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على �لرغم من �أن �لفوز �لذي حققه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
�أقيم يف مقاطعة »�أنكونا«  �إيطاليا للقدرة، �لذي  مكتوم، ويل عهد دبي، يف �شباق 
يكت�شب  �أنه  �إال  �لقدرة  �شباقات  عامل  يف  �إجناز�ته  �إىل  �إ�شافة  يعد  �الإيطالية، 
يف  �شتقام  �لتي  للقدرة  �لعامل  لبطولة  �الإعد�د  �إطار  يف  ياأتي  كونه  كبرية،  �أهمية 
�لنورماندي �لفرن�شية نهاية �أغ�شط�ص �ملقبل. كما �أكد هذ� �ل�شباق، �لذي حر�ص 
رئي�ص  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شوره  على 
�لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، جاهزية فر�شان �الإمار�ت لهذ� 

�ملهم. �ال�شتحقاق 

يف جانب �آخر من �لقارة �الأوروبية كانت �الإمار�ت حا�شرة �أي�شًا وبقوة يف فعاليات 
ويعترب  �إجنلرت�،  يف  �لعريق  �أ�شكوت  مب�شمار  �ل�شهري  �أ�شكوت  روي��ال  مهرجان 
�ملهرجان منا�شبة �جتماعية كبرية حتر�ص �مللكة �إليز�بيث �لثانية على ح�شورها 
�لعامل.  يف  �خليل  وم��اك  �مل�شوؤولني  كبار  جانب  �إىل  �ملالكة،  �الأ�شرة  �أف��ر�د  مع 
و�شهد  �لعاملي،  �ملهرجان  هذ�  �شباقات  يف  �نت�شار�تها  �الإم��ار�ت  خيول  وو��شلت 
�إجناز�ت �لفرو�شية �الإمار�تية، �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  و�شمو  دبي،  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب 
حممد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم، نائب 
حاكم دبي وزير �ملالية. و�شهد �ل�شباق �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد �آل مكتوم، 
بنت  هيا  �الأمرية  �شمو  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  وحرم 

�حل�شني. 

فقد  بريطانيا،  كانت حا�شرة يف  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  خيول 
�الإمار�تية  �لفرو�شية  تغيب  وال  �الجنليزي.  �الأوك�ص  "تغرودة" لقب  �ملهرة  �نتزعت 
بادن  مدينة  "�يفزهامي" يف  م�شمار  كان  حيث  �الأوروبية،  �لفرو�شية  م�شهد  عن 
ياأتي  �لتي  �الأ�شيلة،  �لعربية  للخيول  �لدولة  �الأملانية، حمطات جائزة رئي�ص  بادن 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ترجمة   "22" �ل�  دورتها  يف  تنظيمها 

بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة، حفظه �هلل.

للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  يو��شل  �أي�شًا 
�خليول  �شاأن  �إعاء  بغر�ص  �لعاملية  �مل�شامري  �الأ�شيلة جوالته يف معظم  �لعربية 
�لفرتة  و�شهدت  �ل�شباقات،  من  �لعديد  تنظيم  عرب  بها  �الهتمام  وزيادة  �لعربية 

�ملا�شية جوالت يف كل من �لواليات �ملتحدة وهولند� و�ل�شويد.

�أر��شي  على  م  ُتنظَّ �لتي  للبولو  وند�شور  روي��ال  �حلبتور  كاأ�ص  بطولة  و�جتذبت 
�لتي تعد  �لبولو،  وترعي هذه �لبطولة  ماعب غاردز يف بريطانيا، �نظار ع�شاق 
�إليز�بيث على ح�شور  �الأقدم يف ريا�شة �لبولو، جمموعة �حلبتور وحتر�ص �مللكة 

�ملبار�ة وتتويج �لفائزين بح�شور رئي�ص جمموعة �حلبتور خلف �حلبتور.

حمدان بن حممد يوا�صل التاألق يف امليادين الأوروبية
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حممد بن ر��شد �شهد �لإجناز مبقاطعة �أنكونا

حمد�ن بن حممد بطالً لكاأ�س �إيطاليا للقدرة للعام �لثاين
اآل مكتوم، نائب رئي�س  �شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
تتويج  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  الدولة، 
ويل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  الفار�س 
عهد دبي،  بطاًل لكاأ�س �شباق اإيطاليا للقدرة الذي اأقيم يف مقاطعة 

فر�شان  واحتل  التوايل.  على  الثاين  للعام  الإيطالية،  “اأنكونا” 
الإمارات املراكز الثالثة الأوىل، فاإىل جانب �شمو ال�شيخ حمدان، 
حل الفار�س ال�شيخ ح�شر بن حممد ثاين اآل مكتوم يف املركز الثاين، 

وت�شارك غامن العوي�شي وعبداهلل املري املركز الثالث.

قدرة

حمد�ن بن حممد �ثناء �لتتويج

حممد بن ر��شد يكرم رئي�س �إقليم ماركيه

جيان  ر��شد،  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  كرم  �ل�شباق،  هام�ص  على 
ماريو �شباكا، رئي�ص �إقليم ماركيه �الإيطايل، تقديرً� الإ�شهاماته يف فتح �آفاق 
م�شاريع  �إقامة  على  وت�شجيعها  و�الإمار�تية،  �الإيطالية  لل�شركات  �قت�شادية 
تعترب  �الإمار�ت  دولة  �أن  �شموه  و�أكد  �لبلدين.  كا  يف  وجتارية  ��شتثمارية 
�إيطاليا �شريكًا مهمًا، و��شفًا �شموه �لعاقات بني �لبلدين باملتميزة، وت�شهد 
منوً� د�ئمًا وم�شتمرً�. كما �شّلم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد هدية تذكارية، 
دعم  يف  �لبارز  ودوره  �لد�ئم  لت�شجيعه  �الإيطايل،  ماركيه  �إقليم  رئي�ص  �إىل 

�شباقات �خليل.
120 كيلومرت�  �أجو�ء ماطرة ومل�شافة  �الإيطالية يف  �لكاأ�ص  وجرت مناف�شات 

مما  �الربع  �ل�شباق  مر�حل  بت�شدرهم  �الإمار�ت  فر�شان  خالها  متيز 
�شمو ويل  و�أ�شاف  لل�شباق.  �الأوىل  �لثاثة  باملر�كز  �الإمار�ت  فوز  �أ�شفر عن 
فر�شان  �إجناز�ت  �شجل  �إىل  ي�شاف  جديدً�  �إجناز�  �للقب  بهذ�  دبي  عهد 
له  بطا  وتتويجه  للقدرة  �إيطاليا  كاأ�ص  لقب  �نتز�عه  بعد  خا�شة  �الإمار�ت 
للعام �لثاين على �لتو�يل. و�متطى �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
“�نت�شار” م�شجا زمنا قدره خم�ص �شاعات و20  �آل مكتوم �شهوة �جلو�د 
دقيقة و53 ثانية حيث حافظ �شموه على �شد�رة كافة مر�حل �ل�شباق. وحل 
ممتطيا  �لثاين  �ملركز  يف  مكتوم  �آل  ثاين  حممد  بن  ح�شر  �ل�شيخ  �لفار�ص 
ثانية  و54  دقيقة  و20  �شاعات  زمنا قدره خم�ص  “�لبار�ن” حمققا  �جلو�د 
�لثالث  �لعوي�شي و�لفار�ص عبد�هلل �ملري يف �ملركز  �لفار�ص غامن  بينما جاء 

�مل�شرتك م�شجلني زمنا قدره خم�ص �شاعات و20 دقيقة و55 ثانية.

حممد بن ر��شد يكرم عمدة �إقليم ماركيه �الإيطايل بح�شور حمد�ن بن حممد

حمد�ن بن حممد ي�شلم عمدة �إقليم ماركيه هدية تذكارية
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من اجل رعاية صحية أفضل في الشرق االوسط

األمريكي دبي المستشفى  المتوفرة في  الصحية  الخدمات 

)JCIA( أول مستشفـــــــى في الشـــــرق األوســــط معتمد من قبـــــل اللجنـــــة الدوليـــــة إلجـــــازة المنشــــــآت الصحيـــــة

)CAP( أول مختـبـــر خـــاص معتـــرف بـــه من قبـــل الكـلـيـــة األمـريـكـيـــة لعلم تشخيص األمراض

طب التخدير 	 
تصحيح السمع 	 
زراعة القوقعة 	 

جراحة القلب / القسطرة القلبية 	 
طب القلب 	 

القلب 	 
طب األمراض الجلدية 	 

طب مرض السكري / الغدد 	 
الصماء 

الغذائية 	  النصائح 
التنظير 	 

جراحة األذن واألنف والحنجرة 	 

أمراض الجهاز الهضمي / الكبد 	 
أمراض الدم 	 
الجراحة العامة 	 
الطب الداخلي 	 
التصوير الطبي 	 

الجراحات 	 
أمراض الكلى / غسيل الكلى 	 

طب األعصاب 	 
جراحة المخ واألعصاب 	 
التوليد / أمراض النساء 	 
األورام / العالج الكيميائي 	 

طب العيون 	 
جراحة العظام 	 

جراحة عظام األطفال 	 
علم األمراض والمختبر 	 

طب )األطفال( 	 
جراحة األطفال 	 

الرعاية الصحية األولية 	 
الروماتيزم 	 

الطب الرياضي والعالج الطبيعي 	 
طب أمراض المسالك البولية 	 

جراحة األوعية الدموية 	 
24 ساعة خدمة الطوارئ	 

٨٠٠  - ٥٥٠٠ الرقم  اإلتصال على  المعلومات يرجى  لمزيد من  التأمين.  برامج شركات  األمريكي دبي يقبل معظم  المستشفى 
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حمد�ن بن حممد يوؤكد جاهزية فر�شان �لإمار�ت 
لكاأ�س �لعامل للقدرة

دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أكد 
و�لبطوالت  �الإجناز�ت  حتقيق  مو��شلة  علي  �الإمار�ت  فر�شان  حر�ص 
�لعاملية،  �مل�شابقات  يف  بامل�شاركة  �الهتمام  �إىل  �شموه  م�شريً�  �لريا�شية، 
�الإمار�ت،  دولة  �أحرزته  �لذي  �لذهبي  �للقب  على  �ملحافظة  �أجل  من 
رئي�ص  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة 
�لعامل  بطولة  يف  �هلل،  رعاه  دبي،  حاكم  �لوزر�ء،  جمل�ص  رئي�ص  �لدولة، 
دبي  �شمو ويل عهد  و�أ�شار   .2010 عام  بارك بربيطانيا  ��شتون  للقدرة يف 
فر�شان  جاهزية  �إىل  دبي،  حلكومة  �الإعامي  للمكتب  �شحايف  ت�شريح  يف 
�لعامل  بطولة  فعاليات  �شمن  للقدرة،  �لعامل  كاأ�ص  يف  للم�شاركة  �الإمار�ت 
نورماندي  مبدينة  �ملقبل  �أغ�شط�ص  خال  �شتقام  �لتي  �لفرو�شية  الألعاب 
�لفرن�شية. وقال �شموه “�إننا يف �الإمار�ت منتلك نخبة من �لفر�شان �لذين 
طويل  باع  لهم  و�أ�شبح  �لعاملية،  �ملناف�شات  خمتلف  يف  �لدخول  ي�شتطيعون 

و�لتحمل”. �لقدرة  �شباقات  يف 
و�ال�شتعد�د  �خلربة،  من  �ملزيد  و�كت�شاب  �الحتكاك،  �شرورة  �شموه  و�أكد   

مناف�شات  يف  �شعبًا  رقمًا  �الإمار�ت  فر�شان  يبقى  لكي  �جليد،  و�لتاأهيل 
�لعاملية.  �خليول  �شباقات 

�لطاير يهني بالفوز �لغايل

ح�شر فعاليات �ل�شباق معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري، وزير �القت�شاد، 
نائب  �ل�شمو  �شاحب  مكتب  مدير  �لفتان،  ر��شد  بن  م�شبح  �لفريق  ومعايل 
رئي�ص �لدولة، رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء، حاكم دبي، وعبد �لعزيز نا�شر رحمة 
�الإيطالية، وخليفة �شعيد �شليمان،  �لدولة لدى �جلمهورية  �ل�شام�شي، �شفري 
�لطاير،  حميد  و�شعيد  بدبي،  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  لد�ئرة  �لعام  �ملدير 
�إد�رة ميد�ن، وعدد من �مل�شوؤولني و�ملهتمني ب�شباقات �خليل،  رئي�ص جمل�ص 
�الإمار�ت،  فر�شان  �لذي حققه  بالفوز  بالتهنئة  �لطاير،  �شعيد حميد  وتقدم 
يتقدمهم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، 
م�شيدً� بامل�شتوى �ملتطور �لذي ظهرو� به، ما �أهلهم لنيل �لبطولة بكل جد�رة 
�لبطولة،  كوؤو�ص  �الإمار�ت  فر�شان  ت�شلم  �ل�شباق،  ختام  وعقب  و��شتحقاق. 

يتقدمهم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم.

قدرة

حمد�ن بن حممد خال مر�حل �ل�شباق
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حممد بن ر��شد ي�شهد �إجناز فر�شان �لإمار�ت يف فرن�شا

�ملري بطل �ملونديال.. و�ملرزوقي يك�شب �شباق كومبني 160 كلم
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
اللـه،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
ويل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
كومبيني  مونديال  �شباقي  يف  الإمارات  فر�شان  اإجناز  دبي،  عهد 

ومل�شافة  )جنمتني(  كيلومرتًا   120 مل�شافة  فرن�شا،  يف  للقدرة 
ب�شاحية  يومني  مدار  على  الفعاليات  واأقيمت  كيلومرتًا.   160
نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  برعاية  كومبيني 

الأ�شيلة. العربية  للخيول  العاملي 

قدرة

حممد بن ر��شد يتحدث حلمد�ن بن حممد عن �ل�شباق 

�ملجل�ص  رئي�ص  خليفة،  �آل  حمد  بن  نا�شر  �ل�شيخ  �شمو  �لفعاليات  �شهد  كما 
�الأعلى لل�شباب و�لريا�شة رئي�ص �للجنة �الأوملبية �لبحرينية، و�لفريق م�شبح 
�لفتان مدير مكتب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ومدير 
�لتنفيذي  و�لرئي�ص  �شليمان،  �شعيد  خليفة  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئرة 
�لطاير،  حميد  بن  �شعيد  للفرو�شية  دبي  نادي  رئي�ص  نائب  ميد�ن  ملوؤ�ش�شة 
�مل�شوؤولني  من  وعدد  �ملن�شوري،  عبد�لل�ه  لندن  يف  �الإمار�ت  مكتب  ومدير 

وجمهور غفري من ع�شاق �شباقات �لقدرة. 

ً  �ملري ي�شجل رقماً قيا�شياً جديد�

�الأمل”  “جور�ن  �جلو�د  �شهوة  على  �ملري  غامن  عبد�لل�ه  �لفار�ص  تّوج 
الإ�شطبل ند �ل�شبا، باإ�شر�ف �ملدرب طحنون �لبلو�شي، بطًا لل�شباق �ملفتوح 

و�لتكتيك.  �ملناورة  فنون  يف  ر�ئعًا  �أد�ًء  قدم  �أن  بعد  كلم،   120 مل�شافة 
30 دولة، �أبرزها �الإمار�ت،  121 فار�شًا وفار�شة ميثلون  و�شارك يف �ل�شباق 
ومتكن  وبلجيكا.  �إ�شبانيا  �أملانيا،  فرن�شا،  عمان،  �شلطنة  قطر،  �لبحرين، 
لي�شيف  �الأخرية،  �ملر�حل  يف  �الآخر  تلو  و�حدً�  مناف�شيه  �جتياز  من  �ملري 
زمنًا  �لبطل  و�شجل  �لعاملية.  �ل�شاحة  يف  �الإمار�ت  لفر�شان  جديدً�  �إجنازً� 
�ل�شيخ  �لفار�ص  و�حتل  �شاعات،   5:06:05 قدره  �أوروبا  يف  جديدً�  قيا�شيًا 
جاليما”،  دي  “اليز�  �جلو�د  �شهوة  على  �لقا�شمي،  في�شل  بن  عبد�لل�ه 
يف  وجاءت  �شاعات،   5:08:22 قدره  �إجماليًا  زمنًا  م�شجًا  �لثاين،  �ملركز 
�جلو�د  �شهوة  على  �شيجني،  مارين  �لفرن�شية  �لفار�شة  �لثالث  �ملركز 
وتاها يف  �شاعات،   5:10:11 قدره  زمنًا  م�شجلة  الماجوري”،  “جر�فيك 
�جلو�د  �شهوة  ممتطيًا  �شارول  لودوفيك  �لفرن�شي  �لفار�ص  �لر�بع  �ملركز 
5:24:48 �شاعات، و�حتل �لفار�ص  قدره  زمنًا  م�شجًا  �شوالل”،  “ماجد�ن 

�لفائزين تتويج 

حممد بن ر��شد وحمد�ن بن حممد يتابعان �ل�شباق
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زمنًا  م�شجًا  �خلام�ص،  �ملركز  �ملحريبي  �شامل  �شاحي  �أحمد  �الإمار�تي 
حتت  للفرو�شية  �لفرن�شي  �الحتاد  �ل�شباق  ونظم  �شاعات.   5:41:50 قدره 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  برعاية  للفرو�شية،  �لدويل  �الحتاد  �إ�شر�ف 
�ل�شباق  تنظيم  وياأتي  �الأ�شيلة.  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
�شمن �لن�شخة �ل�شاد�شة للمهرجان هذ� �لعام تنفيذً� لتوجيهات �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، 
�لعاملي  �مل�شتوى  على  خ�شو�شًا،  و�لقدرة  عمومًا،  �لفرو�شية  �شباقات  بدعم 

لارتقاء بتلك �لريا�شات وتو�شيع قاعدة �شباقات �لقدرة يف �لعامل.

تتويج �لفائزين

يف  �الإمار�ت  �شفارة  يف  باالأعمال  �لقائم  من  كل  تّوج  �ل�شباق  ختام  عقب 
باري�ص حمد �لزعابي، و�ملدير �لعام لنادي �أبوظبي للفرو�شية عدنان �شلطان 
�لنعيمي، و�ملديرة �لتنفيذية ملهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
�لدويل  �الحتاد  يف  �ل�شيد�ت  �شباقات  جلنة  رئي�شة  �لعربية  للخيول  �لعاملي 

�إ�شطبات �جلزيرة  ل�شباقات �خليول �لعربية )�إفهار(، الر� �شو�يا، ومدير 
عي�شى  حممد  للفرو�شية  دبي  نادي  مدير  ونائب  �لعامري،  م�شلم   )1(

�لع�شب، و�ملدير �لفني للبطولة نيكوال�ص و�هلني، �لفر�شان �لفائزين.

 �ملري: مر�حل �ل�شباق �ت�شمت بال�شعوبة

�ل�شمو  �شاحب  �إىل  �لفوز  �إجناز  �ملري  غامن  عبد�لل�ه  �لبطل  �لفار�ص  �أهدى 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�إىل  �لل�ه،  رعاه  دبي،  حاكم 
))حر�ص  وقال:  �ل�شباق.  ومتابعتهما  حل�شورهما  دبي،  عهد  ويل  مكتوم، 
توجيهاته  تقدمي  على  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو 

ون�شائحه �ل�شديدة، ما �أ�شهم يف حتقيق �الإجناز يف كومبيني((.
�لر�بعة  خ�شو�شًا  �شريعة،  كانت  �ل�شباق  ))مر�حل  �أن  �لبطل  و�أو�شح 
من  �لرغم  على  معها،  �لتعامل  كيف  عرف  �أنه  �إىل  م�شريً�  و�الأخرية((، 
�جلو�د  �أن  موؤكدً�  �الأوىل،  �ملرحلة  يف  منفردً�  كان  “جور�ن”  �جلو�د  �أن 

قدرة

�لفائزين تتويج 
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))�أن  و��شتطرد  �ملا�شي.  �لعام  كومبيني  يف  فوزه  منذ  خارجيًا  ي�شارك  مل 
�مليادين  خمتلف  مع  �لتعامل  من  مكنتهم  فر�شاننا  �كت�شبها  �لتي  �خلربة 
خمتلف  يف  فر�شاننا  �إجناز�ت  تتو��شل  �أن  �خلتام  يف  متمنيًا  �لعامل((،  يف 

�لعاملية. �لبطوالت 

�شيف �أحمد �ملزروعي ينتزع لقب �شباق كومبيني 

تّوج �لفار�ص �الإمار�تي �شيف �أحمد �ملزروعي بلقب مونديال كومبيني للقدرة 
�مل�شافة  وقطع  كيلومرتً�،   160 مل�شافة  للفعاليات  �الأول  �ليوم  يف  �أقيم  �لذي 
حممد،  �إ�شماعيل  �ملدرب  باإ�شر�ف  ما”،  ديل  “نوبويل  �جلو�د  �شهوة  على 
مهرجان  يرعاه  �لذي  �ملونديال  يف  و�شارك  �شاعات.   7:35:33 قدره  بزمن 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول �لعربية �الأ�شيلة 101 
�ل�شباق  ويوؤهل  �لعامل.  �أنحاء  خمتلف  من  دولة   32 ميثلون  وفار�شة  فار�ص 
فرن�شا  يف  نورماندي  يف  للقدرة  �لعامل  بطولة  �إىل  جنوم  ثاث  �مل�شنف 
�إ�شطبات  خمتلف  من  فار�شًا   16 فيه  �الإمار�ت  ومّثل  �ملقبل،  �أغ�شط�ص 
و�ل�شيخ حمد بن دملوك  �آل مكتوم،  �ل�شيخ ر��شد بن دملوك  �لدولة، تقدمهم 

�آل مكتوم، و�ل�شيخ ح�شر بن حممد ثاين �آل مكتوم.
 وجاءت �لفار�شة �لفرن�شية مارين �شيجني يف �ملركز �لثاين ممتطية �شهوة 
�شاعات،   7:37:47 قدره  زمنًا  م�شجلة  هازيل”،  دي  “غا�شمري  �جلو�د 
و�حتل �لفار�ص علي غامن عبيد �ملركز �لثالث ممتطيًا �شهوة �جلو�د “�شايف 
�لفرن�شي  �لفار�ص  وحل  �شاعات،   7:50:37 قدره  زمنًا  م�شجًا  �شفر�ء”، 
روبن كورنلي يف �ملركز �لر�بع، م�شجًا زمنًا قدره 7:57:48 �شاعات، وتاه 

يف �ملركز �خلام�ص مو�طنه التيتيا، م�شجًا زمنًا قدره 8:0049 �شاعات.

تتويج �لفائزين

�شفارة  يف  باالأعمال  �لقائم  �ل�شباق  ختام  عقب  �لفائزين  �الأبطال  وتّوج    
لنادي  �لعام  و�ملدير  �لزعابي،  حمد  باري�ص،  �لفرن�شية  بالعا�شمة  �لدولة 
�ل�شيخ  �شمو  مهرجان  ومديرة  �لنعيمي،  �شلطان  عدنان  للفرو�شية  �أبوظبي 
و�ملدير  �شو�يا،  الر�  �لعربية،  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور 
دبي  نادي  مدير  ونائب  �خلمريي،  مو�شى  علي  للفرو�شية  دبي  لنادي  �لعام 
للفرو�شية حممد �لع�شب، ومدير �إ�شطبات �جلزيرة )1( م�شلم �لعامري، 
ت�شلم  �إذ  �أهلني،  نيكوال�ص  للبطولة  �لفني  و�ملدير  حممد  �إ�شماعيل  و�ملدرب 
كاأ�ص  �لفرن�شية  �لفار�شة  وت�شلمت  �لبطولة،  كاأ�ص  �ملزروعي  �شيف  �لبطل 

�ملركز �لثاين، و�لفار�ص علي غامن جائزة �ملركز �لثالث.

 �لبطل: �للقب هدية �إىل فار�س �لعرب

 160 مل�شافة  للقدرة  كومبني  مونديال  لقب  �ملزروعي  �شيف  �لبطل  �أهدى 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لعرب  فار�ص  �إىل  كيلومرتً� 
�هلل،  رعاه  دبي،  حاكم  �لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم، 

�ل�شمو  �شاحب  دعم  مثمنًا  بالفوز،  و�عتز�زه  فخره  عن  �ملزروعي  و�أعرب 
�آل مكتوم، ومتابعته لل�شباقات يف فرن�شا وتوجيهاته  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
دعم  �لبطل  وثّمن  �لفوز.  حتقيق  يف  �الأثر  �أطيب  لها  كان  �لتي  �ل�شديدة 
وتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، 
�أثناء مر�حل �ل�شباق �ملختلفة، معربًا عن �شعادته بتحقيق هذ� �لفوز �لباهر 
�الإجناز  هذ�  �أن  �لفار�ص  و�أكد  �شموهما.  وتوجيهات  باإر�شاد�ت  فرن�شا  يف 
ي�شارك  ))نوبويل((  �جلو�د  �أن  جانب  �إىل  �أوروبا،  يف  �إليه  بالن�شبة  �الأول 

للمرة �الأوىل يف م�شافة 160 كيلومرتً� يف �أوروبا.
 

 �إ�شماعيل حممد: بروفة ملونديال �لقدرة
 

باللقب،  �لفوز  باإجناز  �لبالغة  �شعادته  عن  حممد  �إ�شماعيل  �ملدرب  �أعرب 
�الإ�شطبل  فر�شان  حققها  �لتي  �لباهرة  �الإجناز�ت  �شل�شلة  �إىل  ي�شاف  و�أنه 

وخارجيًا. حمليًا 
وتقدم �ملدرب بالتهنئة �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
�لل�ه، و�إىل �شمو  نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه 
�آل مكتوم، ويل عهد دبي، مثمنًا ح�شور  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�لفر�شان،  نفو�ص  يف  �الأثر  �أطيب  له  كان  ما  للبطولة،  ومتابعتهما  �شموهما 
و�أ�شهم يف رفع روحهم �ملعنوية. و�أ�شاف �إ�شماعيل حممد �أن �لبطولة تعترب 
�شبيهة  �أجو�ء  و�شط  جاءت  �إذ  فرن�شا،  يف  �لقدرة  ملونديال  حقيقية  بروفة 

باملونديال ومل�شاركة فر�شان 32 دولة، �إىل جانب �أف�شل �خليول يف �لعامل.

قدرة
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�لتي  �الأ�شيلة  �لعربية  للخيول  ُخ�ش�ص  �شباق  تنظيم  �ليوم  �شهد 
�الإ�شبانية  �لفار�شة  بلقبه  وتوجت  �ل�شرعة،  �شباقات  يف  ت�شارك  كانت 
وجاءت  �شاعات،   4.50.05 قدره  بزمن  �إيزكويردو�ص  د��شز  �أليخاندر� 
�لثالث  �ملركز  يف  حلت  فيما  فرب،  �شر�با�شا  نوريا  �لثاين  �ملركز  يف 

ديفجن. ميليني  �لفار�شة 

عدنان �لنعيمي: م�شاركة �إمار�تية مميزة

تقدم �ملدير �لعام لنادي �أبوظبي للفرو�شية عدنان �لنعيمي بال�شكر �إىل �شمو 
عرب  �لقدرة  ل�شباقات  �ملتو��شل  لدعمه  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ 
مهرجان �شموه �لعاملي للخيول �لعربية �الأ�شيلة، كما تقدم بال�شكر �إىل �شمو 

�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك »�أم �الإمار�ت« لدعمها ريا�شة �ملر�أة ب�شكل عام 
ب�شكل خا�ص. و�لفرو�شية 

من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ملهرجان  �لتنفيذية  �ملديرة  جمهود  �لنعيمي  وثّمن 
جمال  يف  �شو�يا،  الر�  �الأ�شيلة،  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
�ملهرجان هذ�  ينظمه  �لذي  �لثاين  �ل�شباق  يعد هذ�  �لقدرة، حيث  �شباقات 
قبل  من  �الإمار�تية  �مل�شاركة  من  �ملزيد  �لنعيمي  ومتنى  �أوروبا.  يف  �ل�شيف 
�لفر�شان يف مثل هذه �ل�شباقات، عازيًا �الن�شحابات �لكثرية لقلة �خلربة يف 
نف�شه  على  ومعتمدً�  م�شتقًا  �لفار�ص  فيها  يكون  �لتي  �الأوروبية،  �ل�شباقات 
م�شار�ت  معرفة  �إىل  حتتاج  �ل�شباقات  هذه  مثل  �أن  �إىل  م�شريً�  بالكامل، 
بالقو�نني  �ملعرفة  تتطلب  كما  �لغابات،  يف  تكون  ما  د�ئمًا  و�لتي  �ل�شباق، 

�الأوروبية. وتقدم �لنعيمي بال�شكر لرعاة �ملهرجان على دعمهم �ملتو��شل.

كاأ�س مهرجان من�شور بن ز�يد للقدرة بكينجز فور�شت

عبد�هلل �ملري بطالً ل�شباق 100 كلم وكري�شتني ووي�شكوم و�شيفة
ُتّوج الفار�س الإماراتي عبداهلل غامن املري بطاًل ل�شباق القدرة 
مهرجان  كاأ�س  لقب  على  واحدة((،  ))جنمة  كلم   100 مل�شافة 
العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
يف  ُنظم  الذي  ال�شباق،  و�شهد  ال�شاد�شة.  ن�شخته  يف  الأ�شيلة 
�شفراء  من  عدد  اإجنلرتا،  يف  تيتفورد  منطقة  يف  فور�شت  كينجز 

عبداهلل  الفار�س  وامتطى  الأوروبية.  الدول  من  بعدد  الدولة 
املري �شهوة اجلواد “رو الأليا�س” من اإ�شطبالت فزاع 3، باإ�شراف 
وتلته  �شاعات،   4.50.35 قدره  زمنًا  م�شجاًل  املري،  غامن  املدرب 
الفار�س  جاء  فيما  وي�شكوم،  كري�شتني  الفار�شة  الثاين  املركز  يف 

الثالث. املركز  الهاجري يف  القطري غامن 

قدرة

�لع�رصي �لظاهري: دعم �لقيادة 
�أ�شهم يف تطور �لفرو�شية 

�لع�شري  �ملغرب،  لدى  �الإمار�ت  �شفري  ثّمن 
�لظاهري، تطور ريا�شة �لفرو�شية، م�شيدً� بدعم 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�ص �لدولة، حفظه �هلل، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، و�شمو 
رئي�ص  نائب  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ 
و�أ�شاف  �لرئا�شة.   �شوؤون  وزير  �لوزر�ء  جمل�ص 
�أ�شهم  �لدولة  يف  و�مل�شوؤولني  �لقيادة  دعم  �أن 
�الإمار�ت  فرو�شية  ت�شهده  �لذي  �لتطور  هذ�  يف 
حاليًا.  وذكر �لظاهري »يلحظ �لتطور من �شباق 
م�شاركة  خ�شو�شًا  �جلانب،  هذ�  يف  �آخر  �إىل 
ويت�شح  و�لقدرة،  �خليول  �شباقات  يف  �لفار�شات 
ذلك جليًا يف �شباق )كينجز فور�شت( يف منطقة 
تطورت  �ملر�أة  �أن  و�أ�شاف  باإجنلرت�«.  تيتفورد 
قيادية  منا�شب  وتبو�أت  �الإمار�ت،  يف  كثريً� 
دعم  بف�شل  ذلك  وكل  �أي�شًا،  وك�شفري�ت  وز�رية 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك )�أم �الإمار�ت(.

تتويج �لفائزين بح�شور عدد من �شفر�ء �لدولة
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�لذي   )1 2400 مرت )جروب  مل�شافة  للديربي  “�أ�شرت�ليا” بطًا  �ملهر  تّوج 
بلغت قيمة جائزته مليونًا و380 �ألف جنيه �إ�شرتليني، وقاد �لفار�ص جوزيف 
طول  بفارق  دقيقة،   2.33.63 قدره  زمنًا  م�شجًا  �لبطل  �جلو�د  �أوبر�ين، 
فيما  �أتزيني،  �أندريه  �لفار�ص  بقيادة  هيل”،  “كينغ�شتون  عن  �لطول  وربع 
بقيادة  �لثالث  �ملركز  �حل�شني،  بنت  هيا  �الأمرية  ل�شمو  “روم�شد�ل”،  �حتل 
�لفار�ص ريت�شارد هيوز. و�شارك يف �ل�شباق �لعاملي 16 خيًا، من بينها ثاثة 
�ل�شابع  باملركز  وحل  �شتوري”،  “ترو  نتيجة  و�أف�شلها  جودلفني،  فريق  متثل 
�لذي  �لتو�يل  على  �لثالث  �لفوز  هذ�  ويعترب  فالون.  كري�ن  �لفار�ص  بقيادة 
يحققه �ملدرب �يد�ن �أوبر�ين، حيث نال �للقب �لعام �ملا�شي بو��شطة “رولر 
�لثالثة  للمرة  باللقب  بالفوز  �شعادته  عن  �ملدرب  و�أعرب  وورلد”.  ذ�  �ف 

�ل�شهري  �لفحل  ن�شل  من  ينحدر  �لذي  �لبطل  باملهر  م�شيدً�  �لتو�يل،  على 
جد�رته يف م�شافة �مليل ون�شف  �أثبت  �لبطل  �جلو�د  �أن  موؤكدً�  “جاليليو”، 
توجد  �أنه  �إىل  �ملدرب  �أ�شار  �ملقبلة  وجهته  وعن  بارتياح.  ك�شبها  �لتي  �مليل 
خيار�ت عدة، و�شيتم �ختيار �الأن�شب بعد �الطاع على حالة و�شحة �جلو�د 

�ل�شباق. بعد 

 “كارلو” يخطف لقب �ل�شوط �لأول

فاز “و�ت �باوت كارلو” بلقب �ل�شوط �الأول مل�شافة �مليل وربع �مليل �ملخ�ش�ص 
قدره  زمنًا  م�شجًا  فور�شن،  �لفار�ص جيمي  بقيادة  �شنو�ت،   3 للخيول عمر 

�ملهر “�أ�شرت�ليا” ينتزع �للقب

حممد بن ر��شد ي�شهد �لديربي �لإجنليزي مب�شمار �إب�شوم يف �إجنلرت�
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
اأقيم  الذي  الكال�شيكي  الإجنليزي  الديربي  �شباق  فعاليات 
�شمو  بح�شور  بريطانيا،  يف  ))اإب�شوم((  م�شمار  اأر�س  على 
دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 

ح�شر  كما  بريطانيا.  ملكة  الثانية  اإليزابيث  امللكة  وجاللة 
يف  اخليول  �شباق  مهرجانات  اأ�شهر  من  يعد  الذي  املهرجان 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واأعرقها،  العامل 
حرم  احل�شني،  بنت  هيا  الأمرية  و�شمو  املالية،  وزير  دبي  حاكم 

مكتوم. اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

�صباق

حممد بن ر��شد وحمد�ن بن حممد وحمد�ن بن ر��شد وهيا بنت �حل�شني خال �ل�شباق

حممد بن ر��شد وحمد�ن بن حممد وهيا بنت �حل�شني خال �ل�شباق

حمد�ن بن حممد يتحدث حلمد�ن بن ر��شد �ثناء �ل�شباق
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�لفار�ص  �شادو” بقيادة  “باك  عن  طولني  بفارق  وذلك  دقيقة،   2.06.82
يف  ثاين  �آل  خليفة  بن  حممد  لل�شيخ  “هيمانيو�ص”  جاء  فيما  كويللي،  توم 
خيًا،   11 �ل�شوط  يف  تناف�ص  هيوز.  ريت�شارد  �لفار�ص  بقيادة  �لثالث  �ملركز 
“و�ت �باوت كارلو” ح�شم �شر�ع  “هيمانيو�ص”، لكن  وكانت �لتوقعات نحو 

�للقب ل�شاحله بفارق مريح عن �أقرب مناف�شيه.

ً  “باليمور كا�شل” لر��شد بن دملوك و�شيفا

مركز  مكتوم،  �آل  دملوك  بن  ر��شد  لل�شيخ  كا�شل”  “باليمور  �ملهر  �حتل   
1200 مرت  مل�شافة  �شتيك�ص(  وودكوت  )�أنف�شتك  �لثاين  �ل�شوط  �لو�شيف يف 
ريت�شارد  �ملدرب  و�إ�شر�ف  مور،  ريان  �لفار�ص  بقيادة  وذلك  ))لي�شتد((، 
فاهي، فيما توج “بيثا �جلا” الإ�شطبل �ل�شقب بطًا بقيادة �لفار�ص فر�نكي 

�ملركز  يف  �يكون”  “ريد  وجاء  هانون،  ريت�شارد  �ملدرب  و�إ�شر�ف  ديتوري 
�لثالث بقيادة ريت�شارد كينغ �شكوت.

 
“�شري�س دي �يغلز” بطل “كوروني�شن كب”

ك�شب “�شري�ص دي �يغلز”، بقيادة �لفار�ص كري�شتوف �شوميلون، �لفوز بلقب 
)جروب  مرت   2400 �مليل  ون�شف  �مليل  مل�شافة  كب((  ))كوروني�شن  �شباق 
.2.34  .86 قدره  زمنًا  م�شجًا  دوبوي،  كلود  جان  �ملدرب  باإ�شر�ف   ،)1

بقيادة  عبد�هلل،  بن  خالد  لاأمري  “فلينت�شاير”  عن  طولني  بفارق  دقيقة، 
“�مبيفالنت” لعلي �شعيد باحلب  �لفار�ص ماك�شيم جيون، فيما حلت �ملهرة 

يف �ملركز �لثالث بقيادة �لفار�ص �أندريا �تزيني.

�ملهر “��شرت�ليا” بطل �لديربي �الجنليزي

�صباق
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كرنفال �لأناقة و�جلمال

�مل�شاهري وجنوم هوليوود و�ملجتمع  �أ�شكوت باهتمام  ي�شتاأثر مهرجان رويال 
من  كبري  باهتمام  يحظى  كما  و�جلمال.  و�الأناقة  باملو�شة  و�ملهتمني  �لعاملي 
�الإعام �لعاملي و�ل�شحف و�ملجات �ملتخ�ش�شة يف �شباقات �خليل. ويعترب 
�لروعة  يف  مياثله  وال  �لعامل  يف  �خليل  �شباقات  و�أرقى  �أ�شهر  من  �ملهرجان 
�لعاملي،  دبي  كاأ�ص  و�شباق  ��شرت�ليا  يف  كب  ملبورن  مهرجان  �شوى  و�الإثارة 
�ليز�بيث  للملكة  �لر�شمي  �لتو�جد  من  و�أهميته  �شهرته  �ملهرجان  ويكت�شب 

�أفر�د  وكذلك  �لكومنولث،  ودول  �ملتحدة  و�ململكة  بريطانيا  ملكة  �لثانية 
�لعامل.  �أرجاء  �مل�شوؤولني من خمتلف  �إىل جانب ح�شور كبار  �ملالكة  �الأ�شرة 
�لتو�جد  �لعامليون على  و�لفنانون  و�لتمثيل  �لغناء  �مل�شاهري وجنوم  ويحر�ص 
باآخر  �لظهور  يف  �حل�شناو�ت  تتبارى  فيما  عام،  كل  �ملهرجان  يف  و�حل�شور 
�شرعات �ملو�شة و�الأناقة. وكذلك �رتد�ء �لقبعات متعددة �الألو�ن و�الأ�شكال 
و�لت�شميمات. ويت�شمن يوم �ل�شيد�ت خال �ملهرجان �لعديد من �مل�شابقات 

�أبرزها �ختيار �شاحبة �أف�شل زي و�أجمل قبعة.

خيول �لإمار�ت تتاألق يف مهرجان �لرويال �أ�شكوت

“رزينة” لر��شد بن دملوك تتوج بلقب “كوروني�شن �شتيك�س”
مهرجان  �شباقات  يف  الظافرة  م�شريتها  الإمارت  خيول  وا�شلت 
اجنلرتا،  يف  العريق  اأ�شكوت  مب�شمار  ال�شهري  اأ�شكوت  رويال 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  الإماراتية،   الفرو�شية  اإجنازات  و�شهد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء 
بن  حمدان  ال�شيخ  و�شمو  دبي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  حممد  بن 
ال�شباق  و�شهد  املالية.  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 

�شاحب  وحرم  مكتوم،  اآل  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
هيا  الأمرية  �شمو  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
جمعة  وال�شيخ  مكتوم،  اآل  مكتوم  �شعيد  وال�شيخ  احل�شني،  بنت 
كما  مكتوم.  اآل  دملوك  بن  را�شد  وال�شيخ  مكتوم،  اآل  دملوك  بن 
واململكة  بريطانيا  ملكة  الثانية  اإليزابيث  امللكة  ال�شباق  �شهد 
من  وعدد  املالكة  الأ�شرة  واأفراد  الكومونولث  ودول  املتحدة 

الربيطانية. اخليل  �شباقات  وع�شاق  امل�شوؤولني 

�صباق

حممد بن ر��شد وحمد�ن بن حممد وهيا بنت �حل�شني خال فعاليات مهرجان رويال �أ�شكوت

موكب �مللكة �أبرز مظاهر �لرويال �أ�شكوت

�ليز�بيث  �مللكة  و�شول  موكب  �أ�شكوت،  رويال  مهرجان  مظاهر  �أبرز  ومن 
�لثانية �إىل �مل�شمار قبل �نطاقة كل �شباق يف موكب �ل�شيار�ت �لتي جترها 
لاحتفاظ  �لت�شوير  وهو�ة  للم�شورين  طيبة  فر�شة  �ملوكب  ويعد  �خليول. 

باللقطات كذكرى تظل عالقة يف �الأذهان.

خيول �لإمار�ت تو��شل تالقها

تاألقت خيول �الإمار�ت خال �ملهرجان هذ� �لعام، حيث �شجلت �لفوز يف �شتة 
ب�شباق  مكتوم  �آل  دملوك  بن  ر��شد  �أ�شو�ط �أبرزها فوز �ملهرة “رزينة” لل�شيخ 
�ل�شيخ  “م�شتجيب” و”مطلة” ل�شمو  فوز  جانب  �ىل  �شتيك�ص”  “كوروني�شن 
�آل  �آل مكتوم، و”هارتنيل” ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  حمد�ن بن ر��شد 

مكتوم، و”�يليت �آرمي” جلودلفني، و””كانوك �شي�ص” ل�شعيد �شهيل.

“�شليد باور “ يتوج  بلقب جوبيلي �شتيك�س

“دياموند  ل�شباق  بطًا  لورد�ن  ويان  �لفار�ص  بقيادة  باور”  “�شليد  توج 
�لبطوالت  �إحدى  يعترب  و�لذي  1200مرت،  مل�شافة  ط  �شتيك�ص  جوبيلي 
�دو�رد  �ملدرب  باإ�شر�ف   ”1 “جروب  �ل�شرعة  �لربيطانية و�لقارية لتحدي 
عن  �لطول  ون�شف  طول  بفارق  دقيقة   1.12.40 قدره  زمنًا  م�شجًا  ليام 
�ل�شيخ  ل�شمو  “�جلماهري”  جاء  فيما  مور  ريان  بقيادة  ديليجن�ص”  “ديو 
خيًا   14 �ل�شوط  يف  تناف�ص  �لثالث.  �ملركز  يف  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 
ح�شمه  مثريً�  �شر�عًا  �ل�شوط  و�شهد  جلودلفني.  “توحيد”  �ن�شحاب  بعد 
“ �جلماهري” يف  للمهر  �ملتاأخرة  وت�شببت �النطاقة  �للقب،  بانتز�ع  �لبطل 
�حتاله للمركز �لثالث بعد �أن بذل جمهودً� كبريً� يف �ملرحلة �الأخرية . عقب 
�الأبطال  بتتويج  بريطانيا  ملكة  �لثانية  �ليز�بيث  �مللكة  قامت  �ل�شوط  ختام 

�لفائزين بلقب �ل�شوط و�شط ت�شفيق �حل�شور.
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“رزينة” بطلة “كوروني�شن �شتيك�س”

مكتوم  �آل  دملوك  بن  ر��شد  �ل�شيخ  ل�شمو  “رزينة”  �لر�ئعة  �ملهرة  توجت 
تبلغ  و�لذي   ”1 “جروب  �مليل  �شتيك�ص” مل�شافة  “كوروني�شن  ل�شباق  بطلة 
�ليوم  فعاليات  �شمن  وذلك  ��شرتليني.  جنيه  �ألف   375 جائزته  قيمة 
�ملدرب  و�إ�شر�ف  مور  ريان  �لفار�ص  بقيادة  وذلك  للمهرجان،  �لر�بع 
�أرباع  ثاثة  بفارق  دقيقة   1.40.73 قدره  زمنا  م�شجلة  بريتني،  كايف 
�شوميلون،  كري�شتوف  �لفار�ص  باري�ص” بقيادة  �ن  توك  “لي�ص  عن  �لطول 
�ندريا  �لفار�ص  بقيادة  �لثالث  �ملركز  �شارالين”  “يورو  �حتلت  فيما 
مكتوم  �آل  دملوك  بن  ر��شد  �ل�شيخ  ت�شلم  �ل�شوط  ختام  وعقب  �تزيني. 
كايف  �ملدرب  ت�شلم  فيما  بامل�شمار  �حل�شور  ت�شفيق  و�شط  �لفوز  جائزة 

جائزتيهما. مور  ريان  و�لفار�ص  بريتني 

“هارتنيل” يفوز بلقب “كوينز فيز”

�لفوز  مكتوم  �آل  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  “هارتنيل”  �ملهر  حقق 
برب�عة ومهارة يف �شوط “كوينز فيز” مل�شافة �مليلني “3200 مرت” لي�شتد، 
وذلك بقيادة �لفار�ص جو فانينغ و�إ�شر�ف �ملدرب مارك جون�شتون، م�شجًا 
جوزيف  بقيادة  “�شين�شري”  عن  رقبة  بفارق  دقائق   3.24.73 قدره  زمنًا 

�وبرين، فيما �حتل “مرزوكو” ل�شمو �الأمرية هيا بنت �حل�شني �ملركز �لثالث 
�أبرز  �شمن  �لبطل  وكان  خيول،   10 �ل�شوط  يف  تناف�ص  بويك.  وليام  بقيادة 

�ملر�شحني للقب، وبالفعل قدم عر�شا م�شرفا مكنه من �لفوز باقتد�ر.

خيول �لإمارت تت�شدر “تري�شنتيناري �شتيك�س “

�لثاين  �ل�شوط  خال  �الأوىل  �لثاثة  �ملر�كز  �الإمار�ت  خيول  ت�شدرت  كما 
�شمن   “  3 جروب   “ �مليل  وربع  �مليل  مل�شافة   “ �شتيك�ص  “تري�شنتيناري 
�شهيل  ل�شعيد  �شي�ص”  “كانوك  �الأول  باملركز  وفاز  �لثالث،  �ليوم  فعاليات 
م�شجًا  �شتاوت  مايكل  �ل�شري  �ملدرب  و�إ�شر�ف  مور  ريان  �لفار�ص  بقيادة 
زمنًا قدره 2.05.31 دقيقة بفارق طول ون�شف �لطول عن “متكيف” ل�شمو 
و�إ�شر�ف  هاناغان  بول  �لفار�ص  بقيادة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
مكتوم يف  �آل  عبيد  بن  “بو�شتبوند” لل�شيخ حممد  فيما جاء  وليام هاج�ص، 

�ملركز �لثالث بقيادة �لفار�ص �ندريا �تزينى.

“�يليت �آرمي” بطل “كينج جورج”

�شتيك�ص” مل�شافة  “كينغ جورج  �شباق  بلقب  �آرمي” جلودلفني  “�يليت  وتوج 
بن  �شعيد  �ملدرب  و�إ�شر�ف  فالون  �لفار�ص كريين  بقيادة  �مليل  ون�شف  �مليل 

�صباق

عن  �لطول  �أرباع  ثاثة  بفارق  دقيقة   2.30.59 قدره  زمنا  م�شجًا  �شرور 
جاء “كابنت موريل” لقطر ري�شينغ  فيما  هيوز،  ريت�شارد  “وين�شري” بقيادة 
�ل�شيخ  ت�شلم  �ل�شوط  ختام  وعقب  �شبن�شر.  جيمي  بقيادة  �لثالث  باملركز 
جمعة بن دملوك �آل مكتوم جائزة �لفوز نيابة عن �ملالك، فيما ت�شلم كل من 
�ملدرب �شعيد بن �شرور و�لفار�ص كريين فالون جائزتيهما. �شارك يف �ل�شوط 
18 خيا وكانت �لتوقعات من�شبة نحو “�يليت �آرمي” �ملر�شح للفوز وبالفعل 

مل يخيب ظن �لتوقعات ونال �لفوز بعد مناف�شة �شر�شة مع طويند�شري”.

م�شتجيب« يفوز ب�شباق “جري�شي �شتيك�س”

�شوط  لقب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  “م�شتجيب”  فاز 
�لفار�ص  بقيادة  وذلك  جروب3-،  مرت   1400 مل�شافة  �شتيك�ص”  “جري�شي 
 1.24.54 بات �شمولني، و�إ�شر�ف �ملدرب ديرموت ويلد، م�شجا زمنا قدره 
بول  �لفار�ص  بقيادة  �أي�شا،  ل�شموه  �ململوك  »مو�ري«  عن  طول  بفارق  دقيقة 
بولديني” يف  “جيوفاين  فيما جاء  �ملدرب جون جو�شدن،  و��شر�ف  هانغان 
ت�شلم  �ل�شوط  ختام  عقب  �وبر�ين.  جوزيف  �لفار�ص  بقيادة  �لثالث  �ملركز 

يف  تناف�ص  �ملالك.  عن  نيابة  �لفوز  جائزة  �لعزيز  عبد  بن  ر��شد  �الأمري 
باللقب،  للفوز  �ملر�شحني  و”مو�ريط  “م�شتجيب”  وكان  خيا   23 �ل�شوط 
خيول  تاألق  ليو��شا  و�لثاين  �الأول  �ملركزين  وناال  �لتوقعات  حققا  وبالفعل 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم، حيث �شبق له �لفوز باملركزين �الأول 

و�لثاين يف �الأوك�ص �الإجنليزي عن طريق “تغرودة” و”طرف�شة”. 

“مطلة” جنمة “�شاندرينغهام “

توجت �ملهرة “مطلة” ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم بطلة ل�شباق 
بقيادة  وذلك  )لي�شتد(،  �مليل  �شتيك�ص” مل�شافة  هانديكاب  “�شاندرينغهام 
قدره  زمنا  م�شجلة  جون�شتون،  مارك  �ملدرب  و��شر�ف  هانغان  بول  �لفار�ص 
ثاين،  �آل  �شحيم  كاترين” لل�شيخ  “كوين  عن  ر�أ�ص  بفارق  دقيقة   1.37.93
بقيادة جيمي �شبن�شر. فيما جاءت “ويجان” بقيادة وليام ديفي�ص. تناف�شت 
يف �ل�شوط 24 مهرة وكانت �لتوقعات نحو “مطلة” �ملنحدرة من ن�شل �لفحل 
ختام  ويف  �لنهاية.  خط  عند  مبهارة  �لفوز  حققت  وبالفعل  “د�ن�شيلي”، 

�ل�شوط ت�شلم �الأمري ر��شد بن عبد �لعزيز جائزة �لفوز نيابة عن �ملالك.
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بلغت  �لذي  بال�شباق  �لفوز  حتقيق  من  �ملهزومة  غري  �ملهرة  متكنت 
جنيه  �ألف   525 جائزته  وبلغت  )جروب1-(،  �مليل  ون�شف  ميًا  م�شافته 
�لفوز،  �إىل  “تغرودة”  �ملهرة  هاجنان  بول  �لفار�ص  وقاد  �إ�شرتليني، 
ثاثة  بفارق  دقيقة   2.34.89 قدره  زمنًا  م�شجلة  باإ�شر�ف جون جو�شدن، 
بقيادة  �أي�شًا،  ل�شموه  “طرف�شة” �ململوكة  عن  �لطول  �أرباع  وثاثة  �أطو�ل 
جاءت  فيما  ويلد،  ديرموت  �ملدرب  وباإ�شر�ف  �شمولني،  بات  �لفار�ص 

كوماين. لوكا  �ملدرب  باإ�شر�ف  ثالثة،  “فوليوم” 
مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ت�شلم  �ل�شباق  ختام  عقب 

�لفوز. جائزة  هاجنان،  بول  و�لفار�ص  جو�شدن،  جون  و�ملدرب 

“ديومد �شتيك�س« جلودلفني بطل  “فرن�س نايف” 

مل�شافة  �شتيك�ص”  “ديومد  �شباق  لقب  جلودلفني  نايف”  “فرن�ص  خطف 
�شاريل  �ملدرب  و�إ�شر�ف  كريبي،  �آد�م  �لفار�ص  بقيادة   )3 )جروب  �مليل 
�لطول عن  وربع  بفارق طولني  1.41.71 دقيقة  �بلبي، م�شجًا زمنًا قدره 
“ويندهوك” جلودلفني  �ملهر  �حتل  فيما  مور،  ريان  بقيادة  “جر�فيك” 
�ل�شوط  يف  وتناف�ص  �شرور.  بن  �شعيد  �ملدرب  باإ�شر�ف  �لثالث،  �ملركز 
من  منطلقًا  �لفوز  من  نايف«  »فرن�ص  ومتكن  �مل�شتوى،  متقاربة  خيول   7
�ل�شوط  ختام  ويف  �الأخرية.  �ملرحلة  من  �حلا�شمة  �للحظات  يف  �خللف 

يوم �لإمار�ت يف �إب�شوم

»تغرودة” حلمد�ن بن ر��شد بطلة �لأوك�س �لإجنليزي
خطفت خيول �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم 
باإجنلرتا  العريق  اإب�شوم  م�شمار  يف  الأ�شواء  املالية،  وزير  دبي 
“تغرودة”  املهرتني  باحتالل  م�شبوق  غري  اإجنازًا  حققت   عندما 
بطولة  يف  التوايل  على  والثاين  الأول  للمركزين  و”طرف�شة” 
ال�شمو  �شاحب  ال�شباق  و�شهد  الكال�شيكي.  الإجنليزي  الأوك�س 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان 

�شمو  اأي�شًا  ال�شباق  �شهد  كما  دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  حممد  بن 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم،  نائب حاكم دبي وزير املالية، 
�شمو  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وحرم 
الأمرية هيا بنت احل�شني، و�شمو ال�شيخ حممد بن مكتوم اآل مكتوم، 
مكتوم،  اآل  دملوك  جمعة  وال�شيخ  مكتوم،  اآل  مكتوم  �شعيد  وال�شيخ 
وامل�شوؤولني  ال�شيوخ  من  وعدد  مكتوم،  اآل  دملوك  بن  را�شد  وال�شيخ 

وجمهور غفري من ع�شاق ال�شباقات الإجنليزية. 

�صباق

حمد�ن بن ر��شد يت�شلم جائزة فوز �ملهرة “تغرودة”

حممد بن ر��شد وحمد�ن بن ر��شد ي�شتمعان للفار�ص بول هاجنان

حمد�ن بن ر��شد مع �ملهرة �لبطلة “تغرودة”
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�ملالك،  عن  نيابة  �لفوز  جائزة  مكتوم  �آل  دملوك  بن  ر��شد  �ل�شيخ  ت�شلم 
جائزتيهما. كريبي  و�لفار�ص  �شاريل  �ملدرب  ت�شلم  فيما 

�لثاين  بطل �ل�شوط  “فر�ج” 

لل�شوط  �آل مكتوم، بطًا  �أحمد بن ر��شد  �ل�شيخ  ل�شمو  “فر�ج”،  تّوج �ملهر 
وربع  �مليل  مل�شافة  هانديكاب((  �إنف�شمنت  �أند  ويلث  ))�نف�شتك  �لثاين 
روجرفاريان،  �ملدرب  و�إ�شر�ف  �تزيني،  �أندريا  �لفار�ص  بقيادة  �مليل، 
عن  �لطول  ون�شف  طولني  بفارق  دقيقة   2.04.35 قدره  زمنًا  م�شجًا 
جلودلفني  برويل«  »كلون  �حتل  فيما  كوين،  جيمي  بقيادة  بايلوت”،  “�ير 
بن  �شعيد  �ملدرب  و�إ�شر�ف  فالون،  كريين  �لفار�ص  بقيادة  �لثالث  �ملركز 
�ملر�شحني  �أبرز  “فر�ج” من  وكان  12 خيًا.   �ل�شوط  وتناف�ص يف  �شرور، 
ومثري�.  غاليًا  فوزً�  منتزعًا  �لتوقعات  يخيب  مل  وبالفعل  باللقب،  للفوز 

بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �شباقات  ت�شلم عزيز مريز� مدير  �ل�شوط  ويف ختام 
�حل�شور. ت�شفيق  و�شط  �لفوز  جائزة  مكتوم  �آل  ر��شد 

 
بطل �خلتام  “�ملرجو”   

حقق �ملهر “�ملرجو”، ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد �آل مكتوم، �لفوز بجد�رة يف 
�ل�شوط �ل�شابع و�الأخري مل�شافة 1400 مرت، بقيادة �لفار�ص �لرب�زيلي �شيلف�شرت 
دي�شوز�، و�إ�شر�ف �ملدرب مارك جون�شتون، م�شجًا زمنًا قدره 1.20.77 دقيقة 
بفارق طول وثاثة �أرباع �لطول عن “كفيل” ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل 
مكتوم، بقيادة �لفار�ص بول هاجنان، و�إ�شر�ف �ملدرب روجر فاريان، فيما جاء 
“�شوزي�ص كون�شيور” يف �ملركز �لثالث، بقيادة �لفار�ص جورج �شالونري، وتناف�ص 
يف �ل�شوط 13 مهر�ً. وكان “كفيل” �ملر�شح �الأول للفوز، ولكن “�ملرجو” ح�شم 

�ل�شر�ع ونال �للقب مبهارة.
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�صباق

بني  �أ�شده  على  �لتناف�ص  وكان  قويًا،  خيول   7 فيه  �شارك  �لذي  �ل�شباق  بد�أ 
وزمام  بال�شد�رة  �لتم�شك  يف  بوي”  “فاليانت  ونحج  �مل�شاركني،  جميع 
“�شموك  ل�شالح  �شريعة  �النطاقة  وجاءت  مرت،   200 �آخر  يف  �الأمور 
�مل�شتقيم،  �إىل  �لو�شول  �ل�شباق طو�ل جمرياته حتى  ت�شدر  �لذي  هاو�ص”، 
على  بوي” لي�شيطر  “فاليانت  وظهر   ، طويًا  تدم  مل  �ل�شد�رة  هذه  ولكن 

جمريات �ل�شباق عند �لو�شول �إىل �آخر 300 مرت.

 �شباقات م�شاندة

جلائزة  �خلام�شة  �جلولة  هام�ص  على  م�شاندة  �شباقات  عدة  �أقيمت 
فوز  عن  و�أ�شفرت  �الأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لدولة  رئي�ص  �ل�شمو  �شاحب 

�شتيفان  �أبوظبي  ب�شباق  بيرت�شون  لر�ندي  مولني”  “مون�شني  �جلو�د 
جو�ئزه  �إجمايل  و�لبالغ  مرت،   1800 مل�شافة  �الأوىل  للفئة  للتكافوؤ  فو�شرت 
�لثاين  �ملركز  ذهب  فيما  �الأول،  باملركز  دوالر  مليون  ن�شف  �ملالية 
“ديربتنج”  ثالثًا  جاء  فيما  هارتون،  لولي�ص  �شارج”  تاك  “وويل  للجو�د 
لبيل  مرجان”  “مويل  �جلو�د  فاز  كما  �لبريت.  وباإ�شر�ف  لكليبون 
�شباق �الحتاد  بلقب  وبقيادة كوري النري  رومان�ص  باإ�شر�ف د�يل  كابيدوج 
�أمريكان” لرب�شتون  “فا�شي  �جلو�د  �لثاين  باملركز  جاء  فيما  للطري�ن، 
ملايك  �شوفيا”  �شد�  “فيفتي  ثالثًا  وحل  جي،  كنيث  وباإ�شر�ف  �شالبلي�ص 
�شاركت  فيما  خيول   9 بو�شرت  �شتيفان  �أبوظبي  �شوط  يف  وتناف�ص  بيجر�م. 

6 خيول يف �شوط �الحتاد.

جائزة رئي�س �لدولة مب�شمار ت�رص�شل د�ونز 

»فاليانت بوي” لطحنون بن ز�يد يحلق بلقب �جلولة �خلام�شة
كنتاكي  ولية  يف  العريق  داونز  ت�شر�شل  مب�شمار  ا�شت�شاف 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  جلائزة  اخلام�شة  اجلولة  المريكية 
مل�شافة  الأوىل،  للفئة  الأ�شيلة  العربية  للخيول  الدولة 
دولر،  األف   100 املالية  جوائزها  اإجمايل  والبالغ  مرت،   1700
بن  طحنون  ال�شيخ  ل�شمو  �شبفار”  بوي  “فاليانت  اجلواد  وتوج 
رونالد  وباإ�شراف  الوطني  الأمن  م�شت�شار  نائب  نهيان  اآل  زايد 

متكن  اأن  بعد  باللقب،  ار  جي  روكو  جوزيف  وقيادة  مارتينو 
لرو�س  تي�شت”  �شمباينج  بي  “اأر  عن  طولني  بفارق  التفوق  من 
جاء  فيما  توزي�س،  اأر  جون  وقيادة  نيل  راندي  باإ�شراف  بارك 
اآل  زايد  بن  طحنون  ال�شيخ  ل�شمو  “بروتي”  الثالث  باملركز 
زمن  يف  ال�شباق  م�شافة  قطع  من  البطل  اجلواد  ومتكن  نهيان، 

دقيقة.  1:56:42 وقدره 

تتويج �لفائزين يف �شباق كاأ�ص رئي�ص �لدولة

تتويج �لفائزين

باحتاد  �مل�شاعد  �لعام  �الأمني  �لعلي  في�شل  قام  على حده  �شوط  كل  يف ختام 
وتخلل  �شوط،  لكل  �ملحددة  �جلائزة  وت�شليمهم  �لفائزين  بتتويج  �لفرو�شية 
عزف  �لعربية  للخيول  �لدولة  رئي�ص  �ل�شمو  �شاحب  جائزة  �لتتويج  مر��شم 
�ل�شام �لوطني للدولة. وياأتي تنظيم هذه �ل�شباقات بتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة، حفظه �هلل، وبدعم �لفريق �أول 
�لقائد �الأعلى  �أبوظبي نائب  �آل نهيان، ويل عهد  �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�ل�شنو�ت �ملا�شية  تاأكيدً� للنجاحات �لتي حتققت على مدى  للقو�ت �مل�شلحة، 
لها ع�شاق من  و�أ�شبح  �نطلقت قبل ع�شرين عامًا،  �لتي  يف م�شرية �جلائزة، 
�أو من �ملاك  خال �هتمام �ل�شعوب �الأوروبية و�الأمريكية مبتابعة �شباقاتها، 
و�ملربني يف زيادة �إنتاج هذه �ل�شريحة �ملهمة من �خليول، وجت�شيدً� على حر�ص 

�شموهما باإعاء �شاأن �جلو�د �لعربي وتعزيز مكانته وقيمته �لرت�ثية.

�جلائزة يف ت�رص�شل د�ونز للمرة �لثالثة

ينظم �شباق جائزة �شاحب �ل�شمو رئي�ص �لدولة للخيول �لعربية �الأ�شيلة �حتاد 
�لفرو�شية بتوجيهات �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان، م�شت�شار 
�لعريق،  د�ونز  ت�شر�شل  مب�شمار  �الحتاد  رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  �ل�شمو  �شاحب 
للمرة  �الأ�شيلة  �لعربية  للخيول  ل�شباق  �ملخ�ش�شة  �جلائزة  ��شت�شاف  �لذي 
تاريخ  ويعود  كنتاكي  ديربي  ل�شباق  �لرئي�شي  �ملعقل  ويعد  تاريخه،  يف  �لثالثة 
�ل�شمو  �شاحب  حر�ص  �جلائزة  �شباقات  وجت�شد   .1875 �لعام  �إىل  �إقامته 
�شاأن  �إعاء  على  �هلل،  حفظه  �لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�جلو�د �لعربي وتعزيز مكانته وقيمته �لرت�ثية و�لثقافية �ملميزة ودعم �نت�شار 
�شباقاته تر�شيخًا ملكانة �الإمار�ت كمحطة عاملية ر�ئدة يف جمال �شناعة وتربية 

�خليول �لعربية و�شباقاتها. 
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ا�بـــتـــكـــار روح  مــن 
ا�داء رفــيــعــة  قــــيــــادة 

بـــاجــيــرو عــــراقــــة 

101,000

في�شل �لعلي: �جلائزة تعك�س �لوجه �حل�شاري للدولة

�لاحمدود  بالدعم  �لفرو�شية،  الحتاد  �مل�شاعد  �الأمني  �لعلي،  في�شل  �أ�شاد 
و�شباقات  عامة  ب�شفة  �لرت�ثية  �لريا�شات  جتده  �لذي  �لكبري،  و�الهتمام 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  �خل�شو�ص  وجه  على  �الأ�شيلة  �لعربية  �خليول 
�شمو  �أول  و�لفريق  �هلل”  “حفظه  �لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي،  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لذي  �مللحوظ،  �لنجاح  يف  �أ�شهم  �لدعم  هذ�  �أن  و�أو�شح  �مل�شلحة،  للقو�ت 
“�لوجود  وقال:  �ملختلفة.  حققته �جلائزة خال مر�حلها ويف كل حمطاتها 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات  ياأتي  �لعاملية  �مليادين  �أعرق  يف 
خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�ص �لدولة رئي�ص �حتاد �لفرو�شية 

باالهتمام يف كل  ت�شتاأثر  �شاأنها وجعلها  و�إعاء  �أ�شهم يف تطور �جلائزة  ما 
يف  �شت�شتمر  “�جلائزة  وقال:  خا�ص”،  ب�شكل  �أمريكا  ويف  �الأوروبية،  �لدول 
�لتطور  لعك�ص  و�أمريكا  �أوروبا  يف  �جلائزة  �شباقات  كل  الإقامة  �لنجاح  هذ� 
بن  طحنون  �ل�شيخ  ل�شمو  بالتهنئة  �لعلي  في�شل  وتوجه  للدولة«.  �حل�شاري 
�خلام�شة  �شبفار” باجلولة  بوي  “فاليانت  �جلو�د  فوز  على  نهيان  �آل  ز�يد 
جلائزة �شاحب �ل�شمو رئي�ص �لدولة للخيول �لعربية �الأ�شيلة وللمرة �لثانية 
�لدولة  رئي�ص  �ل�شمو  �شاحب  جائزة  تنظيم  �أن  �إىل  و�أ�شار  �لتو�يل.  على 
�شباق  بالتز�من مع  ت�شر�شل د�ونز  �لثالثة يف م�شمار  للمرة  �لعربية  للخيول 
حيث  للجائزة،  يح�شب  �إجنازً�  يعد  �الأوىل  للفئة  للتكافوؤ  فو�شرت  �شتيفان 

حظي �حلدث بتغطية �إعامية فاقت �لو�شف و�لتوقعات.

�صباق
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�شهد �ل�شباق �شعادة جمعة مبارك �جلنيبي �شفري �لدولة لدى �أملانيا وطالب 
�ل�شر  �أمني  �لعلي  وفي�شل  �لفرو�شية  الحتاد  �لعام  �ل�شر  �أمني  �ملهريي 
ل�شفارة  �لفرعي  �ملكتب  مدير  �ل�شميلي  خمي�ص  ويا�شر  باالحتاد  �مل�شاعد 
بتتويج  �ل�شفري جمعة �جلنيبي وطالب �ملهريي  . وقام  �الإمار�ت مبدينة بون 
مورو  للفار�ص  كبرية  فرحة  و�شط  و�لكا�ص  �لثالث  �ل�شوط  بجو�ئز  �لفائزين 
�ل�شباق  م�شافة  قاطعا  �الأول  باملركز  للظفر  “�أمريتو”  قاد  �لذي  مانديو 
“ بري��شيور  مناف�شيه  �أقرب  عن  ون�شف  طول  وبفارق  مرت،   1600 �لبالغة 
كو�شاك “ من هولند� ملالكه �ت�ص جي كوالك وجاء يف �ملركز �لثالث “ ليليج 

�ن “ ملالكه فريو دي كيه. 
�ل�  دورتها  يف  �الأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لدولة  رئي�ص  جائزة  تنظيم  ياأتي  و   
نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ترجمة   /  22  /
ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق  “حفظه �هلل” ودعم  �لدولة  رئي�ص 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو 
رئي�ص  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل  خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 

�لعربي  �أ�شهم يف عودة �خليل  للفرو�شية مما  �الإمار�ت  رئي�ص �حتاد  �لدولة 
�الأ�شيل لربيقه وتاألقه �لعاملي �لذي �أر�شى قو�عده �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ 

ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه”. 
ت�شعة خيول من فرن�شا  �لدولة مناف�شة قوية بني  رئي�ص  و�شهد �شوط بطولة   
�جتهت  �لرت�شيحات  معظم  �أن  من  �لرغم  وعلى  و�أملانيا،  و�ل�شويد  وهولند� 
خالف  “�مريتو”  �ن  �ال  كو�شاك”  “بري��شيور  �لهولندي  �حل�شان  نحو 
�الأول  �ملركز  على  قب�شته  �إحكام  من  مرت    200 �آخر  يف  �لتوقعات” وجنح 
ليرتك و�شافة �ل�شباق ل� “كو�شاك” �لذي وجد م�شاندة قوية من �جلماهري 

�لكبرية �لتي ر�شحته .

جناح كبري للجولة �لر�بعة

للخيول  �لدولة  رئي�ص  �ل�شمو  �شاحب  جائزة  من  �لر�بعة  �جلولة  حققت 
بادن  مبدينة   “ هامي  �يفز   “ م�شمار  يف  كبري�  جناحا  �الأ�شيلة  �لعربية 

جائزة رئي�س �لدولة يف �ملانيا

�جلو�د “ �مريتو” بطال للجولة �لر�بعة يف مدينة بادن بادن
رئي�س  جلائزة  الرابعة  للجولة  بطال  امريتو”   “ اجلواد  توج 
م�شمار  يف  اأقيمت  التي  الأ�شيلة  العربية  للخيول  الدولة 
ح�شور  و�شط  الأملانية  بادن  بادن  مدينة  يف   “ ايفزهامي   “

بادن  مهرجان  �شمن  اقيم  الذي  ال�شباق  وتالف  كبري،  جماهريي 
اأ�شواط.   10 للفرو�شية من  بادن 

�صباق

جمعة �جلنيبي وطالب �ملهريي يتوجان �لفائزين

�جلائزة  هذه  غياب  من  �لرغم  وعلى  �ملانيا،   يف  �ل�شياحية  �لريفية  بادن 
بف�شل  قوية  �لعودة  جاءت  “ �لعريق  هامي  “ �يفز  م�شمار  عن  �شنو�ت   3
و�ل�شباقات  �لفرو�شية  ريا�شة  وحمبي  لع�شاق  �جلماهريي  �حل�شور 
�الأملانيني  �نظار  �ألف �شخ�ص يف م�شهد لفت   12 �لعدد  �ل�شريعة حيث فاق 
�جلولة  �شباق  ومتيز   . �مل�شمار  مدير  جاكوب�ص  �ندري�ص  بح�شب  �أنف�شهم 
بادن  مدينة  يف  للفرو�شية  �الأول  �ملهرجان  �شمن  باقامته  للجائزة  �لر�بعة 
وبد�ية  مايو  �شهر  نهاية  �ملو�شم  يف  مهرجانات   3 تنظيم  يتم  حيث  بادن 
يونيو ومنت�شف �غ�شط�ص ثم يختتم �ملو�شم يف �شهر �كتوبر.  وجاء �ختيار 
يف  �لر�بعة  �جلولة  القامة  للجائزة  �ملنظمة  و�للجنة  �لفرو�شية  �حتاد 
�ملهرجان �الأول بهدف م�شاركة نخبة �خليول �جلاهزة حاليا يف �أوروبا من 
جماهريي  ح�شور  و��شتقطاب  �جلائزة  ت�شتهدفها  �لتي  �لعربية  �ل�شاالت 
�الأوروبية  �لقارة  يف  �ليها  و�شلت  �لتي  و�ملكانة  �جلائزة  حجم  ينا�شب 

20 عاما. خال �أكرث من 

�جلنيبي: �ل�شباقات تر�شخ مكانة �لإمار�ت يف �وروبا

 �أكد �شعادة �ل�شفري جمعة مبارك �جلنيبي �شعوره بتقدير خا�ص من �ل�شعب 
�الملاين لدولة �المار�ت من خال تو�جده ومتابعته ل�شباقات جائزة �شاحب 
�جلائزة  �شباقات  �ن  .وقال  �الأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لدولة  رئي�ص  �ل�شمو 
�ن  �إىل  م�شري�   .. كبري  جمهور  بجانب  كبرية  �شخ�شيات  بح�شور  حتظى 

لي�ص  �لدولة  و�شمعة  يتنا�شب متاما مع و�شع  �شباق  بعد كل  �ل�شائد  �النطباع 
يف  �ل�شباقات  هذه  يتابع  من  فكل  �لدويل  بل  �القليمي  �مل�شتوى  على  فقط 
�وروبا ترت�شخ يف ذهنه �شورة ح�شارية ر�قية عن دولة �المار�ت وهي تهتم 
حكومة  به  تتعامل  �لذي  �حل�شاري  �لوجه  ويعك�ص  �خليل  مثل  نبيل  بحيو�ن 
و�شعب �المار�ت مع �لريا�شة عموما و�شباقات �خليول ب�شكل خا�ص. و�أ�شاف 
كبرية  درجة  بلغ  �المار�تية  بالفرو�شية  �الهتمام  �شدى  �ن  �جلنيبي  �ل�شفري 
من �العجاب لدى كل دول �لعامل فال�شباقات �لكبرية �لتي تنظمها �المار�ت 
دبي  م�شامري  يف  �ل�شباقات  وخمتلف  �لعاملي  دبي  كاأ�ص  مثل  �لدولة  د�خل 
�أ�شهر  من  �المار�ت  وباتت  �الوروبيني  لدى  كبري  باهتمام  حتظى  و�بوظبي 
�لتنظيم  يف  للدولة  �لر�قي  �مل�شتوى  ذلك  على  زيادة  �ملجال  هذ�  يف  �لدول 
�الوربيني  وكل  �ل�شباقات  ميادين  و�ف�شل  �أفخم  وتوفر  �لتحتية  و�لبنية 

يعرفون م�شمار ميد�ن �ل�شهري.

�ملهريي: رغبة دولية ل�شت�شافة جولت �جلائزة

�شباق �جلولة  �أن  �لفرو�شية  �لعام الحتاد  �ل�شر  �أمني  �ملهريي  �أو�شح طالب 
تقام  كانت  �لتي  �ملا�شية  لل�شباقات  ��شتمر�ر�  يعد  بادن  بادن  يف  �لر�بعة 
ليتز�من  �أغ�شط�ص  �شهر  يف  �ملقبل  �لعام  �ل�شباق  يكون  �أن  وتوقع  �أملانيا  يف 
ثاثة  تقام  حيث  �أغ�شط�ص  �شهر  نهاية  يف  يقام  �لذي  �لثاين  �ملهرجان  مع 
يف  ثم  عام  كل  من  �لوقت  هذ�  مثل  يف  �أولها  بادن  بادن  يف  مهرجانات 
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ب�شباقات  �لعامل  �رتباط دول  و�أكد  �أكتوبر.  �لثالث يف  و�ملهرجان  �أغ�شط�ص 
�أ�شبحت  و�لرغبة  �ملناف�شة  و�أن  �لعربية  للخيول  �لدولة  رئي�ص  جائزة 
نفكر  و�أ�شاف”   . �جلائزة  جوالت  ال�شت�شافة  �لدول  خمتلف  بني  كبرية 
�لرغبة و�حلما�ص �لذي  �لعام �ملقبل يف ظل  �إ�شافة جولة جديدة  جديا يف 
�أن  متوقعا   “ عربية  دول  يف  �جلديدة  �جلوالت  تكون  �أن  ونتمنى  مل�شناه 

�إىل ع�شر جوالت . �لعام �ملقبل  ت�شل �جلوالت 
 

 جاكوب�س: �جلولة لها وقع خا�س لدى �ملالك �لوروبيني

“�يفز هامي” يف مدينة بادن بادن  و�شف �ندريا�ص جاكوب�ص مدير م�شمار 
�قامة جولة من جائزة �شاحب �ل�شمو رئي�ص �لدولة للخيول �لعربية هذ� �لعام 
للفرو�شية  �المار�ت  �حتاد  مع  كبري  تعاون  طريق  يف  بخطوة  بادن  بادن  يف 

و�للجنة �ملنظمة للجائزة . وقال جاكوب�ص �ن عودة �جلولة للم�شمار �لعريق 
يف  مثايل  موعد  حتديد  على  حتر�ص  �مل�شمار  �د�رة  جعل  بادن  بادن  يف 
بد�يات مو�شم �ل�شباقات �الوروبية .. م�شري� �إىل �ن هناك �فكار� وم�شاريع 
كثرية للتعاون يف �مل�شتقبل �لقريب مع �حتاد �المار�ت للفرو�شية �شمن هذه 
مدير  ولفت  �الوروبيني.  �خليول  ماك  لدى  خا�ص  وقع  لها  �لتي  �جلائزة 
م�شمار “�يفز هامي” �ىل �ن �جلائزة �أثرت �يجابا يف �جتاه كثري من ماك 
حم�شور�  كان  �الهتمام  �ن  حيث  �الأ�شيل  �لعربي  �خليل  القتناء  �خليول 
�النت�شار  بعد  �الآن  كثري�  �حلال  �ختلف  ولكن  حمدودة  فئة  على  �ل�شابق  يف 
�لو��شع للجائزة و�الأ�شد�ء �العامية لها ومتابعة جمهور �ل�شباقات للجوالت 
يف عدد من دول �وروبا مبينا �ن �حل�شور �جلماهريي �لكبري يف جولة بادن 

بادن جزء من جناح �جلائزة يف جميع �لدول �لتي تقام فيها.

�صباق

جمعة �جلنيبي وطالب �ملهريي وفي�شل �لعلي يف م�شمار “�يفزهامي”
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ولقب  ز�يد  بكاأ�ص  �لفوز  نالت  حيث  �شيطرتها،  �لعمانية  �خليول  وفر�شت 
“مريف”  �جلو�د  �ألفي�ص  وقادت  فاطمة،  �ل�شيخة  لبطولة  �لثامنة  �جلولة 
�إ�شماعيل  �ملدرب  باإ�شر�ف  �لعمانية،  �ل�شلطانية  للخيالة  �ململوك 
طول  بفارق  دقيقة   1.39.45 قدره  زمنًا  م�شجلة  �لفوز،  �إىل  �حلكماين، 
�لفار�شة  بقيادة  عا�شور،  حممد  لعقبة  “�شوفيا”  عن  �لطول  وربع 
نا�شر  حممد  نا�شر  لل�شيخ  “�شحيم”  �حتل  فيما  فولر،  باغي  �لربيطانية 
 14 وتناف�شت  �لثالث.  �ملركز  ب�شرى،  �ملغربية  �لفار�شة  بقيادة  �حل�شار، 
�لفار�شة  نحو  من�شبة  �لتوقعات  وكانت  �لثامنة،  �جلولة  لقب  على  فار�شة 
وبالفعل  قبل،  من  مرة   450 �لفوز  لها  �شبق  �لتي  �ألفي�ص،  جني  �لرب�زيلية 
�أن  بعد  �الأخرية،  �ملرحلة  يف  �ل�شد�رة  �إىل  قفزت  حيث  �لتوقعات  حققت 
وتتوج  برب�عة  �لنهاية  خط  نحو  �شريها  لتو��شل  بقوة  �خللف  من  �نطلقت 

باقتد�ر. للجولة  بطلة 

عبد�لرحمن  �ملتحدة  �ململكة  يف  �الإمار�ت  �شفري  تّوج  �ل�شوط  ختام  وعقب 
�شمو  ملهرجان  �لتنفيذية  و�ملديرة  �ل�شفر�ء،  من  عدد  مبر�فقة  �ملطيوعي، 

�لفائز�ت. نهيان، الر� �شو�يا،  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ من�شور 

كاأ�س ز�يد �إىل �خليالة �ل�شلطانية �لعمانية
 

بن  ز�يد  �ل�شيخ  �هلل،  باإذن  له،  �ملغفور  لكاأ�ص  �ل�شاد�شة  �جلولة  لقب  ذهب 
“جيت  �جلو�د  وتّوج  �لعمانية،  �ل�شلطانية  �خليالة  �إىل  نهيان،  �آل  �شلطان 
جو�ئزه  و�إجمايل  مرت،   2000 م�شافته  بلغت  �لذي  لل�شباق،  طاوي” بطًا 
ديفيد  �لفار�ص  �لفوز  �إىل  �جلو�د  وقاد  �إ�شرتليني.  جنيه  �ألف   70 �ملالية 
زمنًا  م�شجًا  برينارد،  فر�ن�شو�  جان  �لفرن�شي  �ملدرب  و�إ�شر�ف  مي�شو، 
لل�شيخ  “ن�شمي”  عن  �لطول  وربع  طول  بفارق  دقيقة   2.20.20 قدره 

مهرجان من�شور بن ز�يد يتاألق يف �مل�شامري �لأوروبية

�لرب�زيلية �ألفي�س تتّوج بلقب �جلولة �لثامنة لبطولة “�أم �لإمار�ت”
اجلولة  بلقب  األفي�س  جني  الربازيلية  الفار�شة  ُتّوجت 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  العامل  بطولة  �شباق  من  الثامنة 
اأقيم  الذي  مرت،   1400 مل�شافة  ))اأفهار((  لل�شيدات  مبارك 
جائزة  قيمة  وتبلغ  باإجنلرتا،  العريق  نيوبري  م�شمار  يف 

�شمن  ال�شباق  واأقيم  اإ�شرتليني،  جنيه  األف   25 اجلولة 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  من  ال�شاد�شة  الن�شخة  فعاليات 
الذي  الأ�شيلة،  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن 

�شموه. من  بتوجيهات  ينظم 

�صباق

تتويج �لفائزين بح�شور عدد من �شفر�ء �لدولة بالدول �الأوروبية

�حتلت  فيما  �أنطونيو،  بيري  �لفار�شة  بقيادة  ثاين،  �آل  خليفة  بن  عبد�هلل 
�ملثري  �ل�شباق  يف  وتناف�ص  كيلن.   �شني  بقيادة  �لثالث  �ملركز  “�شادية” 
 7 بن�شبة  وتر�شيحاته  “ن�شمي”  نحو  من�شبة  �لتوقعات  وكانت  خيًا،   12
وكان   ،1 �إىل   4 بن�شبة  �لثاين  �ملر�شح  طاوي”  “جيت  كان  فيما   ،2 �إىل 
�لتناف�ص �شاخنًا ومثريً� بينهما يف �ملرحلة �الأخرية ليح�شم �لثاين �ل�شر�ع 
تّوج  �ل�شوط  نهاية  وعقب  �ل�شاد�شة مبهارة.  �جلولة  بلقب  ويتوج  ل�شاحله، 
حيث  �الأبطال،  �شو�يا،  الر�  مبر�فقة  �ملطيوعي،  عبد�لرحمن  �ل�شفري 
جان  �ملدرب  نال  فيما  �لبطولة،  كاأ�ص  �ل�شهورزي  عبد�لرحمن  ت�شلم 

جو�ئزهما. مي�شو  ديفيد  و�لفار�ص  برينارد  فر�ن�شو� 

 �ملطيوعي: �ملهرجان يعرّف باخليول �لعربية �لأ�شيلة

�خليالة  �ملطيوعي  عبد�لرحمن  �ملتحدة  �ململكة  لدى  �لدولة  �شفري  وهناأ 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ب�شباقي  خيولها  فوز  مبنا�شبة  �لعمانية  �ل�شلطانية 
بنت مبارك لل�شيد�ت »�أفهار« وكاأ�ص �ملغفور له، باإذن �هلل، �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان للخيول �لعربية �الأ�شيلة. و�عترب �ملطيوعي �أن هذ� �لفوز 
يف  م�شيفًا  �ل�شباقات،  خمتلف  يف  ومناف�شتها  �لعمانية  �خليول  قوة  يوؤكد 
يلعب  �لفعاليات  مثل هذه  تنظيم  �أن  �ل�شباقني،  ت�شريحات �شحافية عقب 
دورً� كبريً� يف وجود هذ� �لريا�شة �ملهمة يف خمتلف دول �لعامل.  و�أو�شح 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  �أن  �ملتحدة  �ململكة  لدى  �لدولة  �شفري 

بالتعريف  كبريً�  دورً�  يلعب  ظل  �لعربية،  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد 
مكان. كل  �شاأنها يف  و�إعاء  �لعربية  باخليول 

�الإمار�ت”  “�أم  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  جهود  �ملطيوعي  وثّمن 
�لريا�شة،  ممار�شة  على  وت�شجيعها  �ملر�أة  ودعم  �لفرو�شية،  دعم  على 
�آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  قدمه  �لذي  �لدعم  �أن  معتربً� 
نهيان مّكن �خليول �لعربية من �لوجود جنبًا �إىل جنب مع �خليول �ملهجنة 

�لعاملية. �مل�شامري  كل  يف  �الأ�شيلة 

�لفار�شة �لرب�زيلية جني �ألفي�س فخورة بالفوز

تتويجها بطلة، عن �شعورها  �ألفي�ص، عقب  �لفار�شة �لرب�زيلية جني  �أعربت 
ل�شمو  �لعامل  بطولة  من  �لثامنة  �جلولة  بلقب  بالفوز  و�ل�شعادة  بالفخر 
و�لتوفيق  �أن يحالفها �حلظ  لل�شيد�ت، متمنية  بنت مبارك  �ل�شيخة فاطمة 
يف ختام �لبطولة يف �أبوظبي. وك�شفت جني عن �لتز�مها بتوجيهات �ملدرب 
�لبد�ية،  من  �ل�شد�رة  نحو  �الندفاع  وعدم  بالرتيث  �حلكماين  �شامل 
و�نتظارها حتى �ملرحلة �الأخرية. و�أو�شحت �لبطلة �أن هذ� �لفوز هو �الأول 
�لذي حتققه يف �شباقات �خليول �لعربية، حيث �شبق لها �حتال �ملركزين 
�لثاين و�لثالث يف �لرب�زيل. و�أ�شافت: ))�جلو�د “مريف” كان متوترً� يف 
بقوة  لينطلق  عليه  �ل�شيطرة  400 مرت، ومتكنت من  مل�شافة  �الأوىل  �ملرحلة 

نيوبري((. ر�ئعًا يف  فوزً�  �لنهاية، وحقق  نحو خط 
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ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات  يقام  �لذي  �ملهرجان  يت�شمن 
كاأ�ص  �شباق  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزير  �لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  �آل 
وبطولة  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  تعاىل  �هلل  باإذن  له  �ملغفور 
وكاأ�ص  “�يفهار”  لل�شيد�ت  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �لعامل 
وجائزة   ”2014 “لندن  �لعربية  للخيول  �لعاملي  و�ملوؤمتر  �شتود  �لوثبة 
للقدرة  فاطمة  �ل�شيخة  وبطولة  بهوليوود،  �الإمار�ت”  “�أم  د�ريل 
بالربتغال،  للقدرة  ليز�ري�ص  ومهرجان  “جارد�”،  �إيطاليا  يف  لل�شيد�ت 
“كومبني”،  ب�  وفرن�شا  “بر�ت�شافيا”،  �شلوفاكيا  يف  �لقدرة  و�شباق 

�ير�ص. �ملتدربني  �لفر�شان  وبطولة 

مع  بالتن�شيق  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  �ملهرجان  بتنظيم  ويقوم 
�خليل،  ل�شباق  �الإمار�ت  هيئة  مع  وبالتعاون  �لريا�شي،  �أبوظبي  جمل�ص 
�خليول  وجمعية  “�إفهار”،  �لعربية  �ل�شباق  خليول  �لدويل  و�الحتاد 
�ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  �خلارجية،  وز�رة  وبدعم  �الأ�شيلة،  �لعربية 
�لقاب�شة”  و”�ر�بتيك  �لر�شمي،  �لناقل  �الإمار�ت  وطري�ن  و�لريا�شة، 
�ل�شياحي،  و�ال�شتثمار  �لتطوير  �شركة  وبرعاية  �لر�شمي،  �ل�شريك 
�أدنيك،  للمعار�ص  �لوطنية  �أبوظبي  و�شركة  لا�شتثمار،  �أبوظبي  و�شركة 
وجلنة  �لعام،  �لن�شائي  و�الحتاد  �لعو�ين،  و�شركة  لا�شتثمار،  و�لر��شد 
�لن�شائية،  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  و�أكادميية  �ملر�أة،  ريا�شة 

مهرجان من�شور بن ز�يد �لعاملي 

“�مرييتو” يخطف لقب �جلولة �لثامنة لكاأ�س ز�يد يف هولند�
ديفارو،  لبول  العائدة  �شتد  لدوينا  “امرييتو”  اجلواد  توج 
وباإ�شراف جي ريخرت، وقيادة ماورو مانودو بطاًل للجولة الثامنة 
اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  كاأ�س  من 
من  ترو�شت  دين  فان  اآنا  البلجيكية  الفار�شة  متكنت  فيما  نهيان، 
وباإ�شراف  ميزي،  ملار�شيل  بوزل�س”  دو  “اودجي�س  اجلواد  قيادة 

العامل  مونديال  من  العا�شرة  اجلولة  لقب  اإىل  توتني  بيري  جان 
ال�شباق  حفل  يف  لل�شيدات  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو 
الن�شخة  فعاليات  �شمن  هولندا،  يف  دوندخت  مب�شمار  اأقيم  الذي 
العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ملهرجان  ال�شاد�شة 

الأ�شيلة. العربية  للخيول 

�صباق

�لفائزين تتويج 

�لدويل  و�ملعر�ص  �شتد،  �لوثبة  ومزرعة  �شعب،  نادر  و�لدكتور  وكابال، 
�أبوظبي  ونادي  للفرو�شية،  �أبوظبي  ونادي   ،2014 و�لفرو�شية  لل�شيد 
�لقرم  و�أجنحة  �لريا�شية،  �أبوظبي  وقناة  �شنرت،  و�لوثبة  لل�شقارين، 

بو�شت. وري�شنج  “جنة”،  �ل�شرقي 
ملهرجان  �لثاثي  �لتاج  لقب  على  �حلائز  “�مرييتو”  �جلو�د  فوز  جاء   
بفارق  متفوقا  خاطفة،  ب�شورة  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
دوفيلد  جيليان  وبا�شر�ف  فلور  رويرت  دي  “برينت” مل�ص  عن  طول  ن�شف 
وترالند  لاندجود  “�شميما”  ثالثة  جاءت  فيما  �و�شي،  تاج  وبقيادة 
ومتكن  هاميل،  بابت�شت  جان  وبقيادة  بو�ص  دين  فان  كارين  با�شر�ف 
دقيقة. ومتكنت   2.05.50 وقدره  زمن  �ل�شباق يف  م�شافة  قطع  �لبطل من 
بطولة  نهائي  �إىل  �لتاأهل  من  كا�شيكي  باأ�شلوب  ترو�شت  فان  �آنا  �لفار�شة 
حني  �أبوظبي،  يف  لل�شيد�ت  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  مونديال 
�جلو�د”  “عرب  �الإمار�ت  “�أم  مونديال  من  �لعا�شرة  �جلولة  لقب  نالت 
بقيادة  “بارمور”  عن  طول   1،5 بفارق  متفوقة  بوزل�ص”،  دو  �ودجي�ص 
بقيادة  “�شارتيجانو”  ثالثا  جاء  فيما  ترينر،  ناتايل  �الأمريكية  �لفار�شة 
م�شافة  قطع  من  �لبطل  ومتكن  جون�شون،  ناثايل  �ل�شويدية  �لفار�شة 

دقيقة.  2.25.20 وقدره  زمن  �ل�شباق يف 

�لفائزين تتويج 

لدي  �لدولة  �شفري  �لنقبي  حمد�ن  عبد�هلل  قام  �ل�شوط،  ختام  عقب 
مهرجان  مديرة  �شو�يا  الر�  بح�شور  �لفائزين،  بتتويج  هولند�،  مملكة 
�ل�شيد�ت  �شباقات  جلنة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
�شلطان  وعدنان  “�فهار”،  �لعربية  �خليول  ل�شباقات  �لدويل  �الحتاد  يف 
رويرت  دي  فيخ  ير�فقهم  للفرو�شية،  �أبوظبي  نادي  عام  مدير  �لنعيمي 
حممد  وعي�شى  هولند�،  يف  �لعربية  �خليول  �شباقات  ر�بطة  رئي�ص 
�شفر�ء  من  عدد  جانب  �إيل  هولند�،  يف  �ل�شفارة  ثالث  �شكرتري  �حلمادي 

�لعربية. �لدول 

�لعربية  �خليول  �أعاد  �ملهرجان  �لنقبي:  عبد�هلل 
للو�جهة من جديد

�شمو  هولند�،  مملكة  لدى  �لدولة  �شفري  �لنقبي،  حمد�ن  عبد�هلل  هناأ 
وزير  �لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ 
�لعربية  للخيول  �لعاملي  �شموه  مهرجان  جناح  على  �لرئا�شة،  �شوؤون 
�لو�قع  �أر�ص  على  حتقق  ما  و�عترب  �لتو�يل،  على  �ل�شاد�ص  للعام  �الأ�شيلة 
�لذي  �الأمر  و�لعامل،  �أوروبا  قارة  يف  �لعربية  �خليول  لدعم  كبريً�  �إجنازً� 
�شباقات  يف  �لعربية  �ملر�أة  وجود  على  ف�شًا  �لعربي،  �خليل  �نت�شار  يعزز 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ورعاية  دعم  مثمنًا  �لفرو�شية، 

رئي�شة  �الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�ص  �لعام  �لن�شائي  �الحتاد 
�أن  موؤكدً�  �الإمار�ت”،  “�أم  �ملر�أة  و�لطفولة  لاأمومة  �الأعلى  �ملجل�ص 
دوندوخت،  م�شمار  يف  �لعا�شرة  للجولة  �الإمار�ت”  “�أم  مونديال  و�شول 
م�شو�رهن  ملو��شلة  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  للفار�شات  كبريً�  د�فعًا  ميثل 
مع ريا�شة �خليول.  وقال: “وجود ��شم �الإمار�ت ورفع علم �لدولة وعزف 
عك�ص  ��شرت�تيجية  تدعم  �لعاملية،  �لفعاليات  هذه  مثل  يف  �لوطني  �لن�شيد 
�شمو  مهرجان  �أن  �شك  وال  �خلارجي،  �لعامل  يف  لاإمار�ت  �مل�شرق  �لوجه 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان جنح يف جذب و��شتقطاب ماك �خليول 
من  �ملتنقلة  �ملهرجان  جوالت  يف  للم�شاركة  �الأوروبية  �لدول  خمتلف  من 

�آخر”. �إىل  بلد 

للمهرجان ملمو�س  وجناح  تطور  �لنعيمي:  عدنان 

بال�شكر  للفرو�شية  �أبوظبي  نادي  عام  مدير  �لنعيمي  �شلطان  عدنان  تقدم 
لريا�شة  �ملتو��شل  دعمه  على  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو 
�هتمام  �شو�ء من خال  �لريا�شة  �إيجابا يف تطور  �نعك�ص  �لفرو�شية، مما 
�لر�ئع  �لتنظيمي  و�مل�شتوى  و�لفار�شات  �لفر�شان  مو�هب  وتنمية  �ملاك 
�لتطور  �أن  و�أو�شح  و��شرت�ليا.  و�مريكا  �أوروبا  يف  تقام  �لتي  للجوالت 
بال�شباقات،  و�ملهتمني  �ملنظمني  لكل  ملمو�شا  �أ�شبح  للمهرجان  و�لنجاح 
�مل�شاركة  �خليول  تتعدى  ال  كانت  �أن  بعد  �جلوالت  زيادة  متت  حيث 
ذلك  يف  مبا  �ل�شوط  يف  خيول   10 من  الأكرث  �لعدد  و�رتفع   ،6 �أو   5 فيها 
�لعامل.  دول  خمتلف  من  �لفار�شات  جذبت  �لتي  �المار�ت”  “�م  بطولة 
و�جته  �ملهرجان  هذ�  بقيمة  �شعرو�  �الأوروبيني  �أن  �شلطان  عدنان  و�أكد 
نظر�  بها،  و�الهتمام  �الأ�شيلة  �لعربية  �خليول  القتناء  منهم  �لكثريون 
و�لفر�شان  للماك  قيمة  جو�ئز  تدر  �أ�شبحت  �ملهرجان  يف  �مل�شاركة  الأن 
وحر�ص  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل�شخي  �لدعم  بف�شل 
يف  �الإمار�ت  ومكانة  ��شم  ينا�شب  مبا  �ملهرجان  تنظيم  على  �لد�ئم  �شموه 

�خلارجي.  �لعامل 

رفيع دبلوما�شي  ح�شور 

نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ملهرجان  هولند�  جولة  �شهدت 
ورمي  �ل�شفارة،  يف  ثاٍن  �شكرتري  �ل�شام�شي،  مرمي  الهاي،  مبدينة 
�ل�شود�ن  هي  عربية،  دول   5 �شفر�ء  جانب  �إىل  ثالث،  �شكرتري  �ل�شارجي 
�لنقبي  حمد�ن  �هلل  عبد  لدعوة  تلبية  وفل�شطني،  وم�شر  وتون�ص  و�الأردن 
�ملهرجان  باأجو�ء  �لعرب  �ل�شفر�ء  و��شتمتع  هولند�،  لدى  �لدولة  �شفري 
�لبعثة  �شرف  على  ع�شاء  حفل  �ل�شفري  �أقام  كما  دوندخت،  م�شمار  يف 

�مل�شاركات.  و�لفار�شات  �الإمار�تية 
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�صباق

وحفل �شباق كاأ�ص �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان مل�شافة 1500 مرت “قو�ئم” 
و�لبالغ �إجمايل جو�ئزه �ملالية 35 �ألف يورو باالإثارة و�لت�شويق يف ظل م�شاركة 

ت�شعة من �أقوى �خليول �لعربية �الأ�شيلة يف �شن �أربع �شنو�ت وما فوق.
“لبوة”  �لفر�ص  خلفه  ومن  “غازيل”  مل�شلحة  �ل�شباق  �إنطاقة  جاءت 
�لو�شول  حتى  �ملنو�ل،  هذ�  على  م�شتمر�  �حلال  وظل  “ياقوت”،  و 
 200 �آخر  �إىل  �خليول  و�شلت  حني  �مل�شتقيم  ويف  �الأخري،  �ملنعطف  �إىل 
من  �البتعاد  من  �شول”  ديل  “�ثليت  ومتكن  تزيد،  �ل�شرعة  بد�أت  مرت 
عن  �أطو�ل  �أربعة  بفارق  باللقب  بجد�رة  ليتوج  و��شحة  ب�شورة  مناف�شيه 
“غازيل«  ثالثًا  جاء  فيما  فرميان،  روبني  �لفار�شة  بقيادة  “�شارتيجانو” 

م�شافة  قطع  من  �شول”  ديل  “�ثليت  ومتكن  هيلفينبني،  �أندريا�ص  بقيادة 
1:44:00 دقيقة. �ل�شباق يف زمن وقدره 

�ثارة قوية يف �جلولة �لتا�شعة لبطولة “�أم �لإمار�ت”

�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  ل�شمو  �لعامل  �لتا�شعة من بطولة   متيزت �جلولة 
“�أم �الإمار�ت” لل�شيد�ت )�إفهار( مل�شافة 2750 مرت و�لبالغ �إجمايل جو�ئزها 
�مل�شاركات  �ملحرتفات  �لفار�شات  بني  و�لت�شويق  باالإثارة  يورو  �ألف   30 �ملالية 
و�شط ترقب من �جلمهور �لغفري �لذي �شهد �ل�شباق بالتز�من مع �ليوم �لوطني 

"�إثليت ديل �شو" بطل كاأ�س ز�يد يف �ل�شويد

�لأ�شرت�لية روبني بطلة �جلولة �لتا�شعة لبطولة “�أم �لإمار�ت”
الهولندية  ومدربته  ملالكته  �شول”  ديل  “اإثليت  اجلواد  توج   
بطاًل  لوبيز  كارلو�س  الفار�س  وبقيادة  بو�س  دين  فان  كارين 
بن  زايد  ال�شيخ  اللـه  باإذن  له  املغفور  لكاأ�س  ال�شابعة  للجولة 
فرميان  روبني  الأ�شرتالية  الفار�شة  وحققت  نهيان.  اآل  �شلطان 
التا�شعة  “علي بابا ديل �شول” لقب اجلولة  على �شهوة اجلواد 

لل�شيدات  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  مونديال  من 
�شمو  مهرجان  من  ال�شاد�شة  الن�شخة  فعاليات  �شمن  )اإفهار( 
العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ 
العا�شمة  يف  جارديت  م�شمار  على  اأقيمت  التي  الأ�شيلة 

ا�شتوكهومل. ال�شويدية 

�لفائز�ت تتويج 

�خليول  بع�ص  �نطلقت  حيث  مثريً�،  �ل�شباق  جاء  وكالعادة  �ل�شويد.  ململكة 
ب�شورة جيدة فيما مل تتمكن بع�ص �لفار�شات من �ل�شيطرة على خيولهن ب�شبب 
�خلانة �ل�شيئة �لتي �نطلقن منها، ولكن �شرعان ما تغريت هذه �لتكتيكات بعد 
ظل  فيما  مو�قعهن  بتعديل  �لفار�شات  بع�ص  قامت  حيث  �ل�شباق،  من  برهة 
�لبع�ص يناور الإيجاد موقع جيد حت�شبًا لو�شول �خليول �إىل �مل�شتقيم. و�نطلق 
400 مرت لتحقيق �لفوز �إال �أن �لفار�شة �الأ�شرت�لية روبني  �آخر  “�جلنوب” يف 
فرميان متكنت من حتقيق خطوة جبارة وبقيادة جو�دها “علي بابا ديل �شول” 
وتفوقت  50 مرت.  �آخر  �ملقدمة يف  �إىل  بو�ص  دين  فان  كارين  للمدربة  �لعائد 
�لفار�شة  “�جلنوب” بقيادة  عن  بالغة  وب�شهولة  �أطو�ل  ت�شعة  بفارق  فرميان 
�شاحب  �لثالث  �ملركز  يف  حل  فيما  ثانيًا،  جاء  �لذي  كلرن  ر��شيل  �الإجنليزية 
�لني �شميث، ومتكنت  �لكندية جانني  �لفار�شة  “نيري� رويال” بقيادة  �الأر�ص 

�لبطلة من قطع �مل�شافة يف زمن وقدره 3:23:01 دقيقة.

تتويج �لفائزين

لدى  �لدولة  �شفرية  �لقا�شمي  جناء  �ل�شيخة  قدمت  �ل�شباقات  ختام  عقب 
�آل  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  �لتنفيذية ملهرجان �شمو  �ل�شويد، و�ملديرة  مملكة 
�خليول  ل�شباقات  �لدويل  �الحتاد  يف  �ل�شيد�ت  �شباقات  جلنة  رئي�شة  نهيان 
�لعربية �الأ�شيلة الر� �شو�يا جو�ئز �لفوز �إىل �الأبطال �لفائزين، وح�شر �ل�شباق 

قن�شل �الإمار�ت يف �ل�شويد ر��شد �ل�شويدي.

 جنالء �لقا�شمي: �ملهرجان �أ�شبح حديث
�ملهتمني ب�شناعة �خليول 

�أعربت �ل�شيخة جناء �لقا�شمي �شفرية �لدولة لدى مملكة �ل�شويد عن �شعادتها 
وفخرها مبا حققته فكرة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص 
حديث  و�أ�شبح  �حلدود،  فاق  جناح  من  �لرئا�شة  �شوؤون  وزير  �لوزر�ء  جمل�ص 
�ملهتمني ب�شناعة �خليول �لعربية �الأ�شيلة. وبف�شل �لروؤية �ل�شديدة من �شموه 
كانت �نطاقة �ملهرجان �لعاملي للخيول �لعربية �لذي كان له �الأثر �لكبري يف 
�لتعريف بثقافة وتر�ث �لدولة. و�أ�شافت �ل�شيخة جناء �لقا�شمي “منذ ذلك 
�حلني خطت �خليول �لعربية �إىل �آفاق جديدة وعري�شة من �لتطور، ولت�شهم 
يف حتقيق نقلة نوعية للخيل �لعربية، حيث نظم �ملهرجان هذه �ملرة بالتز�من 
مع �ليوم �لوطني ململكة �ل�شويد، وكانت م�شاركة موفقة”. وتابعت “مهرجان 
�لو�شف،  تفوق  ر�ئعة  جناحات  حقق  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
كان من ثمارها كاأ�ص �ملغفور له باإذن �لل�ه �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 
وبطولة �لعامل ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك )�أم �الإمار�ت( رئي�شة �الحتاد 
�لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لعليا ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية رئي�شة �ملجل�ص �الأعلى 
للطفولة و�الأمومة �لذي ت�شارك فيه �لفار�شات من خمتلف �لعامل”. وو�شفت 
�شفرية �لدولة لدى مملكة �ل�شويد داللة هذ� �حلدث �جلديد ب� “�لكبرية” يف 
معانيها، و “�لعميقة” يف �أثرها، حيث ت�شع �ملر�أة على طريق جديد من طرق 

�لتفوق و�إثبات �لذ�ت”.
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على  تقام  “ و�لتي  “ بفورت�شهامي  بطولة  يف  م�شاركته  �ن  �لهاجري  وقال 
�أيام وتختتم يوم �جلمعة ب�شوط �جلائزة �لكربى مبثابة متهيد  مد�ر ثاث 
�لدولة  فر�شان  من  جمموعة  مع  �لنورماندي  يف  �لعامل  بطولة  يف  مل�شاركته 

. �لقا�شمي  بن عبد �هلل  �ل�شيخ علي  ر�أ�شهم  على 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  بال�شكر  �لهاجري  توجه 
�شموه  لدعم  �ل�شارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�ص  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 
�هلل  حفظه  دعمه  ثمر�ت  من  ثمرة  هو  �الإجناز  هذ�  �لاحمدودوقال:” 
�لتي  �لريا�شة  هذه  عر�قة  يوؤكد  هو  �الأول  باملركز  هنا  �الإمار�ت  وح�شور 

ي�شدح  عندما  بالفخر  �شعور  وهو   ، و�الأجد�د  �الأباء  �إرث  ز�لت  وال  كانت 
�ل�شام �لوطني �الإمار�تي يف �أرجاء جمهورية �أملانيا �الحتادية “. و��شاف 
للفرو�شية  �ل�شارقة  نادي  بفر�شان  �خلا�ص  �لتدريبي  �ملع�شكر  �أن  �لهاجري 

. وتنميتها  �لفر�شان  مو�هب  ثقل  �لكبري يف  �الأثر  له  و�ل�شباق 
�هلل  عبد  بال�شيخ  ممثلة  و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة  نادي  �إد�رة  �أن  وبني 
�جلو  وتهيئة  �ملع�شكر  ترتيب  يف  �لكبري  �لدور  لها  �لقا�شمي  ماجد  بن 
يتوجه  �الإمار�تي  �لفريق  �ن  �ىل  .ي�شار  �لفعالة  باملتابعة  لناجحه  �ملائم 

�لنورماندي.  بطولة  للم�شاركة  �أغ�شط�ص  �شهر  مطلع  يف  فرن�شا  �ىل 

بطولة  بفورت�شهامي  لقفز �حلو�جز

حممد �لهاجري يخطف �ملركز �لأول يف �لبطولة
 “ بطولة  يف  الأول  باملركز  الهاجري  حممد  الفار�س  حقق 
اأملانيا الحتادية على �شهوة جواده  “ يف جمهورية  بفورت�شهامي 
متفوقا  ثانية   64:51 الأ�شرع  وبالزمن  قدما�س”  “الهواجر 
ووكر،  نيكول  والكندي  كرويزر،  اأندريا�س  الأملاين  نظريه  على 

بحواجز ي�شل ارتفاعها حتى 145 �شم وبلغ عدد الدول امل�شاركة 
يف بطولة “ بفورت�شهامي “ 22 دولة من خمتلف دول العامل وهي 
التاأهل  النقاط  املانحة لتح�شيل  النجوم  الثالث  بطولة من فئة 

بفرن�شا. النورماندي  يف  الفرو�شية  لألعاب  العامل  لبطولة 

قفز احلواجز

حممد �لهاجري تاألق يف بطولة "بفورت�شهام"
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�شوط �لثارة

�خطاء  دون  من  �مل�شار  قطع  على  �ل�شوط  هذ�  يف  �لفر�شان  تناف�ص 
قوية  مناف�شة  وبعد   36 �مل�شاركني  �لفر�شان  عدد  وبلغ   �ال�شرع،  وبالزمن 
حم�شو،  �إ�شطبات  من   “ �أور�يت   “ ب�شحبة  ق�شار  مازن  �لفار�ص  �أنتزع 
نظريه  على  متفوقًا   41.98 �الأ�شرع  بالزمن  �مل�شار  قطع  �أن  بعد  �ل�شد�رة 
�ملركز  يف  حل  �لذي  �أي�شًا،  حم�شو  ��شطبات  من  زبيبي  يا�شني  �لفار�ص 
�لثاين على �شهوة جو�ده “ كونيك “ وبزمن وقدره “ 45.98 “ �أما �ملركز 
�أبو �لكام من نادي  �أن�ص  �لفار�ص حممد  �لثالث و�لر�بع فكانا من ن�شيب 
علي  خالد  للفار�ص  �خلام�ص  �ملركز  وذهب  و�ل�شباق  للفرو�شية  �ل�شارقة 
و�لفار�ص  للفرو�شية  علي  جبل  نادي  ن�شيب  من  فكان  �ل�شاد�ص  �ملركز  �أما 

�ل�شديقي. فرحان 

مناف�شة قوية يف �ل�شوط �لأول

و�شهد �ل�شوط �الأول وهو �شوط بجولة و�حدة، مناف�شة �شر�شة، وتناف�ص فيه 
�لفر�شان على قطع �مل�شار من دون �أخطاء بحو�جز ي�شل �إرتفاعها حتى 80 
دون  �مل�شار من  و�نهى منهم  فار�شًا   42 �مل�شاركني،  �لفر�شان  وبلغ عدد  �شم 
حممد   ، �لقا�شمي  حممد  �ل�شيخ  �لقا�شمي،  هيفا  �ل�شيخة  وهم:   27 �أخطاء 
�شلطان �ليحيائي، و�شايف �ملرزوقي، عمر �أمين �حلاج، عمر �ملرزوقي، عليا 
�ل�شام�شي،  مهرة   ، �إياد  �أحمد  �هلل  عبد  �ل�شام،  عبد  مريت  �ملن�شوري، 
�إيرينا بن�شينا، خالد �شعيد  �أّنا لو�شي،  �إبر�هيم �ملعا، فيفيان كريرت،  مرمي 
�شيف  �أحمد  �ملعا،  جميلة  يو�شف،  حممد  �لب�شتكي،  �هلل  عبد  �ملرزوقي، 
�لنومان، عبد �هلل �ملطرو�شي، ر�نا جوي بال، �شعيد �ملازمي، حممد جا�شم، 

عليا نا�شر،  حممد ح�شن �إ�شماعيل،  �أمين نا�شر �لعني�ص. 

مب�شاركة �أكرث من 110 فر�شان

�لق�شار ينتزع �ملركز �لأول يف بطولة �ل�شارقة �لتدريبية 
من   “ اأورايت   “ ب�شحبة  ق�شار  مازن  الفار�س  الفار�س  انتزع 
قفز  بطولة  �شمن  الثالث  ال�شوط  �شدارة  حم�شو،  ا�شطبالت 
يف  املغطاة  ال�شالة  يف   2014 ملو�شم  الثالثة  التدريبية  احلواجز 
م�شاركة  البطولة  و�شهدت  وال�شباق.  للفرو�شية  ال�شارقة  نادي 

اأت�س  و  الباهية  وا�شطبالت  بوذيب  ا�شطبالت  فر�شان  من  كبرية 
ال�شارقة  نادي  فر�شان  اإىل  اإ�شافة  الغيث  وا�شطبالت  اأكو�شرتين 
وا�شطبالت  للفرو�شية  علي  جبل  ونادي  وال�شباق  للفرو�شية 

اأبو ظبي. من  الفر�شان 

بطولة �ل�شارقة �لتدريبية �شهدت م�شاركة كبرية

قفز احلواجز

�ل�شوط �لثاين

و�حدة  بجولة  �شوط  وهو  وفار�شة،  فار�شا   38 �لثاين  �ل�شوط  يف  و�شارك 
ي�شل  وبحو�جز  �أخطاء  دون  من  �مل�شار  قطع  على  �لفر�شان  فيه  تناف�ص 
وهم:  �أخطاء  دون  من  فار�شًا   26 منهم  �أنهى  �شم،   110 حتى  �إرتفاعها 
�لنعيمي، عليا  �ل�شيخ علي  �لقا�شمي،  �ل�شيخ حممد  �لقا�شمي،  �ل�شيخ ماجد 

، �إبر�هيم  �إيهم  غنام،  و�شيم  كريرت،  فيفيان  �ملرزوقي،  �ملن�شوري، عمر 

�حلاج  �أمين  عمر  يو�شف،  حممد  نا�شر،  �أمين  حماد،  علي  كان،  �إيريانا   
�أبو  �أن�ص  حممد  �لنومان،  �شيف  �أحمد  �ملازمي،  �شعيد  �ل�شام�شي،  مهرة   ،
�إ�شماعيل،  ح�شن  حممد   ، �حلاج  �أمين  بال  �لب�شتكي،  �هلل  عبد  �لكام، 

�لعا. �إبر�هيم  ، مرمي  برمبو  عدنان 



5657 56

و�ر�شو ت�شت�شيف �لن�شخة �ل�شاد�شة �لعام �ملقبل

تو�شيات مهمة يف �ملوؤمتر �خلام�س للخيول �لعربية لندن 2014
فعاليات  لندن  الربيطانية  بالعا�شمة  جيم�س  �شانت  م�شرح  �شهد 
املوؤمتر العاملي اخلام�س خليول ال�شباق العربية، الذي اأقيم برعاية 
مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية 
املوؤمتر  افتتاح  و�شهد  مايو.   30 اإىل   28 من  الفرتة  يف  الأ�شيلة، 
لدى  الدولة  �شفري  املطيوعي  عبدالرحمن  تقدمه  مكثفًا،  ح�شورًا 
اململكة املتحدة، كما ح�شرته نورة ال�شويدي رئي�شة جلنة ريا�شة 
املوؤمتر،  افتتاح  يف  �شارك  العام.  الن�شائي  الحتاد  مديرة  املراأة 

اخليول  �شباقات  لهيئات  الدويل  الحتاد  رئي�س  البوعينني  �شامي 
ملهرجان  التنفيذي  املدير  �شوايا  ولرا  »ايفار«،  الأ�شيلة  العربية 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية، رئي�شة 
العربية  اخليول  ل�شباقات  الدويل  الحتاد  يف  ال�شباقات  جلنة 
»اأفهار«، ووفود من 32 دولة. وتوج املوؤمتر مبجموعة من التو�شيات 
واملقرتحات هدفت جميعها اإىل الرقي باخليل العربي على العموم، 

وخيول ال�شباقات على وجه اخل�شو�س.

جل�شة تربية وتوليد �خليول

�ملذيع  عليها  و�أ�شرف  �خليول،  وتوليد  تربية  حول  �الأوىل  �جلل�شة  د�رت 
حامد  �آل  حامد  �ل�شيخ  فيها  وحتدث  طوم�شون،  ديريك  �ل�شهري  �لربيطاين 
من  �لقريني  مرهون  و�شامل  �الإمار�ت،  يف  �خليول  ومنتجي  مربي  كبار  من 
بريطانيا،  من  �شميث  وبيل  �ل�شعودية،  من  �لرب�ك  وممدوح  عمان،  �شلطنة 
ومي�شيل مورجان من  �أوترمان من هولند�،  وليند�  فرن�شا،  ورينييه كوخ من 
فرن�شا.  من  دوبرو  بيري  وجان  بريطانيا،  من  النك�شرت  وريت�شارد  �أمريكا، 
باجلو�د  ترتبط  �لتي  و�لتوليد،  �لرتبية  يف  �ملعوقات  عن  �مل�شاركون  وحتدث 

�لتغذية.  ونوع  �ملحيط،  و�ملناخ  �لبيئة  �إىل  �إ�شافة  �جلينية،  و�ملوروثات 
�لنوعيات  وحت�شني  للمربني،  �لن�شائح  تقدمي  �أهمية  �إىل  �ملوؤمترون  وخل�ص 
من خال �ختيار �لفحل �جليد و�لفر�ص �جليدة و�ختيار �ل�شاالت �جليدة، 
و�ال�شتفادة من خرب�ت �الآخرين، �إىل جانب �مل�شورة، و�إيجاد �لدعم ون�شيان 
�ملا�شي باال�شتعانة باالأن�شال �ملختلفة و��شتعمال �الأ�شاليب �حلديثة، ومتابعة 
�ملربي للخيل مع �ملدرب وتركيز �جلهود، وو�شع بر�مج ملكافاأة �شغار �ملربني 
�خلرب�ت  وتقدمي  �ل�شباقات،  وزيادة  �ل�شباب  وتدريب  �ملبادر�ت  خال  من 

�إىل �لدول �لنامية يف جمال تربية �خليول �لعربية. 
 

اأخبار

�مل�شاركون خال �إحدى جل�شات �ملوؤمتر

قاعدة بيانات للخيول �لعربية

بات  �أد�رها  و�لتي  و�لتدريب  �ل�شباقات  بعنو�ن  �لثانية  �جلل�شة  �شهدت 
�لرحماين  في�شل  �ملتحدثون  قدمها  مفيدة  ومعلومات  مثمرً�  نقا�شًا  بوكلي، 
)�ل�شود�ن(،  مربوك  يا�شر  )فرن�شا(،  توتني  بيري  جان  )�الإمار�ت(، 
�أفريقيا(،  )جنوب  �أورتيل  �أرن�شت  )هولند�(،  بو�ص  دين  فان  كارين 
وحتدث  )�أملانيا(.  �شانت�شون  و�شوز�نا  عمان(،  )�شلطنة  �لها�شمي  حممد 
�الأ�شاليب  وبينو�  �لعربية،  �ل�شباقات  خليول  �لتدريب  طرق  عن  �مل�شاركون 
جيدة  معرفة  على  يكون  �أن  يجب  �ملدرب  �أن  على  و�أجمعو�  يتبعونها،  �لتي 
ممثل  مربوك،  يا�شر  وقدم  باخليل.  �ملتعلقة  �الأخرى  و�الأمور  بالتغذية 
�ل�شباقات  �نطاقة  بد�ية  تاريخية عن  نبذة  ل�شباق �خليل،  �الإمار�ت  هيئة 

�لبد�ية. معاناة  كانت  وكيف  تطورها،  وم�شرية  بالدولة، 

قانون دويل يتو�ءم مع �لت�رصيعات �ملحلية

و�جلو�نب  و�لتغذية  �لبيطرية  �ملو�شوعات  �لثالثة  �جلل�شة  تناولت   
برنانر  فيليب  �أد�ر �جلل�شة  وقد  �الأ�شيلة،  �لعربية  �ل�شباق  �لقانونية خليول 
�لعربية،  �خليول  بتوليد  �ملتعلقة  �الأمور  �ملتحدثون  وناق�ص  بريطانيا.  من 
�ملو�شوعات  �أي�شًا  بحثو�  كما  �الأجنة،  نقل  ��شتخد�م  عملية  �إىل  وتطرقو� 
وناق�شو�  �الأ�شيلة،  �لعربية  �خليول  ب�شاأن  �لدولية  باالتفاقيات  �ملتعلقة 
�الأ�شيلة.  �لعربية  �خليول  �شباقات  و�أمناط  �لتعوي�شي  �لوزن  تقدير  نظام 
و�أد�ر �جلل�شة حممد �مل�شموم من �ملغرب، وحتدث فيها �لربيك تيريي من 
و�يزيتا  لبنان  من  حبيبيان  وجري�رد  �الإمار�ت،  من  �لبادي  و�أحمد  فرن�شا 
�لواليات  من  �شموك  وكاثي  و�لكروفت،  وجر�هام  كرو�تيا،  من  �شليماجني 

فرن�شا. من  بانتان  ويفي�ص  �الأمريكية،  �ملتحدة 
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�الأ�شيلة  �لعربية  �خليول  �شباقات  تو�جه  �لتي  �مل�شكات  �ملوؤمترون  وناق�ص 
�لتطرق  �تفاقية دولية، ومت  و�شرورة و�شع معايري يتم �التفاق عليها الإقامة 
�ملو�ءمة  على  يقوم  م�شرتك  قانوين  نظام  و�شع  �أهمية  �إىل  �جلل�شة  خال 
�ل�شباق  خيول  نقل  مو�شوع  �جلل�شة  وبحثت  دولة.  الأي  �ملحلية  �لقو�نني  بني 
حقيقية  م�شكلة  �أ�شبح  �لذي  �ملو�شوع  هذ�  تعرت�ص  �لتي  و�لعقبات  �لعربية، 
�نعك�شت على  �لدول، وكذلك  �ملناف�شات بني  �مل�شاركة يف  �آثارها على  تركت 

و�لفرو�شية. �قت�شاديات �خليل 
 

دور �لتقنية �لرقمية يف نقل �أخبار �ل�شباق

يف  �لرقمية  �لتقنية  ودور  �الإعام  عن  �ملوؤمتر  من  �لر�بعة  �جلل�شة  د�رت 
�جلل�شة  يف  وحتدث  مثمرً�.  ونقا�شًا  كبريً�  �هتمامًا  ونالت  �ل�شباقات،  نقل 
مدير قناة ))دبي ري�شينغ((، دروي�ص حممد، موؤكدً� حر�ص �لقناة على بث 
�إىل  �الأو�شط،  �ل�شرق  �أنحاء  جميع  يف  �لعربي  للم�شاهد  دبي  من  �ل�شباقات 
جانب نقل �ل�شباقات �لكربى من �أمريكا و�أوروبا و�ليابان و�أ�شرت�ليا. و�أ�شار 
مدير قناة ))دبي ري�شينغ(( �إىل �أن نقل �ل�شباقات �لعاملية لل�شرق �الأو�شط 
�مل�شاركني يف �جلل�شة على  و�ن�شب حديث  ترخي�ص.  يتطلب �حل�شول على 
�ل�شباق  �أخبار  نقل  يف  �الجتماعي  �لتو��شل  ومو�قع  �لرقمية  �لتقنية  دور 
�لعربية  �خليول  ل�شباقات  �لدويل  لاحتاد  �لعام  �الأمني  وحتدث  ونتائجه. 
)�إيفار(، �ل�شويدي مات�ص جينبريج، عن م�شوؤولية �لرتويج و��شتخد�م بع�ص 

�لفعاليات لدعم �ل�شباقات كاإقامتها يف حديقة �شتوكهومل.

تاأثري نق�س �لوزن و�لآثار �جلانبية �لتي يعانيها �لفر�شان

بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مببادرة  )ليفربول(  موري�ص  جون  جامعة  قدمت 
�آل نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، يف �جلل�شة  ز�يد 
�خلام�شة من فعاليات �ليوم �لثاين للموؤمتر �لعاملي ل�شباقات �خليول �لعربية، 
و�الآثار  �لوزن  نق�ص  وتاأثري  بالفر�شان  يتعلق  جدً�  مهمًا  مو�شوعًا  �أثار  بحثًا 
�جلانبية �لتي يعانونها. و��شتعر�ص جمموعة من �أطباء جامعة ليفربول م�شرية 
نظام  يف  يتبعونها  كانو�  �لتي  �خلاطئة  �الأ�شاليب  من  ومعاناتهم  �لفر�شان 
و�جلاكوزي،  �ل�شاونا  بو��شطة  �لتعرق  �إىل  و�للجوء  �لوزن،  لتخفي�ص  �حلمية 
و�المتناع عن �لغذ�ء و�شرب �ملياه، و�حلالة �لنف�شية و�ل�شغوط �لتي يتعر�شون 
لها وعدم وجود �لتثقيف �ل�شحي للو�شول �إىل �لوزن �ملنا�شب، وهو ما يوؤدي 
و�شارك  كابويل،  غاري  �جلل�شة  و�أد�ر  �لفار�ص.  �نتحار  �إىل  �الأحيان  بع�ص  يف 
�إىل  �لدر��شة  وتطرقت  ليفربول.  يف  موري�ص  جون  جامعة  �أطباء  �لنقا�ص  يف 
وكثافة  �لقوة  يوؤثر يف  ما  فيه،  نق�ص  فيتامني )د( جر�ء  �إىل  �لفار�ص  �فتقار 
بع�ص  باتخاذ  �لدر��شة  وجهت  وعليه  �له�شا�شة،  �إىل  ت�شل  قد  �لتي  �لعظام 
�أد�ء  يف  توؤثر  وكلها  و�الكتئاب  �ل�شيئة  و�حلالة  باملز�ج  تتعلق  �لتي  �الإجر�ء�ت 
و�لقيام  �أ�شابيع  �شتة  فار�شًا يف فرتة   17 لنحو  �الختبار�ت  و�أجريت  �لفار�ص. 
بفح�ص قوة �لفر�شان، وخل�شت �لدر��شة �إىل و�شع برنامج تغذية يحافظ على 
�إد�رة وزن �لفار�ص، و�ال�شتفادة من �لتثقيف �ل�شحي و�لتحكم يف �لوزن ليبدو 
�أكرث لياقة، ولزيادة م�شتوى �لقوة يف �الأرجل، و�للجوء �إىل بع�ص �لتمارين دون 

�عتماد �الأ�شاليب �لقدمية �خلاطئة.

�ملر�أة يف �ل�شباقات

اأخبار

 
�ل�شباقات((،  يف  ))�ملر�أة  للموؤمتر  �ل�شاد�شة  �جلل�شة  عنو�ن  كان 
ديني�ص  �لنقا�ص  يف  و�شارك  �أ�شرت�ليا.  من  �شو  فيكتوريا  �جلل�شة  و�أد�رت 
�لدكتورة  �لبحرين،  من  �لعو�شي  لوؤة  لوؤ �ملتحدة،  �لواليات  من  كولت 
من  �أوليفر  �شار�  �أملانيا،  من  د�فرييو  مانويا  م�شر،  من  بدر�ن  ودودة 
�لواليات  من  و��شرمان  جيني  �أيرلند�،  من  ليهي  �شوز�ن  بريطانيا، 
عن  �جلل�شة  يف  �مل�شاركات  وحتدثت  لبنان.   من  �شو�يا  والر�  �ملتحدة، 
�لد�فع  �أن  و�أكدن  و�شباقاتها،  �الأ�شيلة  �لعربية  �خليول  مع  جتاربهن 
�لكبري  �لدور  �إىل  و�أ�شرن  �خليول.  حب  هو  �ملجال  هذ�  لولوج  �الأ�شا�شي 
�لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  يقدمه  �لذي 
�ل�شيخة  �شمو  تقدمه  �لذي  �لكبري  و�لدعم  �الأ�شيلة،  �لعربية  للخيول 
من  يعد  و�لذي  �ملر�أة،  لريا�شة  �الإمار�ت(  )�أم  مبارك  بنت  فاطمة 
باالحرت�م. و�ل�شعور  �لثقة  ومتليكها  �ملجتمع  يف  لتمكينها  �ملهمة  �لو�شائل 

 تفاوؤل بامل�شتقبل

و�لرتويج  ))�مل�شتقبل  �ملوؤمتر  ختام  يف  �ل�شابعة  �جلل�شة  �شهدت 
�لهاجري،  مبارك  غامن  و�أد�رها  ومثمرً�،  هادفًا  نقا�شًا  و�لت�شويق(( 
�ليبهوين،  �ل�شرقي، مطر  �شرور  بن  �ل�شيخ حمد�ن  من:  كل  فيها  وحتدث 
بطر�ص  بطر�ص  )�الإمار�ت(،  �شو�يا  الر�  �لنابودة،  خالد  �لفهيم،  �أحمد 
وجيني  )�أمريكا(،  فازكويز  �شام  )م�شر(،  �لر�زق  �أحمد  )فرن�شا(، 
�مل�شرق  بامل�شتقبل  تفاوؤلهم  عن  �ملتحدثون  و�أعرب  )بريطانيا(.  هاني�ص 
عرب  �ملهرجان  حققه  �لذي  �لنجاح  بف�شل  �لعربية  �خليول  ل�شباقات 
))�شركة  �ل�شرقي  �شرور  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  و�أعرب  �ملا�شية.  �ل�شنو�ت 
�ل�شيخ  �شمو  ملهرجان  �لرتويج  يف  �شعادته  عن  لا�شتثمار((  �أبوظبي 
�إرث �الإمار�ت �حل�شاري  �آل نهيان، و�أن ذلك يعود �إىل  من�شور بن ز�يد 

لل�شنو�ت  �متد�دً�  �شيتو��شل  دعمهم  �أن  موؤكدً�  �لعربية،  للخيول  وحبهم 
�مل�شهود. جناحه  بعد  �ملا�شية 

تكرمي �شيوف �ملهرجان

نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ملهرجان  �ملنظمة  �للجنة  كّرمت   
�أعمال  يف  و�مل�شاركني  �ملهرجان،  �شيوف  �الأ�شيلة،  �لعربية  للخيول  �لعاملي 
�لعا�شمة  يف  �أعماله  �ختتم  �لذي  �لعربي  �ل�شباق  خليول  �خلام�ص  �ملوؤمتر 

لندن. �لربيطانية 
�الإمار�ت،  �شفر�ء  من  عدد  هول  غيلد  يف  نظم  �لذي  �حلفل  وح�شر 
�ملطيوعي،  عبد�لرحمن  �ملتحدة  �ململكة  لدى  �لدولة  �شفري  يتقدمهم 
)بولند�(،  رحمة  �آل  مريز�  عا�شم  )�ل�شويد(،  �لقا�شمي  جناء  �ل�شيخة 
نا�شر  عبد�لعزيز  �الحتادية(،  �أملانيا  )جمهورية  �جلنيبي  مبارك  جمعة 
نا�شر  �شقر  )�إ�شبانيا(،  �لعتيبة  عبد�هلل  ح�شة  د.  )�إيطاليا(،  �ل�شام�شي 
حامد  �شليمان  )�ملغرب(،  �لظاهري  �شعيد  �لع�شري  )�لربتغال(،  �لري�شي 
وز�رة  وممثل  )هولند�(،  �لنقبي  حمد�ن  عبد�هلل  )بلجيكا(،  �ملزروعي 

�لعو�شي. عبد�لرحيم  د.  �خلارجية 

و�ر�شو حتت�شن �لن�شخة �ل�شاد�شة 2015
 

مت  حيث  �الأ�شيلة،  �لعربية  للخيول  �لعاملي  �ملوؤمتر  علم  ت�شليم  �حلفل  �شهد 
  .2015 �لك�شف عن تنظيم �لن�شخة �ل�شاد�شة من �ملوؤمتر يف و�ر�شو ببولند� 
من  �ملوؤمتر  علم  رحمة،  �آل  عا�شم مريز�  بولند�،  لدى  �لدولة  �شفري  وت�شلم 
�إىل  �إ�شارة  يف  �ملطيوعي،  عبد�لرحمن  �ملتحدة  �ململكة  لدى  �لدولة  �شفري 

بولند�. �إىل  �ملتحدة  �ململكة  �لعاملي من  و�حلدث  �لر�ية  �نتقال 

�ملوؤمتر �شهد ح�شورً� كثيفًا
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بولو

بطولة �حلبتور رويال ويند�شور للبولو

�مللكة �ليز�بيث وخلف �حلبتور يتوجان فريق فور كو�رترز بالكاأ�س
رجل  بح�شور  بريطانيا  ملكة  الثانية،  اليزابيث  امللكة  توجت 
التجارية،  احلبتور  جمموعة  رئي�س  احلبتور  خلف  الأعمال 
 ،2014 للبولو  وند�شور  رويال  احلبتور  بكاأ�س  كوارترز  فور  فريق 
املباراة  يف   6-3 بنتيجة  دوجز  ماد  فريق  على  فوزه  بعد  وذلك 
للبولو.  امللكي  جاردز  نادي  ملعب  على  اأقيمت  التي  اخلتامية 

برعاية  اأ�شابيع   3 مدى  على  ا�شتمرت  التي  البطولة  واأقيمت 
العام  هذا  مناف�شات  يف  و�شارك  احلبتور،  جمموعة  وم�شاركة 
الأرجنتينيني  الالعبني  اأمهر  من  النخبة  ميثلون  فريقا   18
اأ�شحاب  املواطنني  الالعبني  من  عدد  جانب  اىل  والربيطانيني، 

الواعدين. اخلربة واملوهوبني 

على  �ل�شيطرة  من  و�لربتقالية  �ل�شود�ء  �لقم�شان  ��شحاب  ��شتطاع 
ورفاقه  فول  �الن  بها  دخل  �لتي  �لكبرية  �لثقة  من  �لرغم  على  �ملبار�ة 
خال  للهزمية  يتعر�شو�  مل  باعتبارهم  �ملبار�ة  �ىل  دوجز  ماد  فريق  يف 
على  �ملبار�ة  �ثناء  كبرية  �شعوبات  و�جهو�  ولكن  �لتاهيلية،  �لت�شفيات 
�ليخاندرو�  �لاعب  م�شاركة  من  �لرغم  على  �ل�شابقة،  مبارياتهم  خاف 
جول(، لكن و�شول �لفريق �ىل نهائي كاأ�ص �حلبتور ويند�شور  ��شرت�د� )8 
�ملو�شم  بطوالت  �أكرب  من  �لبطولة  �أن  باإعتبار  للفريق  كبريً�  مك�شبًا  يعد 
�لفرق.  �أف�شل  من   18 مب�شاركة  جول(   15( ت�شنيف  وحتمل  بريطانيا  يف 
بر�ديل  �ل�شاب  �فريقي  �جلنوب  �لاعب  منازع  بدون  �ملبار�ة  نال جنومية 
من  مكنته  كو�رترز،  فور  فريق  يف  مميزة  م�شتويات  قدم  و�لذي  ماليت 
�حلبتور  وخلف  �ليز�بيث  �مللكة  من  ت�شلم  كما  العب  �أف�شل  بجائزة  �لفوز 
“تايفون”  �جلو�د  نالها  �لتي  �لبطولة  يف  خيل  الأف�شل  �حلبتور  جائزة 

خال  بر�ديل  �لاعب  �متطاه  و�لذي  �شنو�ت،   7 �لعمر  من  يبلغ  �لذي 
�الأ�شو�ط �الخرية من �ملبار�ة. بد�أ �ليوم مببار�ة حتدي �حلبتور مب�شاركة 
فريق  وفاز  �حلدث،  هذ�  رعاة  �حلبتور  �آل  ميثلون  �لاعبني  من  جمموعة 
بينهو  نورمان  ماتيا�ص  على   تغلب  �ن  بعد  �ملبار�ة  بهذه  �حلبتور  حممد 
للبطولة  �لنهائية  �ملبار�ة  �أقيمت  �ملبار�ة  هذ�  وعقب   ،4  –  5 بنتيجة 
جونثان  بقيادة  �يجلز  باك  فريق  بلقبها  وتوج  مونتباتن،  كاأ�ص  �لفرعية 
ماكارثي،  كلينتون  بقيادة  �شي  �ميلور  فريق  على  تغلبه  بعد  فورد  مونرو 
�ليوم �خلتامي على عرو�ص متميزة متثل جانبا مهما من �لرت�ث  و��شتمل 
ملكة  حر�شت  وقد  �خليول،  جترها  �لتي  �لعربات  وهي  �لربيطانيني  لدى 
�مللعب  �أر�ص  �ىل  �لنزول  على  �حل�شور  وجمهور  �دنرب�  ودوق  بريطانيا 
و�لتحدث  �لفلكلوري  �لعر�ص  هذ�  يف  و�مل�شاركات  �مل�شاركني  وم�شافحة 

جميعًا. �شدورهم  زينت  �أو�شحة  منحو�  كما  معهم 

�مللكة �ليز�بيث �لثانية تتوج حممد �حلبتور بح�شور خلف �حلبتور
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Arber receives The Cup from HM The Queen
Four Quarters wins Al Habtoor Royal Windsor

HM The Queen, accompanied by 
Mr Khalaf Al Habtoor, presented 
Simon Arber with the Al Habtoor 
Royal Windsor Cup after his 
Four Quarters Orange defeated 
Mad Dogs 6-3 on Guards Polo 
Club’s famous Queen’s Ground. 
The black and orange shirts 
dominated the game and never 
looked threatened by their 
opponents, Alan Fall’s Mad 
Dogs. They came to this final 
unbeaten, but struggled to find 
their form of previous matches, 
despite fielding the eight-
goal skills of Alejandro Novillo 
Astrada. However just reaching 
this year’s final was impressive 
enough as the Al Habtoor Royal 
Windsor Cup is the UK’s leading 
15-goal tournament and 18 top-
class teams entered this year’s 
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competition. Such a strong 
entry ensured that these 
two teams had already 
played five tough matches in 
order to reach this final. 

The star of the show was 
undoubtedly the young 
South African Bradley 
Mallett who produced a 
brilliant performance for 
Four Quarters Orange and 
was rewarded with the Most 
Valuable Player Award. He 
also stepped up to receive 
the Al Habtoor Best Playing 
Pony Award from HM The 
Queen and Mr Khalaf Al 
Habtoor for Typhoon, a 
seven-year-old pony owned 
by Christopher Hanbury, but 
played by Bradley in both 
the third and sixth chukkas.    
The day started with the Al 
Habtoor Challenge match, 
featuring several members 
of this tournament sponsor’s 
family. Mohammed Al 
Habtoor’s team, Habtoor 
Polo, won the day, defeating 
Matthias Norman’s 
Penihue Polo 5-4. This 
game was followed by the 
Mountbatten Cup match - 
the subsidiary of the Royal 
Windsor Tournament - and 
honours went to Jonathan 
Munro Ford’s Black Eagles. 
They had an impressive 11-3 
over Clinton McCarthy’s 
Emlor C.  The day concluded 
with a wonderful carriage 
driving display by the British 
Driving Society. Her Majesty 
and Guards Polo Club’s 
President, HRH The Duke 
of Edinburgh, joined the 
Royal Box guests on the 
lower terrace to watch this 
magnificent display and then 
presented rosettes to all the 
class champions.

Polo
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Anantara Hotels, Resorts and Spas is announcing 
the 2014 dates for the highly popular King’s Cup 
Elephant Polo Tournament. This year’s event 
will move from its original home of Hua Hin to 
the Thai capital of Bangkok from August 28th 
– 31st and promises to have more nail-biting 
action both on and off the field.

The annual tournament, now in its thirteenth 
year, has become one of the biggest charitable 
events in SE Asia. Last year’s event which 
had 16 teams encompassing over 50 players, 
including Thai supermodels, professional horse 
polo players, the New Zealand All-Blacks rugby 
team and Thailand’s famous transgender cabaret 
team Miss Tiffany’s was a far cry from the small 
two teamed event back when it started in 2001. 
Over $US750,000 has been raised and donated 
to projects that better the lives of Thailand’s wild 
and domesticated elephant population.

Fundraising from last year’s event has been 
donated to a number of projects in Thailand 
including supporting research and clinics using 
elephants in therapy sessions for children living 
with autism; building the first elephant hospital 
in Krabi in the southern part of Thailand and 
donating a gantry to help lame elephants stand to 
the Thai Elephant Conservation Centre (TECC).

Other projects include planting 4,000 trees to 
create elephant corridors in Kui Buri to help 

Anantara’s King’s Cup Elephant Polo Moves to Bangkok

avoid elephant/farmer conflicts; funding the roll 
out of children’s educational programs with the 
Thai Ministry to teach them the importance of 
conservation and protection of wild elephants 
in Thailand, and funding workshops showing 
traditional elephant trainers and camp owners 
the benefits of Positive Reinforcement Training 
for domesticated elephants.

A total of 50 street elephants will take part 
in this year’s tournament, during which they 
are well fed, provided with a native forest 
environment, and receive essential vitamin 
supplements, full veterinary checks and care 
for the duration of the event. Street life and 
‘unemployment’ can be tough for an elephant, 
walking through crowded tourist areas and busy 
roads for ten hours a night, forced to rest during 
the day on small green spaces within the cities, 
often without shade and water. The King’s Cup 
schedule is deliberately designed to give these 
elephants rest and relaxation on a scale they are 
never afforded in their ‘normal’ lives.

Due to the popularity of the tournament the 
event will move from the Royal seaside town 
of Hua Hin to the Siam Polo Park at VR Sports 
Club in Bangkok. The four day festival will have 
something for everyone including an impressive 
opening parade, Children’s Day, Ladies Day and 
wide a range of fun elephant related activities 
for the whole family.

Audi wins Hall of Fame Cup on last second goal by Grant Ganzi

In a back-and-forth game that saw the score tied 
on six occasions, fifteen-year-old Grant Ganzi 
scored the winning goal for Audi (Grant Ganzi, 
Gonzalo Del Tour, Gonzalito Pieres and Rodrigo 
Andrade) in the last second of play in the final of 
the 2014 Hall of Fame Cup at the International 
Polo Club to defeat Flight Options (Marc Ganzi, 
Nic Roldan, Eduardo Astrada and Alejandro 
Astrada), 9-8.

Audi received one goal by handicap from the 26-
goal Flight Options team and quickly added to it.  
Grant Ganzi scored the first goal from the field 
as Audi took the early 2-0 lead.  Marc Ganzi kept 
flight Options from getting shut out as he rifled 
the ball through the Audi goalposts for the final 
goal of the chukker, 2-1.

Ten-goaler Gonzalito Pieres gave Audi the 3-2 
lead with his first score of the game, at 5:38.  
Two minutes later Nic Roldan blasted a shot 
through the goal posts from over 100-yards out, 
3-3.  Marc Ganzi’s second goal of the match had 
Flight Options back on top, 4-3 with just over a 
minute to play in the period.  Grant Ganzi kept 
it all even at 4-4 with a scoring shot with just 
seventeen seconds left in the chukker.  The 
second period ended in a 4-4 deadlock.

Goals from Gonzalo Del Tour and Grant Ganzi 
(penalty conversion) had Audi on top, 6-4, but 
Flight Options fought their way back in on the 

strength of a pair of goals from Alejandro Astrada 
and Marc Ganzi (penalty shot), 6-6. Goals were 
scarce in the fourth chukker with Roldan scoring 
his second goal of the game at 6:04.  Audi was 
unable to break through the Flight Options 
defenses, and left the field trailing, 7-6.

The defenses continued to shine in the fifth 
period, with Gonzalito Peres and Grant Ganzi 
(penalty conversion) each scoring a goal to put 
Audi in front, 8-7. Alejandro Astrada tied the 
game once again in the sixth on a well-executed 
goal with 6:51 left in the chukker.  The two teams 
struggled for control of the ball late in the game 
with each team getting scoring opportunities, 
but no one able to convert.  In a final run down 
the field Grant Ganzi carried the ball down to the 
Flight Options goal and scored the game winner 
as the final horn sounded.

Grant Ganzi led all scoring with five goals (two 
on penalty conversions).  Pieres scored twice 
and Del Tour added a goal in the third.  Audi 
also received one goal by handicap.  Marc Ganzi 
scored four times for Flight Options (0ne goal 
by penalty).  Roldan and Alejandro Astrada each 
scored twice in the loss.

Audi’s Gonzalo Del Tour was named MVP 
while Grant Ganzi’s ATM received Best 
Playing Pony honors.

Polo
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score at 9-9.  An Alegria foul resulted in a penalty 
that allowed Caset convert from 60-yards out for 
a 10-9 Valiente lead.

Alegria continued to press the attack from the 
ensuing throw-in had moved the ball down into 
the Valiente end of the field.  A melee in front 
of the goal allowed Zavaleta an opportunity and 
he drove the ball through the goalposts to end 
regulation play all even at 10-10.

After a brief intermission both teams returned to 
the field for the sudden-death overtime period.  
Both Alegria and Valiente had opportunities to 
score in the early going, with a Valiente foul 
putting Ulloa on the penalty line some 60-yards 
out from the goal for a penalty shot 24 seconds 

into the overtime period.  The shot went wide, 
and Valiente tried to regroup and create some 
momentum.  Three minutes later Valiente fouled 
along the boards in their own end of the field and 
Alegria was awarded another penalty attempt, 
this one from 40-yards out.  Ulloa made good 
on this attempt and Alegria celebrated the 11-10 
Maserati US Open Championship.  

Caset scored five of his game-high six goals on 
penalty shots.  Torres added three goals and 
Nero scored once for Valiente.  Ulloa scored 
five times (four on penalty shots).  Mannix and 
Aguerre each scored twice with Zavaleta adding 
a goal for the win. Zavaleta was awarded the 
MVP award while Ulloa’s Mia received Best 
Playing Pony honors.

Alegria wins Maserati US Open in OT, 11-10

Six-and-a-half chukkers of all-out polo were 
punctuated by a penalty call that sent Alegria’s 
Hilario Ulloa to the 40-yard penalty line where he 
converted the shot for an 11-10 overtime win 
over Valiente (Bob Jornayvaz, Santi Torres, Sapo 
Caset and Juan Martin Nero).

Alegria (Julian Mannix, Hilario Ulloa, Mariano 
Aguerre and Clemente Zavaleta) scored first 
on a shot from the field for the 1-0 lead just 35 
seconds into the opening chukker.  Santi Torres 
responded with consecutive goals from the field 
at 5:03 and 3:09.  Juan Martin Nero made it 3-1 
with the closing goal of the chukker.

Alegria got right back into the game in the 
second.  A stellar defensive effort that shutout 
Valiente was supported by goals from Hilario 
Ulloa and Julian Mannix.  After two chukkers it 
was all even at 3-3.

Valiente demonstrated their defensive prowess 
in the third as they blanked Alegria while adding 
a gal on a three foot penalty shot (Penalty 2, 
from the spot of the infraction) from Caset.  After 
three chukkers of play, Valiente left the field at 

the end of the first half with a narrow 4-3 edge.

Ulloa and Caset swapped penalty shots to open 
the fourth period.  Ulloa tied it up at 4-4 with a 30-
yard penalty conversion.  Caset answered back 
by scoring on a 40-yard penalty shot, 5-4, but the 
rest of the chukker belonged to Alegria.  Ulloa 
scored on three consecutive 30-yard penalty 
shots as Alegria moved in front of Valiente by 
two goals, 7-5.

Caset cut the Alegria lead to a single goal, 7-6, 
with a 60-yard penalty conversion at 6:19 of the 
fifth.  Three minutes later Alegria team captain 
Julian Mannix took back the two goals lead with 
his second goal on the day, 8-6.  Caset cut the 
lead back to a single goal on a penalty shot with 
just 44 seconds on the clock.   After five periods 
of play, Alegria was on top, 8-7.

Torres scored in the opening 30 seconds of the 
sixth for an 8-8 tie.  With just under five minutes 
left in regulation play, Caset hit the ball downfield 
to himself, and carried it in for a 9-8 lead.  Mannix 
raced down the field with the ball but left it on the 
doorstep where Aguerre converted to even the 

Polo
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Zacara (Facundo Pieres, Lyndon Lea, Gonzalo 
Deltour and Matt Perry) made it two in a row 
as they overpowered Talandracas (Edouard 
Carmignac, Juan Martin Nero, Polito Pieres and 
Santiago Stirling) 10-7 to win the 2014 Cartier 
Queens Cup at the Guards Polo Club.

Facundo Pieres wasted little time in announcing 
his presence, scoring the opening goal of the 
match in first chukker play.  Cousin Polito Pieres 
responded for Talandracas with consecutive 
goals to close out the chukker with a 2-1 
advantage.

Facundo took control of the game in the second.  
Two goals from the field from the talented 
10-goaler went unanswered as Zacara rode out 
to a 3-2 lead.

Talandracas tried to get back into the game in 
the third, but Zacara wasn’t having any of it.  
Facundo Pieres scored two more goals while 
Talandracas couldn’t shake the Zacara defenders 
and fell behind by four goals, 6-2, at the end of 
the first half.

Facundo Pieres scored again in the fourth, 7-2, 
before Talandracas finally got on track. Two 
Talandracas scores cut the Zacara lead to a 

Facundo Pieres shines as Zacara wins Queens Cup again

manageable three goals, 7-4, at the end of the 
chukker. Two more Zacara goals in the fifth, the 
first on a spectacular nearside backhander by 
Facundo Pieres, had Talandracas trailing by five 
goals, 9-4.  Polito Pieres scored on a beautifully-
executed cut shot to end the period with Zacara 
comfortably in the lead, 9-5.

Consecutive penalty conversions from Polito 
Pieres set the stage for a Talandracas rally 
as they cut the Zacara lead to just two goals, 
but time was a factor.  Facundo Pieres scored 
the final goal of the game for the 10-7 victory, 
returning Zacara to the Cartier Queens Cup 
winners circle for the second consecutive year.

To no one’s surprise, Facundo Pieres was 
named MVP while his horse, Open Galactica, 
was honored as Best Playing Pony, the award 
being presented by Carlos Gracida, Jr.

El Remanso 12, Lucchese 11

Earlier in the same day El Remanso (Hugo Lewis, 
Charlie Hanbury, Pelon Stirling and Guillermo 
Terrera) downed Lucchese (John Muse, Lucas 
James, Nico Pieres and Luke Tomlinson) 12-
11 to win the Cartier Trophy in the consolation 
round of play
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Lau d’Allemans named President of Beach Polo Association

The IBPA has a new president.  After two years 
of working hand in hand with the International 
Beach Polo Association, Joy Countess du Lau 
d’Allemans has been named president and 
Chief Operational Officer, it was announced.
Initially enticed to join the international body 
in an effort to coordinate charitable efforts 
with global beach polo events and to assist in 
branding opportunities, the association decided 
to take advantage of a broader scope of talents 
offered by her. “Joy has a long association with 
horses,” said IBPA Chairman Alex Webbe, “and 
has been fascinated by the game of polo since 
her childhood on her family ranch in Texas. 

It was only a matter of time before she found 
herself swinging a mallet from the back of a 
galloping thoroughbred,” he added. “She’s 
enjoyed matches from St. Tropez to Buenos 
Aires to the Palm Beach,” Webbe said, “but it 
wasn’t until she saw her first beach polo event 
that she understood how powerfully the game 
could be presented to the general public.”

“It’s one thing to be racing down the field at a 
full gallop, feeling the wind in your face and the 
power of the horse underneath you while you 
chase the ball,” she said, “but the smaller arena-
like setting of beach polo and the relaxed ocean-

side setting make it an ideal vehicle with which 
to educate the general public about this great 
sport,”  she said.  “When you are literally yards 
away from the play you have the opportunity to 
see the expressions on the faces of the players 
as they struggle for control of the ball. 

You see every muscle of these powerful animals 
flexing as they carry riders into one play after 
another, stopping, turning and accelerating on 
the beach so close to the spectators that they 
could actually touch them as they race by.” Joy 
will be focusing on coordinating assistance and 
support for emerging beach polo events around 
the world in an effort to grow the sport and 
introduce the game of polo to a larger audience.

“Our feeling is that the game will gather popularity 
as more people that are exposed to it,” she said.  
“The key is bringing the sport to populated areas 
that can accommodate the beach polo game, 
allowing larger audiences access to this great 
sport.  The spectacle of beach poloserves as a 
vehicle to introduce the game to the masses in 
a relaxed but upscale setting.  We have seen 
it work in England, Spain, Australia, Argentina, 
Uruguay, Germany, Italy, and so many other 
places, with the sport of polo being the ultimate 
winner,” she added.
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�لفار�ص  تنظم �شركة �لفجر لاإعام و�خلدمات معر�ص 
�لذي  و  �لعا�شرة،  دورته  يف  للفرو�شية  �لتجاري  �لدويل 
يف   2014 �أوكتوبر   31  –  29 مابني  �لفرتة  يف  �شيقام 
رقم  �لقاعة  يف  و�ملوؤمتر�ت  للمعار�ص  �لدويل  دبي  مركز 
�أقدم  يعد  و   1995 منذ  عامني  كل  ينظم  4.�ملعر�ص 
و�لفر�شان  �لفرو�شية  مب�شتلزمات  متخ�ش�ص  معر�ص 
ي�شتقبط  و  ي�شم  �فريقيا،  و  �آ�شيا  �الأو�شط،  �ل�شرق  يف 
�لر�ئدة  �لعاملية  �ل�شركات  من  و��شعة  نخبة  دورة  كل  يف 
حيث  من  �لفرو�شية  عامل  مل�شتلزمات  و�مل�شنعة  �ملنتجة 
م�شت�شفيات  للخيل،  �لبيطرية  �لطبية  �لرعاية  �الأدو�ت، 
�لفرو�شية  لنو�دي  �لتحتية  �لبنى  �الأعاف،  عياد�ت،  و 
هذ�  يف  يدخل  ما  كل  و  �لفر�شان  ماب�ص  جتهيز�ت،  من 

�لكبري. �ملجال 
 2012 �ل�شابقة  دورته  يف  �لفار�ص  معر�ص  ��شتطاع 
يف  ر�ئدة  دولة   20 من  �شركات   206 ��شتقطاب 
�يطاليا،  فرن�شا،  �أملانيا،  مثل  �لفرو�شية  �شناعات 
�ملحليني  �لتجار  من  نخبة  �شم  كما  غريها.  و  �مريكا 
جلف  و  �لعو�ين  ك�شركة  ر�ئدة  عاملية  وكاالت  �أ�شحاب 

غريها. و  �إيكوي�شرتو  بوجنور  �ل�شكب،  ر�يدر، 
��شتقطب  حيث  دول،  عدو  من  ز�ئر   4532 �ملعر�ص  ز�ر 
�لعربية  �الإمار�ت  دولة  من  زو�ره  من   70% �ملعر�ص 
و  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  دول  من   21% و  �ملتحدة 

�مريكا. و  �أوروبا  �فريقيا،  �آ�شيا،  من   7.6%
بحو�يل  �ل�شباقات  مو�شم  قبل  �لفار�ص  معر�ص  �شينطلق 
الإبر�م  بالتجهيز  للتجار  ي�شمح  �لذي  �الأمر  �الأ�شبوعي، 
�شي�شم  كامل،  ب�شكل  للمو�شم  �لتح�شري  و  �ل�شفقات 
�الإيطالية،  �ل�شركات  من  نخبة  �لفار�ص  معر�ص 
و  �حلديثة،  �ل�شناعات  يف  �لر�ئدة  �الأملانية  �لربيطانية، 
جديدة  �شركات  ال�شتقطاب  قائمة  �لتح�شري�ت  ماز�لت 

من دول �أخرى.
“ �خليالة  �لقادمة  �لفار�ص يف �لدورة  ي�شت�شيف معر�ص 
لرتويج  حا�شرة  �أنها  حيث  �شرف،  ك�شيف  �ل�شلطانية” 
�ل�شقيقة،  عمان  �شلطنة  يف  �لرت�ثية  �خليول  الأن�شطة 
مدجمة  با�شطو�نات  �لزو�ر  �لعماين  �جلناج  يزود  و 
�ل�شلطانية  �خليالة  بن�شاطات  �لز�ئر  تعرف  ومن�شور�ت 
حظي  �لذي  عمان”  “جتو�ل  �آخرها  �لعام،  مد�ر  على 
يوميًا  �أبو�به  �ملعر�ص  يفتح  عاملية.  �شمعة  و  بنجاح 
و  م�شاًء،   7 �ل�شاعة  حتى  و  �شباحًا   11 �ل  �ل�شاعة  من 

�لفرو�شية. وع�شاق  للتجار  جماين  �لدخول 

معر�س �لفار�س �لدويل �لتجاري للفرو�شية

ليف�صتايل

رويال  مهرجان  يف  غر�ف  �شتيفاين  لاأناقة  لوجنني  �شفرية  �شاركت 
مبرور  لوجنني  �ل�شوي�شرية  �ل�شاعات  د�ر  �حتفال  يف  للخيول  �أ�شكوت 
�أ�شكوت  رويال  ل�شباق  �لر�شمية  �لوقت  حافظة  كونها  على  �شنو�ت  ثماين 
هذه  ويف  �حلدث.  لهذ�  �لر�شمية  �ل�شاعة  كونها  �إىل  باال�شافة  للخيول 
�إىل    Conquest Classic طر�ز  من  �شاعة  �شتيفاين  قدمت  �ملنا�شبة، 
�لرئي�شي  �شباق  بلقب  باور” �لفائز  “�شول  وفار�ص  ومدرب  مالك  من  كّل 
�نطاق  مع  �الفتتاح  يوم  �أقيم  �لذي  غروب1”  �شتيك�ص  �شتاند  “كينغز 

للخيول.  �أ�شكوت  رويال  مهرجان  فعاليات 
يف  للم�شاركة  لوجنني  �إىل  غر�ف  �شتيفاين  �ل�شلة  كرة  بطلة  �ن�شمت 
�أخرى،  جهة  �لفرو�شية.من  �شباقات  يف  �لنموذجي  �الجنليزي  �ملهرجان 
�شاعات  جمموعة  الكت�شاف  �ملثالية  �ملنا�شبة  �أ�شكوت  رويال  �شباق  يعترب 
�أن  ذكره  و�جلدير  �لفرو�شية.  لعامل  �ملهد�ة   Conquest Classic
تتميز  �لتدوير،  ذ�تية  مبعاير�ت  جميعها  �ملجهزة  �ملجموعة،  هذه  �شاعات 

للعيان.  �لو��شح  �لكا�شيكي  طابعها  من  بالرغم  حديثة  مبو��شفات 
رئي�ص  نائب  من  كّل  جانب  �إىل  غر�ف،  �شتيفاين  قدمت  �ملهرجان،  و�أثناء 
ومديرة  كابيللي  كارلو�ص  خو�ن  �لدويل  �لت�شويق  ورئي�ص  لوجنني  د�ر 
�شتاند  “كينغز  �شباق  جائزة  جونز،  كاترينا  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لد�ر 
�شهوة  على  �للقب  خطف  �لذي  هاغز  ريت�شارد  �لفار�ص  �إىل  �شتايك�ص” 
جو�ده “�شول باور” تقديرً� الأد�ئهما �ملده�ص يف �ل�شباق. وقد نال كّل من 
تقديرً� جلهودهم.  يد  باور” �شاعة  “�شول  �جلو�د  وفار�ص  ومدرب  مالك 
�لر�شمية  و�ل�شاعة  �لوقت  حافظة  لقب  �أي�شًا  لوجنني  د�ر  حتمل  بدورها، 
�مل�شمار  يف  �لتجارية  عامتها  وجود  وتعزز  للخيول  �أ�شكوت  رويال  ل�شباق 
�أثناء �ل�شاقات  بو��شطة كرونومرت بالقرب من مركز �لفوز لتحديد �لوقت 

�لفائت.  �لعام  �إطاقه  مّت  عالية  بدقة 

�أ�شطورة كرة �ل�شلة �شتيفاين غر�ف تن�شّم �إىل لوجنني يف �شباق رويال �أ�شكوت
للم�شاركة يف �ملهرجان �لربيطاين ل�شباقات �لفرو�شية 

ليف�صتايل
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غر�ن  �لر�بعة  �لفئة   BMW ب�شيارة  �الأو�شط  �ل�شرق   BMW رّحبت 
�لفئة   BMW جمموعة  �إىل  ين�شّم  طر�ز  ثالث  وهي  �جلديدة،  كوبيه 

�أبو�ب. �أربعة  ذ�ت  �شغرية  تنفيذية  كوبيه  �شيارة  و�أول  �لر�بعة 
ذ�ت  �لكوبيه  مظهر  وجتمع  وفوريًا،  ملفتًا  �نطباعًا  �ل�شيارة  هذه  ترتك 
ي�شّهل  مما  �أبو�ب،  �أربعة  ذ�ت  �شيارة  بها  تتحّلى  �لتي  �ملز�يا  مع  �لبابني 
ت�شّم  ال  ذلك،  على  عاوة  منها.  و�خلروج  �ل�شيارة  دخول  �لركاب  على 
�الأوىل،  �للمحة  ومن  ور�قيًا.  �أنيقًا  مظهرً�  ي�شفي  ما  �إطارً�،  �الأبو�ب 
�ملحّرك  وغطاء  �لق�شريين  �لطرفني  مثل  �ملعهودة   BMW مل�شات  تظهر 
ت�شميم  مع  بروعة  فتتناغم  �خللف،   �إىل  من�شحبة  ومق�شورة  �لطويل، 

قوي. ح�شور  مع  مثاليًا  تو�زنًا  �لنتيجة  وتكون  كوبيه  غر�ن  �لر�بعة  �لفئة 
فريد  مبزيج  �جلديدة  كوبيه  غر�ن  �لر�بعة  �لفئة   BMW �شيارة  تّت�شم 
�إطار  �ختياريًا يف  �أو  قيا�شيًا  �ملتو�فرة  �لذكية  �ل�شائق  م�شاعدة  �أنظمة  من 
ُيحتذى  معيارً�  ي�شّكل  ز�ل  ما  �لذي   BMW ConnectedDrive نظام 

و�ملعلومات.  و�لرتفيه  و�لر�حة  �ل�شامة  حيث  من  به 
قوية  حمّركات  بثاثة  كوبيه  غر�ن  �لر�بعة  �لفئة   BMW �شّيارة  تتو�فر 
 BMW من  �لثنائي  �لتوربو  تكنولوجيا  مع   420iو  428iو  435i هي 
حمّرك  ويوّلد  للوقود.  منخف�ص  ��شتهاك  مع  ممتاز  ديناميكي  الأد�ء 
طر�ز�  ي�شّم  بينما  �أح�شنة،   306 �ملتطّور  �الأ�شطو�نات  �شد��شي   435i
245 ح�شانًا  بقوة  2 ليرت  �الأ�شطو�نات �شعته  428i و420i حمّركًا رباعي 
لركاب  �إ�شافية  ور�حة  ريا�شيًا  �أد�ًء  �لكوبيه  وتقّدم  تباعًا.  ح�شانًا  و184 
خا�شة،  تعزيز�ت  ي�شّم  �لذي  جدً�،  �لقوي  هيكلها  بف�شل  �خللفي  �ملقعد 

�ملتطور. �لهيكل  وتكنولوجيا 

ً جمموعة BMW �ل�رصق �لأو�شط ترحّب ب�شيارة BMW �لفئة �لر�بعة غر�ن كوبيه �جلديدة كليا

ليف�صتايل

�إ�شد�ر توربني بايلوت من برييليه �ل�شوي�رصية �إ�شافة جديدة لعامل �لطري�ن

عن  بالك�شف  �لفاخرة،  �ل�شوي�شرية  لل�شاعات  برييليه  �شركة  قامت 
�ملحب  �ملغامر  للرجل  و�ملنا�شبة  بايلوت  توربني  ل�شاعة  �جلديد  �الإ�شد�ر 
و�ملجوهر�ت  �ل�شاعات  ملعر�ص  �مل�شاركة  هام�ص  على  ذلك  وجاء  للطري�ن. 
�الإبد�ع  روح  �إ�شفاء  برييليه  وحتاول   ”2014 ورلد  “بازل  �لعاملي 
�لعالية  �لكفاءة  بني  و�جلمع  �لرجالية  �ل�شاعات  باإ�شد�ر�ت  و�الرتقاء 

�الأنيق. و�لت�شميم  �لفريدة  و�لتقنية 
مع  جديد  حتٍد  خال  ومن  �لطري�ن  عامل  تكرمي  كذلك  برييليه  حتاول 
�لفنية  �لدر�ية  خال  من  �لتاألق  بايلوت”  “توربني  ت�شكيلة  �إطاق 

و�جلر�أة.  و�لدقة  و�ل�شغف 
مفهوم  بني  برييليه  من  �جلديدة  بايلوت”  “توربني  ت�شكيلة  تربط 
ونظامي  فني  تدريب  د�ئرية:  طري�ن  �شريحة  قاعدة  ومفهوم  “توربني” 

بحق.  فريدة  طيار  ل�شاعة  جديد 

�لعربية لل�شيار�ت تت�رصف بح�شولها على جائزة دبي للجودة

عبد  �شركات  جمموعة  �لرئي�شية  �ل�شركة  لل�شيار�ت،  �لعربية  حققت 
ورينو  و�إنفينيتي  ني�شان  ل�شيار�ت  �حل�شري  و�ملوزع  �لر�شتماين  �لو�حد 
جائزة  على  بح�شولها  م�شرفًا  �جنازً�  �ل�شمالية،  و�الإمار�ت  دبي  يف 
لل�شيار�ت  موزع  عليها  يح�شل  �لتي  �الأوىل  �ملرة  هي  وهذه  للجودة.  دبي 
د�ئرة  قبل  من   1994 عام  �جلائزة  تاأ�شي�ص  منذ  �ملرموقة  �جلائزة  على 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  كرمية  برعاية  �القت�شادية،  �لتنمية 
�لعربية  �الإمار�ت  دولة  وزر�ء  رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد 

دبي. حاكم  �ملتحدة 
�لعربية  لل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  عياط،  مي�شال  قال  جانبه،  من 
طريق  على  رحلتنا  بد�أنا  �جلودة،  رحلة  دبي  بد�أت  »عندما  لل�شيار�ت: 
�حتفال  مع  و�ليوم،   .1994 عام  �ملتو�زن  �الأد�ء  بطاقة  بتنفيذ  �لتميز 
بالفخر  ن�شعر  لتاأ�شي�شها،  �لع�شرين  بالذكرى  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
باحل�شول  �ملتمثل  �الإجناز  هذ�  خال  من  �لتميز  نحو  برحلتنا  باالحتفال 
�ملا�شي  �لعام  لل�شيار�ت  �لعربية  �أ�شبحت  كما  للجودة،  دبي  جائزة  على 
»قاعة  تدخل  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  يف  عائلة  من  مملوكة  �شركة  �أول 
�إننا  ��شرت�تيجيتها.  تنفيذ  بف�شل  للتميز«  �ملتو�زن  لاأد�ء  �ل�شهرة 
يفوز  لل�شيار�ت  موزع  �أول  �أ�شبحنا  وباأننا  للجودة  دبي  بجائزة  نت�شرف 

�الإمار�ت«.  بهذه �جلائزة يف 
�لعالية  �جلودة  م�شتويات  على  �إىل �حلفاظ  د�ئمًا  »ن�شعى  عياط:  و�أ�شاف 
�أف�شل  تقدمي  �إىل  �أعمالنا  ��شرت�تيجية  تخطيط  من  به،  نقوم  ما  كل  يف 
لد�ئرة  بال�شكر  ونتقدم  لعمائنا.  �ملمتعة  و�لتجارب  �ملريحة  �خلدمات 
للجائزة  �ل�شارمة   �لتقييم  معايري  لتاأ�شي�شها  �القت�شادية  �لتنمية 
لتحقيق  فر�شًا  لها  يقدم  ما  للموؤ�ش�شات  �لقّيمة  و�لنتائج  �ملعلومات  وتوفري 

�لتميز«. نحو  رحلتها  يف  �ملتو��شل  �لتح�شن 

�إبرهارد �آند كو حتي �لذكرى �لـ 150 ملولد �ل�شاعر �لإيطايل غابرييل د�نونزيو

من  و�حد�  �لفاخرة  �ل�شوي�شرية  �ل�شاعات  د�ر  كو  �آند  �إبرهارد  تكّرم 
قلوب  �أ�شر  و�لذي  ع�شر  �لتا�شع  �لقرن  يف  �الإيطايل  �الأدب  مرتجمي  �أروع 
منوذجًا  د�نونزيو  كان  د�نونزيو.  غابرييل  وهو  كلماته،  خال  من  حمبيه 
�حلب  �أقا�شي�ص  ت�شتهويه  مغامر  فهو  و�لفن،  عر  و�ل�شِّ �حلياة  يف  فريدً� 
وجهة  له  �شاعر  كله  هذ�  قبل  ولكنه  �ملجازفة،  تعنيه  و�شيا�شي  و�لبطولة، 

�حلياة. يف  عميقة  وجتربة  �ل�شعر،  يف  �أ�شيلة  نظر 
فعاليات  خال  من  �الإيطايل  �ملوؤلف  ملولد   150 �ل�  بالذكرى  �الحتفال  مت 
�ل�شركة  مُتّيز  كما  وجمالياته  و�أ�شلوبه  �الأدبي،  �ل�شاعر  الإنتاج  ُخ�ش�شت 
�أف�شل  من  لو�حد  حمدود  خا�ص  باإ�شد�ر  �الحتفاالت  هذه  �ل�شوي�شرية 
على  يجب   « �أورد�شكو”.  نون  “�أرد�شكو  فورت  �إك�شرت�  وهو  مودياتها 
م�شرية  بدقة  �جلملة  تلك  تلخ�ص  ميوت«:  �أو  نف�شه  يجدد  �أن  �إما  �الإن�شان 
و�الأفكار  لاأ�شكال  �مل�شتمر  بالتجديد  �ت�شمت  و�لتي  بالكامل  د�نوزيو 
�لزمنية.  لتلك �حلقب  �مل�شتقبلي  �الأثر  �شاهد� على  تعد  و�لتي  و�لو�شعيات 
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بدولة  ولكز�ص  تويوتا  ل�شيار�ت  �حل�شري  �ملوزع  لل�شيار�ت،  �لفطيم  فازت 
جو�ئز  بثاث  �لتو�يل  على  �لر�بع  وللعام  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت 
�لفاعلة  جلهودها  تقديرً�  وذلك  كوربوري�شن،  موتور  تويوتا  من  مرموقة 

�لعماء. وخدمات  �لت�شويق  جمال  يف 
كوربوري�شن  موتور  تويوتا  ل�  �لرئي�شي  �ملقر  يف  �أقيم  خا�ص  �حتفال  ويف 
موتور  تويوتا  �أول،  تنفيذي  مدير  �إنوي،  هي�شايوكي  قدم  �ليابان،  يف 
جمموعة  �إد�رة،  جمل�ص  رئي�ص  نائب  �لفطيم  عمر  لل�شيد  كوربوري�شن، 
و�جلائزة  �لعامة،  �لت�شويقية  للن�شاطات  �ملا�شية  �جلائزة  �لفطيم، 
خدمات  يف  �لتميز  جائزة  �إىل  باالإ�شافة  �لت�شويق،  يف  لاإمتياز  �لذهبية 
ق�شم  �لفطيم-  رئي�ص  هانت،  لني  من  كل  �أي�شًا  �حلفل  وح�شر  �لعماء. 
�للذين  لل�شيار�ت،  �لفطيم  �إد�ري،  مدير  ويليامز،  وجون  �ل�شيار�ت، 
لل�شيار�ت،  �لفطيم  تبذلها   �لتي  �ملتو��شلة  للجهود  تقديرً�  �لتهاين  تلقيا 
�الإمار�ت  دولة  �شوق  يف  ولكز�ص  تويوتا  عامتي  بنجاح  �جلاد  و�لتز�مها 

عالية.  تناف�شية  ي�شهد  �لذي 
تويوتا  �شركة  بتقدير  “نفخر  �الإجناز:  هذ�  على  معلقًا  هانت،  لني  وقال 
�لعامتني �ملرموقتني  و�أ�شلوبنا يف متثيل هاتني  موتور كوربوري�شن  لنهجنا 
باالمتنان  ون�شعر  �ل�شركة   مع  �شر�كتنا  جتاه  بالكامل  ونلتزم  باالإمار�ت. 
 60 �ل�  بالذكرى  �ملقبل  �لعام  نحتفل  لل�شيار�ت.  للفطيم  �ملتو��شل  لدعمها 
�ملنا�شبة   بهذه  لاحتفال  ونتطلع  �الإمار�ت،  دولة  يف  تويوتا  عامة  لتمثيل 

�لنجاحات”.  من  �ملزيد  بتحقيق 

�لفطيم لل�شيار�ت تفوز بثالث جو�ئز مرموقة من تويوتا موتور كوربوري�شن

�لأعمال �لفنية تكرّم فّن �لرق�س ثالث �شاعات ��شتثنائية جديدة

من  فريدة  جديدة  �شاعات  ثاث  عن  كون�شتانتني  فا�شرون  د�ر  ك�شفت 
�لرق�ص لفّن  تكرميًا  �لفنية”  “�الأعمال  جمموعة  �إىل  ت�شيفها  نوعها 
( تربز من   Métiers d’Art Hommage à l’Art de la Danse  (
وتزور  و�الأد�ء.  �لتدّرب  �لتعّلم،  �لباليه:  لر�ق�شة  �ليومية  �حلياة  خالها 
�لقدمية  �لفنون  �أحد  �لد�ر  عمل  ور�ص  من  �ل�شادرة  �البتكار�ت  هذه 
على  �ل�شوء  لت�شليط  حر�ريًا  �ملعاجلة  باملينا  �لزخرفة  تقنية  با�شتخد�م 
ديغا”.  “�إدغار  �لر�شام  �أعمال  ترجمة  خال  من  �لكا�شيكي  �لبالية  فّن 
يف  فر�دة  من  فيها  مبا  �جلديدة  �لثاث  �ل�شاعات  هذه  �لد�ر  وتقدم 
من  �لثامن  يف  �شيتي”  نيويورك  “باليه  مهرجان  يف  ح�شري  عر�ص 
�لذي  باري�ص  يف  �لوطنية  لاأوبر�  �لد�عم  دورها  �إطار  يف    .2014 مايو 
من  م�شرح  تقدمي  كون�شتانتني  فا�شرون  �ختارت   ،2007 عام  يف  �نطلق 
�ليدوية  �لفنية  �حلرف  يف  �مل�شتخدمة  �حلرفية  للتقاليد  �لفريد  �اللهام 
 ( مب�شطلح  بالفرن�شية  و�ملعروفة  �مل�شتوى  �لرفيعة  �ل�شاعات  �شنع  يف 
و�لفّن  �لوقت  بني  جتمع  �لتي  �ل�شر�كة  هذه  وحتتفي   .)Métiers d’Art
تاأ�شي�شها  منذ  �لتجارية  �لعامة  هذه  عليها  بنيت  �لتي  بالقيم  و�لثقافة 
�ل�شغف،  م�شاركة  �لعامل،  على  �النفتاح  �البد�ع،  دعم   :1755 عام  يف 
يتجاوز  عاملان  هما  و�الوبر�  �لباليه  �لتمّيز.   عن  و�لبحث  �ملعرفة  تناقل 

ت�شنيع  يف  وم�شاعرهم.   فيه  �مل�شاركني  جميع  مو�هب  �لباليه  رق�ص  فيهما 
�لتجديد  �لدقة،  بني  �جلمع  فّن  ي�شتند  �لباليه،  رق�ص  يف  كما  �ل�شاعات 
ذلك  من  �الأهم  لكن  �جلمالية.  و�لرموز  للتقنية  �لتاّم  �التقان  على  و�لروعة 
مبو�جهات  تزخر  �ن�شانية  ق�شة  ور�ءه  تقف  تنفيذه  يجري  عمل  كّل  �أن  هو 

�أمانة.  بكّل  تخليدها  مّت  م�شرتكة  ومهار�ت  متوقعة  غري 

ليف�صتايل

�حلياة  بنمط  �ملتخ�ش�شة  �اليطالية  المبورغيني  تونينو  جمموعة  تك�شف 
ذ�ت  �لر�أ�شية  �الأذن  �شماعات  عن  �لنقاب  �لفاخرة  و�الك�ش�شو�ر�ت 
�إىل جانب خطها �جلديد من  �الأوروبيني  �لعالية كو�نتوم لعمائها  �جلودة 
متاحًة  �جلديدة  �ل�شل�شلة  و�شتكون  �أنتاري�ص’.   ’ �مل�شماة  �لذكية  �لهو�تف 
و�ل�شني  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  �ملتحدة  و�ململكة  �إيطاليا  �أ�شو�ق  يف 
من  بدءً�  و�ليابان  �جلنوبية  وكوريا  �ملتحدة  �لعربية  و�الإمار�ت  ورو�شيا 
قيمة  على  يدل  �لذي  “كو�نتوم”  با�شم  �ل�شل�شلة  ُدعيت   .2014 يونيو   1
�لفيزيائية،  �لكمية  مثل  ومتامًا  للتجزئة.  قابٍل  غري  ج�شيٍم  �أو  و�حدة 
�أ�شبحت �شماعات �الأذن جزءً� ال يتجز�أ من �حلياة �لع�شرية. وباعتبارها 
كو�نتوم  �الأذن  �شماعات  تتيح  �حلديثة،  �حلياة  يف  �أنيقة  �ك�ش�شو�ر�ت 
تونينو  �الأ�شطورية  �الإيطالية  �ل�شركة  جمتمع  �إىل  لان�شمام  كبرية  فر�شًة 
منتجًا  كو�نتوم  �شماعات  وتعترب  وهويتها.  قيمها  وم�شاركة  المبورجيني 

للجميع. �ك�ش�شو�رً�  ت�شبح  �أن  وميكن  �جلودة،  عايل 
�لذي  �لكا�شيكي  �ملعدين  بال�شعار  �جلانبني  كا  على  �ل�شماعات  ُزّيَنت 
لهذه  �جلريئة  �لروح  �أخرى  مرة  يوؤكد  ما  وهو  �لهائج”،  “�لثور  ي�شّور 
طاء  ويتم  �لكمال.  لبلوغ  �جلاحمة  ورغبتها  وفر�دتها  �لتجارية  �لعامة 
يدويًا. �شقله  يتم  ثم  �لطاء،  من  بطبقتني  �لت�شنيع  عملية  �أثناء  �ل�شعار 

كو�نتوم �ملفعمة بالأناقة: نوعية متميزة من �شماعات �لأذن من تونينو لمبورغيني

د�ر “�أي دبليو �شي �شافهاوزن”  و”مهرجان دبي �ل�شينمائي �لدويل”

�ل�شوي�شري  �ل�شاعات  �شانع  �شافهاوزن”،  �شي  دبليو  “�أي  د�ر  �أعلنت 
دبي  “مهرجان  ل�  �لوقت”  “�شبط  ور�عي  �لر�شمي  و�ل�شريك  �ل�شهري، 
�الأفام  م�شاريع  ال�شتام  �لقبول  باب  فتح  عن  �لدويل”  �ل�شينمائي 
للمخرجني  �شي  دبليو  “�أي  جائزة  على  �ملناف�شة  دخول  يف  �لر�غبة 
يتم منحها  �أمريكي  �ألف دوالر   100 �إىل  و�لتي ت�شل قيمتها  �خلليجيني”، 
مرحلة  من  مب�شروعه  �النتقال  بهدف  �لفائز  �ل�شيناريو  �شاحب  للمخرج 

�لعر�ص.  �شا�شة  �إىل  �لورق 
�لثالث  عامها  يف  �خلليجيني«  للمخرجني  �شي  دبليو  »�أي  جائزة  و�شتبد�أ 
�ل�شينمائي  دبي  ملهرجان  �الإلكرتوين  �ملوقع  على  �لرت�شح  طلبات  ت�شلم  يف 
�أغ�شط�ص   1 يوم  حتى  وذلك   www.dubaifilmfest.com �لدويل 
عرب  �لنهائية  للمرحلة  �أفام  م�شاريع  ثاثة  �ختيار  �شيتم  حيث   ،2014
“�أي  د�ر  تقدم  �أن  على  �ملقبل،  �أكتوبر  �شهر  خال  م�شتقلة  حتكيم  هيئة 
�لدورة  �شمن  تنظيمه  يتم  خا�ص  حفل  خال  للفائز  �شي” �جلائزة  دبليو 
�شتقام  “�لذي  �لدويل  �ل�شينمائي  دبي  “مهرجان  من  ع�شرة  �حلادية 
�الإمار�تي  �ملخرج  وكان   .2014 دي�شمرب   17 �إىل   10 من  �لفرتة  خال 
�خلليجيني”  للمخرجني  �شي  دبليو  “�أي  جائزة  ح�شد  قد  �ل�شحي،  وليد 
�جلائزة  وت�شلم  “دالفني”،  فيلم  �شيناريو  م�شروع  عن  �ملا�شي،  �لعام 
“�أي  د�ر  “�الأو�شكار” و�شديقة  على  �حلائزة  بان�شيت  كيت  �لنجمة  من 
متتاليني.  لعامني  �جلائزة  حتكيم  جلنة  ورئي�شة  �شافهاوزن”،  �شي  دبليو 
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جيجر لوكولرت و عامل �لبولو مو�شم �لبولو �جلديد - 2014

MESH STAINLESS STEEL MOVADO CIRCA شاعة�

�أجل  من  ��شتعد�د�تها  لوكولرت  جيجر  ت�شتكمل  �ل�شنة  هذه  �أخرى،  مرة 
عريق،  لتقليد  متابعة  يف  مبهجًا.  و  مثريً�  يكون  �أن  �ملتوقع  �لبولو  مو�شم 
للبولو من خال رعايتها  �ملو�شم �جلديد  لوكولرت يف  ت�شارك جيجر  �شوف 
�أرقى  على  متثيلها  خال  من  و  �لعامل،  يف  �ملتناف�شني  �أف�شل  من  لبع�ٍص 
�لريا�شي  �لطموح  بروح  �ملفعمني  �شفر�ئها  بو��شطة  �لبولو  ماعب 
�لرمزية  �لبولو  �شاعة  ريفري�شو،  �شاعة  فخر  بكل  يرتدون  �شوف  و�لذين 
�ل�شدمات يف  �أمام  لت�شمد  �شنة   83 من  �أكرث  قبل  ممت  �شُ �لتي  �الأيقونية 

�أناقتها. على  �ملحافظة  مع  �لبولو،  ريا�شة  ممار�شة  �أثناء 
»جت�شد  لوكولرت،  جليجر  �لتنفيذي  �لرئي�ص  ريدو،  د�نييل  ير�ها  كما 
�لنوعية  �إىل  باالإ�شافة  �ل�شغف  و  �جلماعي  �لعمل  و  �الأناقة  ريفري�شو 
ريفري�شو  �إىل  ريفري�شو  �لبولو«. من  ُتعترب جوهرية يف عامل  �لتي  و�جلودة 
يبقى  و  �خلريية،  �ملناف�شات  يف  �الأوىل  �ل�شاعة  هي  تز�ل  ال  �شكو�در�، 
لهذه  رمزً�  تاأكيد،  بكل  للدور�ن،  �لقابل  �الأ�شطوري  �ل�شاعة  قف�ص 
بكل  �لاعبني  �أهم  بتزيني معا�شم  لوكولرت  تقوم جيجر  و هكذ�  �لريا�شة. 
كل  ي�شارك  �شوف  �لبولو.  تاريخ  ت�شنع  �أ�شمائهم  لروؤية  ت�شعى  و  �أناقة، 
يف  توملين�شون  لوك  و  �أ�شرت�د�،  نوفيلو  �إدو�ردو  هافن،  ميلفورد  كلري  من 
�لعامل.  �أنحاء  جميع  و  �الأرجنتني  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �ملرموقة  �ملناف�شات 
لتحقيق  مرحلة  و  خطوة  كل  يف  �ل�شفر�ء  هوؤالء  بدعم  ِنع  �ملُ�شَ �شيقوم 

�لريا�شي. م�شعاهم 

وفق  تعمل  �لتي  �ل�شاعات  من  ع�شرية  جمموعة  هي   Movado Circa
م�شتوحاة  و�إطالة  بت�شميم  تتمتع  دقيقة،  �شوي�شرية  كو�رتز  حركة  �آلية 
من �لطابع �لكا�شيكي �لذي يعيد �إىل �لذهن �أجو�ء حقبة زمنية ما�شية. 
يف  �الأنيقة  �لرجالية  �لكرونوغر�ف  و�شاعات  �ل�شاعات   هذه  طرحت 
مقاب�ص  �أطر�فها  على  �شتيل  �ل�شتانل�ص  من  بعلبة  ومتيزت   ،2012 عام 
بينما  بارزة،  وموؤ�شر�ت  عربية  �أرقامًا  ي�شم  ب�شيط  �شاعة  وقر�ص  منحوتة 

والمع. منقو�ص  جلدي  �شو�ر  بها  يحيط 
 Circa �شاعات  جمموعة  يف   Movado عامة  تتو�شع   ،2014 عام  ويف 
�ملعدن  من  �شور  مع  �لرجالية  �ل�شاعات  من  جديد  ر�قي  موديل  بطرح 
�مل�شبك  �ملعدن  من  حلقات  من  م�شمم  �جلديد  �ل�شو�ر  هذ�  �مل�شبك. 
�إطالة  �ل�شو�ر  مينح  مما  �جلانبني،  من  �شاغط  و�إبزمي  نزعها،  ميكن 

�ليد.  مع�شم  ح�شب  تعديل  و�إمكانية  �ن�شيابية 
 Movado Circa جمموعة  يف  م�شبك  ب�شو�ر  �جلديدة  �ل�شاعة  هذه 
متجددة  �إطالة  مع  �لت�شميم  يف  �لعريق  �لعامة  �إرث  جوهر  تعك�ص 

مرتً�.  ATM  30/3 �شغط  حتى  للماء  مقاوم  ع�شرية. 

ليف�صتايل

جمموعة Rado HyperChrome Automatic مع موؤ�رص حلركة �لثو�ين

�شاعة “لوجنني هريتاج د�يفر – تقدير�ً لالأعمال �لريادية

جمال  يف  �لرو�د  الإجناز�ت  تقديرها  عن  ّتعرب  �أن  لوجنني  د�ر  ي�شّر 
د�يفر”  هريتاج  “لوجنني  �شاعة  مع  �لبحار   �أعماق  يف  �ال�شكت�شاف 
و�الخرى  عقارب  بثاثة  مزودة  �الوىل  ن�شختني:  يف  �ملتوفرة  �جلديدة 
�إ�شد�ر  عن  عبارة  هما  �ل�شاعتان  هاتان  كرونوغر�ف.  باآلية  جمهزة 
�لتي  �ملاء  �شطح  حتت  �لغطا�شون  ليت�شخدمها  �مل�شممة  لل�شاعات  جديد 
ذ�ت  �ل�شنع  �لفوالذية  �لعلبة  تتمتع  �ملا�شي.  �لقرن  �شبعينيات  يف  �نتجت 
مقاومة  وهي  �الأ�شلية  �ل�شاعة  مييز  �لذي  نف�شه  بالقطر  �لو�شادي  �ل�شكل 
�مل�شقول  �ال�شود  �مليناء  يجمع  حني  يف  جوي  �شغط  وحدة   30 حتى  للماء 
بتقنية  م�شيئة  مبادة  مطلية  وتفا�شيل  �للون  حمر�ء  بارزة  عنا�شر  باأناقة  

�الأ�شلية.  لاإبد�عات  �ملميز  بالت�شميم  تذّكر   ®Super-LumiNova
رو�د  حققها  �النفا�ص  تخطف  بطولية  باأعمال  لوجنني  ��شم  �قرتن  لطاملا 
جمال  يف  �شيما  وال  جديدة  حقول  غمار  خلو�ص  باجلر�أة  د�ئمًا  متتعو� 
�ال�شتك�شاف حتت �شطح �ملاء. يف خم�شينيات �لقرن �ملا�شي قامت �ل�شركة 
قيا�شيًا  رقمًا  �شجلت  للقيا�ص  “تري�شت” مبعد�ت  �العماق  غو��شة  بتزويد 
لوجنني  �أنتجت  �لتقنية،  �ملعد�ت  �إىل  باالإ�شافة   .1953 �شنة  �لغط�ص  يف 
�لغو��شني  قبل  من  لا�شتخد�م  خم�ش�شة  وموثوقة  قوية  �شاعات  �ي�شًا 
�ل�شبعينيات، �شكا  �إىل  تاريخهما  يعود  �شاعتان مماثلتان  �الأ�شد�ء.  �لهو�ة 

د�يفر” �جلديدة. هريتاج  “لوجنني  ل�شاعة  �إلهام  م�شدر 

�لريادة.  مركز  �لرجالية  �الأزياء  فيه  تولت  �لذي  �لعام  هو   2013 �لعام 
من  �لرجالية  ب�شاعاتها  �الأول  �ملركز  ر�دو،  تت�شدر  عهدها  كدو�م  و 

موديلز. لل�شوبر  �مل�شممة   HyperChrome ر�دو  جمموعة 
�لتقنية  �لعايل  �ل�شري�ميك  لبازما  �حل�شري  با�شتخد�مها  ر�دو  تتميز 
�لتي  �حلر�رة  درجة  �أي  مئوية،  درجة   20000 بقدر  جمااًل  ي�شع  �لذي 
�جلمال  بهذ�  يكون  و  �الإخرت�ع  بر�ءة  على  ليحوز  �ل�شري�ميك  لها  تعر�ص 
�لثو�ين.  تو�شح  موديات  �أربع  من  ثاثة  �شمن  لا�شتخد�م  و�لفخامة 
�أرقى  فخامته  يف  يفوق  �جلديد  �لت�شميم  فاإن  �جللدي،  �ملع�شم  وب�شو�ر 
�الأ�شود  بالقر�ص  وميتزج  �مللكية،  و�الأذو�ق  �لعتيقة  �لكا�شيكية  �ملوديات 
�لت�شميم  يبقى  بينما  �ملع�شم،  �شو�ر  تزين  �لتي  �ل�شود�ء  �لو�شل  وحلقة 
�جللي  �لعن�شر  وذلك  �خلا�ص  و�لرونق  باالأناقة  حمتفظًا  للبازما  �لبديع 

�لفخامة.  من 
�لعايل  �ل�شري�ميك  من  �مل�شنعة  �ل�شاعة  �جلديدة  �ملجموعة  يف  وتتوفر 
�لقر�ص  دفء  طياتها  بني  حتمل  و  �الأ�شود  باللون  �شقل  بدون  �لتقنية 

روز(. )ذهب  �لزهري  بالذهب  �ملطلية  �جلانبة  و�لتفا�شيل  �لذهبي 
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ليف�صتايل

جائزة د�يان لوجنني – منا�شبة �لأناقة �لتي ل تفّوت

حتتفل د�ر لوجنني مرة جديدة هذه �ل�شنة باالأناقة يف جميع �أ�شكالها يف جائزة 
د�يان لوجنني، من �أبرز �شباقات �خليل يف �لعامل للفئة �الوىل. بو�شفها �شريك 
�ل�شوي�شرية  �ل�شاعات  د�ر  تفتخر  �لر�شمية،  و�ل�شاعة  �لوقت  حافظة  �للقب، 
�ل�شهرية بامل�شاركة مرة �أخرى يف هذ� �ل�شباق �لذي يجمع وحده جميع �لقيم 
�لتي بنت �شمعتها عليها: �لتقاليد، �الأد�ء �لعايل و�الأناقة. �أجو�ء فريدة طغت 
�شميم  يف  و�إثارة  �شانتيي  م�شمار  ي�شهده  �لذي  �ملرموق  �حلدث  هذ�  على 
حما�شة �جلمهور لهذ� �ل�شباق �لعايل �مل�شتوى ل�شباق �الر�ص �مل�شطحة، تعززت 

هذ� �لعام بح�شور �شفرية لوجنني لاأناقة كيت وين�شليت. 
�هتز م�شمار �شانتيي على وقع �شهوة �خليل �أثناء �ل�شباقات �لت�شعة �لتي جتري 
على �الر�ص �مل�شطحة مبا فيها �شباق جائزة د�يان لوجنني، �ل�شباق �الول يف 
�لعامل للمهر�ت. وهذه �ل�شنة، ي�شهد هذ� �حلدث - �ملعروف باأناقته و�شحره 
وجت�شيدً�  وين�شليت.  كيت  لاأناقة  لوجنني  ل�شفرية  ��شتثنائية  م�شاركة   –
لاأناقة يف هذه �ملنا�شبة �لر�قية، تقدم هذه �ملمثلة �لربيطانية �لقديرة جائزة 
�لتي  �ل�شابة  �إىل  �الأ�شيل  فرتة  يف  لوجنني" لاأناقة  من  د�يان  "مادومو�زيل 
جوليان  يقدم  ذلك،  �إىل  �إ�شافة  �لبارزة.  �أناقتها  بف�شل  �الختيار  عليها  يقع 
دوري، �لذي �شهد �ألبومه �الأخري جناحًا الفتًا، حفًا مو�شيقيًا ح�شريًا الإبهاج 
�حلا�شرين يف �شانتيي. تعود م�شاركة د�ر لوجنني يف ريا�شة �لفرو�شية �إىل عام 
1878 حني �بتكرت �لد�ر �شاعة باآلية كرونوغر�ف ُحفر عليه ر�شم فار�ص على 
لل�شيد�ت  �شاعة   2014 د�يان  جلائزة  لوجنني  خ�ش�شت  وقد  جو�ده.  �شهوة 

 Conquest م�شنوعة من �لفوالذ تر�شعها 30 ما�شة �ختارتها من جمموعة
�للوؤلوؤ  بعرق  �ملزخرف  مينائها  مع  �لر�ئعة  �ل�شاعة  هذه  وجت�ّشد   .Classic
من  �لفريد  �ل�شباق  هذ�  يف  �الأناقة  على  مثال  خري  �ملا�شية  �لوقت  وموؤ�شر�ت 
نوعه.  وت�شارك لوجنني �ي�شًا يف جائزة "�مللكة ماري رين لوجنني"، وهو �شباق 
للفر�شان �لهو�ة من تنظيم �الحتاد �لدويل للفر�شان و�لفار�شات، و�لذي تلعب 
فيه �شركة �ل�شاعات �ل�شوي�شرية دور �ل�شريك و�مليقاتي �لر�شمي. عمًا بالبنود 
�لتي تن�ّص عليها �تفاقية هذه �ل�شر�كة و�لتي مّت توقيعها يف بد�ية هذ� �لعام، 
تقدم لوجنني كذلك ��شمها لبطوالت �أخرى للرجال و�ل�شيد�ت من تنظيم هذ� 
�الحتاد ف�شًا عن ت�شنيف �مل�شاركني وفقًا للرتتيبات �لتي يعتمدها �الحتاد: 
دوري لوجنني للرتتيب �لعاملي للفار�شات يف بطولة �الحتاد �لدويل للفار�شات 

ودوري لوجنني للرتتيب �لعاملي للفر�شان يف بطولة �الحتاد �لدويل للفر�شان. 
ملو�هب  دعمها  �ل�شوي�شرية  �ل�شاعات  د�ر  جتديد   2014 �لعام  دورة  وت�شهد 
لوجنني"،  �لفرو�شية  �شباق  يف  �مل�شتقبل  "جنوم  جائزة  يف  �ل�شابة  �لفر�شان 
وهو �شباق يتناف�ص فيه �لفر�شان �لنا�شئني من �شائر �أنحاء �لعامل. ويف �شياق 
م�شابه، تنظم لوجنني يوم �ل�شبت �مل�شادف يف �لر�بع ع�شر من �ل�شهر جائزة 
�ال�شطبات  يف  تقام  �حتفالية  �أم�شية  يف  �شتقدم  و�لتي  لل�شيد�ت،  لوجنني 
تقدمها  تقديرية  جائزة  مبثابة  هي  �جلائزة  هذه  �شانتيي.   ق�شر  يف  �مللكية 
لوجنني للتعبري عن �لتاأثري �اليجابي للفار�شات �لبارز�ت يف ريا�شة �لفرو�شية 

يف �لعامل وتعزيزً� لل�شغف �لذي تت�شاطره معهن. 

عالمة Concord تطرح �شاعة Saratoga مطلية مبادة PVD باللون �لأ�شود
عامل من �لأناقة �ملبهرة للرجل و�ملر�أة

��شتمر  �لذي  �ملتز�يد  جناحها   Concord من   Saratoga �شاعة  تو��شل 
2004، حيث تقدم  منذ ع�شر �شنو�ت بعد �إعادة طرح �شابقتها �ملميزة عام 
مبادة  لتتاألق  �ملبتكر  �لكا�شيكي  للت�شميم  جديدة  بروؤية  �ل�شاعة  �لعامة 

PVD باللون �الأ�شود كامًا يف �إ�شد�رها �لرجايل و�لن�شائي. 
2014 �لفر�شة  و�شيجد ع�شاق �ملو�شة و�الأناقة من �لرجال و�لن�شاء يف عام 
بف�شل  وذلك  �ل�شاعات،  مالكي  نخبة  ي�شم  ح�شري  ناٍد  �إىل  لان�شمام 
�لعملية  و�ملز�يا  �لكا�شيكية  �الأناقة  بني  متزج  �لتي  �لع�شرية  �ل�شاعة  هذه 

ب�شكل مثايل.  �ملعا�شرة 
�ملميزة  بال�شمات  ولها  له  �جلديدة   Concord Saratoga �شاعة  حتتفظ 
على  تام  بو�شوح  رومانية  �أرقام  فيها  تظهر  �الأ�شلي، حيث  �ملوديل  لت�شميم 
موؤ�شر  عند  �لتاريخ  عر�ص  نافذة  تظهر  بينما  �الأ�شود،  باللون  المع  قر�ص 
علبة �ل�شاعة �الأنيقة يف �ملوديل �لن�شائي بقيا�ص 31 ملم، و�أخرى  �ل�شاعة 30 
�ملثالية  �الإ�شافة  متثان  �لرجايل،  �ملوديل  يف  ملم   40 بقيا�ص  بروزً�  �أكرث 

 .Saratoga الإطار �ل�شاعة �جلديد بجو�نبه �لثمانية و�ملميز ل�شاعات 

�إنفينيتي ت�شتحدث من�شب "�ملدير �لتنفيذي" ملنطقة �ل�رصق �لأو�شط
 وتعنّي يورغن �شميتز يف �ملن�شب �جلديد 

�لتي  �لعاملية  �لتحّول  خطة  تنفيذ  �شياق  يف  جديدة  خطوة  �إنفينيتي  �إتخذت 
"�ملدير  من�شب  ��شتحد�ث  �ل�شركة  �أعلنت  حيث   ،2012 عام  �نطلقت 
�ل�شرق �الأو�شط. و�شتمنح �خلطوة �جلديدة تركيزً�  �لتنفيذي" الأعمالها يف 
�لهوية  تعزيز  �إىل  �إ�شافًة  �لفخمة،  �ل�شيار�ت  فئة  على  دقًة  �أكرث  هيكليًا 
�إنفينيتي  �أعمال  تنفيذي يدير  �لتجارية. وميثل وجود مدير  للعامة  �ملميزة 

يف �الأ�شو�ق �لرئي�شية ��شرت�تيجية �أ�شا�شية يف خطة �لتحّول �لعاملية.
�ل�شرق  �إنفينيتي  ل�شركة  تنفيذي  مدير  �أول  �شميتز  يورغن  يكون  و�شوف 
�الأو�شط، بعد تاأدية دوره كمدير عام خال �لثاث �شنو�ت �ملا�شية، وي�شتلم 
�شميتز م�شوؤولياته �جلديدة مبا�شرة حتت �إد�رة فر�ن�شو� غوبيل دي بويليه، 

نائب رئي�ص �شركة �إنفينيتي، �أوروبا، �ل�شرق �الأو�شط و�إفريقيا.
تهدف  �لتي  �إنفينيتي  خطط  "تعني  �ملنا�شبة:  بهذه  بويليه  دي  غوبيل  وقال 
تقدمي  �إىل  نحتاج  �أننا  �لفاخرة  �ل�شيار�ت  قطاع  يف  عامليًا  العبًا  جعلها  �إىل 
نتو�جد فيها. وتعترب  �لتي  �الأ�شو�ق  �لكامل يف جميع  �لتجارية  وعد عامتنا 
منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�حدة من �أكرث �ملناطق �أهميًة يف �لعامل بالن�شبة لنا 
�لتجارية  �لعامة  تد�شني  منذ  هنا  منتجاتنا  تو�جد  تعزيز  �إىل  ن�شعى  حيث 
عام 2005. وميثل �الإعان عن ��شتحد�ث من�شب �ملدير �لتنفيذي لعامتنا 
�لتجارية يف �ملنطقة، ح�شب متطلبات �ال�شرت�تيجية �لعاملية، �خلطوة �لتالية 

يف خطة منو �إنفينيتي يف �ل�شرق �الأو�شط".
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�شتة مت�شابقني حمرتفني يتوجهون �ىل �شيلفر�شتون بعد �إنتهاء ت�شفيات
�أكادميية ني�شان بالي �شتاي�شن® GT �ل�رصق �لأو�شط

�أجرت ني�شان و�شوين باي �شتاي�شن® جمددً� �أكادميية ني�شان باي �شتاي�شن® 
GT �ل�شرق �الأو�شط يف دبي حيث قام �شتة العبي غر�ن توريزمو بخطوتهم 
�الأوىل يف م�شرية �لتحول �ىل �شائقي �شيار�ت �شباق حمرتفني. فقد �شهدت 
28 قدمو� من خمتلف  حتديات هذ� �حلدث و�شول �شتة م�شاركني من �أ�شل 
بلد�ن منطقة �ل�شرق �الأو�شط �ىل �لت�شفيات �لنهائية من خال حدث �أقيم 
للتجارة.  �لعاملي  دبي  مركز  يف  عارمة  مناف�شات  و�شهد  يومني  مدى  على 
و�شيتم نقل �لفائزين �ل�شتة �ىل حلبة �شيلفر�شتون �لربيطانية �ل�شهرية حيث 

�لفائز  هوية  عن  �الإعان  بنهايته  �شيتم  �لذي  �ل�شباق  خميم  يف  �شي�شاركون 
�ل�شرق �الأو�شط �لذي �شيح�شل على فر�شة �لتحول �ىل �شائق   GT باأكادميية
�أما �لفائزون بت�شفيات �لتحديات يف لعبة غر�ن  حلبات و�شباقات حمرتف. 
�ململكة  من  �لغمدي  وليد  فهم:  �شيلفر�شتون،  �ىل  �شينتقلون  �لذين  توريزمو 
عبد  �ل�شعودية، هادي  �لعربية  �ململكة  من  �ملن�شور  يا�شر  �ل�شعودية،  �لعربية 
من  غندور  جمال  حممد  لبنان،  من  �لهادي  عبد  بهاء  لبنان،  من  �لهادي 

لبنان، و�أحمد خالد من �ململكة �لعربية �ل�شعودية.

ليف�صتايل

باكو تعلن "تي�شو" �شابط �لوقت �لر�شمي لأوملبياد �أوروبا 2015

 �أعلنت باكو �ملنظم �لر�شمي الأوملبياد �أوروبا 2015 عن تعيني »تي�شو« �شابط 
وقت و�شريك ر�شمي لها يف دورة �الألعاب الإفتتاحية �الأوىل.

�ل�شقيقة  �ل�شركة  تاميينغ”،  “�شوي�ص  “تي�شو” مع  تعاون  �الإتفاقية  و�شت�شهد 
�لدقيق  و�لر�شد  �لتوقيت  خدمات  لتوفري  “�شو�ت�ص”،  جمموعة  يف  لها 
يف  �لدورة  و�شتقام  �لقادم،  �ل�شيف  يف  �لبارز  �حلدث  هذ�  خال  للنتائج 
�لفرتة �ملمتدة من 12 �إىل 28 يونيو، حيث �شت�شمن هذه �ل�شر�كة ل� “تي�شو” 
وعامات  و�شعار�ت  ت�شميات  جلميع  و�لدولية  �حل�شرية  �ال�شتخد�م  حقوق 

�الأوملبياد �الأوروبي 2015 حول �لعامل.
من  لعدد  �لوقت  �شبط  يف  عريقة  خربة  تاميينغ  و�شوي�ص  تي�شو  متتلك 
160 عامًا من  �الأحد�ث �لريا�شية �لدولية، حيث متتلك تي�شو ما يزيد على 
4 مايني �شاعة حول �لعامل  �خلربة يف ت�شنيع �ل�شاعات وتبيع مايزيد على 
ر�شمي  ك�شابط  �شاركت  فقد  تاميينغ،  �شوي�ص  ل�شركة  بالن�شبة  �أما  عام،  كل 
هذه  فاإن  لذ�   ،1976 عام  منذ  �الأوملبية  �الألعاب  جميع  يف  و�لبيانات  للوقت 

�ل�شر�كة �شت�شمن با �شك �لنجاح �الأكيد لهذ� �حلدث �لبارز. 

ً ’بنتلي �لإمار�ت’ تفتتح يف دبي �أول �شالة عر�س لل�شيار�ت �ململوكة م�شبقا

�حل�شري  �ملوّزع   ،)Bentley Emirates( �الإمار�ت’  ’بنتلي  �أعلنت 
�شالة  �أول  �فتتاح  �ملتحدة، عن  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  ’بنتلي’ يف  ل�شيار�ت 
’بنتلي’ �ململوكة  لبيع �شيار�ت  �شة  �الأو�شط خم�شّ �ل�شرق  عر�ص يف منطقة 
�ملطار  طريق  على  �خلا�ص  �ملركز  هذ�  ويقع  دبي.  مدينة  يف  وذلك  م�شبقًا 
�أ�شهر  ت�شعة  نحو  بعد  ياأتي  وهو  ’بنتلي’ �حلالية،  عر�ص  �شالة  من  بالقرب 
يف  �الأوىل  للمّرة  م�شبقًا  �ململوكة  لل�شيار�ت  ’بنتلي’  برنامج  �إطاق  على 
�ململوكة  ’بنتلي’  �شيار�ت  مبيعات  �رتفعت  �لوقت،  ذلك  ومنذ  �الإمار�ت. 
لل�شيار�ت  ’بنتلي’  بربنامج  �لعمل  يتم  �أنه  ورغم  باملئة.   35 بن�شبة  م�شبقًا 
�ململوكة م�شبقًا على �مل�شتوى �لدويل ، �إاّل �أنه مت �إطاقه ر�شميًا للمّرة �الأوىل 
يف دولة �الإمار�ت من ِقَبل ’بنتلي �الإمار�ت’ يف �شبتمرب 2013. ورغم �لفرتة 

’بنتلي’  �شيار�ت  �أن مبيعات  �إاّل  �إطاقه،  تلت  �لتي  ن�شبيًا  �لق�شرية  �لزمنية 
بعد  مبا�شرة  �لثانية  باملرتبة  �ملا�شية  �ل�شنة  �لدولة حّلت  م�شبقًا يف  �ململوكة 
ي�شري  مما  جدً�،  �لثابت  �ملتحدة  �ململكة  يف  م�شبقًا  �ململوكة  �ل�شيار�ت  �شوق 

�إىل �لطلب �لعايل حمليًا على �ملركبات �لفاخرة �ململوكة م�شبقًا. 
وكيل  من  كاملة  م�شاَدقة  على  م�شبقًا  مملوكة  ’بنتلي’  �شيارة  كل  وحت�شل 
�الأ�شلية  �ل�شجّات  مع  ومقارنته  �ملركبة  تاريخ  على  �لك�شف  ويتم  ’بنتلي’ 
لعملية  م�شبقًا  كل مركبة مملوكة  �لدّقة و�جلودة �حلقيقية. تخ�شع  ل�شمان 
�ملحرتفون  ’بنتلي’  فنيو  يقوم  �أن  قبل  وذلك  جدً�،  دقيقة  تقني  ك�شف 
�مل�شافة  حتديد  دون  �شهرً�   12 ملّدة  وح�شريًا  �شامًا  �شمانًا  مبنحها 

�لطرق. على  �جلانبية  �مل�شاعدة  خدمة  مع  �ملقطوعة 
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Royal Ascot 

جيـنـيـســس الجديـــدة كلـيـــــًا.
تـغــيــــــر الـمــفــاهـــيــــــم.
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جلوسك  لحظة  عند  إعجابك  الجديدة  جينيسس  سيارة  ستثير  حتمًا 
خلف عجلة القيادة. سوف تدرك فور الضغط على بدال السرعة، أن هذة 
القيادة  تكنولوجيا  بفضل  قويًا  أداًء  لتعطيك  ُصممت  الفاخرة  السيدان 
الديناميكية التي زودت بها. كما دعمناها بمحرك سعة  ٣٫٨  لتر و ٥٫٠  
فقط   ثوان   ٥٫٤ في   ١٠٠  -  ٠ من  تسارع   وزمن   حصان     ٤١٣ حتى  وقوة  لتر 
لتعطيك اÃحساس بقوة اÃنطالق التي تأخذ ا¿نفاس. مع خاصية الحقن 
المباشر للوقود، لن تستمتع فقط بالتسارع ولكنك سوف تستفيد أيضًا 

من الكفاءة في معدل إستهالك الوقود مع أقل نسبة إنبعاث للعوادم.




