة  لقب  نال  ان  بعد  اخليول، 

اإجمايل  البالغ  �ستيك�س  بيلمونت  لقب  على  الثالثي 

بيلمونت  م�سمار  يف  دولر  مليون   1،5 املالية  جوائزه 

بارك يف نيويورك.

الإلكرتونية،  البوابات  من  موفقة  انطالقة  وبعد 

متكن ابن الفحل »بايونري اوف ذا نايل« لأحمد زيات 

ب�سهولة،  الطليعة  اقتنا�س  من  بافريت  بوب  باإ�سراف 

وربع  امليل  م�سافة  يف  دقيقة   2:02:33 �سجل  حيث 

امليل.

وحني قدم »ماتريالتي« للمناف�سة يف املنعطف، مل يبال 

ولكنه  بالندفاع  »مبتهج«  قام  فيما  فارو«،  »اأمريكان 

وحينها  والبطل،  بينه  الفارق  تقلي�س  من  يتمكن  مل 

اخللفية  ال�سفوف  من  جلودلفني  »فرو�ستيد«  انطلق 

ا�سبينوزا  فيكتور  الفار�س  وقام  امل�ستقيم،  عمق  يف 

على  ليطوف  فارو«  »اأمريكان  للبطل  اللجام  باإرخاء 

م�سافة  ليقطع  النهاية  خط  اإىل  مبتعدا  مناف�سيه 

2:26:65 دقيقة. وحل  2400 مرت يف  ال�سباق البالغ 

ثانيًا بفارق 5،5 طول »فرو�ستيد« جلودلفني باإ�سراف 

جاء  فيما  روزاريو،  جويل  وبقيادة  ماكالجلني  كريان 

»مبتهج«  7،5 طول  بفارق  رابعًا  اي�س، وحل  ثالثًا كني 

لل�سيخ حممد بن خليفة اآل مكتوم باإ�سراف مايك دي 

كوك.

تو�ست«  »ويدجن  الفر�س  �سجلت  اخرى  ناحية  من 

الأوىل  الفئة  �سباقات  يف  انت�ساراتها  اأول  جلودلفني 

البالغ  �ستيك�س  فيب�س  اأوجدن  ب�سباق  فازت  عندما 

يف  اأقيم  والذي  دولر  مليون  املالية  جوائزه  اإجمايل 

م�سمار بيلمونت بارك يف الوليات املتحدة الأمريكية.

�سنوات  خم�س  العمر  من  البالغة  الفر�س  ومتكنت 

املنحدرة من ن�سل »�سرتيت �سن�س« من هزمية البطلة 

اأطوال  بخم�سة  »اأنتبابل«  الأوىل  واملر�سحة  القوية 

على  امتد  الذي  ال�سباق  لقب  لتح�سم  متفوق  وباأداء 

م�سافة ميل على الأر�سية الرملية.

كريان  مدربها  باإ�سراف  تو�ست«  »ويدجن  واندفعت 

اإىل  ليزكانو  خو�سيه  الفار�س  بقيادة  ماكالجلني، 

اتخذت  اأن  وبعد  مبا�سرة،  النطالقة  عقب  ال�سدارة 

جودلفني  فر�س  فر�ست  الداخلية،  اجلهة  يف  موقعها 

قبل  ال�سباق  من  الأول  امليل  ن�سف  يف  معتدلة  وترية 

املنعطف  حول  الإ�ستدارة  عند  �سرعتها  من  تزيد  اأن 

طريقها  �سقت  حيث  امل�ستقيم،  امل�سار  اإىل  والدخول 

قنعت  التي  »اأنتبابل«  اخلطرية  غرميتها  عن  بعيدا 

باملركز الثاين، وقطعت ويدجن تو�ست« م�سافة ال�سباق 

يف زمن بلغ دقيقة واحدة و40.21 ثانية.

»الفرعون الأمريكي« يف ال�سدارة وخلفه »فرو�ستيد«.

املهر »الفرعون الأمريكي« حلظة عبور خط النهاية.

املهر »الفرعون الأمريكي« حقق اإجنازًا تاريخيًا.
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جمال اخليل

بطولة مونتون الدولية جلمال اخليول

مربط دبي ينال لقب اأف�سل مالك ومربٍّ
اأف�سل  لقب  على  العربية  للخيول  دبي  مربط  ح�سل 

الدولية  مونتون  بطولة  يف   ،2015 لعام  ومربٍّ  مالك 

من  كل  يف  لفت  تاألق  عقب  بفرن�سا،  اخليل  جلمال 

املهند�س  اجلائزة  وت�سلم  واأمريكا،  واإيطاليا  النم�سا 

ح�سور  يف  املربط  عام  مدير  التوحيدي  حممد 

اللجنة  وهناأت  التنفيذي.  املدير  املرازيق  عبدالعزيز 

اإدارة مربط دبي بنيل اللقب، مثمنة اجلهود  املنظمة 

الذي  املحلي  الإنتاج  لتطوير  تبذلها  التي  النوعية 

م�سهد  يف  املربط  ح�سور  مييز  عامليًا  عنوانًا  اأ�سبح 

الفرو�سية.

�سنة  عمر  اخليول  من  ب�ستة  دبي  مربط  �سارك 

منها  اأربعة  تاأهلت  البطولة،  مناف�سات  يف  و�سنتني 

الرغم  على  متقدمة  مراكز  وحققت  النهائيات  اإىل 

مونتون،  عرفتها  التي  املتقلبة  املناخية  الظروف  من 

قوية  برياح  م�سحوبة  �سديدة  اأمطار  هطلت  حيث 

امل�ساركة  املربط  خيول  وكانت  اأطوارها.  توؤجل  كادت 

تاألقت  قد  الكربى  الدولية  البطولت  الأوىل يف  للمرة 

�سريين«  »دي  املهرة  احتلت  حيث  الأول،  اليوم  خالل 

ماجيك  الفر�س  والأم  ال�سقب  كحيل  الفحل  الأب  من 

مون اأمور املركز الأول يف فئة املهرات بعمر �سنة، كما 

بعمر  املهور  ذهبية  �ساحب  عا�سف«  »دي  املهر  احتل 

�سنة يف بطولة دبي للجواد العربي املركز الأول يف فئة 

�سافانا«  »دي  املهرة  احتلت  فيما  �سنة،  بعمر  الأمهار 

واملهر  الثالث  املركز  النم�ساوية  ويلز  ذهبية  �ساحبة 

»دي خطاف« املركز الثالث، واملهرة »دي هبة« املركز 

الرابع. ومتكن كل من املهرة »دي �سريين« واملهر »دي 

النهائيات، حيث  الو�سافة يف  نيل مركز  عا�سف« من 

ح�سل كل منهما على امليدالية الف�سية بني كوكبة من 

اأجمل املهور واملهرات يف العامل.

املربط:  عام  مدير  التوحيدي  حممد  املهند�س  وقال 

للخيل  ومرب  مالك  اأف�سل  لقب  على  »احل�سول 

العربية ولقب اأف�سل خيل م�سرية، يرتجم العرتاف 

الإنتاج  تطوير  �سناعة  يف  املربط  مبكانة  الدويل 

اجليدة  نوعيتها  توؤكد  عاملية  مبوا�سفات  املحلي 

الكربى.  الدولية  امل�سابقات  يف  اجليدة  نتائجنا 

ونحمد اهلل اأن اإنتاجنا حا�سر بقوة يف امليادين كافة، 

املناف�سات  لدخول  يتاأهب  منه  جيد  ر�سيد  ولدينا 

اجلمالية يف امل�ستقبل القريب«.

خالل  املناخية  الأجواء  تكن  »مل  التوحيدي:  واأ�ساف 

�سنة  عمر  ومهرات  ملهور  مالئمة  العام  هذا  بطولة 

اخليل  وجدت  حيث  اإمكاناتها،  عن  للتعبري  واحدة 

نظرًا  املقايي�س  بكل  خمتلفة  بيئة  يف  تناف�س  نف�سها 

لهطول الأمطار بغزارة و�سدة الرياح، يف مقابل وجود 

العام  فرتات  اأطول  تق�سي  مناف�سة  ومهرات  مهور 

تعترب  خيولنا  نتائج  فاإن  ذلك  ومع  مماثلة.  اأجواء  يف 

التي  الذاتية  موا�سفاتها  خالل  من  حققته  مبا  جيدة 

فر�ست نف�سها على تقييم احلكام يف اأوىل م�ساركاتها 

الأوروبية”.
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اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

 7 رقم  الحتادي  القانون  اهلل،  الدولة، حفظه  رئي�س 

ل�سنة 2015 ب�ساأن مكافحة املواد املحظورة يف جمال 

ريا�سة �سباقات اخليل والفرو�سية، كما اأ�سدر جمل�س 

الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون املذكور.

ا�ستخدام  اأو  تداول  مكافحة  اإىل  القانون  ويهدف 

اخليل  �سباقات  ريا�سة  جمال  يف  املحظورة  املواد 

يف  امل�سروعة  املناف�سة  وحماية  بالدولة،  والفرو�سية 

مبداأ  وتعزيز  والفرو�سية،  اخليل  �سباقات  ريا�سة 

الروح الريا�سية والق�ساء على الغ�س، ودعم وت�سجيع 

ريا�سة  جمال  يف  املحظورة  املواد  مكافحة  بحوث 

الك�سف  عملية  وتطوير  والفرو�سية،  اخليل  �سباقات 

اأق�سى  تاأمني  بهدف  وا�ستخدامها  تداولها  عن 

الوقائية  لال�سرتاتيجيات  الفاعلية  من  ممكن  قدر 

بخطورة  واملخت�سني  للمالكني  امل�ستمر  والتثقيف 

ا�ستخدام املواد املحظورة.

يطبق  التي  املجالت  تعريفاته  يف  القانون  ويو�سح 

والفرو�سية،  اخليل  �سباقات  ريا�سة  وهي  عليها، 

اأو  حملية  ر�سمية  مناف�سة  اأو  م�سابقة  اأية  وت�سمل 

دومنا  وت�سمل  للخيل،  خم�س�سة  دولية  اأو  اإقليمية 

تروي�س  امل�سمار  وال�سرعة،  والتحمل  القدرة  ح�سر 

اخليل وجمال اخليل وقفز احلواجز والبولو.

وينظم القانون والالئحة التنفيذية كل الأمور املتعلقة 

تت�سدرها  والتي  ال�سباقات،  يف  املحظورة  باملواد 

ون�س  املقيدة،  واملواد  املحظورة  املواد  تداول  ق�سية 

اإل  تداولها،  حظر  على  التنفيذية  ولئحته  القانون 

للت�سريعات  وفقًا  بذلك  ترخي�س  على  احل�سول  بعد 

ل�ستخدامها  املقيدة  املواد  بتداول  وي�سمح  النافذة، 

جمال  يف  با�ستخدامها  ي�سمح  ول  اخليول،  عالج  يف 

نتائج  لتاأثريها يف  والفرو�سية  �سباقات اخليل  ريا�سة 

املناف�سات.

ا�ستخدام  موافقات  مبنح  واملياه  البيئة  وزارة  وتقوم 

وذلك  والبحثية،  العالجية  لالأغرا�س  املقيدة  املواد 

اأن  هي  �سروط،  لأربعة  الطالبة  اجلهة  ا�ستيفاء  بعد 

الطالبة  البحثية  اجلهة  اأو  العالجية  اجلهة  تكون 

ف�ساًل  الأ�سول،  ح�سب  الدولة  يف  ومرخ�سة  م�سجلة 

�سباقات  هيئة  من  م�سبق  ت�سريح  على  احل�سول  عن 

اللتزام  وكذلك  املقيدة،  املواد  ل�ستخدام  اخليل 

بال�سوابط وال�سروط والإجراءات التي حتددها هيئة 

بال�سوابط  واللتزام  ال�ساأن،  هذا  يف  اخليل  �سباقات 

وال�سروط والإجراءات الدولية يف هذا ال�ساأن.

يحظر القانون القيام باأي من الأفعال الآتية: و�سع اأو 

اأو حقن اخليل مبادة حمظورة  اأو حماولة و�سع  حقن 

املواد  وا�ستخدام  كانت،  طريقة  اأو  و�سيلة  باأية 

من  بذلك  ترخي�س  على  احل�سول  دون  املحظورة 

للفحو�س  اخليل  اإخ�ساع  رف�س  عن  ف�ساًل  الوزارة، 

على  الرقابة  اإجراءات  من  اإجراء  باأي  التالعب  اأو 

ا�ستخدام املواد املحظورة، وم�ساعدة املالك اأو التفاق 

تتعلق  عملية  اأية  يف  عليه  الت�سرت  اأو  حتري�سه  اأو  معه 

خليفة ي�سدر قانون مكافحة املواد املحظورة يف �سباقات اخليل

يهدف اإىل حماية التناف�س والق�ساء على الغ�س

باإعطاء املواد املحظورة للخيل، بالإ�سافة اإىل اأي فعل 

اآخر من �ساأنه تداول اأو ا�ستخدام املواد املحظورة يف 

الدولة،  يف  والفرو�سية  اخليل  �سباقات  ريا�سة  جمال 

وغريها من الأفعال املحظورة يف هذا املجال.

عقوبات رادعة يف القانون

يعاقب كل من يخالف اأي حكم من اأحكام هذا القانون 

تزيد  ول  درهم   20.000 عن  تقل  ل  مالية  بغرامة 

الغرامة  قيمة  وتت�ساعف  درهم،   200.000 على 

ثالث  خالل  ذاتها  املخالفة  ارتكاب  معاودة  حال  يف 

�سنوات من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ومبا ل 

يزيد على خم�سمائة األف درهم، بالإ�سافة اإىل عقوبة 

اتخاذ  القانون  اأجاز  كما  عليها،  املن�سو�س  الغرامة 

املخالفة،  مرتكب  بحق  الإدارية  التدابري  من  عدد 

�سباقات  ريا�سة  يف  امل�ساركة  من  احلرمان  وت�سمل 

اأو  �سنوات،   3 على  تزيد  ل  مدة  والفرو�سية  اخليل 

اخليل  �سباقات  جمال  يف  العمل  من  املت�سبب  حرمان 

عن  ف�ساًل  �سنوات،   3 على  تزيد  ل  مدة  والفرو�سية 

�سنوات،   3 على  تزيد  ل  ملدة  املخالفة  املن�ساأة  اإغالق 

العودة  حال  ويف  املخالفة،  املن�ساأة  ترخي�س  واإلغاء 

اخليل  �سباقات  ريا�سة  �سجالت  من  املت�سبب  ي�سطب 

والفرو�سية.

11 مادة تنظم الالئحة التنفيذية

للقانون  التنفيذية  الالئحة  الوزراء  جمل�س  اأ�سدر 

يف  املحظورة  املواد  مكافحة  �ساأن  يف  الحتادي 

ت�سم  التي  والفرو�سية  اخليل  �سباقات  ريا�سة  جمال 

والإجراءات  التف�سيلية  الأحكام  تت�سمن  مادة   11

�سباقات  هيئة  حتديد  منها  القانون،  لتطبيق  املنظمة 

هذا  اأحكام  تطبيق  يف  خمت�سة  ك�سلطة  اخليل 

ال�ساأن  الهيئة يف هذا  اخت�سا�سات  القانون، وحتديد 

املقيدة  املواد  ل�ستخدام  املوافقات  منح  و�سروط 

لالأغرا�س العالجية والبحثية وتداول املواد املحظورة 

واملواد املقيدة والأفعال املحظورة، وواجبات املن�ساآت 

من  للخيل  املخ�س�سة  املنتجات  جمال  يف  العاملة 

اأعالف ومكمالت غذائية ومواد وعقاقري، والتزامات 

واملخت�سني. املالك 

الإدارية  التدابري  على  التنفيذية  الالئحة  ون�ست 

بحق  تتخذها  اأن  اخليل  �سباقات  لهيئة  يجوز  التي 

من  احلرمان  يف  املتمثلة  القانون  لأحكام  املخالفني 

تزيد  ل  مدة  والفرو�سية  اخليل  �سباقات  يف  امل�ساركة 

على 3 �سنوات، وحرمان املت�سبب من العمل يف جمال 

الفرو�سية ملدة ل تزيد على 3 �سنوات.

ملدة  املخالفة  املن�ساأة  اإغالق  كذلك  التدابري  ومن 

املن�ساأة  ترخي�س  واإلغاء  �سنوات،   3 على  تزيد  ل 

ريا�سة  �سجالت  من  املت�سبب  و�سطب  املخالفة، 

�سباقات اخليل والفرو�سية يف حال العود.
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نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  اعتمد 

رئي�س  الرئا�سة،  �سوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

هيئة الإمارات ل�سباق اخليل، برنامج �سباقات اخليل 

تنطلق  التي   ،2016  -  2015 اجلديد  للمو�سم 

م�سمار  يف  املقبل  اأكتوبر   30 الفتتاحي  بال�سباق 

جبل علي، على اأن يقام ال�سباق الأول مب�سمار ميدان 

ال�سارقة  م�سمار  يد�سن  بينما  املقبل،  نوفمرب   5
�سباقات  وتنطلق  نوفمرب،   7 �سباقاته  اأوىل  للفرو�سية 

وينظم  نوفمرب،   8 وال�سباق  للفرو�سية  اأبوظبي  نادي 

نوفمرب   20 �سباقاته  اأوىل  العني  نادي  م�سمار 

كرنفال  انطالقة   ،2016 يناير   7 يوم  املقبل.وي�سهد 

املو�سم  ختام  و�سيكون  لل�سباقات،  العاملي  دبي  كاأ�س 

وذلك   21 الـ  ن�سخته  يف  العاملي  دبي  كاأ�س  بانطالقة 

يوم 26 مار�س 2016 برعاية “طريان الإمارات«.

ويت�سمن املو�سم اجلديد 62 �سباقًا، حيث ينظم نادي 

العني  م�سمار  وينظم  �سباقًا،   15 للفرو�سية  اأبوظبي 

بينما  �سباقات،   10 واجلولف  والرماية  للفرو�سية 

جبل  وم�سمار  �سباقًا   20 ميدان  م�سمار  يحت�سن 

وال�سباق  للفرو�سية  ال�سارقة  ونادي  �سباقًا   11 علي 

 ،369 6 �سباقات، ويبلغ عدد الأ�سواط خالل املو�سم 
�سباقًا  و166  الأ�سيلة،  املهجنة  للخيول   203 منها 

الأ�سيلة. العربية  للخيول 

يف  �ستقام  اجلديد  املو�سم  يف  ال�سباقات  اأن  يذكر 

مار�س   26 اإىل   2015 اأكتوبر  نهاية  من  الفرتة 

2016، و�ستكون النطالقة بنهاية �سهر اأكتوبر، فيما 
ي�سهد �سهر نوفمرب 11 �سباقًا موزعة ما بني م�سامري 

كاأ�س دبي العاملي 26 مار�س يف »ميدان« 2016

من�سور بن زايد يعتمد برنامج املو�سم اجلديد ل�سباقات اخليل 
وميدان  �سباقات«   3« وال�سارقة  »�سباقني«  علي  جبل 

»�سباق  والعني  �سباقات«   3« واأبوظبي  »�سباقني« 

واحد«، وتقام يف �سهر دي�سمرب اأي�سًا 11 �سباقًا.

يناير  �سهر  خالل  �سباقاتها  يف  امل�سامري  وت�ستمر 

على  ي�ستمل  الذي  العاملي  دبي  كاأ�س  كرنفال  باإقامة 

فيما  �سباقا،   13 فرباير  �سهر  وي�سهد  �سباقًا،   14
ال�سارقة  م�سمار  �سينهي  حيث  مار�س،  يف  تختتم 

 19 18 مار�س والعني  10 مار�س وجبل علي  �سباقاته 

املو�سم  ختام  و�سيكون  مار�س   20 واأبوظبي  مار�س 

مار�س.  26 ميدان  مب�سمار  العاملي  دبي  بكاأ�س 

هامة  واجهة  ال�سوبر«  ال�سبت  »يوم  �سباق  و�سيكون 

الذي  العاملي  دبي  لكاأ�س  رئي�سية  حت�سريية  وفعالية 

وي�ستمل  اليوم،  هذا  من  اأ�سابيع  ثالثة  بعد  �سيعقد 

للتحدي  مكتوم  لكاأ�س  اخلتامية  اجلولة  على  ال�سباق 

الأ�سيلة  العربية  واخليول  الأ�سيلة  املهجنة  للخيول 

العاملي. دبي  كاأ�س  يف  للم�ساركة  يتاأهل  بها  والفائز 

فائز  اأول  »�سيجار«  الأمريكي  الأ�سطورة  اأن  يذكر 

فيما  ال�سبا،  ند  مب�سمار   1996 العاملي  دبي  بكاأ�س 

بطل  اآخر  بي�سوب«  »برن�س  الإماراتي  اجلواد  كان 

20 مب�سمار ميدان. للن�سخة 

العاملي  دبي  كاأ�س  بطولة  مونديال  فعاليات  وكانت 

ل�سباق  ميدان  م�سمار  اأر�س  على  اأقيم  الذي  للخيل، 

ت�سعة  ت�سمن  دبي،  يف  ال�سبا  ند  منطقة  يف  اخليل 

كاأ�س  لبطولة  الرئي�سي  ال�سوط  فيها  مبا  اأ�سواط، 

اأ�سواطها  جوائز  اإجمايل  يبلغ  والتي  العاملي  دبي 

30 مليون دولر. ي�سار اإىل اأن هيئة الإمارات  الت�سعة 

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  يراأ�سها  التي  اخليل  ل�سباق 

�سباقات  لتنظيم  دوليًا  بها  معرتف  نهيان،  اآل  زايد 

اخليل يف الإمارات، وتدير كل اجلوانب املتعلقة بهذه 

الدولة  ونظم  قواعد  تطبيق  ذلك  يف  مبا  الريا�سة 

وترخي�س  اخليل  و�سباقات  الفرو�سية  ريا�سة  يف 

كوادر  اإىل  بالإ�سافة  وامل�سوؤولني  والفر�سان  املدربني 

القيود  جميع  الهيئة  الإ�سطبالت.وتتوىل  يف  العمل 

والت�سريحات املتعلقة مبناف�سات ريا�سة �سباق اخليل 

الإماراتية  اخليل  �ساللة  مدونة  تدير  كما  الدولة،  يف 

ع�سو  الب�سطي،  لحج  مليح  دوليًا.واأبدى  املعتمدة 

رئي�س  اخليل  ل�سباقات  الإمارات  هيئة  اإدارة  جمل�س 

الربنامج،  لعتماد  ارتياحه  بالهيئة،  ال�سباقات  جلنة 

مرحبا بامل�ساركني من مالك ومدربني وفر�سان.

ظل  الإمارات  يف  اخليول  �سباقات  »مو�سم  وقال: 

املحلية  للخيول  �ساحة  واأ�سبح  وتطور  منو  حالة  يف 

النجاحات  على  البناء  يف  م�ستمرون  ونحن  والدولية، 

التي حتققت خالل املوا�سم املا�سية، و�سعداء بالعودة 

لل�سباقات امل�سوقة خالل املو�سم اجلديد«.
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را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حرم  ت�سّلمت 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل 

حاكم دبي، رعاه اهلل، �سمو الأمرية هيا بنت احل�سني، 

وذلك  املرموقة،   2015 لوجنني  �سيدات  جائزة 

الن�سوية  القيادات  يكّرم  الذي  ال�سنوي  احلفل  خالل 

ريا�سة  قطاع  يف  الأعمال  �سيدات  ورائدات  املرموقة 

الفرو�سية على م�ستوى العامل.

وهي  احل�سني،  بنت  هيا  الأمرية  �سمو  تكرمي  وجاء 

بطلة اأوملبية �سابقة ورئي�سة الحتاد الدويل للفرو�سية 

كفار�سة،  لتاألقها ومتيزها  تقديرًا  متتاليتني،  لفرتتني 

وجناحها الكبري كقيادية رائدة ملتزمة بتنمية ريا�سة 

كارلو�س  جون  ال�سيد  و�سفها  كما  عامليًا،  الفرو�سية 

كابيللي، نائب الرئي�س ومدير الت�سويق العاملي مل�سنع 

وذلك يف حفل �سخم  العريقة،  ال�سوي�سرية  ال�ساعات 

وفر�سان،  وماّلك،  قياديني،  من  وا�سعًا  ح�سورًا  �سهد 

و�سخ�سيات مرموقة يف الريا�سة.

كلمة  احل�سني، خالل  بنت  هيا  الأمرية  �سمو  واأعربت 

بهذا  الكبرية  �سعادتها  مدى  عن  اجلائزة  قبولها 

هذه  ل�ستالمي  الكبري  بالفخر  »اأ�سعر  قائلة  التكرمي، 

يل  قدمن  الالتي  ال�سيدات  جميع  واأ�سكر  اجلائزة، 

لهن  تكرمي  الدعم طوال م�سريتي، هذه اجلائزة هي 

عن  تك�سف  الفرو�سية  ريا�سة  احلقيقة،  يف  اأي�سًا. 

اأف�سل ما يف النا�س من خ�سال«.

اجلائزة،  احل�سني  بنت  هيا  الأمرية  �سمو  وت�سّلمت 

وعريقة  ح�سرية  جيب  �ساعة  عن  عبارة  جاءت  التي 

يعود  فخم  ت�سميم  ذات  تريو(،  )هور�س  طراز  من 

قرياطًا،   18 عيار  الوردي  الذهب  من   1911 للعام 

اأح�سنة  ثالثة  عالية  وجمالية  بحرفية  عليها  منقو�س 

الطراز  هذا  ويتميز  ال�سجر،  اأوراق  من  خلفية  على 

بها  تتفرد  تقنية  بلولب يدوي من �سنع لوجنني، وهي 

�ساعاتها.

عامليًا  �سنويًا  حدثًا  لوجنني  �سيدات  جائزة  وتعترب 

عامل  يف  واملتاألقات  الرائدات  ال�سيدات  يكرّم 

الفرو�سية على اأعلى م�ستوى، ويت�سكل جمل�س احلكام 

وهم:  الريا�سة،  يف  البارزة  ال�سخ�سيات  اأهم  من 

للفرو�سية؛  الدويل  الحتاد  رئي�س  فو�س،  دي  اإجنمار 

الدولية  الهيئات  احتاد  رئي�س  رومانيت،  ولوي�س 

رئي�سة  بيلينجوير،  ناتايل  وال�سيدة  ل�سباقات اخليول، 

الحتاد الدويل ل�سّيدات و�سادة الفرو�سية.

الهيئات  احتاد  رئي�س  رومانيت،  عرب  جانبه،  من 

الدور  اأهمية  مدى  عن  اخليول،  ل�سباقات  الدولية 

للتن�سيق  احل�سني  بنت  هيا  الأمرية  �سمو  تلعبه  الذي 

قائاًل  امل�ستويات،  اأعلى  على  الفرو�سية  ريا�سات  بني 

املت�سابقات  اأف�سل  من  الأمرية  �سمو  كانت  »لقد 

الهيئة  رئي�سة  من�سب  ت�سلمت  ثم  تاألقًا،  واأكرثهن 

اأن حتقق  ا�ستطاعت  ل�سباقات اخليول، حيث  الدولية 

منذ  �سنوات  ثماين  خالل  النجاحات  من  العديد 

الدولية  للهيئة  رئي�سة  اأول  لتكون  �سموها  انتخاب 

خمتلف  بني  للتن�سيق   ،2014 يف  معًا  تاأ�سي�سها  منذ 

الحتادات والهيئات الراعية للريا�سة يف العامل«.

الدويل  الحتاد  رئي�سة  بيلينجوير،  ناتايل  وو�سفت 

بنت  هيا  الأمرية  �سمو  الفرو�سية،  و�سادة  ل�سّيدات 

اإجنمار  قال  فيما  ا�ستثنائية،  �سيدة  باأنها  احل�سني، 

»ل�سمو  للفرو�سية  الدويل  الحتاد  رئي�س  فو�س،  دي 

الأمرية باع طويل وتاريخ حافل بالإجنازات، لي�س يف 

كانت  اأي�سًا  واإمنا  فح�سب،  الفرو�سية،  ريا�سة  جمال 

املجال  يف  ال�سيدات  جلميع   
ٍ
اإلهام م�سدر  ومازالت 

الريا�سي وخمتلف املجالت الأخرى ملا تتحلى به من 

اإىل  للجائزة ما هو  واختيارها  نادرة،  قيادية  خ�سال 

تقدير مل�سريتها الناجحة على م�ستوى العامل«.

�سراكة طويلة بني لوجنني وريا�سة الفرو�سية

الفرو�سية  وريا�سة  لوجنني  �سركة  بني  ال�سلة  تعود 

1878، عندما اأنتج امل�سنع ال�سوي�سري اأول  اإىل عام 

وتتميز  وجواده،  ل�سائ�س  ر�سم  عليها  منقو�س  �ساعة 

و�سا�سة  الريا�سة  ع�ساق  لدى  ب�سعبيتها  ال�ساعة  تلك 

اخليول.

تقديرًا للدور الذي تلعبه يف ريا�سة الفرو�سية

هيا بنت احل�سني تفوز بجائزة »لوجنني« ل�سيدة العام

نتايل بيلينغييه، اينغمار دو ڤـو�س، خوان كارلو�س كابيللي، الأمرية هيا بنت احل�سني، 
ت�سارلز فيللوز، و لوي�س رومانيه.
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اأ�سبوع  مدى  على  وار�سو،  البولندية  العا�سمة  �سهدت 

ال�سيخ  �سمو  مهرجان  فعاليات  من  عددًا  كامل، 

العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور 

ال�ساد�سة  الن�سخة  عقد  على  وا�ستملت  الأ�سيلة،  

 ،2015 العربية  ال�سباق  خليول  العاملي  للموؤمتر 

�سباق  هي  الأ�سيلة،  العربية  للخيول  �سباقات  و3 

يف  زايد  كاأ�س  و�سباق  الثانية،  جولته  يف  املتدربني 

»اأم  لل�سيدات  العامل  كاأ�س  و�سباق  ال�ساد�سة،  جولته 

الإمارات« يف جولته التا�سعة. 

ال�سباق  خليول  العاملي  املوؤمتر  جل�سات  افتتاح  و�سهد 

عا�سم  تقدمه  رفيع  دبلوما�سي  ح�سور  العربية 

�سلطان  وحممد  بولندا،  لدى  الدولة  �سفري  مريزا 

وعدد  عمان،  �سلطنة  لدى  الدولة  �سفري  ال�سويدي 

اأوروبا.  يف  للدولة  الدبلوما�سية  البعثات  ممثلي  من 

ورحب ال�سفري عا�سم مريزا يف كلمته، خالل مرا�سم 

وخرباء  البولنديني،  وامل�سوؤولني  بال�سفراء  الفتتاح، 

امل�ساركني  التخ�س�سات  خمتلف  يف  العربية  اخليول 

التنفيذية  باملديرة  خا�سة  اإ�سادة  ووجه  املوؤمتر،  يف 

نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان 

على  �سوايا،  لرا  الأ�سيلة،  العربية  للخيول  العاملي 

اإ�سرافها ومتابعتها لتنظيم املهرجان بدقة، ما كان له 

املوؤمتر العاملي خليول ال�سباق العربية بوار�سو

التفاق على تكوين جلنة ملناق�سة ق�سايا اخليول العربية

اأوقع الأثر يف النجاح الكبري الذي حتقق يف ال�سنوات 

والن�سخة احلالية. املا�سية 

ال�ساد�سة  للن�سخة  بولندا  »ا�ست�سافة  مريزا:  وقال 

الإمارات  البلدين،  بني  العالقة  يعزز  العاملي  للموؤمتر 

وبولندا، على ال�سعيدين الثقايف والريا�سي«، م�سريًا 

اإىل اأن مبادرات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 

يف  الإمارات«  »اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  و�سمو 

ا�ستكماًل  تاأتي  الأ�سيلة،  العربية  باخليول  الهتمام 

لنهج الدولة يف ن�سر التوعية للمحافظة على �ساللت 

اهلل  باإذن  له  املغفور  لذكرى  وتخليدًا  الأ�سيل،  اخليل 

موؤ�س�س  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  تعاىل 

بالتقاليد  الهتمام  على  يحر�س  كان  والذي  الدولة، 

ا�ستمرار  موؤكدًا  الفرو�سية،  ريا�سة  ومنها  والرتاث، 

دعم الدولة ممثلة يف القيادة الر�سيدة، وعلى راأ�سها 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

العربية.  باخليول  الهتمام  يف  اهلل،  حفظه  الدولة، 

قدمتها  التي  بالت�سهيالت  كلمته  ختام  يف  واأ�ساد 

حكومة بولندا ال�سديقة وحر�سها على اإجناح املوؤمتر 

وال�سباقات. العاملي 

للخيول  الدويل  املوؤمتر  يف  الثانية  اجلل�سة  ركزت 

العربية الأ�سيلة على اإيجاد احللول املنا�سبة مل�سكالت 

خطة  واإعداد  الأ�سيلة،  العربية  اخليول  �سباقات 

واآليات  م�ستقبل  حول  والت�ساور  ال�سباقات،  لتطوير 

الهادف،  املوؤمتر  الريا�سة، من خالل هذا  دعم هذه 

جمددًا  قدميها  على  الوقوف  ت�ستعيد  بداأت  اأن  بعد 

ال�سباقات  خريطة  على  و�سارت  الأخرية،  الفرتة  يف 

الدولية.

واأدار  والتدريب«،  »ال�سباقات  عنوان  اجلل�سة  وحملت 

يا�سر  ومب�ساركة  اأيرلندا،  من  باكلي  بات  احلوار 

واملربي  اخليل،  ل�سباق  الإمارات  هيئة  من  مربوك 

من  لني  وا�سبي  الإمارات،  من  الرحماين  في�سل 

اأمريكا، واملدرب املخ�سرم اأروين �ساربي من فرن�سا، 

بريطانيا،  من  دوفيلد  جيليان  ال�سهرية  واملدربة 

اإبراهيم  واملدرب  بولندا،  من  روماناو�سكي  ومي�سيل 

املدرب  جانب  اإىل  ُعمان،  �سلطنة  من  احل�سرمي 

من  زاوادزكا  واأر�سول  فرن�سا،  من  ليمارتنيل  اإيريك 

بولندا.

»ال�سحة اجليدة« عنوان اجلل�سة الثالثة
اإنقا�س  لطرق  املنا�سب  الأ�سلوب  حول  الآراء  تباينت 

الثالثة  اجلل�سة  يف  امل�ساركني  بني  الفار�س  وزن 

وكيفية  الفر�سان،  وزن  عنوان  حملت  والتي  للموؤمتر، 

اإنقا�س  تاأثري يف  احل�سول على �سحة جيدة من دون 

الوزن. وك�سفت اآخر درا�سة عر�ست يف املوؤمتر قدمتها 

الفار�س  افتقار  عن  ليفربول،   - مور�س  جون  جامعة 

العظام،  ه�سا�سة  اإىل  يوؤدي  الذي  »د«  فيتامني  اإىل 

فيها  تتوافر  طعام  وجبات  تناول  �سرورة  عن  ف�ساًل 

جميع العنا�سر الغذائية التي حتافظ على وزن ولياقة 

من  كابويل  جاري  الإعالمي  احلوار  واأدار  الفار�س. 

الكتبي  اأحمد  الفار�س  النقا�س  يف  و�سارك  اإجنلرتا، 

من  مار�سياليز  جي�سيكا  والفار�سة  الإمارات،  من 

وكري�س  اأندو�س،  كورين  الكندية  والفار�سة  اإيطاليا، 

اإجنلرتا،  من  اأوليفر  و�سارة  اأ�سرتاليا،  من  وات�سون 

من  يل  و�سوزان  اجلامعة،  ممثل  ويل�سون  جورج  ود. 

من  �سيخ  وعزيز  كندا،  من  احلوت  وجمال  اأيرلندا، 

الهند.

جدل حول توحيد القوانني يف ال�سباقات 
و�سع  معايري  للموؤمتر  الرابعة  اجلل�سة  ناق�ست 

امتد  حوار  يف  لها  عملي  اأفق  وحتديد  القوانني، 

مهمة  ت�ساوؤلت  ت�سمن  ال�ساعة،  ون�سف  ل�ساعة 

املحاورون،  طرحها  القانونية  والأطر  اللوائح  حول 

الروؤية  توحيد  حول  مناق�سات  اجلل�سة  ت�سمنت  كما 

يف  املرتاكمة  اخلربات  من  وال�ستفادة  لل�سباقات، 

الآليات  هذا امليدان وو�سعها يف قالب مقبول، وبحث 

املالئمة لتطبيقها كلما كان ذلك �سروريًا، اإىل جانب 

وت�سدير  ا�سترياد  يف  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام 

اخليول.

اخلبري  م�سموم  حممد  الدكتور  املغربي  اجلل�سة  اأدار 

وبطولت  م�سابقات جمال  الدويل يف  واحلكم  العاملي 

وهو  القدرة،  و�سباقات  الأ�سيلة  العربية  اخليول 

جمعية  يف  �سابقًا  وعمل  الدوليني،  ايكاهو  حكام  من 

الإمارات للخيول العربية الأ�سيلة يف اأبوظبي، و�سارك 

من  املهري  ويا�سر  ال�سام�سي،  �سعيد  النقا�س  يف 

بلوك  ورميي  بريطانيا،  من  وليامز  واإيان  الإمارات، 

وكاثي  بريطانيا،  من  لنك�سرت  وريت�سارد  اأمريكا،  من 

فرن�سا،  من  دوربو  بيري  وجان  اأمريكا،  من  �سموك 

من  كا�سربا�س  وجاكوب  بلجيكا،  من  فيلبوت  ونيلي 

�سوؤال،  حول  الت�سويت  اجلل�سة  ختام  يف  ومت  بولندا. 

الأ�سيلة  العربية  اخليول  منظومة  اأن  تعتقدون  هل 

لل�سباقات لها من القوانني ما يكفي لأن تكون موحدة 

 ،79% بن�سبة  »ل«  الإجابة  وجاءت  العامل،  اأنحاء  يف 

.21% و»نعم« بن�سبة 

دور الإعالم يف تعزيز الثقافة الريا�سية 
للخيول  العاملي  للموؤمتر  ال�ساد�سة  اجلل�سة  ناق�ست 

الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  الإعالم  اأهمية  العربية 

اأخبار  ون�سر  العربية،  اخليول  �سباقات  دعم  يف 

اجلماهريي  والتجاوب  واملالك،  والفر�سان  اخليول 

بالتثقيف،  تتعلق  امل�ساألة  اإن  حيث  ال�سباقات،  مع 

يف  الريا�سي  الإعالم  ودور  مفهوم  على  م�سددة 

القواعد  و�سرح  واحلقائق،  واملعلومات  الأخبار  ن�سر 

للجمهور  والأن�سطة  بالألعاب  اخلا�سة  والقوانني 

وتنمية  الأفراد،  بني  الريا�سية  الثقافة  ن�سر  بق�سد 

بينهم. الريا�سي  الوعي 

الإعالم  اأن  عدة  مداخالت  يف  املتحدثون  وتناول 

ب�سبب  فيها  يعمل  التي  البيئة  اإىل  ي�ستجيب  الريا�سي 

يتعار�س  ل  فهو  املجتمع،  وبني  بينه  القائم  التفاعل 

ريا�سية مع  اإعالمية  ر�سائل  يقدمه من  ما  من خالل 

املجتمع،  هذا  يف  ال�سائدة  والتقاليد  والعادات  القيم 

من  املطروحة  للفل�سفة  مراآة  الريا�سي  الإعالم  لأن 

هدف عمله و�سورة املجتمع.

ديريك  الإجنليزي  املعلق  اجلل�سة  يف  احلوار  اأدار 

وديبي  �سيلف�سرت،  بيني  النقا�س  يف  و�سارك  توم�سون، 

اإجنلرتا،  بو�ست  ري�سنج  من  �ستيفن  ومارتن  بريت، 

من  كورم  و�ستيفاين  فرن�سا،  من  الي�س  كلود  وجان 

اأمريكا، و�سعد امل�سعودي من فرن�سا.

»املراأة يف ال�سباقات«

عنوان اجلل�سة اخلام�سة
للخيول  العاملي  املوؤمتر  يف  اخلام�سة  اجلل�سة  ك�سفت 

»املراأة  عنوان  حتت  عقدت  التي  الأ�سيلة  العربية 

وكثرية  مميزة  جناحات  ق�س�س  ال�سباقات«،  يف 

للعمل  رائعة  مناذج  قدمن  اللواتي  للمتحدثات 

خالل  من  الهدف  اإىل  الو�سول  اأجل  من  واملثابرة 

ي�سري  ما  جمالها،  يف  كل  كبرية،  حتديات  خو�سهن 

كل  يف  الرجل  مثل  النجاحات  ت�سجل  املراأة  اأن  اإىل 

املجالت.

اجتماع الحتاد الدويل لأكادمييات �سباقات اخليل.

اإحدى جل�سات املوؤمتر.
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و�ساركت  اأ�سرتاليا،  من  �سو  فيكتوريا  اجلل�سة  اأدارت 

ملهرجان  التنفيذي  املدير  �سوايا  لرا  النقا�س  يف 

العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 

الأ�سرتالية  وامل�سورة  الأ�سيلة،  العربية  للخيول 

من  بو�س  دي  فان  كارين  واملدربة  فرمبتون،  نادين 

�سليماين  واإيزيتا  اأمريكا،  من  كولت  ودين�س  هولندا، 

وديني�س  البحرين،  من  العو�سي  ولولوة  كرواتيا،  من 

األف   100 تخ�س�س  »ايفهرا«  اأمريكا.  من  هري�ست 

ل�سباق  الدويل  الحتاد  ك�سف  الدرا�سية  للمنح  دولر 

مبلغ  تخ�سي�س  عن  »ايفهرا«،  الأكادمييات  اخليل 

100 األف دولر ل�سندوق املنح الدرا�سية، �سمن نهج 
يف  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان 

ذلك  جاء  الأ�سيل،  العربي  اخليل  ب�سناعة  الهتمام 

بعد الجتماع الذي عقدته اجلمعية العمومية لالحتاد 

يف فندق »ماريون وار�سو«، على هام�س املوؤمتر العاملي 

و�سهد  بولندا،  يف   2015 الأ�سيلة  العربية  للخيول 

لالحتاد  ان�سمت  جديدة  دولة   14 اعتماد  الجتماع 

 32 اإىل  الأع�ساء  عدد  لريتفع  لالأكادمييات،  الدويل 

من   20 ــ   10 مبدئيًا  ي�ستفيد  اأن  املتوقع  ومن  دولة. 

املر�سدين  مع  �سهرين  لق�ساء  املتدربني  الفر�سان 

جمال  يف  العاملية  اخلربة  اأ�سحاب  من  واملدربني 

على  الدرا�سية  املنح  برنامج  وي�ستند  ال�سباقات، 

يف  قيمة،  تعليمية  فر�س  ا�ستمرار  مع  الطالب  تزويد 

ذات  اخليل  �سباقات  يف  جديدًا  طريقًا  اختاروا  حال 

ال�سلة.

مهرجان من�سور بن زايد

يح�سل على �سهادة »الأيزو«
اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  ح�سل 

اجلودة  �سهادة  على  الأ�سيلة،  العربية  للخيول  نهيان 

عليها  �سار  التي  واملعايري  للتميز  تقديرًا  »الأيزو« 

اأقيم  ن�سخ   6 بينها  �سنوات،   7 مدار  على  املهرجان 

الأ�سيلة يف عدد  العربية  للخيول  العاملي  املوؤمتر  فيها 

عارف  من  كل  ال�سهادة  وت�سلم  الأوروبية.  الدول  من 

الريا�سي،  اأبوظبي  ملجل�س  العام  الأمني  العواين، 

العامري،  و�سامل  املجل�س،  ع�سو  اليبهوين  ومطر 

بولندا،  يف  الدولة  �سفري  مريزا  عا�سم  بح�سور 

ال�سيخ  �سمو  ملهرجان  التنفيذية  املديرة  �سوايا  ولرا 

الكبري  الحتفال  خالل  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور 

العاملي  املوؤمتر  فعاليات  ختام  مبنا�سبة  اأقيم  الذي 

ال�ساد�سة. للخيول العربية الأ�سيلة يف ن�سخته 

الن�سخة ال�سابعة للمهرجان يف اإيطاليا
اأعلنت لرا �سوايا خالل احلفل انتقال املوؤمتر العاملي 

اإىل  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان 

ومتت   ،2016 املقبل  العام  روما  الإيطالية  العا�سمة 

بولندا  الدولة يف  �سفري  بت�سليم  القرار  تنفيذ  مرا�سم 

عا�سم مريزا علم املهرجان اإىل �سقر نا�سر الري�سي 

�سفري الدولة يف اإيطاليا.

بح�سور  للدولة  الوطني  ال�سالم  بعزف  الحتفال  بداأ 

يف  لالإمارات  بعثة   20 من  امل�ستوى  رفيع  دبلوما�سي 

الدولة  �سفراء  من  عدد  بينهم  العامل،  دول  من  عدد 

خالل  وحتدث  عمان،  و�سلطنة  الأوروبية  القارة  يف 

الحتفال �سفري الدولة يف بولندا عا�سم مريزا، الذي 

يف  �ساركوا  العامل  حول  دولة   80 من  احل�سور  حيا 

رائعة  اأجواًء  اأن اجلميع عا�س  موؤكدًا  العاملي،  املوؤمتر 

بال�سباقات  انتهاء  املوؤمتر  فعاليات  خالل  وار�سو  يف 

الثالثة التي اأقيمت يف ختام الربنامج احلافل، وقال: 

اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  »اأجواء 

الفرو�سية  جمال  يف  الإمارات  ريادة  ج�سدت  نهيان 

واأكدت للعامل اأجمع اأن التطور والنه�سة يف الإمارات 

ت�سري يف جميع املجالت بن�سق واحد«.

�سوايا،  لرا  للمهرجان،  التنفيذية  املديرة  وقامت 

و�سيوف  العاملي  املوؤمتر  يف  امل�ساركني  بتكرمي 

واملدربني  والفر�سان  الدولة  �سفراء  من  ال�سرف، 

املوؤمتر  و�ساركوا يف جل�سات  اأ�سرفوا  الذين  واخلرباء 

جمل�س  تكرمي  مت  كما  مت�سلة،  اأيام   3 مدار  على 

ال�سباب  لرعاية  العامة  والهيئة  الريا�سي  اأبوظبي 

الأمني  الدو�سري،  عبداملح�سن  يف  ممثلة  والريا�سة، 

العام امل�ساعد، وعدد من اجلهات يف جمهورية بولندا 

و�سط اأجواء رائعة، وحر�س خالد النابودة على تقدمي 

ال�سيخ  التنفيذية ملهرجان �سمو  للمديرة  هدية خا�سة 

لعبته  الذي  للدور  تقديرًا  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور 

يف اإجناح احلدث.

جل�سات املوؤمتر �سهدت ح�سورًا كبريًا.
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كاأ�س بنتلي رويال ويند�سور للبولو

كري�س ماتيا�س يقود كالريتا للفوز باللقب للمرة الثانية

توج كري�س ماتيا�س بلقب كاأ�س بنتلي رويال ويند�سور، 

اململكة  ملكة  الثانية  اإليزابيث  من  الكاأ�س  وا�ستلم 

كالريتا  فريق  ا�سم  م�سيفًا  الثانية،  للمرة  املتحدة 

نهائي  وجاء  الرفيعة،  البطولة  هذه  �سرف  قائمة  يف 

الحتفال  ي�سادف  حيث  خمتلفًا،  العام  هذا  بطولة 

اأول  الذي د�سن  ويند�سور  رويال  لكاأ�س  املا�سي  بالعيد 

بطولة يف عام 1955. 

ان  بعد  اللقب  حتقيق  كالريتا  فريق  وا�ستطاع 

اأوف  هاو�س  “بريدج  �سيخ  مومن  فريق  على  تغلب 

جماهريي  ح�سور  و�سط   16-7 بنتيجة  تويفورد” 

�سهدوا  الذين  ال�سخ�سيات  كبار  اإىل  بالإ�سافة  كبري 

الأول  ال�سوط  وانتهى  بوك�س”،  “الرويال  من  املباراة 

الفريقني،  من  بالندية  ات�سم  اأداء  بعد   8-6 بنتيجة 

جنوم  قاد  اأن  بعد  كبرية  اإثارة  الأخري  اجلزء  و�سهد 

نادي  و�سفري  مريك  وجورج  ماكنزي  كري�س  كالريتا، 

ي�سعب  كبري  بفارق  للتقدم  فريقهم  للبولو،  جارد�س 

العالية يف حتقيق  تعوي�سه، م�ستفيدين من مهاراتهم 

فوز كبري تخطى حاجز الــ 15 جول.

والتتويج  اللقب  كالريتا  فريق  التفوق  هذا  ومنح   

�ستيفن  بح�سور  امللكة  جاللة  قبل  من  البطولة  بكاأ�س 

ال�سرق  منطقة  يف  لبنتلي  الإقليمي  املدير  رينولدز، 

الالعب  ونال  الهادئ،  واملحيط  واآ�سيا  الأو�سط 

ماكنزي،  كري�س  املوهوب،  ال�ساب  اإفريقي  اجلنوب 

جائزة اأف�سل لعب . كما ا�ستلم جائزة بنتلي لأف�سل 

مهر والتي فاز بها “برو�سبكت”.

اأوف  “بريدج هاو�س  ل تعك�س الهزمية الثقيلة لفريق 

كانت  حيث  املناف�سة،  اأو  الفريق  م�ستوى  تيوفورد” 

املتابعة  وا�ستحقت  والقوة  التناف�سية  قمة  يف  املباراة 

الــ  اأحد  النهائي  طرفا  ويعترب  اجلمهور،  من  الكبرية 

والتي  العام  هذا  بطولة  يف  �ساركوا  الذين  فريقًا   17
يتذوقا  ومل  جول،   15 لها  الهانديكاب  م�ستوى  بلغ 

الهزمية خالل املباريات املختلفة للبطولة.

“كاأ�س  الفرعية  البطولة  يف  خمتلفًا  الو�سع  كان 

العام  يف  النهائي  فريقا  وجد  حيث  باتان” ،  ماونت 

و”فور  فال،  األن  بقيادة  دوج�س”  “ماد  املا�سي 

معركة  يف  اربر،  �ساميون  بقيادة  اأوراجن”  كوارترز 

“ماد  فريق  ومتكن  العام،  هذا  اأخرى  مرة  النهائي 

“فور  تغلب على  اأن  بعد  بالكاأ�س  الظفر  دوج�س” من 

الأقل من حيث  تعد  نتيجة  اأوراجن” 2/1 يف  كوارترز 

عدد الأهداف.

بها  ات�سمت  التي  الكبرية  ال�سرعة  من  الرغم  على 

اإىل  الو�سول  يف  ف�سال  الفريقني  اأن  اإل  املباراة 

كانت  التي  املباراة  من  الأخرية  الأجزاء  يف  املرمى، 

الإ�سايف  الزمن  نحو  امل�سي  اإىل  ت�سري  التوقعات  كل 

لكن  منهما،  لكل  هدف  بنتيجة  الفريقني  تعادل  بعد 

جاك  جارد�س  نادي  و�سفري  دوج�س”  “ماد  لعب 

هدف  اأودع  اأن  بعد  اآخر  راأي  له  كان  ريت�سارد�سون 

الرتجيح لفريقه من �سربة جزاء يف الفرتة اخلام�سة 

من املباراة.

قبل  من  �سيقة  عرو�س  البطولة  هذه  ختام  و�سهد 

التي  الربيطانية،  ال�سيارات  قيادة  تعليم  جمعية 

بولو

احلديقة،  اأجزاء  اأحد  يف  ال�سنوي  احلفل  ا�ست�سافت 

والأمري  النادي  وموؤ�س�س  امللكة  الفعاليات  وح�سرت 

فيليب. مثل فريق كالريتا كل من “كري�س ماتيا�س “ 

)0( وفريدي هورن )3( كري�س ماكنزي )6( وجورج 

مريكي )6(. اأما فريق بريدج هاو�س اأوف تيوفورد” 

فمثله كل من منعم �سيخ )0( ودانيال اومتاندي )5( 

ويليام امير�سون )5( وبيرت يب )5(.

 )0( فال  األن  من  فتكون  دوغ�س”  “ماد  فريق  اأما 

 )6( ريت�سارد�سون  وجاك   )1( كروي  وبنجامني 

“فور  فريق  تكون  فيما   .)8( ا�سرتادا  واليخاندرو 

واألي�س وايت  اأوراجن” من �ساميون اربر )0(  كوارتز 

)4( وماتي بريي )5( وتوم موريل )6(.

امللكة اإليزابيث الثانية اأثناء تتويج فريق »كالريتا«.

البطولة �سهدت مناف�سات مثرية.
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محمد احلبتور مّثَل الإمارات العربية املتحدة

يف »�س�سرتتونز بولو اإن ذي بارك«
حممود احلبتور، الرئي�س التنفيذي ملجموعة احلبتور، 

بولو  »�س�سرتتونز  م�سابقة  يف  بولو  اأبوظبي  فريق  قاد 

يف  فولهام  يف  بارك  هورلينغهام  يف  بارك«  ذي  اإن 

العا�سمة لندن �سهر يونيو املا�سي.

امتدت  التي  امل�سابقة  يف  دولية  فرق  �ستة  �ساركت 

لثالثة اأيام. و�سم فريق »�سيتي اأيه اإم اأبوظبي« الذي 

الفريق(،  )قائد  احلبتور  حممد  اللقب،  عن  دافع 

غيريمو  املحرتفني  الأرجنتينيني  الالعَبني  جانب  اإىل 

كويتينو وخوان كروز غيفارا.

فيها  تناف�ست  الكلمة  معنى  بكل  دولية  م�سابقة  اإنها 

وهونغ  ودبلن  ودافو�س  )اأبوظبي  مدن  �ست  من  فرق 

كونغ ولغو�س ولندن(.

اإن  بولو  »�س�سرتتونز  م�سابقة  على  القّيمون  قام  وقد 

ذي بارك«، التي نظمت يف دورتها ال�ساد�سة، بتب�سيط 

يف  امل�ساركة  من  جدد  وافدون  ليتمّكن  اللعبة  قواعد 

بولو  ملعب  اعتماد  التعديالت  وت�سمل  املباريات. 

كثب  عن  ال�ستمتاع  للمتفّرجني  ليت�سّنى  حجمًا  اأ�سغر 

بطريقة  املباراة  افتتاح  عن  ف�ساًل  اللعبة،  مبجريات 

حما�سية من خالل Lanson Perfect Start التي 

تتمّيز بها هذه امل�سابقة دون �سواها. ومن التعديالت 

الهدف  اإن  اأي  ياردة،  الـ45  حلبة  اعتماد  الأخرى 

ي�ساوي  ياردة  الـ45  حلبة  خارج  من  ل  ُي�سجَّ الذي 

ل من داخل اخلط. ل  �سعف قيمة الهدف الذي ُي�سجَّ

منت�سف  �سوى يف  فيها  تلعب  التي  الفرق اجلهة  ُتغرّي 

الوقت، ما يجعل اللعبة اأ�سرع واأب�سط.

و اجلدير بالذكر اأن حممد احلبتور من اأبرز العاملني 

العربية  الإمارات  يف  البولو  ريا�سة  تطوير  على 

عام  للبولو  الذهبية  دبي  كاأ�س  بطولة  اأ�ّس�س  املتحدة. 

الأرفع  الدولية  البطولة  اأ�سبحت  واليوم،   .2009

يف   - الهنديكاب  من  الأعلى  العدد  وذات   - مكانة 

ال�سرق الأو�سط. ف�ساًل عن ذلك، اأّدى دورًا اأ�سا�سيًا يف 

تطوير ريا�سة البولو يف دبي. تعمل جمموعة احلبتور 

حيث ي�سغل حممد احلبتور من�سب الرئي�س التنفيذي 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة، على اإن�ساء منتجع ونادي 

�سانت ريجي�س دبي احلبتور بولو - وهو م�سروع بقيمة 

وي�سيف  الفرو�سية.  ع�ّساق  اإىل  ه  موجَّ درهم  مليار 

اأربعة مالعب بولو جديدة اإىل املدينة. 

بولو
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Polo

A plucky Coca-Cola team (Gillian 

Johnston, Sugar Erskine, Pelon Stirling 

and Julio Arellano) scored a 14 - 11 win 

over Lechuza Caracas (Victor Vargas, 

Nico Pieres, Juan Agustin Garcia 

Grossi and Juan Martin Nero) in the 

subsidiary tournament of the USPA 

Piaget Gold Cup, the Engel & Völkers 

Tesoro Cup before final.

 Coca-Cola took the wind out of the 

Lechuza sails in the opening chukker 

as they put up four goals while holding 

Lechuza scoreless.  Sugar Erskine 

scored the first goal of the game 

two minutes into the first chukker.  

A minute later team captain Gillian 

Johnston scored to make it 20-.  As 

Lechuza struggled with their offense, 

10-goaler Pelon Stirling scored to 

make it 30- and with just under three 

minutes left in the opening period, 

Johnston scored her second goal of 

the day for the early 40- Coca-Cola 

lead.

Second chukker goals from Johnston 

Coca-Cola
wins Engel & Völkers Tesoro Cup, 14 - 11

and Julio Arellano moved Coca-Cola 

comfortably into the lead, 60-, before 

Lechuza 10-goaler Juan Martin Nero 

got his team on the scoreboard.  The 

second chukker ended with Lechuza 

trailing by five goals, 61-. 

 Arellano scored the first two goals of 

the third chukker (one on a penalty 

conversion) for a commanding 81- 

advantage when Lechuza came alive.   

Lechuza team captain Victor Vargas 

scored consecutive goals that cut 

the Coca-Cola lead to five goals, 83-.  

Nico Pieres added a goal at the 1:40 

mark and Juan Agustin Grossi scored 

the final goal of the chukker with 35 

seconds left in the chukker.  Coca-Cola 

continued to lead, 85-.

Consecutive 60-yard penalty 

conversions from Nico Pieres had 

Lechuza knocking on the door, 87-, 

when Audi rallied.  A penalty goal 

from Stirling and a goal from the field 

from Arellano ended the Lechuza rally.  

Coca-Cola rode off the field with a 

three goal, 107- lead.

Fifth chukker goals from Erskine and 

Johnston (on a pass from Stirling) 

had Coca-Cola on top127-.  Pieres 

scored on a pass from Vargas to end 

the period trailing Coca-Cola by four 

goals, 128-.

Johnston scored her fifth goal of the 

game in the first 20 seconds of the 

sixth chukker, 138-.  Grossi countered 

with a goal from the field for Lechuza, 

139-.  Lechuza was awarded a goal on 

a Penalty 1, followed by a goal from 

Nero, and the score stood at 

13 - 11.   Stirling scored the last goal of 

the game, 14 - 11, to lock up the 2015 

Engel & Völkers Tesoro Cup. Johnston 

and Arellano each scored five times 

for Coca-Cola.  Stirling and Erskine 

each scored twice for the win.  Nico 

Pieres led the Lechuza attack with four 

goals (two on penalty conversions).  

Vargas, Grossi and Nero scored two 

goals apiece for Lechuza in the loss. 

Gillian Johnston was named MVP 

while Stirling’s Renato earned Best 

Playing Pony honors.
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Polo

The final of the 2015 USPA Piaget 
Gold Cup was truly a tale of two 
teams.  Orchard Hill (Steve Van Andel, 
Ezequiel Gallego Ferrario, Polito Pieres 
and Facundo Pieres) rode into the 
game with a C. V. Whitney Cup title 
in their pocket and a record of seven 
consecutive 26-goal wins without a 
loss this season.  Orchard Hill boasted 
the talented Pieres cousins, 10-goaler 
Facundo Pieres, who was leading the 
tournament in scoring with 31 goals 
in four games, and cousin Polito Pieres 
with a 9-goal handicap and talents 
that improve daily.  Throw in team 
patron Steve Van Andel and Gallego 
Ferrario and you have a winning 
combination.
Audi was eliminated in their second 
round C. V. Whitney Cup game against 
Alegria, a Whitney Cup finalist.  They 
bounced back in the Piaget Gold Cup, 

Audi wins USPA
Piaget Gold Cup in overtime, 16 - 15

registering four consecutive wins 
to earn a berth in the tournament 
final.  With 9-goaler Gonzalito Pieres 
(Facundo’s older brother), Audi 
boasted the second highest scorer 
in Gold Cup competition.  Brazilian 
9-goaler Rodrigo was solid at Number 
2 and 6-goaler Fred Mannix handled 
the Back position for Audi.  The only 
question mark going into the game 
with Orchard Hill was the health of 
team patron Marc Ganzi.  Ganzi had 
suffered a shoulder separation in  
semifinal win over Las Monjitas and 
was doubtful to play.  His appearance 
on the Sunday field was a surprise, his 
performance more than anyone could 
expect.
Marc credited the miraculous recovery 
to the work of his trainer, Argentine 
Daniel Martinez, who had been 
working with him four to five hours a 

day since the fall four days ago.
With the talented one-two punch 
of Facundo and Polito Pieres, most 
expected that Audi would have their 
hands full, but it turned out to be the 
other way around.  The first goal that 
was scored came from Gonzalito Pieres 
on a 40-yard penalty conversion, 20- 
(the 25-goal Audi team received one 
goal by handicap to start the game).  
Less than a minute later, another 
Orchard Hill foul returned Gonzalito 
Pieres to the penalty line where he 
scored on a penalty shot from 60-yards 
out, 30-.   Facundo Pieres closed out 
the chukker with a 30-yard penalty 
shot for a goal to trail Audi, 31-.
At the 6:30 mark of the second 
chukker Facundo Pieres scored on a 
30-yard penalty shot that cut the Audi 
lead to a single goal, 32-.  Consecutive 
goals from Gonzalito Pieres and Fred 

Mannix extended the Audi lead to 
three goals, 52-.  Facundo Pieres 
scored on a 30-yard penalty shot and 
added another goal from the field to 
bring orchard Hill to within a goal of 
the lead, 54-.  Orchard Hill fouled with 
35 seconds on the clock, allowing 
Gonzalito Pieres to score on a 50-
yard penalty shot for a 64- Audi lead. 
The two teams traded goals in the 
third chukker.  Mannix opened the 
scoring with a goal midway through 
the chukker, 74-.  Facundo Pieres 
responded with an Orchard Hill goal, 
75-.  Gallego Ferrario cut the Audi lead 
back to a single goal, 76-, but with 31 
seconds on the clock, Gonzalito Pieres 
scored for the fifth time for an 86- 
halftime lead. A determined Orchard 
Hill team took to the field in the fourth 
chukker with Facundo Pieres leading 
the procession.  A goal from the field 
in the first 30 seconds was followed 
by two penalty goals that first tied the 
game at 88- and then put Orchard Hill 
in the lead, 98-.  Mannix scored the 

tying goal for Audi, 99-, but Facundo 
Pieres took the lead back, 109-, with 
the final goal of the chukker at 1:32.
Polito Pieres scored his first goal of the 
game in the opening minute of the 
fifth chukker, 119-, but Audi fought 
right back.  Audi picked up consecutive 
goals from Mannix, Gonzalito Pieres 
and Rodrigo Andrade to regain the 
lead, 1211-.  Facundo Pieres converted 
a 60-yard penalty shot that tied 
the game at 1212-, but Audi wasn’t 
through yet.  Fouls by orchard Hill had 
Polito Pieres going to the penalty line 
where he scored consecutive goals on 
penalty shots of 60 and 30-goals to 
give Audi a two goal lead, 1412- at the 
end of the chukker.
Polito Pieres scored his second goal 
of the game to open the sixth, 14-
13.  Gonzalito Pieres countered with 
a goal of his own three minutes later, 
1513-.  Polito Pieres cut the lead back 
to a single goal at 1:31 and Facundo 
Pieres carried the ball from one end of 
the field to the other end of the field 

to score the tying goal, 1515-, with five 
seconds left in regulation play.
After a brief intermission that allowed 
the players to find fresh mounts, 
they returned to the field.  Audi took 
control of the opening throw-n and 
drove toward the Orchard Hill goal.  
After just 29 seconds of play, another 
Orchard Hill foul sent Gonzalito Pieres 
to the penalty line where he converted 
a 40-yard penalty shot for the winning 
goal, 1615-, in the highest scoring 
game in Gold Cup history.
Gonzalito Pieres led the Audi attack 
with ten goals (seven on penalty 
shots).  Mannix added four goals, 
Andrade scored once and the team 
received one goal by handicap.  
Facundo Pieres led the field with 
eleven goals on the afternoon (six on 
penalty conversions).  Polito Pieres was 
credited with three goals and Ferrario 
scored once in the loss. 
Gonzalito Pieres was named MVP for 
his efforts while his mare, Rosparita 
picked up Best Playing Pony honors. 



7273 72

Polo

Chris Mathias stepped forward for 

the second time in his playing career 

to receive the Bentley Royal Windsor 

Cup from HM The Queen. His team 

Clarita has previously added their 

name to this prestigious trophy in 

2012. However this year’s final was 

particularly significant as Guards 

Polo Club is celebrating its Diamond 

Jubilee and the Royal Windsor Cup 

was the first trophy to be played for in 

Clarita race to victory in
Bentley Royal Windsor Cup

that opening season in 1955.  

In the 2015 final, Clarita overwhelmed 

Momin Sheikh’s Bridge House of 

Twyford team 167- on The Queen’s 

Ground. However the many spectators 

and Bentley’s VIP guests, watching 

from the Royal Box Terrace, could have 

been forgiven for expecting a closer 

game. The score was 86- at half-time, 

after both teams produced a strong 

and competitive performance. The 

final two chukkas told a very different 

story though. Clarita’s Chris Mackenzie 

and George Meyrick, a Guards Polo 

Club Ambassador, combined brilliantly 

to create an unassailable lead. Their 

skill in the latter stages of this 15-goal 

battle was in winning the line-outs 

and then successfully running the ball 

to goal.

Such great play was rewarded in the 

post-match presentations when HM 

The Queen, accompanied by Stephen 

Reynolds, Bentley’s Regional Director 

for the Middle East and Asia Pacific, 

presented the talented, young South 

African player, Chris Mackenzie, with 

the Most Valuable Player Award. 

He also received the Bentley Best 

Playing Pony prize for the impressive 

Prospect, a 10-year-old South African 

bay mare. Chris was accompanied 

by his three grooms, Nico, Derek and 

Paul, on receiving this prize and all 

three grooms were introduced to HM 

The Queen.  It should be noted that 

the final score does not reflect the 

competitiveness of Bridge House of 

Twyford, whose strong game plan 

produced a competitive match that 

was a pleasure to watch. In fact Bridge 

House of Twyford, one of 17 teams that 

took part in this year’s tournament, the 

leading 15-goal tournament in the UK, 

were the only team to be unbeaten 

going into Sunday’s final. The sub 

final, for the Mountbatten Cup, was 

an altogether different affair. The 

two finalists in last year’s main Royal 

Windsor final, Alan Fall’s Mad Dogs and 

Simon Arber’s Four Quarters Orange, 

found themselves against each other 

again, but this time in the sub final. 

The Mad Dogs came out on top this 

time around but only just. They won 

the match 21-. This is believed to be 

the lowest scoring result ever in a 

medium-goal game!

Despite some really fast play, both 

sides failed to covert runs into goals 

in several chukkas. At one point in the 

sixth it looked like this game would go 

into extra time as the scores seemed 

stuck on 1 goal each! Thankfully Jack 

Richardson, another Guards Polo Club 

Ambassador, converted a penalty in 

the fifth chukka to bring this match 

to an end and ensure that Alan Fall 

received the trophy from Lady Tatiana 

Mountbatten, the daughter of the 

Marquess of Milford Haven.  This 

eventful day of polo concluded with 

an elegant carriage driving display. 

The British Driving Society had 

hosted their annual summer show in 

a neighbouring part of the Park and 

the impressive class winners paraded 

past Club’s Royal Box. HM The Queen 

and the Club’s founder and President, 

HRH Prince Philip talked with the 

winning drivers and present an array 

of rosettes.
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HM Queen Elizabeth II, joined Bentley 

Motors Middle East Regional director 

and customers, for the Bentley Royal 

Windsor Cup in Windsor, England. 

This is the first year that the world’s 

leading ultra-luxury automotive brand 

sponsored the prestigious 15-goal 

polo tournament which takes place at 

the Guards Polo Club on the grounds 

of Windsor Castle, a residence of HM 

The Queen.

Bentley Motors has a long history of 

association with the sport of polo, 

across the world, and particularly in 

the ME and Asia Pacific.

The tournament winners were 

presented with the cup and Bentley 

gifts by HM The Queen and Stephen 

Elizabeth II, joins Bentley customers, 
for the Bentley Royal Windsor Cup 

Reynolds. The eventful day of polo 

concluded with an elegant carriage 

driving display of class winners from 

The British Driving Society, who 

paraded past HM The Queen and the 

Club’s founder and President, HRH 

Prince Philip in the Club’s Royal Box.
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ALL 12 WINNERS OF THE TRIPLE CROWN

1919
Sir Barton, the first winner of the Triple Crown

1937
War Admiral with jockey C. Kurtsinger

1946
Assault

1977
Seattle Slew with jockey Jean Cruguet

1930 
Gallant Fox, with jockey Earl Sande

1941
Whirlaway with jockey Wendell Eads

1948
Citation with jockey Eddie Arcaro

1979
Affirmed with jockey Laffit Pincay

1935
Omaha

1943
Count fleet with kockey Johnny Longden

1973
Secretariat with jockey Ron Turcotte

2015
American Pharoah (5) with Victor Espinoza 
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تفخر Movado بتقدمي جيل جديد من ال�ساعات الأوتوماتيكية املعا�رصة،

عرب اإطالقها جمموعة Automatic 1881 للرجال

»مون بالن هرييتيج كرونومرتي األرتا �سِلم«

لدار BAUME ET MERCIER العريقة
اللم�سة  تكون  وقد  الكثري،  على  القليل  ينطوي  قد 

وعد  اإنه  والأجمل..  الأرقى  هي  الناعمة  الب�سيطة 

بالو�سول اإىل قمة الأناقة بف�سل النقاء الأزيل. وبهذه 

“مون بالن” كل تركيزها  الرا�سخة، و�سعت  املبادئ 

تكون  بحيث  الوقت،  عر�س  ميزة  ت�سميم  اأجل  من 

“مون  وا�ستلهمت  ال�ساعة.  مينا  عن  متامًا  وا�سحة 

بالن” هذه اللم�سات من الإبداعات الأنيقة ل�سناعة 

ال�ساعات الراقية، لتحيي الت�سميم الأ�سطوري املميز 

يف  “ميرنفا”  �سنعتها  التي  “فيثاغور�س”  ل�ساعة 

املا�سي. القرن  خم�سينيات 

“فيلرييه”  بلدة  “منريفا” ال�سوي�سرية من  وانطلقت 

 ،1858 العام  يف  ال�سوي�سري  “جورا”  باإقليم 

فاإن  بالن”،  “مون  مع  جديدة  لدار  وبتاأ�سي�سها 

قد  عامًا   157 نحو  اإىل  ميتد  الذي  العريق  تاريخها 

من  ت�سكيالتها  وابتكار  لت�سميم  بالن”  “مون  األهم 

دار ال�ساعات ال�سوي�رصية »بومبريغ« حتتفي بالثقافة العربية الأ�سيلة

BOLT-68 Falcon باإطالق اأحدث جمموعاتها

�ساعات توربني بايلوت ال�سوي�رصية

جت�سد جناح برييليه يف عامل الطريان

املعروفة  »بومبريغ«  ال�سوي�سرية  ال�ساعات  دار  اأزاحت 

»اأحمد  جانب  اإىل  واجلريئة،  البارعة  بت�ساميمها 

من   2015 جمموعة  عن  ال�ستار  واأولده«،  �سّديقي 

احلفل  وخالل   .BOLT-68 »بومبريغ«:  �ساعات 

 10 »راوند  بنادي  ريا�سية  اأجواء  يف  اأقيَم  الذي 

من  كوكبة  املدعوون  �ساهد  بدبي،  كلوب«  بوك�سينغ 

اجلديدة  ال�ساعات  مبجموعة  يتاألقون  الريا�سيني 

وكانت  واملالكمة،  القتالية  للفنون  عر�س  خالل 

اجتذابًا  الأكرث  ال�ساعة   BOLT-68 Falcon
لأنظار احل�سور.

 BOLT-68 Falcon فقد حلقت ال�ساعة اجلريئة 

حركتها  وت�سنيع  ت�سميمها  يتم  حيث  �سوي�سرا  من 

العربية.  ال�سحراء  قلب  اإىل  كامل  ب�سكل  وجتميعها 

من  الراقية  التحفة  لهذه  الالفتة  ال�سمات  بني  ومن 

ال�سوار  عن  ال�ساعة  قلب  ل  َف�سْ اإمكانية  »بومبريغ« 

�ساعة  اإىل  احلال  يف  لتتحول  معدنية  ب�سل�سلة  وربطه 

واإرث  العربية  بالثقافة  ولالحتفاء  اأخاذة.  جيب 

 BOLT-68 �ساعة  تتزين  املنطقة،  بلدان  وتراث 

عربية  اأرقام  مع  الأبعاد  متعدد  ب�سقر   Falcon
وما�س على طوقها.

الفاخرة  ال�سوي�سرية  لل�ساعات  برييليه  �سركة  لزالت 

حت�سد ثمار جناح اإ�سدارات توربني بايلوت “�ساعات 

من  وخا�سة  موؤخرا  اإطالقها  منذ   “ املميزة  الطيار 

التي جتمع  ال�ساعات  الطلب على  ا�ستمرار منو  خالل 

الكفاءة  وبني  الأنيق  وال�سكل  الت�سميم  روعة  بني 

الفريدة. ال�سوي�سرية  ال�سناعة  واملتانة ومهارة 

ال�ساعة  بايلوت،  توربني  اإ�سدار  عن  الك�سف  ومنذ 

املنا�سبة للرجل املغامر املحب للطريان، باتت برييليه 

باإ�سدارات  والرتقاء  الإبداع  روح  اإ�سفاء  حتاول 

العالية  الكفاءة  بني  واجلمع  الرجالية  ال�ساعات 

اإىل  بالإ�سافة  الأنيق  والت�سميم  الفريدة  والتقنية 

مع  جديد  حتٍد  خالل  ومن  الطريان  عامل  تكرمي 

خالل  من  التاألق  بايلوت”،  “توربني  ت�سكيلة  اإطالق 

الدراية الفنية وال�سغف والدقة واجلراأة. 

برييليه  بايلوت” املميزة من  “توربني  ت�سكيلة  وتربط 

“توربني” ومفهوم قاعدة �سريحة طريان  بني مفهوم 

طيار  ل�ساعة  جديد  ونظامي  فني  تدريب  دائرية: 

فريدة بحق. 

�سوي�سرية  بحركات  املزودة  اجلديدة،  ال�ساعات  هذه 

الذين  لالأ�سخا�س  م�سّممة  فاخرة،  اأوتوماتيكية 

 ،Movado لـ  املميزة  الت�سميم  جمالية  يقّدرون 

بّد  ول  املعقدة.  امليكانيكية  ال�ساعات  �سناعة  وحرفة 

ذات  اجلديدة،  املجموعة  هذه  اأّن  اإىل  الإ�سارة  من 

بطريقة  املعا�سرة  الت�ساميم  تتبنى  املعا�سر،  الطابع 

جديدة، مع اللتزام مبعايري اجلودة ال�سارمة للدار.          

بعلب  الثالث   Automatic  1881 �ساعات  وتتميّز 

ال�ستانل�س  من  م�سنوعة  ملم،   39.5 بقطر  دائرية 

ال�ستانل�س  من  اأو  وامللّمع،  بالفر�ساة  امل�سقول  �ستيل 

وبظهر   ،PVD مبادة  املطلي  الذهبي،  �ستيل 

عمل  طريقة  ُيظهر  ال�سفري،  كري�ستال  من  �سّفاف 

التدوير  الذاتية  ال�سوي�سرية   ETA 2824.2 حركة 

الفاخرة.

من الوا�سح اأّن Movado متزج ب�سال�سة بني فعالية 

م�ستمر  �سركة يف جتّدد  وهي  الأ�سلوب،  واأناقة  الأداء 

A -  1881  عع ك�سفها اأخرًيا عن جمموعة �ساعات

ُت�سيد  جمموعة  وهي  للرجال،  اجلديدة   tomatic

للرجل  موّجهة  �ساعات  ت�ساميم  خالل  من  باملا�سي 

الع�سري الوا�سع الّطالع.

اإلهام  “فيثاغور�س” م�سدر  �ساعة  وتعترب  ال�ساعات. 

وقد  املنتجات.  من  املجموعة  هذه  لت�ساميم  عظيم 

1948 مع اآلية  ابتكرت هذه ال�ساعة الأنيقة يف العام 

 ،48 كاليرب  وبحركة  اليدوية  للتعبئة  10½-خط 
ال�ساعة  اأما  فرعي،  مينا  على  الثواين  تعر�س  وكانت 

10½-خط للتعبئة اليدوية وبحركة كاليرب  ذات اآلية 

واليوم،  الو�سط.  يف  للثواين  عقرب  لديها  فكان   ،49
كرونومرتي  هرييتيح  بالن  “مون  �ساعة  ت�ستخدم 

 ،MB 23.01 بحركة  يدوية  تعبئة  �ِسلم” اآلية  األرتا 

ال�ساعة،  يف  ذبذبة   21،600 برتدد  توازن  عجلة  مع 

وتتجّلى  �ساعة.   42 اإىل  ت�سل  للطاقة  حفظ  وميزة 

مزايا الت�سميم الأزلية والأنيقة ل�ساعة “فيثاغور�س” 

كرونومرتي”  هرييتيج  بالن  “مون  ت�سكيلة  يف 

باأكملها - وعلى وجه التحديد �ساعة “األرتا �ِسلم”.
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C1 Tourbillon – Concord ساعة�

تك�سف عن جوهرها احلقيقي

اأوري�س ال�سوي�رصية تقدم اإ�سدارات بازل 2015

من خالل جولة ترويجية ناجحة يف املنطقة

حقق فريق اأوري�س افياتور بقيادة كرمي جربر، املدير 

منطقة  يف  ال�سوي�سرية  اأوري�س  ل�ساعات  الإقليمي 

اجلو  �سالح  يف  ال�سابق  والطيار  الأو�سط  ال�سرق 

ال�سوي�سري �سيمون ماورير، جناحا كبريا موؤخرا من 

�سهدت  والتي  املنطقة  يف  الرتويجية  الرحلة  خالل 

�ساعات  من  الفاخرة  اجلديدة  الت�سكيلة  اإطالق 

اأوري�س بازل وورلد 2015. 

منت  على  جوية  برحالت  للطريان  اأوري�س  فريق  وقام 

 : والعوا�سم  املدن  اأبرز  اإىل  اخلا�سة  اأوري�س  طائرة 

ثي�سالونيكي  ومدينة  ال�سوي�سرية  من مدينة غرينت�سن 

وجزيرة كريت اليونانية والقاهرة والغردقة يف م�سر 

وجدة والريا�س يف اململكة العربية ال�سعودية وم�سقط 

يف �سلطنة عمان ودبي والكويت، لعر�س ت�سكيلة بازل 

وورلد 2015 للمرة الأوىل يف اأ�سواق املنطقة.

ال�سوي�سرية  اأوري�س  ل�ساعات  الإقليمي  املدير  و�سدد 

اأهمية �سوق املنطقة  ال�سرق الأو�سط، على  يف منطقة 

الفاخرة  ال�ساعات  مبيعات  رفع  يف  �ساهمت  والتي 

الإمارات  �سوق  اأهمية  على  كرمي  واأكد  ال�سوي�سرية، 

ال�ساعات  لدار  بالن�سبة   عام  ب�سكل  اآ�سيا  و�سوق 

واأكرب  اأهم  الإمارات �سمن  وتاأتي  اأوري�س  ال�سوي�سرية 

10 اأ�سواق بالن�سبة لأوري�س.
وجهة  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  “تعد  كرمي:  واأ�ساف 

خالل  ومن  وقمنا  بامتياز،  والفاخرة  الثمينة  ال�سلع 

عامًا   111 على  عمرها  يزيد  التي  اأوري�س  عالمة 

لت�سهد  املنطقة  باختيار  ال�ساعات  ت�سنيع  قطاع  يف 

الإطالق الإقليمي لإ�سدارات اأوري�س العاملية”.

الأرفع  الإ�سدار  اإطالق   Concord اأعادت  بعدما 

 ،2013 العام  يف   C1 جمموعة  من  حجمًا  والأ�سغر 

ها هي تقّدم الآن ملحًة فريدة عن اأ�سرار جوهرها مع 

بقطر  اجلديدة   C1 Tourbillon �ساعة  اإطالق 

Concordمّرة اأخرى عن �ساعة  47 ملم.  تك�سف  
من  عّدة  �سنوات  على  لت�سهد  بالغة  بدّقة  م�سنوعة 

يوليهما  اللتني  الفائقة  والعناية  الالمتناهية  الرباعة 

عملّية  من  خطوة  كّل  يف  املهرة   Concord حرفيو 

يطلعنا  ال�سياق،  هذا  يف  الفاخرة.  التحفة  ابتكار 

على  الكربونية  الألياف  من  امل�سنوع  الأ�سود  القر�س 

هذه  اأ�سرار  عن  ال�ستار  مزيحًا  الغام�سة،  اجلوانب 

الوا�سعة  اإىل �سنني اخلربة  اإذ ي�سري  الرمزّية  ال�ساعة 

الت�سميم  فهذا  ال�ساعات.  �سناعة  يف  واملتزايدة 

على  يّطلع  ملن  ي�سمح  الغمو�س  يلّفه  الذي  الآ�سر 

ال�ساعة اأن يكت�سف ويتاأمل التعقيد والتناغم للعنا�سر 

اأّما العلبة   .C1 Tourbillon الداخلية التي توؤّلف 

باللون   PVD التيتانيوم املطلي مباّدة  امل�سنوعة من 

الثانوي  الإطار  مع  مثايل  ب�سكل  فتتما�سى  الأ�سود 

هذا  وميتّد  الكربونية.  الألياف  من  واملعّد  املبتكر 

التقدمي  علبة  ليطال  بامتياز  الع�سري  الت�سميم 

ب�سكل  الالمتناهية  ب�ساطتها  تعرّب  التي  ال�ستثنائية 

هذه  �سنع  �سهدها  التي  الكبرية  العناية  عن  اإ�سايف 

الفنية. التحفة 

ال�ساعات  وعقربا  ال�ساعات  موؤ�ّسرات  ت�سفي 

الر�سا�سي واملطلية مبادة  بالرمادي  امللّونة  والدقائق 

على  الناعم  الرتف  من  اأخرية  مل�سة  الظلمة،  يف  ت�سّع 

هذه ال�ساعة الراقية التي تخطف الأنظار. ول بّد من 

الرجال  لأكرث  متامًا  منا�سبة  اأّنها  اإىل  هنا  الإ�سارة 

حّتى  للماء  مقاومة  وهي  و�سجاعة،  جراأة  الريا�سيني 

عمق 200 مرتًا.

كارل اأف بو�سرير

تطرح �ساعة Patravi TraVELTEC II اجلديدة

دار معّو�س حتتفل بعيدها اخلام�س والع�رصين بعد املئة

يف دبي بتاألق عايل الأناقة

 Patravi ملجموعة  العا�سرة  الذكرى  مبنا�سبة 

ال�سوي�سرية  ال�ساعات  عالمة  قامت   ،TravelTec
من  جديد  اإ�سدار  بطرح  بو�سرير  اأف  كارل  الفاخرة 

يتميز   .Patravi TravelTec II املجموعة:  هذه 

بعر�س  ت�سمح  التي  الفريدة  برتكيبته  الإ�سدار  هذا 

تواقيت ثالث مناطق زمنية خمتلفة يف توليفة مثالية 

 اإىل جانب خا�سية الكرونوغراف يف هيكل مدمج رائع. 

 Patravi TravelTec جمموعة  ت�ساميم  حتظى 

على  ُكرث  مبعجبني  بو�سرير،  اأف  كارل  عالمة  من 

الذكرى  بهذه  واحتفال  املا�سية.  �سنوات  الع�سر  مدى 

اإ�سدار  الفاخرة  ال�سوي�سرية  ال�ساعات  اأطلقت عالمة 

ياأخذ  الذي  اجلديد   Patravi TravelTec II
 Patravi TravelTec اإ�سداري  اإىل جانب  مكانه 

الإعالن عن مغامرة جديدة يف عامل 

العطور مع اإطالق »داميوند �سينت« 
�سكلت هذه املنا�سبة الفر�سة املثالية لالإعالن عن 

اأول مغامرة لدار معّو�س يف م�سمار جديد بالكامل، 

األ وهو عامل العطور الراقية، مع اإطالق عطر 

 Diamond( ”معّو�س اجلديد “داميوند �سينت

Scent( خالل هذا احلدث. ومثل اأي �سيء تقوم به 
دار معّو�س، متّيز حفل اإطالق العطر بجو اإبداعي 

خاّلق ومل�سة فريدة من نوعها، مع اأداء راق�ستي 

باليه يف لوحة راق�سة حول علبة عر�س غام�سة 

زجاجية ومغطاة بالذهب واحلرير التي مت الك�سف 

عنها فيما بعد لإظهار العطر. وبفخامة ل ت�ساهى 

وجاذبية ل متناهية، مت ابتكار عطر “داميوند 

�سينت” من دار معّو�س ليعك�س جمال وهالة 

الأملا�س. تتمتع تركيبته امللكية، املحفوظة يف قارورة 

راقية من زجاج م�سقول مع كري�ستال لمع، بقلب 

املجموعة  من   Patravi TravelTec FourX و 

ذاتها. 

ولتزيني خلفية العلبة  مت ا�ستخدام ال�سم�س الزمنية، 

مقابل  مدينة   24 يف  التواقيت  اختالف  تعر�س  التي 

�ساعة   تتميز  ذلك  جانب  اإىل  الرئي�سي.  الزوال  خط 

الفاخر  اجللد  من  باإدراجات   TravelTec II
املطاطي  ال�ساعة  �سوار  اإىل  اأنيق  ب�سكل  املدجمة 

 اخلا�س مما يوؤكد على مزيج املواد املختارة الرائعة.

تربهن �ساعة   Patravi TravelTec II   الفريدة  

توفر  والتي  املميز  الت�سميم  ذات  ال�ستخدام  و�سهلة 

بالتفا�سيل،  البالغ  اهتمامها  للوقت،  �سهلة  قراءة 

مما  خمتلفة  زمنية  ملناطق  تواقيت  ثالث  توفر  حيث 

يجعلها مثالية ملحبي ال�سفر .

من ال�سو�سن )iris(، البنف�سج، اليا�سمني والورد، 

وبقاعدة من الفيتيفر والبت�سويل مع خ�سب العود، 

الُلّبان اجلاوّي )Benjamin( وامل�سك ليك�سف 

عن اإح�سا�سه اجلريء وال�سرقي. وا�ستحوذ حفل 

اإطالق العطر على انتباه احلا�سرين، كما ولَّد �سجة 

كبرية لإعالنه عن ف�سل جديد بالكامل يف م�ستقبل 

دار معّو�س، مع املزيد من التو�سع للعالمة التجارية 

الذي يبدو احتماًل مميزًا ومذهاًل.
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»�سّديقي القاب�سة« تطلق مركز »خدمات ال�ساعات ال�سوي�رصية« 

الأكرب من نوعه يف ال�رشق الأو�سط 
طاقم مؤهل من 59 فنيًا يقدمون 

الخدمة الفائقة الشاملة ألكثر من 60 

عالمة ساعات سويسرية في المركز 

د بـ 200.000 قطعة غيار المزوَّ

اململوكة  ال�سركة  القاب�سة«،  »�سّديقي  ر�سميًا  اأطلقت 

من  متنوعة  جمموعة  متتلك  التي  عائليًا  واملدارة 

ال�ساعات  »خدمات  مركز  التجارية،  الأعمال 

الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  مركز  كاأكرب  ال�سوي�سرية« 

ال�سوي�سرية.  لل�ساعات  ال�ساملة  ال�سيانة  لتقدمي 

بًا وفق اأف�سل  95 فنيًا حمرتفًا ومدرَّ ويعمل يف املركز 

من  لـاأكرث  ال�سيانة  خدمات  لتوفري  العاملية  املعايري 

بـ  املركز  د  زوَّ وقد  �سوي�سرية،  �ساعات  عالمة   60
200.000 قطعة غيار، الأمر الذي يوفر على مقتني 
الثمينة  �ساعاتهم  اإر�سال  عناء  املنطقة  يف  ال�ساعات 

اأو �سيانتها. اإىل اخلارج لت�سليحها 

ال�سوي�سرية«  ال�ساعات  »خدمات  مركز  جذور  وتعود 

تطور  حيث   ،1964 للعام  القاب�سة«  »�سّديقي  من 

فني  بها  يعمل  �سغرية  ور�سة  من  اآخر  تلو  عامًا 

ب�سيانة  يقوم  بدبي  مر�سد  �سوق  يف  واحد  خمت�س 

�سامل  طابق  اإىل  �سنويًا،  �ساعة  اأربعمائة  قرابة 

580 مرتًا مربعًا يف »برج  متكامل ميتد على م�ساحة 

اجلدي« على �سارع ال�سيخ زايد يف دبي، ويقدم املركز 

�ساعة   350.000 من  لأكرث  ال�سيانة  خدمات  اليوم 

Coty تعلن عن عقد اّتفاق
Scott Eastwood مع �سكوت اإي�ستوود

تاتيو�سيان

ت�ساميم م�ستوحاة من الفرا�سات

املمثل ال�ساعد �سيكون الوجه اجلديد 

Davidoff Cool Water لعطر
 اأعلنت �سركة Coty موؤخرًا عن عقد اّتفاق مع املمثل 

عطر  حلملة  اجلديد  الوجه  ليكون  اإي�ستوود  �سكوت 

تطلق  التي  الإعالنية   Davidoff Cool Water
عامليًا يف �سيف 2015.

�سارك  اأن  بعد  لنف�سه  اإ�سمًا  الأمريكي  املمثل  �سنع 

الأخري  فيلمه  �سمنها  من  فيلمًا،   20 من  اأكرث  يف 

يف  ال�سينما  �سالت  يف  عر�سه  مّت  الذي   ”Fury“
بيت  براد  مع  بطولته  ت�سارك  وقد   ،2014 اأكتوبر 

اأول دور  اأنهى �سكوت موؤخرًا متثيل  و�سيا لبوف. كما 

 ”The Longest Ride“ لفيلم  رئي�سي  بطولة 

Twentieth Ce - ا�ستديوهات يف  ي�سّور   للذي 

اأبريل   10 يف  اإطالقه  يتم  اأن  على   ،tury Fox
رواية  عن  مقتب�سة  فهي  الفيلم  ة  ق�سّ اأّما   .2015
�ساحب  �سبارك�س،  نيكول�س  الكاتب  بقلم  �سهرية 

اإي�ستوود  اأعمال  تت�سمن   .The Notebook رواية 

 ”Gran Torino“ فيلمّي  يف  ثانويًا  دورًا  اأي�سًا 

.”Trouble with the Curve”و

الوجه  اإي�ستوود  �سكوت  �سيكون  الإّتفاق،  اإطار هذا  يف 

الإعالين لعطر Davidoff Cool Water عاملّيًا. 

تلفزيويّن  اإعالن  اأّول  �سُين�سر   ،2015 �سيف  ويف 

اجلّذاب  املمثل  �سيظهر  حيث  للعطر  مطبوع  واإعالن 

واملتوا�سع.

اإىل  الريقانة  بتحويل  مهمتها  الطبيعة  تتم  اأن  بعد 

الأك�س�سوارات  عالمة  تاتيو�سيان،  تقوم  فرا�سة، 

اأجنحة  باختيار  الفاخرة  الربيطانية  الرجالية 

خالل  من  جمالها،  اإحياء  وتعيد  بعناية  الفرا�سات 

هذه  الكم  اأزرار  تت�سمن  ت�ساميمها.  يف  اإدخالها 

اأجنحة اأربعة اأنواع من الفرا�سات ت�سفي اإليها اأ�سلوبًا 

مميزًا وفريدًا لتتاألقوا يف ربيع 2015.

ال�سوي�سرية«  ال�ساعات  »خدمات  ومركز  �سنويًا. 

واإىل  »رولك�س«،  �ساعات  خلدمة  ر�سميًا  معتمد 

لأ�سهر  والعناية  ال�سيانة  خدمات  يقدم  ذلك  جانب 

فيليب«  »باتيك  مثل  املرموقة،  ال�سوي�سرية  ال�ساعات 

و»اأودميار بيغيه« و»هوبلو« و»�سوبارد« وغريها الكثري. 

�سركاء  لكافة  البيع  بعد  ما  خدمات  املركز  يوفر  كما 

متنوعة  جمموعة  جانب  اإىل  واأولده«  �سّديقي  »اأحمد 

من ال�ساعات الفخمة والراقية.

�سّديقي،  اأحمد  عبداحلميد  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

ع  نائب رئي�س جمل�س اإدارة »�سّديقي القاب�سة«: “تو�سَّ

وتعززت  ال�سوي�سرية«  ال�ساعات  »خدمات  مركز 

ال�ساعات  باقتناء  الكبري  ال�سغف  ملواكبة  خرباته 

الفخمة والثمينة يف ال�سرق الأو�سط. واأدركت �سّديقي 

يوفر  مركز  اإىل  املنطقة  يف  ة  املا�سَّ احلاجة  القاب�سة 

اأف�سل  وفق  الفخمة  لل�ساعات  ال�سيانة  خدمات 

املعايري العاملية، وا�ستثمرت يف تاأ�سي�س مركز متكامل 

والتجهيزات  اخلربات  باأحدث  د  مزوَّ مميز  موقع  يف 

مبا  املوثوقة  التقنية  واملعرفة  اخلدمة  لتقدمي  الفنية 

على  �سّديقي  اأحمد  ملجموعة  الرفيعة  املكانة  يعزز 

امتداد اأكرث من ن�سف قرن”.

ما�سرت غراند ترادي�سيون مينيت ريبيرت “مكرر الدقائق”

فن قيا�س الزمن يف وجهه املو�سيقي

ال�سغف،  من  بكثري  قدومها  املوؤمل  من  التي  ال�ساعة 

الدقائق  مبكرر  اجلديد  املوديل  توقعها.  طال  التي  و 

حركًة  ال�ساعة  هذه  تت�سمن  لوكولرت،  جيجر-  من 

الكثريين  رغبات  ُتلبي  التعبئة  ذاتية  اأوتوماتيكية 

خط  اىل  البتكار  هذا  ين�سم  ال�ساعات.  ذّواقة  من 

ت�سكل  التي  ترادي�سيون  غراند  ما�سرت  جمموعة  اأو 

�سناعة  يف  ع�سر  التا�سع  القرن  تقاليد  خال�سة 

الراحة  و  الأناقة  مبادئ  حتكم  اجليب.  �ساعات 

مينيت  ترادي�سيون  غراند  ما�سرت   « �ساعة  بالكامل 

39 مم، و ي�سري ذلك بكل  ريبيرت« ذات القطر البالغ 

تاأكيد على قوة الكال�سيكية العظيمة املفعمة بها. 

التوافق  الدقائق،  ُمكرر  اآلية  و  لوكولرت  جيجر- 

املتناغم..

خالل  من  الوقت  تعطي  التي  الدقائق  مكرر  اآليات 

تتبواأ  ال�سوت هي عبارة عن طريقة مو�سيقية فريدة 

جمال  يف  و  الزمن  قيا�س  ثقافة  يف  اخلا�سة  مكانتها 

�سناعة ال�ساعات. اإنها جت�سد جوهر التطور و الرقي. 

التي  الأخرى  ال�ساعاتية  التعقيدات  بع�س  بخالف 

ملكرر  فاإن  و مع�سالت،  مكت�سبة  مفاهيم  على  تنطوي 

اآ�سرة  اإنها  بالإغراء،  مفعمًا  مبا�سرًا  تاأثريًا  الدقائق 

ُتخاطب  التي  اخلا�سة:  و�سائلها  و  اخلا�س  باأ�سلوبها 

العواطف و امل�ساعر.
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L200  - 2016 ”احلبتور لل�سيارات تطلق ميت�سوبي�سي “بيك اآب

اجلديدة كليًا والتي طال انتظارها 
العيد الأربعون ملجموعة طرازات BMW الفئة الثالثة

معيار ُيحتذى به ملتعة القيادة

الفطيم لل�سيارات ترتقي مبعايري فئة ال�سيدان املتو�سطة مع طرح كامري

تويوتا كامري اجلريئة اجلديدة يف اأ�سواق الإمارات

الر�سمي  الوكيل  لل�سيارات،  احلبتور  �سركة  اأطلقت 

املتحدة،   العربية  الإمارات  يف  ميت�سوبي�سي  ل�سيارات 

�سالة  يف  اجلديدة    L200 ”اآب “بيك  ميت�سوبي�سي 

عر�سها  يف �سارع ال�سيخ زايد يف 20 مايو 2015.

اآب”  “بيك  من  فئتني  عن  النقاب  ك�سف  مت  وقد 

قبل   من  مزدوجة  وكابينة  واحدة  بكابينة   L200
احلبتور  ل�سركة  التنفيذي  املدير  هامر،  كارل  ال�سيد 

واأع�ساء  ال�سيوف  من   كبري  عدد  بح�سور  لل�سيارات 

الإدارة العليا.

م�ستوى   L200 اآب”  “بيك  ميت�سوبي�سي  وتعك�س 

عن  لتعرب  القيادة  يف  وال�سال�سة  ال�سالبة  من  جديد 

فئة جديدة كليًا.

اجلديدة   L200 اآب”  “بيك  ميت�سوبي�سي  وجتمع 

“البيك  اآب” يف هيكلها،  كليًا ما بني �سالبة وحتمل 

وراحة ال�سيارات العادية يف �سهولة و�سال�سة قيادتها. 

مزدوجة   L200 اآب”  “بيك  ميت�سوبي�سي  وتتميز 

اجلديدة،   التجارية  هويتها  عن  الإعالن  مع  تزامنًا 

معايري   Tiggo5 �سيارة  باإطالقها  “�سريي  ت�سع 

الإمارات  يف  الرباعي  الدفع  �سيارات  لقطاع  جديدة 

الإمارات  دولة  طرقات  �ست�سهد  املتحدة!  العربية 

طراز  اأحدث   Tiggo5 و�سول  املتحدة  العربية 

ال�سعبية  ذات   “�سريي”  الرباعي  الدفع  �سيارة  من 

طرحت الفطيم لل�سيارات، املوزع احل�سري ل�سيارات 

اجليل  املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  تويوتا 

ال�سيدان  �سيارة  امل�سّوقة،   2016 اجلديد من كامري 

متو�سطة احلجم الأف�سل مبيعًا يف العامل، بت�سميمها 

الطراز  وياأتي  الإطالق.   على  الأكرث جراأة  الهند�سي 

اجلديد بت�سميم خارجي معدل اأكرث جراأة، اإىل جانب 

ال�سيارة  حافظت  فيما  فخامة،  اكرث  داخلي  ت�سميم 

ت�ستهر  التي  امل�ستوى  رفيعة  الكفاءة  م�ستويات  على 

ال�ستثنائية،  ال�سالمة  ومزايا  العالية،  واملوثوقية  بها، 

التي  للملكية  الإجمالية  الكلفة  تدين  اإىل  اإ�سافة 

ال�سيارة  هذه  ت�سنيع  مت  وقد  بها.  ا�ستهرت  لطاملا 

امل�ساعر  يحرك  بت�سميم  يرغبون  الذين  للعمالء 

كامري  تاأتي  حيث  م�سبوقة،  غري  قيادة  متعة  ويوفر 

مع  وفخامة  تاأثريًا  اأكرث  بت�سميم  اجلديدة  اجلريئة 

املتميزة  الكلية  والإ�سافات  اجلديد  الأمامي  ال�سبك 

يبعث  فيما  اخلارجي،  الت�سميم  �سكل  عززت   التي 

الرتياح  م�ساعر  الأنيق  اجلديد  الداخلي  الت�سميم 

الراقية  اللم�سات  من  باقة  بف�سل  الأوىل  النظرة  من 

ينتج  الذي  لرت   2.5 �سعة  حمركها  مع  والفاخرة. 

كامري اجلديدة  توفر  181ح�سانًا،  قدرها  قوة  عنه 

طويل  مب�سار  الثالثة  الفئة   BMW �سيارة  تتمّيز 

حافل بالإجنازات ، لعّل اأبرزها النجاح الذي حققته 

نف�سها  وتر�سيخ  ال�سّيارات،  من  جديدة  فئة  طرح  يف 

كاأف�سل تعبري ملتعة القيادة يف فئتها، واحتالل املرتبة 

نظام  يقدم  بينما  فئتها،  �سمن  للمحرك  اأداء  اأف�سل 

وا�ستجابة  �سل�سة  قيادة  ديناميكية  الأكرث  التعليق 

وجرى  الراحة.  من  ُت�ساهى  ل  م�ستويات  مع  ممتازة 

التي  التجهيزات  من  مو�سعة  بحزمة  ال�سيارة  تزويد 

واأجواء  الأوىل  الدرجة  من  راحة  م�ستويات  توفر 

والركاب  ال�سائق  منح  عن  ف�ساًل  مبتكرة،  ع�سرية 

الرئي�س  ويليامز،  جون  وقال  اإ�سافية.  �سالمة  مزايا 

الفطيم  بداأت   ،“ لل�سيارات:  للفطيم  التنفيذي 

60 عامًا و�سرعان  لل�سيارات م�سريتها الطموحة منذ 

بدولة  لل�سيارات  رائد  كموزع  مكانتها  ر�سخت  ما 

جديدًا  تعريفًا  و�سعنا   ، عامًا   23 وقبل  الإمارات. 

يف  كامري  تويوتا  �سيارة  بطرحنا  ال�سيارات  لقطاع 

الطراز  هذا  اأمام  الطريق  مهدت  والتي  الإمارات، 

“م�سرية  الرئي�سية يف  العوامل  اأحد  لي�سبح فيما بعد 

 60 الـ  للذكرى  اعتمدناه  الذي  ال�سعار  وهو  وطن” 

ال�سركة”.  لتاأ�سي�س 

»�سريي« من �رصكة احلبتور لل�سيارات

Tiggo5 تطلق �سيارة

الكابينة برحابتها وات�ساع منطقة الأرجل. اأما الفر�س 

الفاخرة  الأمامية اجلديدة  باملقاعد  فيتميز  الداخلي 

واملرافق  عالية،  اجلودة  ذات  اخللفية  واملقاعد 

كل  ال�سو�ساء،  تخفي�س  وخا�سية  الهادئة،  املريحة 

ذلك جلعلها اأكرث راحة لل�سائق والركاب.

اأق�سى حتكم بالثبات والحتكاك.  كما �سممت لتوفر 

يف  الأوىل  للمرة   Tiggo5 اإطالق  و�سيبداأ  الكبرية. 

ال�سرق الأو�سط بدولة الإمارات العربية املتحدة،  ثم 

دول اأخرى يف املنطقة مثل الكويت والأردن والبحرين 

ال�سعودية. العربية  واململكة  و�سلطنة عمان 

م�سممي  كبار   Tiggo5 ت�سميم  يف  ا�سرتك  وقد 

“بور�س”  مثل  العامل  يف  ال�سهرية  ال�سيارات 

اأنواع  لكافة  حتملها  يف  ال�سلب  هيكلها  وي�ساعد 

بنظام  تتميز  اأنها  اإىل  اإ�سافة  والظروف.  الطرقات 

على  لإبقائك  متطور  اإيقاف  ونظام  رباعي  دفع 

املركبة  على  وال�سيطرة  اخلارجي  ال�سطح  مع  ات�سال 

لتتحمل كافة  L200  �سلبة  بكل �سهولة. وقد �سنعت 

واملهمات. التحديات 

بادينهو�سان”،  “كالو�س  وهم  بنز”   و”مر�سيد�س 

�سراكوجلو”،   و”هاكان  هوب”  براين  “جيم�س 
الدفع  ل�سيارات  جديدة  معايري  بذلك  لي�سعوا 

Ti - وتتميز ذاته.  امل�ستوى  من  الأخرى   للرباعي 

والديناميكي،  ال�سل�س  اخلارجي  بطرازها   go5
ل�سائق  راحة  اأق�سر  لتوفري  املبتكرة  وخ�سائ�سها 

ال�سيارة وركابها، اإ�سافة اإىل اجلودة العالية. 

Tiggo5  بفر�س داخلي مزدوج اللون. وللحد  وتاأتي 

الت�سميم  يوفر  طويلة،  مل�سافات  القيادة  تعب  من 

لتكون  القيادة   وظائف  اأزرار  كافة  لل�سيارة  الداخلي 

ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  وروؤيته.  ال�سائق  اليد  متناول  يف 

تعمل  الو�سوح  عالية  ب�سا�سة    Tiggo5 تزويد  مت 

�سرعة.  ومثبت  اخللفي  للوقوف  وكامريا  باللم�س، 

جمهزة   فهي  اخلا�سة،  املوا�سفات  ذات  الفئات  اأما 

وخا�سية  للتكييف  التلقائي  والإغالق  الت�سغيل  بتقنية 

8 و�سعيات. �سبط مقعد ال�سائق بـ 

وقد  مبيعًا.  الأف�سل  الراقية  ال�سّيارات  بني  الأوىل 

عامًا   40 منذ  الطرازات  من  املجموعة  انطلقت هذه 

لتحّل مكان �سّيارة BMW 02 الأ�سطورية، وها هي 

عام  يف  كما  واليوم،  ال�ساد�س.  جيلها  يف  باتت  اليوم 

تعبريًا  الثالثة  الفئة   BMW �سّيارة  ت�سّكل   ،1975
واحلما�س  والر�سيقة،  الريا�سية  بالقيادة  الفرح  عن 

الراقية. للجودة  والتقدير  املبتكرة،  للتكنولوجيا 
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ت�سميم جديد وحت�سينات بارزة يف م�ستويات الراحة وتقنيات ال�سالمة الذكية

الظهور الأول لـ اإنفينيتي Q70 اجلديدة يف ال�رشق الأو�سط 

رولز-روي�س موتور كارز

تعلن عن انبالج فجر جديد يف عامل ال�سيارات الفارهة
اإرمنيجيلدو زينيا ومازيراتي حتتفالن بتد�سني الطراز املحدود

مازيراتي كواتروبورتي زينيا

مفعمة بالقّوة وراقية

�سيارة فورد اإيكو�سبورت 2015 تقّدم ت�سميمًا ع�رشيًا وديناميكيًا

عن  اليوم  الأو�سط  ال�سرق  يف  اإنفينيتي  ك�سفت 

وتتميز  ال�سيدان،  لفئة  تنتمي  التي   Q70 ال�سيارة 

اخلارجي  ب�سكلها  الطراز  هذا  من  �سيارة  اأحدث 

الأداء  ذات  ال�سيدان  �سيارة  و�سخ�سية  اجلديد 

الفئة  هذه  ترفع  والتي  لالأحا�سي�س  واملثرية  املتقدم 

ويوا�سل  الرقي.  من  اأعلى  م�ستوى  اإىل  املركبات  من 

خالل  من  ابداعاته   Q70 2016 اإنفينيتي  طراز 

ال�سيارة  ا�سم  عن  كارز  موتور  رولز-روي�س  اأعلنت 

تاريخ  يف  جديد  ف�سٌل  معها  ينطلق  التي  اجلديدة 

عالمة ال�سيارات الفارهة. اأّما الإ�سم الذي مّت اختياره 

فهو  اجلديد  املفتوح(  ال�سقف  )ذي  دروبهيد  لطراز 

 ،Rolls-Royce Dawn داون”  “رولز-روي�س 
“الفجر” باللغة  Dawn الإنكليزية تعني  حيث كلمة 

تاريخ  يف  جديد  فجر  انبالج  اإىل  اإ�سارة  العربية 

العالمة الرا�سخ يف �سناعة اأروع ال�سيارات الفارهة. 

اأمام ممثلني  اليوم  اجلديدة  ال�سيارة  عن  الك�سف  مّت 

العامليني  رولز-روي�س  وكالء  �سبكة  من  العالمة  عن 

الذين يبلغ عددهم 130 وكياًل ح�سريًا خالل موؤمتر 

ُعقد يف  والذي   2015 العامليني  للوكالء  رولز-روي�س 

كاليفورنيا.  اأجنل�س،  لو�س 

تور�سنت  قال  الهام،  احلدث  هذا  على  تعليقه  ويف 

طراز  “يتمّيز  التنفيذي:  الرئي�س  مولر-اأوتفو�س، 

وباإ�سم  مفتوح  ب�سقف  اجلديد  داون  رولز-روي�س 

ي�سري اإىل الفر�س التي يحملها معه بزوغ كّل فجر. اإّنه 

مازيراتي   - املحدود  الطراز  باإطالق  احتفاًل 

زينيا  اإرمنيجيلدو  نظمت  زينيا،  كواتروبورتي 

فور  منتجع  يف  ح�سري  تد�سني  حفل  ومازيراتي 

الهامة  ال�سخ�سيات  من  عدد  ح�سره  بدبي،  �سيزونز 

وكان  التجارية.  العالمة  وعمالء  املنطقة  اأرجاء  من 

فعاليات  اأربع  من  �سل�سلة  �سمن  الثالث  هو  احلفل 

قد ل نحكم على الكتب من غالفها لكن بالطبع مُيكن 

من   2015 اإيكو�سبورت  فورد  �سيارة  على  احلكم 

اجلريئة  البنيوية  فخطوطها  الرائع.  مظهرها  خالل 

مّيزاتها  تعك�س  املرهفة  ومق�سورتها  املعا�سر  و�سكلها 

قادرة  ُمدنّية  ال�ستعمالت  متعّددة  ريا�سية  ك�سيارة 

وعملّية. ومرنة 

تّت�سع  اإيكو�سبورت م�ساحة ف�سيحة  �سيارة فورد   توؤّمن 

روؤية  ذات  عالية  قيادة  وو�سعية  اأ�سخا�س،  خلم�سة 

للت�سغيل  م�سّممة  مرهفة  ومق�سورة  ا�ستثنائية، 

الهادئ، ومواد خمتارة بعناية ومتطابقة، وخ�سائ�س 

لت�سّكل  املّيزات  هذه  كّل  وجتتمع  ع�سرّية.  ت�سميم 

عن  امل�سّوق  البديل  اإيكو�سبورت،  فورد  �سيارة 

العادية. ال�سيارات املدجمة 

ق�سم  يف  امل�سّممني  كبري  قاعود،  اإيهاب   وقال 

اأمريكا  فورد  يف  لل�سيارات  اخلارجّي  الت�سميم 

ال�سيارة  ت�سميم  على  اأ�سرف  الذي  ال�سمالية، 

املدجمة:  املُدنّية  ال�ستعمالت  املتعّددة  الريا�سية 

الإبداعية  والتقنيات  الرائع  والأداء  املثري  الت�سميم 

املتفوق. والتقان 

ل�سركة  التنفيذي  املدير  �سميتز،  يورغن  وقال 

على  بقدرتنا  نفخر   “ الأو�سط:  ال�سرق  اإنفينيتي 

والتي  املميزين،  لعمالئنا  فاخرة  مركبات  تقدمي 

اأف�سل معايري  اأداء مع  واأروع  الت�ساميم  باأرقى  تتميز 

اإنفينيتي  وترفع  املتقدمة.  والتكنولوجيات  ال�سالمة 

اأ�سّعة �سم�س يوم جديد،  يوحي با�ستيقاظ العامل على 

من  النفو�س  يف  اآ�سٍر  بانطباع  برتك  يعد  طراز  وهو 

داون  رولز-روي�س  يحّقق  اأن  وننتظر  الأوىل.  النظرة 

ي�ستحوذ  واأن  فارهة  ريا�سية  ك�سيارة  الأو�سع  ال�سعبية 

اأ�سّعة  حتت  التنّزه  يف  يرغب  �سخ�س  كّل  اإعجاب 

“رولز- اأكرث بقع الأر�س حيوية.” ي�سّكل  ال�سم�س يف 

الفئة  هذه  يف  الفخامة  معايري  اجلديدة   Q70
التح�سينات  من  جمموعة  خالل  من  ال�سيارات  من 

الأداء  من  مثرية  م�ستويات  تقدم  التي  اجلديدة 

�ستقدم   Q70 اأن  ثقة  على  ونحن  دائمًا.  والروعة 

اختيارًا قويًا لعمالئنا يف املنطقة”.

  Luxury و    Excellence بدرجة   Q70 ُد�سنت 

وكاختيار  )برمييوم(.  الفاخر  الهيكل  ت�سميم  مع 

الهيكل  بت�سميم    Sport درجة  تتوفر  اإ�سايف، 

م�سدًا  الريا�سي  الهيكل  ت�سميم  وي�سمل  الريا�سي. 

اأماميًا خا�سًا منخف�سًا واأعر�س من ذي قبل.  ومتنح 

فتحة دخول الهواء يف امل�سد على �سكل �سبه منحرف 

ال�سباق  �سيارات  اأ�سلوب  من  امل�ستوحى  والغطاء 

املالمح  وتتعزز  جريئًا.  وانطباعًا  ريا�سيًا  ح�سورًا 

ال�سارة  اأ�سواء  على  الأ�سود  بالطالء  الريا�سية 

وال�سباب وكذلك على امل�سد اخللفي بالطالء الأ�سود 

لل�سيارة.  اللمعان ليتعزز ال�سكل الريا�سي  عايل 

روي�س داون” خطوة جديدة يف النه�سة التي ت�سهدها 

مع   2003 عام  انطلقت  والتي  حاليًا  رولز-روي�س 

جو�ست  طرازي  طرح  تاله  والذي  فانتوم  طراز  طرح 

ورايث. ول �سّك يف اأّن الطراز اجلديد يوؤّكد ال�ستثمار 

يف   BMW جمموعة  حتققه  الذي  وامل�ستمّر  الكبري 

عالمة ال�سيارات الفارهة الأوىل يف العامل.

بداأت يف �سنغهاي، ويف نيويورك يف �سبتمرب،  اأما حفل 

التد�سني الأخري ف�سيقام يف ميالنو يف وقت لحق من 

العام اجلاري.

نظمت  دبي،  يف  ال�سيارة  اطالق  حفل  من  وكجزء 

لالحتفال  �سيف   500 من  لأكرث  خا�سًا  حفاًل  زينيا 

تفخران  اللتان  التجاريتني  العالمتني  بني  بال�سراكة 

 2015 اإيكو�سبورت  فورد  �سيارة  ت�سميم  مّت  لقد   “
للعمالء بالطريقة التي يوّدونها؛ لقد مّت اختيار املواد 

متطلبات  اأخذ  مع  جميعها  الت�سميم  عنا�سر  وتنفيذ 

بالعتبار.” امل�ستهلك 

الحتفال  وجاء  الإيطايل.  والتميز  الراقية  باحلرفية 

كواتروبورتي  مازيراتي   - املحدود  الطراز  بتد�سني 

واملوقع  �سنوات  ملدة ثالث  �سراكة  نتيجة لتفاق  زينيا 

ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  مار�سيوين،  �سريجيو  بني 

ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  زينيا،  وجيلدو  فيات، 

2013. و�ستتوفر جمموعة  اإرمنيجيلدو زينيا يف عام 

زينيا  اجلديدة  الختيارية  التطعيمات  من  كاملة 

�ستح�سل   .2015 �سنة  جلميع طرازات مازيراتي يف 

خالل  من  وخا�سة  جديدة  حلول  على  مازيراتي 

جمموعة  مع  الأمد  طويلة  جتربتها  من  ا�ستفادتها 

باألوان  احل�سرية،  املالب�س  يف  املتخ�س�سة  زينيا 

اإنتاج  مت  وقد  متوفرة.  وح�سرية  جديدة  وتطعيمات 

 - املحدود  الطراز  من  فقط  �سيدان  �سيارة   100
زينيا.  اإرمنيجيلدو  من  زينيا  كواتروبورتي  مازيراتي 

ال�ستفادة  من  العمالء  �سيتمكن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

�سممت  زينيا،  من  فريدة  اك�س�سوارات  ت�سكيلة  من 

خ�سي�سًا لكل �سيارة من �سيارات مازيراتي.

لتاأخذك  اإيكو�سبورت  فورد  �سيارة   “�سّممنا 

احلياة  غمار  تخو�س  واأنت  تذهب  اأن  حتتاج  حيث 

املتعّددة  الريا�سية  ال�سيارة  اإنها  ومغامراتها. 

بقيادتها  �ستفتخر  التي  املُدنّية  ال�ستعمالت 
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الطاير لل�سيارات تك�سف عن �سيارة جاكوار XE اجلديدة يف دولة الإمارات

لفئة �سيارات ال�سالون الريا�سية

ل�سيارات  الر�سمي  الوكيل  لل�سيارات،  الطاير  احتفلت 

العربية  الإمارات  “جاكوار” و”لند روفر” يف  دولة 
املتحدة، باإطالق �سيارة ال�سالون اجلديدة واملتميزة  

XE “ يف الدولة. “جاكوار 
مت اإطالق ال�سيارة اجلديدة كليًا يف حفل اأنيق مبنتجع 

 XE تعد  وبذلك  جمريا،  ب�ساطىء  دبي  �سيزونز  فور 

العالمة  اإنتاج  اإىل  ان�سمت  التي  الطرازات  اأحدث 

“جاكوار”  الربيطانية، حائزة اجلوائز ، حيث ت�سم 

 .XF ، XJ، F-TYPE طرازات ،

“كيا ال�رصق الأو�سط واأفريقيا” تطلق �سيارة “�سورينتو” اجلديدة كليًا

واحلائزة على العديد من اجلوائز العاملية يف املنطقة

الدمناركي »كيلد�سن«

يرتبع على قمة بطولة ايرلندا املفتوحة للجولف

عن  موؤخرًا  واأفريقيا”  الأو�سط  ال�سرق  “كيا  اأعلنت 

�سوررينتو”  “كيا  �سيارة  من  الثالث  اجليل  و�سول 

اجلديدة  “�سورينتو”  �سيارة  وتتميز  املنطقة.  اإىل 

العملية  والكفاءة  الت�سميم  اأ�سلوب  من  مميز  مبزيج 

والتقنيات احلديثة التي كانت �سببًا يف جناح الطراز 

ال�سابق.

الأغرا�س،  متعددة  “�سورينتو”  �سيارة  اإطالق  ومت 

العام  نهاية  يف  اجلوائز،  من  العديد  على  واحلا�سلة 

املا�سي يف حدث اإعالمي ح�سري لختبار القيادة يف 

ب�سال�سة  مائل  خلفي  بجزء  ال�سيارة  وتتميز  الأردن. 

العميق م�ستوى  الت�سميم  الأ�سطح ذات  يف حني متثل 

لهذا  الثالث  للجيل  التكنولوجية  التطورات  من  اأعلى 

الطراز من �سيارات كيا املتعددة الأغرا�س امل�سهورة. 

بالراحة  وال�سعور  املتميز  الأنيق  املظهر  ويتجلى 

تكفي  اأكرب  م�ساحة  توفر  التي  ال�سيارة  كابينة  يف 

ل�ستيعاب �سبع ركاب اإىل جانب مزايا اأخرى مبتكرة 

عديدة.

يوم  كيلد�سن  �سورين  الدمناركي  اجلولف  جنم  ُتوج 

الأوربية  اجلولة  مناف�سات  يف  له  لقب  برابع  اأم�س 

التي  للجولف  املفتوحة  ايرلندا  بطولة  بلقب  فوزه  اإثر 

رعتها �سوق دبي احلرة يف االفرتة من 31-28 مايو، 

واحت�سنها نادي رويال كاونتي داون يف ايرلندا، وجاء 

ليرتبع  �سنوات  �ست  دام  انتظار  بعد  كيلد�سن  اإجناز 

جمددًا على قمة اإحدى بطولت اجلولة الأوربية.

جانب  اإىل  النهائي  عامًا-   -40 كيلد�سن  خا�س 

النم�ساوي بريند وي�سبريجر والربيطاين اإدي بيربيل، 

ال�سربات  عن   -2 بنتيجة  اجلميع  تعادل  اأن  بعد 

ما،  نوعا  عا�سفة  اأجواء  يف  وذلك   ،)282( املحددة 

)�سربة  »بريدي«  ت�سجيل  يف  كيلد�سن  جنح  حيث 

يف  للحفرة(  املحددة  ال�سربات  عدد  من  اأقل  واحدة 

�سربة البالي اأوف احلا�سمة عند احلفرة 18، كانت 

البطولة. بانتزاعه كاأ�س  كفيلة 

قبيل  بالرتياح  “�سعرت  كيلد�سن:  �سورين  وقال 

يف  طيبًا  عر�سًا  وقدمت  البطولة،  يف  امل�ساركة 

يحالفني  مل  احلظ  اأن  غري  الأخريتني،  البطولتني 

رائعة  كانت  اليوم  فر�سة  لذلك  منهما،  باأي  للفوز 

اأقدم  اأين مل  ذلك  الوقت،  بذات  لالأع�ساب  ومرهقة 

ثقتي  �ساهدمت  وكما  طويل،  وقت  منذ  رائعًا  عر�سًا 

بنف�سي كانت اأعلى مما كنت عليه يف ال�سنوات القليلة 

املا�سية، وهذا ما �ساعدين اليوم.” 

حجز كيلد�سن مكانه يف مرحلة البالي اأوف النهائية 

اإثر اإحرازه 76 نقطة يف اجلولة  الأخرية، عقب عر�س 

رائع توجه بفوز ثمني مل يحقق مثله منذ اإحرازه لقب 

 ،2009 يف  للجولف  املفتوحة  اأندل�سيا  دو  بطولة 

خلت  نقطة   69 ح�سده  بعد  بيربيل  تاأهل  جاء  بينما 

عدد  من  اأكرث  واحدة  )�سربة  »بوجي«  �سربات  من 

ال�سربات املحددة للحفرة( يف جولت اليوم الأخري، 

73 نقطة، وكان  اإليه لحقًا وي�سبريج بر�سيد  وان�سم 

بفارق  متقدمًا  كان  الذي  كيلد�سن  انتظار  عليهما 

موعد  كان  حيث  حفرتني،  واأمامه  واحدة  �سربة 

 ،18 الـ  للحفرة  الأوىل  الإ�سافية  ال�سربة  احل�سم يف 

توجته  رائعة  كيلد�سن حمققًا بريدي  فيها  تالق  والتي 

روري  موؤ�س�سة  ا�ست�سافته  الذي  احلدث  لهذا  بطاًل 

ماكلوري:  قال  حيث  الإن�سانية،  لالأعمال  ماكلوري 

املوؤ�س�سة  لهذه  بالن�سبة  حتقق  ما  اأهم  اأن  “اأعتقد 
الإن�سانية هو النت�سار العاملي من خالل العدد الكبري 

هذا  املفتوحة  ايرلندا  بطولة  تابعت  التي  للدول 

الأ�سبوع يف جميع اأنحاء العامل، وهذا النت�سار الكبري 

ا�ستطعنا  وما  لتحقيقه  ن�سعى  ما  عر�س  على  �ساعدنا 

القيام به لدعم الأطفال امل�سابني بال�سرطان، ودعم 

ون�سيد  ال�سرطان،  اأطفال  لرعاية  لودج  ديزي  مركز 

الرعاة،  من  البطولة  به  الذي حظيت  الكبري  بالدعم 

واجلمهور، واملتطوعني، ونادي رويال كاونتي داون.”
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رولز-روي�س رايث

»امل�ستوحاة من املو�سة« قادمة اإىل الإمارات

“مون بالن هرييتيج كرونومرتي كونتيم كومبلي” 

قمة الفخامة والفاعلية

لطاملا ت�ساركت رولز-روي�س موتور كارز وعامل الأزياء 

ا�ستخدام  على  والقائمة  ذاتها  الفل�سفة  الفاخرة 

واأجملها  الفاخرة  املنتجات  اأرقى  لبتكار  املواد  اأجود 

هذا  ويف  العمالء.  موا�سفات  اأدّق  مع  يتوافق  مبا 

تك�سف عن  اأن  كارز  موتور  رولز-روي�س  ي�سّر  الإطار، 

 Wraith - املو�سة«   من  »امل�ستوحاة  رايث  �سّيارة 

ملّدة  للطلب  Inspired by Fashionواملتاحة 
عرب  املتحدة،  العربية  الإمارات  يف  للعمالء  حمدودة 

للخليج  امليكانيكي  واملركز  موتورز  اأبوظبي  �سركة 

من  لحق  وقت  يف  الدولة  اإىل  و�سولها  قبل  العربي 

العام. 

اجلديد  اجليل  يزال  ل  الزمن،  من  قرن  مرور  وبعد 

ال�سخ�سية  مل�ساتهم  اإ�سفاء  يف  يرغبون  العمالء  من 

واأ�سلوب حياتهم  يعرّب عن ذوقهم  �سياراتهم مبا  على 

رايث  �سّيارة  تعتمد  املنطلق،  هذا  من  اخلا�س. 

»امل�ستوحاة من املو�سة« مفهومًا ع�سريًا لهذا التقليد 

رولز-روي�س  �سّيارة  على  التو�سية  ت�سبه  حيث  العريق 

التو�سية على بدلة اأنيقة اأو قطعة مميزة من املالب�س. 

“مون بالن هرييتيج كرونومرتي كونتيم  تعترب �ساعة 

ال�سوي�سرية  ال�ساعات  ل�سناعة  ملفتًا  مثاًل  كومبلي” 

 40 بقيا�س  العلبة  وتاأتي  مالحمها.  كل  يف  الراقية 

ملم من الفولذ ال�سلب، مع �سماكة قدرها 9.7 ملم 

وبت�سكيلها  لمع.  وغري  متامًا  م�سقول  و�سطح  فقط، 

باأوجهها  املقّو�سة  العروات  ت�سفي  مده�سة،  برباعة 

والأنيق  النحيف  الت�سميم  املميزة مل�سات جذابة على 

من  تعزز  بتحفة  املع�سم  تزّين  يجعلها  مما  للعلبة، 

جوانب الراحة عند ارتدائها. 

كرونومرتي  هرييتيج  بالن  “مون  من  �ساعة  كل  اإن 

وتبداأ رحلة ابتكار �سّيارة رولز-روي�س م�سمّمة ح�سب 

الطلب يف ا�ستوديو الت�سميم ح�سب الطلب »بي�سبوك« 

Bespoke Design Studio يف دار رولز-روي�س 
امل�سّممون  ي�سع  وهناك،  اإجنلرتا.  يف  جودوود  يف 

من  الأفكار  م�ستلهمني  اجلميل،  ال�سّيارة  ت�سميم 

الألوان واملواد والأ�ساليب امل�ستخدمة يف عامل املو�سة 

القوة  ملزيج  ملفتًا  جت�سيدًا  النتيجة  فتكون  الراقية. 

واجلمال والطلة الباهرة التي تّت�سم بها �سّيارة رايث. 

الدقة  معايري  اأعلى  بني  جتمع  كومبلي”  كونتيم 

بهذه  اللتزام  على  وحر�سًا  اجلودة.  وم�ستويات 

الت�سكيلة  يف  �ساعة  كل  تخ�سع  الأ�سيلة،  الفل�سفة 

“مون  طّورته  500” الذي  املخربي  “الفح�س  اإىل 

�ساعة،   500 ملدة  �سامل  اختبار  اإجراء  مع  بالن”، 

يف  املع�سم  حول  ال�ساعة  ارتداء  اأجواء  مبحاكاة 

ق�ساوة.  الظروف  اأ�سد  اإىل  و�سوًل  عادية  ظروف 

املثالية فقط هي  ال�ساعات  اأن  الختبار  وي�سمن هذه 

التي تغادر م�سنع “مون بالن” يف “لو لوكل”.

جائزة ديان تقدمة لوجنني – 45 األف م�ساهد، 

9 �سباقات، ملكة لالأناقة وملك جلائزة ديان من لوجنني
�سانتيي )فرن�سا( / �سانت اميييه )�سوي�رشا(، �سّكلت جائزة ديان تقدمة لوجنني، ال�سباق العاملي الول املخ�ّس�س للمهرات، موعدًا 

مده�سًا لريا�سة الفرو�سية الرائعة التي جرت يف اأجواء مميزة على ميدان �ساتيي ل�سباق اخليل حيث خطف الفار�س لنفرانكو ديتوري 

على �سهوة اجلواد )Star of Seville( لقب ال�سباق الول لالأر�س امل�سطحة اأمام اأنظار اأكرث من 45 األف م�ساهد يف اأجواء من 

الغبطة العارمة. و�سّكل هذا احلدث الذي �ساركت فيه لوجنني، بو�سفها �رشيك يف اللقب وحافظة الوقت وال�ساعة الر�سمية يف هذه 

البطولة، م�سدر فخر للدار ول �سيما بح�سور �سفرية لوجنني لالأناقة اآي�سواريا راي ب�سان التي �سّلمت �ساندرا �سالل جائزة “مدموازيل ديان 

تقدمة لوجنني” تقديرًا لأناقتها املده�سة. 

من  اأكرث  جتّمع  �سانتيي  اخليل  �سباقات  ميدان  �سهد 

لالأر�س  �سباقات  ت�سع  حل�سور  م�ساهد  األف   45
لوجنني،  تقدمة  ديان  جائزة  فيها  مبا  امل�سطحة 

الفار�س  وحّل  للمهرات.   الول  العاملي  ال�سباق 

 ) Star of Seville ( لنفرانكو ديتوري على جواده

لوجنني  تقدمة  ديان  جائزة  ب�سباق  الوىل  املرتبة  يف 

الذي كان يرتقبه ع�ساق الفرو�سية بتوق. وعزز جمال 

لالأناقة  مثال  بكونه  ال�سهري  ال�ستثنائي،  ال�سباق  هذا 

لالأناقة  لوجنني  ل�سفرية  املميز  احل�سور  والأنوثة، 

الأناقة  جائزة  قدمت  التي  ب�سان  راي  اآي�سواريا 

“مدموازيل ديان تقدمة لوجنني” خالل فرتة ما بعد 
�ساندرا  اليوم،  ذلك  يف  اأناقة  الأكرث  للمراأة  الظهر 

الفعالية  هذه  يف  الر�سمية  ال�ساعة  كونها  �سالل.  

طراز  من  جديدة  �ساعة  لوجنني  قدمت  الريا�سية، 

“لوجنني دول�سي فيتا” م�سنوعة من الفولذ ومزينة 
مطلي  بنق�س  يتميز  بالف�سة  ملون  ميناء  مع  باملا�س 

رومانية  اأعداد  تزينه   ”flinqué“ بتقنية  باملينا 

جمموعة  اإىل  الطراز  هذا  وينتمي  بدورها.  مطلية 

“لوجنني  الأنثوية  باأناقتها  امل�سهورة  ال�ساعات 

اأكرث  بخطوط  ترجمتها  اأعيدت  التي  فيتا”  دول�سي 

املجددة  املجموعة  هذه  طرح  عن  الإعالن  ومّت  رقة. 

احتفالية  اأم�سية  اأثناء  ال�سباقات  �سبق  الذي  اليوم  يف 

اأقيمت يف حديقة ق�سر �سانتيي. 

ب�سباق  ال�سوي�سرية  ال�ساعات  ماركة  ارتباط  اإن 

اجلائزة الكربى الذي �سهد تناف�سًا �سديدًا ربيع هذا 

لهو  قبل  من  مثله  الفرو�سية  �سباقات  تعرف  مل  العام 

الأمد يف ريا�سة  القوية والطويلة  جزء من م�ساركتها 

الفرو�سية. يف عام 1878، �سنعت الدار كرونوغرافًا 

فانت�سر  جواده.  �سهوة  ميتطي  فار�سًا  عليه  حفرت 

ظهور هذه ال�ساعات يف ميادين �سباق اخليل منذ عام 

الفر�سان  و�سط  عليها  كبريًا  اإقباًل  و�سهدت   1881
قد  ال�ساعة  هذه  باأن  التنويه  مع  الفرو�سية  وع�ساق 

وبالتايل،  بالثانية.  الوقت  �سمحت مل�ستخدمها حتديد 

بداأت خربة لوجنني يف �سبط الوقت يف ميادين �سباق 

اخليل، فاأطلقت ال�سركة بالتعاون مع موؤ�س�سة �سانتيي 

عنوان   حتت  الفوتوغرايف  للت�سوير  موؤقتًا  معر�سًا 

عامل  يعر�س  اخليل(،  �سباق  “Turf”)ميدان 
يف  ال�سيف  ف�سل  خالل  املده�س  اخليل  �سباقات 

�سانتيي.  الكبرية مل�سمار  ال�سطبالت 

الر�سمية  وال�ساعة  الر�سمي  ال�سريك  كذلك  وكونها 

الهواة،  والفار�سات  للفر�سان  الدويل  الحتاد  يف 

اأميلي  ماري  امللكة  جائزة  �سباق  يف  لوجنني  �ساركت 

الذي  ال�سباق  بهذا  فاز  لفتة،  وباأناقة  لوجنني.  من 

مينار  رايب  كاترين  مرت   2000 م�سافة  على  يجري 

 .Geonpi  على �سهوة جوادها

Prix Longines F - �سباق قّدم   ااأخريًا، 

ال�ساعات  دار  تدعمه  الذي   ture Racing Stars
املوهوبني  النا�سئني  الفر�سان  اإىل  ال�سوي�سرية 

للتناف�س  الفر�سة  العامل  اأنحاء  �سائر  من  امل�ساركني 

للعام  امل�ستقبل  تاألق جنم �سباقات  بينهم حيث  يف ما 

يف  الفرو�سية  مدر�سة  من  �ساردينو  توما�سو   2015
وفاز   .)Theo Danon( املانيا على �سهوة جواده

اأنيقة  ب�ساعة  الوىل  باملرتبة  حلوله  بنتيجة  �ساردينو 

من لوجنني اإ�سافة اإىل منحة ملدر�سته.

�سركة  يف  الت�سميم  مدير  تايلور،  جايلز  وقال 

من  الن�سخة  هذه  »ت�سّكل  كارز:  موتور  رولز-روي�س 

والتفا�سيل  املواد  باختيار  ت�سمح  خامًا  لوحة  رايث 

ا�ستيحاء  مّت  وقد  املو�سة.  عامل  يف  عادًة  امل�ستخدمة 

العاملية  الأزياء  عرو�س  من  ال�سّيارة  هذه  ت�سميم 

ومن خّياطي الأزياء ح�سب الطلب، مما منح ال�سيارة 

املالب�س  من  بقطعة  يذّكرنا  الذي  الرائع  �سكلها 

الطلب«. امل�سّممة ح�سب 
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الفتتاح الر�سمي لقرية �سوق دبي احلرة ال�سكنية يف بلدة ليت الفلبينية

ال�سوق احلرة ت�سلم 32 منزًل اإىل الناجني من اإع�سار هايان

“بوهرجنر اإجنلهامي” تنّظم دورة طبية عملية لتدريب الأطباء البيطريني على

ا�ستخدام تقنية احلقن داخل املف�سل يف معاجلة اخليول 

افتتحت �سوق دبي احلرة ر�سميًا  من خالل موؤ�س�ستها 

جمال   يف  ذراعها  تعد  التي  الإن�سانية  لالأعمال 

دبي  �سوق  قرية  الجتماعية،  املوؤ�س�ساتية  امل�سوؤولية 

بينوتونغ  منطقة  يف  الواقعة  ال�سكنية  كي  جي  احلرة 

حركة  مع  بال�سراكة  وذلك  الفلبينية،  ليت  جزيرة  يف 

من  والتخفيف  الأمة  لبناء  كي(  )جي  كالينغا  جاواد 

الفقر يف الفلبني. وجرت مرا�سم الفتتاح خالل حفل 

اإع�سار  من  للناجني  منزًل   32 ال�سوق  خالله  �سلمت 

اآلنغالنغ  لبلدة  التابعة  ينوتونغ  قرية  يف  هايان 

املدمر  الإع�سار  اأن  يذكر  الفلبينية.  ليت  مبقاطعة 

الذي �سرب الفلبني يف نوفمرب 2013 اأحدث اأ�سرارًا 

الأمر  البالد،  و�سط  واملمتلكات  الأرواح  يف  ج�سيمة 

قدمتها  كبرية  وم�ساعدات  جهودًا  ا�ستدعى  الذي 

حكومات ومنظمات دولية، ومتكنت ال�سوق احلرة من 

التوا�سل مع حركة جاواد غالينغا لت�ساهم يف برنامج 

على  اأكرب  بقدرة  تتمتع  منازل  وتوفري  البناء  اإعادة 

مواجهة  الأعا�سري للناجني من تلك الكارثة الطبيعية.

اإ�سابة اخليول مبر�س الف�سال العظمي 

له اآثار خطرية على �سحتها وغالبًا ما 

يوؤدي اإىل ا�ستبعادها من امل�ساركة يف 

املناف�سات والأن�سطة الريا�سية
التنّك�سي(  املف�سلي  )الداء  العظمي  يعترب الف�سال 

لإ�سابتها  �سيوعًا  الأ�سباب  اأكرث  اأحد  اخليول  عند 

طبيعي،  ب�سكل  احلركة  على  قدرتها  وعدم  بالعرج 

من  ا�ستبعادها  اإىل  احلالت  من  كثري  يف  يوؤدي  ما 

وقال كومل ماكلوكلني النائب التنفيذي لرئي�س جمل�س 

اإدارة �سوق دبي احلرة، خالل مرا�سم ت�سليم املنازل 

دبي  �سوق  قرية  بافتتاح  “نت�سرف  املت�سررين:  اإىل 

�سردهم  الذين  ال�سحايا  ل�سالح  كي  جي  احلرة 

الرمزي  بالت�سليم  اليوم  واحتفالنا  هايان،  اإع�سار 

-عرب  احلرة  دبي  �سوق  دعم  يوؤكد  املنازل  ملفاتيح 

لالأهداف  موظفيها-  ومبادرات  الإن�سانية  موؤ�س�ستها 

النبيلة والإن�سانية، وحر�سها على امل�ساهمة يف تقدمي 

تاأثروا  الذين  لالأ�سخا�س  التاأهيل  اإعادة  م�ساعدات 

بالكوارث الطبيعية يف الفلبني.” 

يف  امل�سروع  هذا  جمال  “يكمن  ماكلوكلني:  واأ�ساف 

الأمر الذي  البناء،  م�ساركة املجتمع املحلي يف عملية 

بات  التي  لالأ�سر  وخا�سة  رائعة  معان  عليه  ي�سفي 

وعملها  ال�سخ�سية  جهودها  ثمار  روؤية  مبقدورها 

واأ�سكر  اجلديدة.  املنازل  هذه  ت�سييد  يف  اجلاد 

الذين �ساهموا  اإدارتنا وطاقم عمل �سوق دبي احلرة 

يف عملية التمويل اإىل جانب موؤ�س�سة ال�سوق لالأعمال 

الإن�سانية.”

امل�ساركة يف املناف�سات والأن�سطة الريا�سية. وت�ساب 

يف  ومتزق  تاآكل  حلدوث  نتيجة  املر�س  بهذا  اخليول 

الغ�سروف املف�سلي واأجزاء املف�سل الأخرى.

بال�سحة  الهتمام  على  ال�سديد  حر�سها  اإطار  ويف 

اإجنلهامي”  “بوهرجنر  �سركة  نّظمت  احليوانية، 

الدوائية  امل�ستح�سرات  �سناعة  جمال  يف  الرائدة 

ال�سارقة  م�ست�سفى  خمترب  يف  عملية  طبية  دورة 

كبار  من  نخبة  بح�سور  وذلك  موؤخرًا،  للخيول 

الأطباء  تدريب  بهدف  والدوليني  الإقليميني  اخلرباء 

احلقن  تقنية  ا�ستخدام  على  املنطقة  يف  البيطريني 

باأف�سل  وتعريفهم  املف�سل يف معاجلة اخليول،  داخل 

العالجات امل�ستخدمة يف هذا املجال.

“الوقاية  باأن  الرا�سخ  ال�سركة  اعتقاد  من  وانطالقًا 

 20 مب�ساركة  الدورة  تنظيم  مّت  العالج”،  من  خري 

وجنوب  اخلليج  منطقة  من  بيطريًا  وطبيبًا  طبيبة 

احلقن  تقنية  مناق�سة  بهدف  وذلك  اأفريقيا، 

على  وتدريبهم  اخليول  معاجلة  يف  املف�سل  داخل 

الدكتور  من  كلٌّ  اللقاء  هذا  ح�سر  كما  ا�ستخدامها. 

للخيول،  ال�سارقة  م�ست�سفى   - �سامبورغ  مورغان 

– من م�ست�سفى لبهوك للخيول  والدكتور ر�سل باركر 

اأمهر  من  يعتربان  اللذان   - املتحدة  اململكة  يف 

جراحي اخليول واأ�سهرهم على م�ستوى العامل، وذلك 

امل�ساركني  البيطريني  الأطباء  تدريب  مهمة  لتويل 

يف  امل�ستخدمة  والعالجات  التقنيات  على  واطالعهم 

هذا املجال.

Bentley Royal Windsor Cup
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DDF Irish Derby

Tom, Jacqui and Ross Barry

Siobhan, Annie and Donal Kilalea Sinead and Jihad El Sibai

Irish Ambassador to the UAE HE Patrick 
Hennessy with Pauline and Orla Hennessy

Herta and Ghaleb Farha

Gerald and Neasa Lawless

Colm and Breeda McLoughlin 
with HE Dr. Saeed Ali Al Shamsi

Carmel Horan, Breeda McLoughlin, 
Mary Crosby and  Sinead El Sibai Gillie and Stephen Lamprell
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