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اإمارات اخلري - لفتة رائعة من فزاع 

يعترب كاأ�س دبي العاملي خري ختام ملو�سم �سباقات اخليل يف الإمارات، ليتّوج جهودًا 

كاأ�س  لنجاحات  ينظر  من  ُيخطئ  الفرو�سية،  �سباقات  لتطوير  ُتبذل  ظلت  كبرية 

روزنامة  »ميدان«، وعن  امل�سامري  بدّرة  للخيول  دبي  العاملي مبعزل عن كرنفال  دبي 

القاعدة  تعترب  والفعاليات  الأحداث  فهذه  الإمارات،  م�سامري  كل  يف  ال�سباقات 

الأ�سا�سية التي ينطلق منها هذا احلدث العاملي.

حيث  من  كبرية  جناحات  �سجلت  احتفايل،  طابع  ذات  الع�سرون  الن�سخة  كانت 

الإثارة  من  زادت  التي  الأمريكية  للخيول  كبرية  عودة  �سهدت  والنوعية،  امل�ساركة 

 80 الــ  جتاوز  م�سبوق  غري  جماهرييًا  ح�سورًا  اأي�سًا  البطولة  �سهدت  كما  والت�سويق، 

احلفل  معامله  اأبرز  كانت  الذي  املبهر  الفتتاح  حفل  بالغ  باهتمام  تابع  �سخ�س  الف 

ال�ساهر الذي احيته املغنية ال�سرتالية ال�سهرية كيلي مينوغ.

على الرغم من كل ذلك يكت�سب فوز اجلواد »برين�س بي�سوب« ل�سمو ال�سيخ حمدان بن 

حممد اآل مكتوم ويل عهد دبي زخمًا كبريًا، يوؤكد تفوق اخليول الإماراتية، خ�سو�سًا 

بعد م�ساركة املر�سح الأول اجلواد الأمريكي »كاليفورنيا كروم«، بطل ديربي كنتاكي 

وجواد العام )2014( يف اأمريكا، لكن الالفت هو ردة الفعل الرائعة من �سمو ال�سيخ 

حمدان بن حممد اآل مكتوم، بالتربع بجائزة الفوز البالغة 6 ماليني دولر اإىل مركز 

وبال  اخلريية،  لالأعمال  الريا�سة  ت�سخري  يوؤكد  الذي  الأمر  التوحد،  لأطفال  را�سد 

�سك لي�س الهدف التربع بهذا املبلغ فقط، حيث يتمتع �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 

بن را�سد اآل مكتوم باأياٍد بي�ساء يف خمتلف مناحي العمل الإن�ساين، ولكن �سموه بهذا 

بها  وال�سغف  الريا�سة  ت�سخري  واأهمية  املوؤ�س�سات  هذه  مثل  اإىل  النظر  يلفت  العمل 

لتلعب دورًا يف الق�سايا الإن�سانية.

الكرة  من  ال�سمايل  الن�سف  اإىل  الأنظار  اجتهت  الإمارات  يف  املو�سم  وبانتهاء 

الأر�سية، حيث انطالقة ال�سباقات يف اأوروبا واأمريكا، التي �سهدت ح�سورًا اإماراتيًا 

كبريًا خالل �سباقات اجلنيز الإجنليزي التي اأبلت فيها خيول الإمارات بالًء ح�سنًا.

املهمة،  الأحداث  تنظيم  حيث  من  اإماراتيًا  وجودًا  اأي�سًا  �سهدت  الأوروبية  امل�سامري 

اخليول  ل�سباقات  الإمارات  »يوم  روما  الإيطالية  بالعا�سمة  كابنيللي  م�سمار  و�سهد 

ال�سيخ  �سمو  مهرجان  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  برعاية  العربية«، 

من�سور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�سيلة، �سجل انطالقة قوية بعدد 

من الدول.

الذهبية  كاأ�س دبي  الالفت، بطولة  التطور  نقلة كبرية عرب  اأي�سًا  �سهد  البولو  مو�سم 

ت�سجل تطورًا يف كل عام، وترتقي اإىل م�ستويات جديدة، حيث مت رفع م�ستوى البطولة 

على  ح�سلوا  الفائزين  اأن  اأي  العاملي«،  البولو  دوري  »كاأ�س  اإىل  التحدي«  »كاأ�س  من 

60 نقطة.
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الن�سخة الع�رشون لكاأ�س دبي العاملي اإماراتية

»برن�س بي�شوب« حلمدان بن محمد يقهر الأقوياء ويتّوج باللقب

كاأ�س دبي العاملي

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بح�سور 

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

حاكم دبي، رعاه اهلل، حقق اجلواد »برن�س بي�سوب«، 

مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو 

ويل عهد دبي، انت�سارًا كبريًا على مناف�سيه يف بطولة 

على  الع�سرين،  دورته  يف  للخيل،  العاملي  دبي  كاأ�س 

م�سمار ميدان الرملي يف ند ال�سبا بدبي.

بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ال�سباق  و�سهد 

را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، و�سمو ال�سيخ حمدان 

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

و�سمو ال�سيخ اأحمد بن را�سد اآل مكتوم، و�سمو ال�سيخ 

حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  مكتوم 

نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  دبي، 

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

دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ 

الإمارات،  طريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�س  للطريان 

مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  و�سمو 

ومعايل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�س 

الثقافة  وزير  نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ 

وال�سباب وتنمية املجتمع، اإىل جانب عدد من ال�سيوخ 

األف مدعو   80 وكبار امل�سوؤولني يف الدولة، واأكرث من 

ومتفرج غ�ست بهم من�سات وجنبات م�سمار ميدان. 

تتويج حمدان بن محمد بالكاأ�س

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بح�سور 

بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ت�سّلم  مكتوم، 

اجلواد،  مدرب  ت�سلم  كما  الكاأ�س،  مكتوم،  اآل  را�سد 

التتويج  و�سهد  الفرو�سية،  ع�سا  �سرور،  بن  �سعيد 

و�سمو  مكتوم،  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  اأي�سًا 

الفريق  ومعايل  مكتوم،  اآل  حممد  بن  من�سور  ال�سيخ 

ال�سمو  الفتان، مدير مكتب �ساحب  را�سد  م�سبح بن 

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

ل�سرطة  العام  القائد  املزينة،  مطر  خمي�س  واللواء 

دائرة  عام  مدير  �سليمان،  �سعيد  وخليفة  دبي، 

الطاير  حميد  و�سعيد  دبي،  يف  وال�سيافة  الت�سريفات 

العليا  اللجنة  رئي�س  ميدان  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

وكبار  ال�سيوخ  من  عدد  جانب  اإىل  للبطولة،  املنظمة 

امل�سوؤولني وجمع من ع�ساق الفرو�سية.

بن  �سعيد  باإ�سراف  بي�سوب«،  »برن�س  اجلواد  وتّوج   

للن�سخة  بطاًل  بيوك،  وليام  الفار�س  وبقيادة  �سرور، 

اأقيم  الذي  الأوىل،  للفئة  العاملي  كاأ�س دبي  الـ20 من 

امليل  وربع  امليل  مل�سافة  واخلتامي  التا�سع  ال�سوط  يف 

والذي  الإمارات،  طريان  برعاية  مرت(   2000(

العامل على الأر�سية الرملية  �ساركت فيه نخبة خيول 

بي�سوب«،  »برن�س  وتفوق  ميدان.  مب�سمار  اجلديدة 

واملنحدر  �سنوات(   8( �سنًا  اخليول  اأكرب  يعد  الذي 

محمد بن را�سد وحمدان بن محمد وحمدان بن را�سد اأثناء التتويج.

تســـتمتع بقضـــاء أمتـــع األوقـــات مـــع حفيدهـــا

شكرًا للتشخيص المبكر

التصويـــــر الطبي المتقدم فـــــي المستشـــــفى األمريكي دبي

مسح متماثــل. صور أكثـر وضوحــًا. نتائــج أســرع.

يحـــــوز  األوســـــط  الشـــــرق  فـــــي  مستشـــــفى  أول 
)JCI( علـــــى االعتمـــــاد العالمـــــي للجنـــــة المشـــــتركة

ترخيـــــص  علـــــى  يحصـــــل  خـــــاص  مختبـــــر  أول 
)CAP( األمـــــراض  ألخصائيـــــي  األمريكيـــــة  الكليـــــة 

www.ahdubai.com   موقع االنترنت   |  pet-ct_tech@ahdubai.com   هاتف   6669 / 6015 377   4  971+   |  بريد إلكتروني

تضم تقنيات التصوير الطبي المتقدم في المستشفى عدًدا من األجهزة الرقمية للمسح الضوئي للجسد التي 
ر تلك األجهزة صوًرا مفصلة ُتتيح إمكانية التشخيص السريع مع توفير  تكشف األمراض الخطيرة بسرعة، حيث ُتَوفَّ

درجة عالية من الراحة للمريض، وذلك بدًءا من السرطان وحتى أمراض األعصاب.

لقد ُصِمَمت االختبارات إلظهار أصغر التغيرات التي تحدث في جسدك، بدًءا من تطور السرطان وحتى االستجابة 
للعالج وأية حالة لُمعاودة ظهور المرض.

إن هذه التقنية الجديدة ُتتيح إمكانية تشخيص ومعالجة المرض في وقت مبكر مما يسمح للمرضى بأن يعيشوا 
حياة صحية أفضل.

يقبل المستشفى األمريكي دبي معظم خطط التأمين الصحي المتخصصة. يرجى اإلتصال على الرقم 5500 - ٨00
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كاأ�س دبي العاملي

من ن�سل »دبوي«، بفارق 2.25 طول عن املر�سح الأول 

اأرت  وباإ�سراف  مارتن،  لبريي  كروم«،  »كاليفورنيا 

ثالثًا  جاء  فيما  ا�سبينوزا،  فيكتور  وبقيادة  �سريمان، 

وباإ�سراف  دلي�سنايدر،  واأدل  كاليبورن  ملزرعة  »يل« 

وليام موت، وبقيادة جويل روزاريو. 

 »منارك« بطل مونديال اخليول العربية 

بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »منارك«،  اجلواد  انتزع 

را�سد اآل مكتوم، باإ�سراف اأروين �ساربي، وقيادة دين 

اأونيل، لقب ال�سوط الأول مل�سافة 2000 مرت على لقب 

جوائزه  اإجمايل  البالغ  كال�سيك،  كحيلة  دبي  �سباق 

املالية مليون دولر، برعاية اآيبيك، بعد اأداء اأذهل به 

كل املراقبني، حيث اجتهت العيون اإىل اخليول الكبار 

العالية. الت�سنيفات  �ساحبة  والنخبة 

انخرط  اأن  بعد  برباعة،  التفوق  من  »منارك«  ومتكن 

عن  طول   2:25 بفارق  ليتفوق  امل�ستقيم  عمق  من 

اآل  زايد  بن  طحنون  ال�سيخ  ل�سمو  بوي«،  »فاليانت 

جويل  وبقيادة  مريميان،  اإليزابيث  وباإ�سراف  نهيان، 

روزاريو، فيما جاء ثالثًا »رازق«، ل�سمو ال�سيخ من�سور 

اجلهوري،  ماجد  وباإ�سراف  نهيان،  اآل  زايد  بن 

وبقيادة كريين فالون.

2:16:30 دقيقة، وهو زمن  ال�سباق يف  وقطع م�سافة 

قيا�سي جديد مل�سافة ال�سباق الذي كان م�سجاًل با�سم 

 2:19:33 وقدره  باي«،  »فري�ساك  اإ�سطبله  رفيق 

دقيقة.

عقب ختام ال�سوط ت�سلم ال�سيخ �سعيد بن حمدان بن 

املالك  �سمو  عن  اإنابة  الفوز  جائزة  مكتوم،  اآل  را�سد 

من حمد الأحبابي ممثل اأيبيك.

»�سول باور« جنم »القوز«

وباإ�سراف  باور،  ل�سابينا  باور«  »�سول  اجلواد  خطف 

عزيزًا  فوزًا  هيوز،  ريت�سارد  وبقيادة  لينام،  اإدوارد 

لقب  على  مرت   1000 مل�سافة  اخلام�س  ال�سوط  يف 

 16 فيه  �ساركت  الذي  لل�سرعة،  القوز  بطولة  �سباق 

جوائزه  اإجمايل  البالغ  الع�سبي،  امل�سمار  على  خياًل 

»�سول  فوز  وجاء  اآيبيك.  برعاية  دولر  مليون  املالية 

باور« بفارق ن�سف طول عن »بينيافوبيا« لهواجن كاي 

وين، وباإ�سراف توين كروز، وبقيادة دوجال�س وايت، 

فيما حل ثالثًا »جرين ما�سك« لعبداهلل �سعيد املداح، 

ديتوري،  فرانكي  وبقيادة  وارد،  وي�سلي  باإ�سراف 

ومتكن البطل من قطع امل�سافة يف زمن قدره 57:24 

ثانية. 

»�سيكريت �سريكل« يخطف »جولدن 

�ساهني« بزمن قيا�سي

بيجرام،  ملايكل  �سريكل«  »�سيكريت  اجلواد  تفوق 

بافريت،  بوب  ال�سهري  الأمريكي  املدرب  وباإ�سراف 

ال�سوط  يف  ا�سبينوزا،  فيكتور  الفار�س  وبقيادة 

ال�ساد�س مل�سافة 1200 مرت، وح�سل على لقب بطولة 

املالية  جوائزها  اإجمايل  البالغ  �ساهني،  جولدن  دبي 

مليوين دولر برعاية جلف نيوز.

طول  بفارق  التفوق  من  �سريكل«  »�سيكريت  ومتكن 

�سوم  لو  وتوما�س  وتوجن  لو  لتوين  جوكي«  »�سوبر  عن 

ريان  وبقيادة  ميالرد،  تي  اأنتوين  وباإ�سراف  موري�س، 

مور، فيما جاء ثالثًا »ريت�س تايب�سرتي« ل�سيال�س ياجن 

�سيو �سون ووجن تاك واي وت�سيوجن يوك تاك، وباإ�سراف 

البطل  ومتكن  دولوز،  اأوليفييه  وبقيادة  �ساجن،  مايكل 

الفار�س وليام بيوك يلّوح للجماهري.
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كاأ�س دبي العاملي

محمد بن را�سد وحمدان بن را�سد ومكتوم بن محمد واأحمد بن محمد ومن�سور بن محمد يحتفلون بفوز اجلواد »برين�س ي�سوب«.
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كاأ�س دبي العاملي

من قطع م�سافة ال�سباق بزمن 1.10.73 دقيقة، وهو 

زمن قيا�سي جديد.

»متركز« يخطف الأ�سواء

بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  خيول  »متركز«  اجلواد  منح 

التوايل  على  الثاين  والفوز  الثنائية  مكتوم،  اآل  را�سد 

م�سبح  املدرب  باإ�سراف  العاملي،  دبي  كاأ�س  حفل  يف 

املهريي، وقيادة بول هاجنان.

الثاين على لقب  ال�سوط  الأنظار يف  وخطف »متركز« 

مرت،   1600 مل�سافة  مايل  جودلفني  بطولة  �سباق 

برعاية  دولر،  مليون  املالية  جوائزها  اإجمايل  البالغ 

�سوبا. ميدان 

بعد  راأ�س،  بفارق  باللقب  الفوز  من  »متركز«  ومتكن 

روي،  ل�سوزان  افنيو«  »�سلون  و�سيفه  مع  قوي  �سراع 

ديتوري،  فرانكي  بقيادة  نو�سيدا،  جريمي  باإ�سراف 

بن  اأحمد  ال�سيخ  ل�سمو  ويلينج«  »فري  ثالثًا  جاء  فيما 

حممد بن را�سد اآل مكتوم، باإ�سراف �سعيد بن �سرور، 

وقيادة جيم�س دويل.

وجاء يف املركز الرابع »حاذق«، ل�سمو ال�سيخ حمدان 

الرايحي،  را�سد  علي  باإ�سراف  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 

م�سافة  قطع  من  البطل  ومتكن  اأونيل،  دين  وبقيادة 

ال�سباق يف زمن قدره 1:36:81 دقيقة.

»مبتهج« ينرث البهجة

اآل  خليفة  بن  حممد  لل�سيخ  »مبتهج«،  اجلواد  اأكد 

مكتوم، وباإ�سراف مايك دي كوك، وبقيادة كري�ستوف 

حتقيق  من  متكن  حني  وجدارته  جنوميته  �سوميلون، 

على  مرت   1900 مل�سافة  الرابع  ال�سوط  يف  �سهل  فوز 

اإجمايل  البالغ  الإمارات،  ديربي  بطولة  �سباق  لقب 

جوائزه مليوين دولر، برعاية جمموعة �سعيد وحممد 

النابودة.

عن  اأطوال   8 بفارق  التفوق  من  »مبتهج«  ومتكن 

�سرور،  بن  �سعيد  باإ�سراف  جلودلفني،  »مفتول« 

»جولدن  ثالثًا  جاء  فيما  هاجنان،  بول  وبقيادة 

يو�سيدا،  وكات�سومي  واإينوكوما  ت�سوجو،  لهريو  باورز« 

مور،  ريان  وبقيادة  هوري،  يوكي  نوري  وباإ�سراف 

قدره  ال�سباق يف زمن  م�سافة  البطل من قطع  ومتكن 

1:58:35 دقيقة.

خليفة  بن  حممد  ال�سيخ  ت�سلم  ال�سوط  ختام  عقب 

حممد  و�سعيد  عبداهلل،  من  الفوز  جائزة  مكتوم  اآل 

النابودة.

»براون بانرث« بطل املاراثون

بالك  لـ»اإيه  اململوك  بانرث«  »براون  اجلواد  اكت�سح 

ريت�سارد  وبقيادة  دا�سكومب،  توم  وباإ�سراف  واأوين«، 

مل�سافة  الثالث  ال�سوط  يف  مناف�سيه  كنج�ستكوت، 

دبي  كاأ�س  �سباق  لقب  على  »املاراثون«  مرت   3200

دولر،  مليون  املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ  الذهبية، 

لل�سيارات«. »الطاير  برعاية 

3.25 اأطوال  ومتكن »براون بانرث« من التفوق بفارق 

وباإ�سراف  حلمد،  خليل  ملحمد  اإمباير«  »�ستار  على 

فيما  �سوميلون،  كري�ستوف  وبقيادة  كوك،  دي  مايك 

بن  �سعيد  باإ�سراف  جلودلفني،  »عزمية«  ثالثًا  جاء 

من  البطل  ومتكن  دويل،  جيم�س  وبقيادة  �سرور، 

 3:18:84 بلغ  للم�سافة  جديد  قيا�سي  زمن  حتقيق 

�سرترا�س  با�سم  ال�سابق م�سجاًل  الزمن  وكان  دقائق، 

وقدره 3:23:14 دقائق.

حمدان بن را�سد يربت على اجلواد »منارك« بطل اخليول العربية الأ�سيلة.

5
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عقب ختام ال�سوط، قام اأحمد الطاير، ممثل الطاير 

لل�سيارات، بت�سليم جائزة الفوز اإىل املالك الفائزين.

مايكل اأوين �سعيد بفوز »براون بانرث«

ال�سابق،  الإجنليزية  الكرة  جنم  اأوين،  مايكل  وعرب 

عن  بانرث«،  »براون  العاملي  للرحالة  ال�سريك  واملالك 

الذهبية  دبي  »كاأ�س  الثالث  بال�سوط  بالفوز  �سعادته 

حتدث  التي  امل�سبقة  ت�سريحاته  رغم  الثانية«،  للفئة 

فيها عن �سعوبة القرعة، وقال: »لقد كان جنمًا، وهو 

دائمًا يقدم الأداء اجليد، ويف اعتقادي اأن فوزه ق�سة 

مذهلة«.

ال�سباق  انطالق  من  ياردة   100 نحو  »بعد  واأ�ساف: 

بوترية  انطلق  اأنه  ل�سيما  الفوز،  من  جدًا  واثقًا  كنت 

ح�سان  اإنه  كبرية،  ب�سرعة  يبداأ  ومل  جدًا  معقولة 

وقت  اأي  من  اأف�سل  القادم  يكون  اأن  وناأمل  هائل، 

م�سى«.

وحر�س اأوين على ربط جمهوره الكبري وم�سجعيه من 

خالل �سوره املبا�سرة من م�سمار ميدان عرب و�سائل 

املختلفة. الجتماعي  التوا�سل 

مونديال  يف  اإجنلرتا  منتخب  جنم  اأوين،  واجته 

1998، بعد اعتزاله لال�ستثمار يف �سباقات اخليول، 

اأملك م�سريي حتى  كنت  لعبًا  كنت  »عندما  ويقول: 

الفار�س  بيد  م�سريي  الآن  لعبًا،   11 �سمن  كنت  لو 

اإىل  اأوين بع�سقه لريا�سة اخليول  واحل�سان«، ويدين 

مازالت  املجال  هذا  اإىل  اجتاهه  ورغم  تريي،  والده 

يعمل  اإنه  حيث  م�ستمرة،  القدم  بكرة  اأوين  عالقة 

حملاًل ريا�سيًا لقناة »بي تي« املناف�سة اجلديدة لقناة 

�سكاي.

»�سولو« بطل »دبي تريف«

وفرير،  لويرثيمر  »�سولو«،  الرمادي  اجلواد  اأثبت 

الفار�س  وبقيادة  هيد،  فريدي  املدرب  وباإ�سراف 

اكت�سح  حني  اآخر  كوكب  من  اأنه  جيون،  ماك�سيم 

على  مرت   1800 مل�سافة  ال�سابع  ال�سوط  يف  مناف�سيه 

جوائزها  جمموع  البالغ  تريف«،  »دبي  بطولة  لقب 

املالية 6 ماليني دولر، برعاية موانئ دبي.

واملنحدر  �سنوات   5 العمر  من  البالغ  »�سولو«،  ومتكن 

عن  كبري  بفارق  التفوق  من  »�سنج�سبيل«،  ن�سل  من 

كيفني  وباإ�سراف  جلي�سبي،  لإف  كات�سبي«  جراي  »ذا 

الثالث  املركز  ريان مور، فيما جاء يف  وبقيادة  ريان، 

بلت�سر،  تود  وباإ�سراف  ري�سنج  لل�سقب  »م�ساو�س«، 

قطع  من  البطل  ومتكن  ديتوري،  فرانكي  وبقيادة 

امل�سافة يف زمن قدره 1.47.76 دقيقة.

�سليم،  بن  اأحمد  �سلطان  قام  ال�سوط،  ختام  عقب 

اجلوائز  بتقدمي  العاملية،  دبي  موانئ  �سلطة  رئي�س 

للفائزين.

»دولينا« تظفر بلقب »�سيماء كال�سيك«

تاألقت املهرة الفرن�سية »دولينا«، لأغا خان، وباإ�سراف 

�سوميلون،  كري�ستوف  وبقيادة  دوبريه،  روي  دي  الني 

2410 اأمتار  حني حلقت بلقب ال�سوط الثامن مل�سافة 

على لقب �سباق دبي �سيماء كال�سيك، البالغ اإجمايل 

لوجنني.  برعاية  دولر،  ماليني   6 املالية  جوائزه 

�سنوات  اأربع  العمر  من  البالغة  »دولينا«،  فوز  وجاء 

طول  ن�سف  بفارق  »اأزامور«،  ن�سل  من  واملنحدرة 

اآل �سعود،  عن »فلني �ساير« لالأمري خالد بن عبداهلل 

وباإ�سراف اأندريه فابر، وبقيادة ماك�سيم جيون، فيما 

مايدا،  لكوجي  اونلي«  اآند  »ون  الثالث  املركز  جاء يف 

كري�ست�سلن  وبقيادة  ها�سيجو�سي،  كوجريو  وباإ�سراف 

يف  ال�سباق  م�سافة  قطع  من  البطلة  ومتكنت  دميورو، 

2.28.29 دقيقة.

كابيللي،  كارلو�س  خوان  قام  ال�سوط،  ختام  عقب 

ممثل لوجنني، بتقدمي اجلوائز للفائزين.

كاأ�س دبي العاملي
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كاأ�س دبي العاملي

تكرمي ال�رشكات الراعية لأم�سية

كاأ�س دبي العاملي

اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمّو  كّرم 

الريا�سي،  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم، 

كاأ�س  لأم�سية  الت�سعة  لالأ�سواط  الراعية  ال�سركات 

دبي العاملي، بح�سور �سمّو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 

را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي.

لل�سركات  تذكارية  ودروعًا  �سهادات  �سمّوه  وقدم 

الراعية، تقديرًا لدورها يف جناحات ودعم كاأ�س دبي 

الإمارات«  »طريان  بتكرمي  الـ20،  ن�سخته  يف  العاملي 

دبي  »كاأ�س  والرئي�س  التا�سع  لل�سوط  الر�سمي  الراعي 

»ايبيك«  البرتولية  ال�ستثمارات  و�سركة  العاملي«، 

لل�سرعة«،  و»القوز  كال�سيك«  كحيلة  »دبي  ل�سوطي 

و»الطاير  مايل«،  لـ»غودولفني  �سوبا«  و»ميدان 

�سعيد  وجمموعة  الذهبي«،  دبي  لـ»كاأ�س  لل�سيارات« 

وحممد النابودة الراعي لـ»ديربي الإمارات«، و»غولف 

لـ»دبي  لـ»غودولفني مايل«، وموانئ دبي العاملية  نيوز« 

وقام  كال�سيك«.  �سيماء  لـ»دبي  ولوجنني  ترف«، 

بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمّو  التقديرية  ال�سهادات  با�ستالم 

�سعيد اآل مكتوم، رئي�س دائرة الطريان املدين بحكومة 

الإمارات«،  »طريان  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  دبي 

البرتولية  ال�ستثمارات  �سركة  عن  الأحبابي،  وحمد 

�سوبا«،  »ميدان  عن  ممثاًل  ال�سيهي  وحممد  »ايبيك«، 

واأحمد الطاير ممثاًل لـ»الطاير لل�سيارات«، وعبداهلل 

نيوز«،  »غلف  عن  اأحمد،  وعبداحلميد  النابودة، 

وخوان  دبي«،  »موانئ  عن  �سليم  بن  اأحمد  و�سلطان 

كارلو�س كابيللي عن »لوجنني«.

حمدان بن محمد يتربع بجائزة

الفوز ملركز دبي للتوحد

اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ترّبع 

لكاأ�س  مكتوم، ويل عهد دبي، بقيمة اجلائزة الكربى 

 6 والبالغة  الـ20،  ن�سختها  يف  للخيول  العاملي  دبي 

موؤكدًا  للتوحد،  دبي  مركز  لأطفال  دولر،  ماليني 

فرحة  يف  التوحد  اأطفال  ي�سارك  اأن  اأحب  اأنه  �سموه 

الإجناز، ويقدم لهم هدية متوا�سعة بهذه املنا�سبة.

اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  وعرب 

املركز،  �سينفذها  التي  باملبادرات  تفاوؤله  عن  مكتوم 

التي  والعالجية  والجتماعية  النف�سية  والفوائد 

�ستعود بها على اأطفال التوحد،

واإطالق  اخلطط  و�سع  يف  بالإ�سراع  �سموه  وّجه  حيث 

لتحقيق  القادمة  الق�سرية  الفرتة  خالل  املبادرات 

الفائدة لالأطفال وعائالتهم يف اأقرب فر�سة.

يذكر اأن »مركز دبي للتوحد« هو مركز خريي �سامل، 

يعانون  الذين  لالأطفال  يقدم خدماته  دبي،  مقره يف 

اخلدمات  هذه  وت�سمل  التوحد،  طيف  ا�سطرابات 

والدعم  العالجي  والتدخل  والقيا�س  الت�سخي�س 

الفعاليات  من  وغريها  التدريبية،  والربامج  الأ�سري 

يف  التوحد  عن  توعوية  حملة  اإىل  اإ�سافة  والأن�سطة، 

اأبريل من كل عام. 

الدائمني  الداعمني  من  دبي  عهد  ويل  �سمو  ويعترب 

يف  ال�سغوفني  وامل�ساركني  التوحد  ذوي  لأن�سطة 

الفعاليات الريا�سية املخ�س�سة لهم. ولركوب اخليل 

التوحد،  اأطفال  على  كبرية  ونف�سية  عالجية  فوائد 

يف  احلديثة  الغربية  الدرا�سات  اأظهرته  ما  وهذا 

ال�سلوكية، العلوم  جمال 

وما اأثبتته التجربة يف دول عدة، مثل اأملانيا واأ�سرتاليا 

ريا�سة  انت�سرت  والدمنارك، حيث  املتحدة  والوليات 

يعانون  ملن  العالجية  الأ�ساليب  كاأحد  اخليل  ركوب 

ذلك  يف  مبا  والنمائية،  احلركية  ال�سطرابات 

متالزمة داون والتوحد.

حمدان بن محمد يكّرم ال�رشكات الراعية لكاأ�س دبي العاملي.

Explore the pleasures of life

For more information, please contact: Tel: +971 4 361 8111 | Email: info@poloclubdubai.com | Visit www.poloclubdubai.com

surrounded by true luxury.

Discover the Dubai Polo & Equestrian Club, a unique destination where polo players and fans can 
gather together in a world-class venue, designed to showcase the finest the sport has to offer. 
The Club is an ideal venue for private parties, special events and corporate sponsorships. Ideally 
situated opposite the Arabian Ranches, the Dubai Polo & Equestrian Club presents the ultimate 
lifestyle destination, whether it’s for horse riding, relaxing or social events.

•	 68 acres of majestic desert landscape 
•	 357 stables and international standard polo fields 
•	 Show jumping and dressage arenas 
•	 Swimming pool, gym, fitness classes and a spa
•	 Exceptional restaurants and lounges
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قدرة

�سباق احل�سن للقدرة بالوثبة

را�شد اجلنيبي يتوج باللقب والفرن�شية ميفي و�شيفة
ال�سيخ  ل�سمو  “اجلزيرة2”  اإ�سطبالت  خطفت 

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور 

�سباق  خالل  ال�سواء  الرئا�سة،  �سوؤون  وزير  الوزراء 

العاملية  الإمارات  بقرية  اأقيم  الذي  للقدرة  احل�سن 

اإ�سطبالت  فر�سان  توج  ما  بعد  بالوثبة،  للقدرة 

ذهب  بينما  والثاين،  الأول  “اجلزيرة2” باملركزين 
ال�سباق  ونظمت  اإعمار،  لإ�سطبالت  الثالث  املركز 

نادي  مع  بالتعاون  للقدرة،  العاملية  الإمارات  قرية 

الفرو�سية،  احتاد  مع  وبالتن�سيق  للفرو�سية،  اأبوظبي 

م�سافة  وبلغت  الريا�سي،  اأبوظبي  جمل�س  وبدعم 

دفع  �سيارات   5 وخ�س�ست  كيلومرت،   100 ال�سباق 

عدنان  قام  ال�سباق  ختام  وعقب  للفائزين.  رباعي 

اأبوظبي  لنادي  العام  املدير  النعيمي،  �سلطان 

قرية  م�سرف  الرميثي  الرحمن  وعبد  للفرو�سية، 

باملراكز  الفائزين  بتتويج  للقدرة،  العاملية  الإمارات 

الثالثة الأوىل يف ال�سباق.

را�سد اجلنيبي ينجز فوزه الأول

حتقيق  اجلنيبي  حميد  حمود  را�سد  الفار�س  متكن 

تريبلي�سن«  ليت  »�ستار  �سهوة  على  الأول  املركز 

الكلية  امل�سافة  قاطعا   ،2 اجلزيرة  اإ�سطبالت  من 

�سرعة  مبعدل  �ساعة   3:21:50 قدره  بزمن  لل�سباق 

وحل  �ساعة،  كلم/   29.72 الخرية  املرحلة  يف  بلغ 

يف  زميلته  الثانية  من  جزء  بفارق  الثاين  املركز  يف 

الفر�س  الفرن�سية ميفي فالنتني على �سهوة  الإ�سطبل 

الفار�س  الثالث  املركز  يف  وجاء  كورنر«،  »بويت�س 

»ايداهو  �سهوة  على  البلو�سي  اإبراهيم  حممد  را�سد 

 3:23:28 بلغ  بزمن  اإعمار  اإ�سطبالت  من  ويلدفري« 

�ساعات، وحلت يف املركز الرابع الفار�سة الرجنتينية 

بي�سك«  بانك  اي  »اإي  �سهوة  على  با�ستون�س  كاتلينا 

من اإ�سطبالت الريف بزمن قدره 3:24:28 �ساعات، 

فيما حل يف املركز الرابع الفار�س حممد مطر را�سد 

املزروعي على �سهوة »كلهاربي « من اإ�سطبالت »ات�س 

اأم اآر« بزمن قدره 3:24:28 �ساعات.

حتٍد منذ البداية

املرحلة  يف  النطالقة  منذ  قوية  بداية  ال�سباق  �سهد 

223 فار�س وفار�سة، وكانت  الأوىل التي �سارك فيها 

التي  املرحلة  هذه  طابع  واملطاردة  والتحدي  ال�سرعة 

 40 م�سافتها  وبلغت  الزرقاء  بالألوان  تر�سيمها  مت 

من  املنهايل  ح�سن  هنادي  الفار�سة  وتفوقت  كلم. 

قدره  بزمن  امل�سافة  وقطعت   2 اجلزيرة  اإ�سطبالت 

الهندي  الثاين  املركز  يف  وجاء  �ساعة،   01:19:18

 01:20:51 بزمن  ور�سان  ا�سطبالت  من  رام  بيجا 

الماراتي  الفار�س  الثالث  املركز  فيما حل يف  �ساعة، 

 3 فزاع  اإ�سطبالت  من  املري  غامن  اأحمد  حممد 

الثانية  املرحلة  ومتيزت  �ساعة.   01:20:53 بزمن 

م�سافتها  وبلغت  ال�سفراء  بالألوان  تر�سيمها  مت  التي 

ا�ستدرك اجلميع  40 كلم، مبناف�سة قوية حيث  اي�سا 

ثالث  من  يتكون  ال�سباق  وان  خا�سة  املوقف  خطورة 

فالنتني  ميفي  الفرن�سية  الفار�سة  و�سعدت  مراحل. 

من ا�سطبالت اجلزيرة 2 اىل املركز الول قادمة من 

املركز 13 بزمن 02:44:25 �ساعة،

�سلمان  خلفان  الفار�س  الثاين  املركز  يف  وحل 

02:44:46 �ساعة قادما من املركز  ال�سابري بزمن 

املركز  يف  كاتلينا  الرجنتينية  الفار�سة  وحلت  الرابع 

الثالث قادمة من اخلام�س بزمن 02:44:55 �ساعة.

الثالثة  املرحلة  يف  خليولهم  العنان  الفر�سان  اطلق 

وبلغت  البي�ساء  بالأعالم  تر�سيمها  مت  التي  والخرية 

20 كلم، م�سافتها 

وكان التفوق الوا�سح لفر�سان ا�سطبالت اجلزيرة 2، 

حيث �سجل الفار�سان را�سد حمد اجلنيبي والفرن�سية 

النهاية،  خط  اىل  م�سرتكا  دخول  فالنتني  ميفي 

البلو�سي  كفة  لرتجح  الثانية  من  جزء  بينهما  وف�سل 

اإ�سطبالت  فار�س  خلفهما  وكان  الأول،  فوزه  وي�سجل 

بفارق  ثالثا  حل  الذي  البلو�سي  حممد  را�سد  اإعمار 

اأكرث من دقيقتني.

العامري: »اجلزيرة« دائمًا يف املقدمة

اأ�ساد م�سلم �سامل العامري مدير اإ�سطبالت اجلزيرة 

1و2 بالنجاح الكبري الذي حققه فر�سان الإ�سطبالت 

على  مثنيا  والثاين،  الأول  املركزين  على  وح�سولهم 

نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  توجيهات 

الالحمدود  ودعمه  امل�ستمرة  متابعته  اإىل  بالإ�سافة 

لال�سطبالت. وقال العامري »اإن حتقيق هذه النتيجة 

تفوق  يوؤكد  اخليول  لأف�سل  الكبرية  امل�ساركة  ظل  يف 

رغم  للخيول  الكبرية  واجلاهزية  اجلزيرة2  فر�سان 

درجات  ارتفاع  اإىل  بالإ�سافة  نهايته  يف  املو�سم  اأن 

واملناف�سة  قويًا  كان  »ال�سباق  واأ�ساف:  احلرارة«. 

على  يدل  ما  املراحل،  جميع  خالل  �سر�سة  كانت 

امل�ستوى العايل ل�سباقات القدرة يف الإمارات«.

وتقدم بالتهنئة للفائزين باملراكز الأوىل متمنيًا حظًا 

بتحقيق  التوفيق  يحالفهم  مل  الذين  للفر�سان  اأوفر 

اإيجابية يف ال�سباقات املقبلة. نتائج 

البطل يهدي الفوز ملن�سور بن زايد

الفوز  ال�سباق  بطل  اجلنيبي  حمود  را�سد  اأهدى 

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

لها  كان  امل�ستمرة  ومتابعته  �سموه  توجيهات  اإن  وقال 

اأبلغ الأثر يف تفوق اإ�سطبالت اجلزيرة.

الأول  الفوز  بتحقيق  �سعادته  الفار�س اجلنيبي  واأبدى 

اأنه  اإىل  م�سريا  القدرة،  �سباقات  يف  م�سريته  يف 

النا�سئني  �سباق  يف  العام  هذا  بداية  يف  و�سيفًا  كان 

وقال  للقدرة.  بوذيب  بقرية  اأقيم  الذي  وال�سباب 

املرحلتني  يف  خا�سة  �سعبًا  كان  “ال�سباق  اجلنيبي: 

بني  التناف�س  وقوة  ال�سرعة  ب�سبب  والثانية  الأوىل 

الفر�سان، كما اأن ارتفاع درجة احلرارة اأثر على اأداء 

اخليول«. واأعرب الفار�س را�سد اجلنيبي الذي يدر�س 

النت�سارات  موا�سلة  يف  اأمله  عن  الثانوية  باملرحلة 

وال�سعود اإىل من�سات التتويج يف ال�سابقات املقبلة.

فالنتني: املركز الثاين فخر

عن  فالنتني  ميفي  الفرن�سية  الو�سيفة  اأعربت 

يف  مرة  لأول  التتويج  من�سة  اإىل  بال�سعود  �سعادتها 

حياتها، وقالت اإن ذلك ميثل لها �سرفًا كبريًا وفخرًا، 

خا�سة اأن �سباقات القدرة يف الإمارات ت�سنف الأقوى 

نتيجة  تتوقع حتقيق  كانت  باأنها  واأو�سحت  العامل،  يف 

طيبة منذ انطالقة ال�سباق ومل جتد مناف�سة كبرية اإل 

من زميلها يف الإ�سطبل الفار�س را�سد اجلنيبي الذي 

كان يف�سله عنها فارق جزء من الثانية.

لها  و�سعها  التي  املدرب  بخطة  فالنتني  وا�سادت 

م�سرية اىل انها التزمت بها وهي التي قادتها اىل هها 

باإ�سطبالت  العاملني  كل  بجهود  ا�سادت  كما  املركز، 

من  وجدت  والتي  امل�ساعدة  ان  وقالت   2 اجلزيرة 

فريق العمل �ساعدتها كثريا يف حتقيق هذا املركز.

عدنان النعيمي يتّوج الفائزين. من�سور بن زايد مع البطل والو�سيفة.
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�سباق

بح�سور حمدان بن محمد وحمدان بن را�سد

محمد بن را�شد ي�شهد �شباقات اجلنيز الإجنليزي بنيو ماركت

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

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

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

ال�سيخ  و�سمو  دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 

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

الإجنليزي  جنيز  الـ2000  �سباقي  فعاليات  املالية، 

�سن  يف  لالأمهار  املخ�س�س  الأوىل  للفئة  الكال�سيكي 

الكال�سيكي  جنيز  والـ1000  فقط،  �سنوات  ثالث 

املخ�س�س للمهرات يف عمر 3 �سنوات فقط، واللذين 

اأقيما مب�سمار نيو ماركت العريق باإجنلرتا. 

جون  وم�سز  تابور  ملايكل  اإيجلز«  »جلني  املهر  وتّوج 

طوله  البالغ  لل�سباق  بطاًل  �سميث،  وديريك  ماجنري 

 450 املالية  اإجمايل جوائزه  بلغ  والذي  1600 مرت، 

األف جنيه اإ�سرتليني. ومنح املهر البطل املدرب اأيدن 

اأوبراين اللقب الكال�سيكي ال�سابع يف تاريخه، والفوز 

وتفوق  العريق.  ال�سباق  يف  مور  ريان  للفار�س  الأول 

بفارق  »جاليليو«  ن�سل  من  املنحدر  اإيجلز«  »جلني 

باإ�سراف  جلودلفني،  »تريتوريز«  عن  طول   2.25

جاء  فيما  برزلونا،  مايكل  وبقيادة  فابر،  اأندريه 

جيننجز،  مي�سيل  لكار  »اآيفوود«  الثالث  املركز  يف 

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

قدره  ال�سباق يف زمن  م�سافة  البطل من قطع  ومتكن 

ال�سيخ  ل�سمو  »مت�سيد«  املهر  وحقق  دقيقة.   1:37:55

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

املالية، املركز الأول يف ال�سوط الأخري لل�سباق بقيادة 

الإجناز  وبهذا  امليل.  ومل�سافة  هانغان  باول  الفار�س 

اإجنازًا  اإىل ر�سيدها  الإمارات  اجلديد ت�سيف خيول 

اآخر ي�ساف اإىل �سل�سلة تاريخها احلافل بالإجنازات، 

من  حققت  والتي  الإجنليزي،  اجلنيز  يف  خ�سو�سًا 

خالله نتائج باهرة يف الأعوام املا�سية. 

اآل  جمعة  بن  مكتوم  بن  �سعيد  ال�سيخ  ال�سباق  ح�سر 

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

�سليمان  �سعيد  وخليفة  مكتوم،  اآل  دملوك  بن  را�سد 

مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة بدبي، و�سعيد 

وعدد  ميدان،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  حميد 

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

الإجنليزية.  ال�سباقات 

»لو�سيدا« جلودلفني و�سيفة

يف �سباق الـ 1000 جنيز

 1000 ونال فريق جودلفني مركز الو�سيف يف �سباق 

يف  للمهرات  املخ�س�س  الكال�سيكي  الإجنليزي  جنيز 

بقيادة  »لو�سيدا«،  املهرة  عرب  فقط  �سنوات   3 عمر 

ملايكل  »ليجات�سيمو«  وتوجت  مانينج،  كيفني  الفار�س 

باإ�سراف  �سميث،  وديريك  ماجنري  جون  وم�سز  تابور 

 1600 طوله  البالغ  لل�سباق  بطلة  وو�سمان،  ديفيد 

اآلف   410 املالية  جوائزه  اإجمايل  بلغ  الذي  مرت، 

للفار�س  الثنائية  املهرة  ومنحت  اإ�سرتليني،  جنيه 

ريان مور يف ال�سباقات الكال�سيكية، بعد اأن توج بلقب 

جنيز املخ�س�س لالأمهار. الـ2000 

اأف�سل  من  نخبة  ال�سبعة  ال�سباق  اأ�سواط  يف  �سارك 

مالك  اأ�سهر  يحر�س  حيث  الأوروبية،  اخليول  واأقوى 

ب�سمة  لو�سع  �سنويًا  والوجود  املناف�سة  على  اخليول 

تعود  التي  الكال�سيكي،  جنيز   1000 �سباق  يف  لهم 

لقبه  نال  حيث   ،1814 عام  اإىل  الأوىل  انطالقته 

الفار�س  بقيادة  ويل�سون،  كري�ستوفر  ملالكه  »ويزارد« 

بيل كليف، واإ�سراف املدرب تي. بريين.

»دانهيل  ن�سل  من  املنحدرة  »ليجات�سيمو«،  وتفوقت 

دان�سر«، بفارق 0.75 طول على »لو�سيدا« جلودلفني، 

فيما  ماننج،  كيفني  وقيادة  بوجلري،  جيم  باإ�سراف 

باإ�سراف  ويجي«،  »يتجي  الثالث  املركز  يف  جاءت 

ومتكنت  هيوز،  ريت�سارد  وبقيادة  هانون،  ريت�سارد 

قدره  زمن  يف  ال�سباق  م�سافة  قطع  من  البطلة 

1:34:60 دقيقة، وهو اأف�سل من الزمن الذي حققته 

الأمهار على امل�سمار نف�سه.

وان�سبت  مهرة،   13 الكال�سيكي  لل�سباق  واجتمع 

 ،1 اإىل   4 بن�سبة  للفوز  »لو�سيدا«  نحو  الرت�سيحات 

»لو�سيدا«  وكانت  البداية،  من  �سريعًا  ال�سباق  وجاء 

تقدمت  مرت   400 اآخر  ويف  اخللفية،  ال�سفوف  يف 

خط  اإىل  الطريق  يف  بقوة  وانطلقت  ال�سدارة،  اإىل 

بعد  »لو�سيدا«،  للمهرة  احلظ  عب�س  ولكن  النهاية، 

يف  »ليجات�سيمو«  تنق�س  اأن  قبل  ب�سجاعة،  قاتلت  اأن 

املراحل النهائية لتخطف فوزًا عزيزًا يف ال�سباق.

حمدان بن را�سد يتابع ال�سباق.

محمد بن را�سد وحمدان بن محمد اأثناء ال�سباق.

�سعيد بن �رشور يت�سلم جائزة الفوز.
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الفرعون الأمريكي “اأمريكان فاروه”

على بعـد خطـوة مـن حتقيـق التـــاج الثــالثي 

املركز  فاروه”  “اأمريكان  الأمريكي  الفرعون  حقق 

يف  للخيول،  �ستاك�س”  “بريكني�س  �سباق  يف  الأول 

الأمريكية.  بالتيمور  مدينة  يف  اأقيم  الذي  اللقاء 

الفرعون  جمع  بالتيمور  يف  الأول  املركز  حتقيقه  ومع 

ل�سباقات  الثالثي  التاج  له يف  ثاين جوهرة  الأمريكي 

“كنتاكي  ب�سباق  تتويجه  بعد  الأمريكية  اخليول 

اأمريكان  ومتكن  الأن.  من  اأ�سبوعني  قبل  ديربي” 

من حتقيق املركز الأول متقدمًا على تيل اأوف فريف 

الذي حل باملركز الثاين بفارق �سبعة اأطوال كامالة.

الثالث.  املركز  يف  رود”  “ديفينيج  اجلواد  وجاء 

ميتطيه  كان  الذي  فاروه”،  “اأمريكان  فوز  واأبقى 

الفوز  يف  حظوظه  على  ا�سبينوزا،  فيكتور  الفار�س 

“تريبل كراون” - التي تتطلب  ببطولة التاج الثالثي 

�ستاك�س”  و”بريكني�س  ديربي”  “كنتاكي  يف  الفوز 

يف  �سيقام  الذي  �ستاك�س”،  بيلمونت  �سباق  واأخريا 

وكان  املقبل”.  حزيران/يونيو  من  الأول  الأ�سبوع 

الثالثي  التاج  الفوز ببطولة  اآخر جواد يحقق  اأفريمد 

يف عام 1978.

الزيات يفوز باللقب الذي حققه

اإ�سطبل الأمري اأحمد بن �سلمان

لإ�سطبل  فاروه”  “امريكان  احل�سان  حقق  عندما 

اأحمد الزيات من جمهورية م�سر العربية، اأول اأ�سواط 

الكنتاكي ديربي من فئة قروب1 يف اأمريكا، وهو اأول 

الأ�سواط  املوؤهلة اىل التاج الثالثي، حيث بلغة قيمته 

فاروه”  “اأمريكان  و�سادق  دولر،  مليون   2 املالية 

ح�سوره  يف  الرت�سيحات  على  اأمريكا  فرعون  وامللقب 

من  الثاين  هو  اإ�سطبل  الزيات  فوز  املتاألق،  وجاء 

نوعه الذي حتققه الفرو�سية العربية يف هذا ال�سباق، 

حيث �سجل الفوز الأول للمملكة العربية ال�سعودية يف 

احمد  اإ�سطبل  الأمري  اقتن�سه  والذي   2002 العام 

بن �سلمان بن عبدالعزيز “رحمه اهلل” .

هذا  بتحقيق  اعتزازه  عن  الزيات  احمد   وعرب 

احللم  هذا   “  : وقال  جدًا  �سعيد  اأنه  اللقب  موؤكدًا 

فرحني  يجعلنا  كثريًا  مما  �سنني،  من  ننتظره 

من  فاروه  امريكان  اجلواد  اأب  ان  هو  الفوز،  بهذا 

اإ�سطبلنا  ملك  نايل”   ذا  “باينورف  انتاجنا  فاأبوه  

ان  العلم  مع  �ستار”   “ون  مزرعتنا  يف  فحل  ويقف 

الثاين  الذي جاء يف املركز  نايل” وهو  “باينورف ذا 
يف نف�س هذا ال�سوط �سابقًا، ليحقق الأبن اللقب.

اأمرييكان فرعون ي�سيطر على

امل�سمار ويفوز بكنتاكي ديربي

نايل،  ذا  اأوف  بايونري  ابن  هو  فرعون  “اأمرييكان 
يف  ترك�س  �سندريال،  كق�سة  التجربة  كانت  لذا 

ومن  الثاين،  املركز  يف  ال�سباق  تنهي  ديربي،  �سباق 

هذا  بال�سباق،”  ويفوز  لك  ليثاأر  ح�سانك  ياأتي  ثم 

الزيات. ركب اخلّيال  اأحمد  امل�سري  املقاول  قاله  ما 

وقاده  فرعون  اأمرييكان  احل�سان  اإ�سبينوزا  فيكتور 

الزيات  اأحمد  وجعل  للخيول،  كنتاكي  �سباق  يف  للفوز 

اأول مالك خيول عربي يفوز ب�سباق كنتاكي ديربي.

الهرم  م�سروبات  ل�سركة  ال�سابق  املالك  هو  زيات 

ا�سرتى  هاينكن(.  �سركة  اإىل  ذلك  قبل  باعها  )التي 

عامني  خالل  وتطور   2006 عام  له  ح�سان  اأول 

لي�سبح اأحد مالكي اأكرث ال�سطبالت �سعًة يف الوليات 

املتحدة الأمريكية، بحيث ي�سم تقريبًا 250 ح�سان.

اأمريكان فاروه يفوز يف �سباق بريكني�س �ستاك�س

اأمريكان فاروه ي�سيطر على امل�سمار بكنتاكي ديربي

اأحمد الزيات و فرحة الفوز يف �سباق بريكني�س �ستاك�س  
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يوم الإمارات يف روما برعاية حمدان بن را�سد

»كليو فان” ينتزع كاأ�س رئي�س اإيطاليا و”تورنادو” يك�شب “�شادويل«

�سادويل  ا�سطبالت  فحل  ابن  فان«  »كليو  املهر  فّجر 

بتغلبه  كربى  مفاجاأة  »جماهد«،  اإيطاليا  يف  املقيم 

اإيطاليا  يف  العام«  »ح�سان  يتقدمهم  الأقوياء  على 

رئي�س  كاأ�س  يف  كبريا  فوزا  و�سطر  فيليب«،  »بريور 

10 فريلوجن باإ�سراف  اإيطاليا »جروب1« على م�سافة 

وذلك  ري�سبويل،  اأومبريتو  وقيادة  بوتي  �ستيفانو 

يف  اخليل  ل�سباقات  الإمارات  يوم  فعاليات  �سمن 

اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  روما 

مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية، وهو الفوز الأول 

للمهر يف الفئة الأوىل بعد اأن حل بامليزان يف عدد من 

ال�سباقات امل�سنفة، اآخرها و�سيفا مع »بريور فيليب« 

يف �سباق برمييو روما »جروب1«. وتعزز هذه النتيجة 

ال�ساحة  الباهرة من قيمة الفحل »جماهد« املقيم يف 

اأف�سل فحل  وحاز جائزة  �سنوات  اأربع  منذ  الإيطالية 

اأهال  الآن  واأ�سبح  الأخرية،  الثالث  ال�سنوات  خالل 

لإحراز لقبه الرابع.

�سهد احلفل اأي�سا النطالقة احلادية ع�سرة لل�سراكة 

ال�سرتاتيجية والتواأمة بني م�سمار جبل علي وم�سمار 

يف  ال�سباقات  رعاية  الطرفان  يتبادل  حيث  كبانيللي، 

ومباركة  باهتمام  ال�سراكة  هذه  وحتظى  عام،  كل 

وفتحت  اآل مكتوم  را�سد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  ودعم 

الفر�سة  اأتاحت  فيما  الأ�سفر،  للم�سمار  دولية  نافذة 

ذات  الإماراتية  بال�ساحة  عالقاته  لتطوير  لكبانيللي 

الريادة العاملية يف �سباقات اخليل.

باملتعة  مفعمة  اأجواء  يف  جرى  الذي  احلفل  وكان 

اأحد  اإيطاليا،  رئي�س  كاأ�س  �سباق  �سرف  على  والإثارة 

م�سمار  يف  تقام  الأوىل  الفئة  من  �سباقات  خم�سة 

من  عدد  بح�سور  حظي  قد  العام،  طوال  كبانيللي 

بدعوة  ال�سديقة  الدول  و�سفراء  العرب  ال�سفراء 

الذي  روما  الدولة يف  �سفري  الري�سي  نا�سر  �سقر  من 

تقدم احل�سور اإىل جانب مريزا ال�سايغ مدير مكتب 

�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم رئي�س اللجنة 

املنظمة، واملهند�س �سريف احللواين نائب املدير العام 

مدير  مكتوم  اآل  را�سد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  ملكتب 

بالأعمال  القائم  النعيمي  وحمد  علي،  جبل  م�سمار 

بالإنابة يف �سفارة الدولة يف روما، وعبدالرحمن اأمني 

م�سعود  الأن�ساري،  عبداهلل  ري�سنج،  دبي  قناة  مدير 

املنظمة  اللجنة  اأع�ساء  الداعوق  وتوفيق  �سالح، 

دروبا  املدرب  فكان  �سرف احلفل  اأما �سيف  لل�سباق، 

�سلفراتنام امل�سرف على اإ�سطبالت �سمو ال�سيخ اأحمد 

بن را�سد اآل مكتوم يف جبل علي.

وفاز املهر »غامبي« ب�سوط اخليول ال�سغرية يف عمر 

ال�سنتني على جائزة �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 

مكتوم على امل�سافة الدنيا البالغة 1000 مرت، متفوقا 

على و�سيفته »ليماني�ستا« فيما قنعت »ما�سرت �سرتمي« 

الثالث. باملركز 

املف�سلة  املر�سحة  على  الطاولة  »تورنادو«  املهر  وقلب 

�سادويل  كاأ�س  يف  مهمًا  فوزًا  وحقق  »تنتاريال«  املهرة 

لهذا  التوايل  الثاين على  1500 مرت هو  م�سافة  على 

طولني  بفارق  ثانيا  جالورا«  دي  »تينتو  وحل  املو�سم، 

عن رفيقته بال�سطبل »تندرا دي جالورا«.

اإنكلونك�س،  ل�سطبالت  نوفيلي«  »فوج  املهرة  وفازت 

روما  يف  الدولة  �سفارة  برعاية  الثالث  ال�سوط  بلقب 

ثانية وذهب  امليل، وحلت »فيندابري�ست«  على م�سافة 

املركز الثالث اإىل “لكي �سريينا«

اخلام�س  بال�سوط  بيت�س«  »نك�سو�س  الفر�س  وفازت 

على كاأ�س التواأمة بني جبل علي وكبانيللي على م�سافة 

خلفها  ومن  فايوليت«  »بيج  ثانية  وحلت  فريلوجن،   7

»�سوجنادو ل كوميت« يف املركز الثالث.

»عجيبة« توا�سل انت�ساراتها

وا�سلت املهرة »عجيبة« انت�ساراتها الرائعة واأجنزت 

مرت   2000 م�سافة  على  »جماهد«  بكاأ�س  مثريا  فوزا 

اإكالنتي«،  »تت�س  عن  الطول  اأرباع  بثالثة  ومتفوقة 

الرابع  ال�سوط  يف  اأما  ثالثة،  »�سيدريج«  حلت  فيما 

فريلوجن،   7 م�سافة  على  الإمارات  طريان  برعاية 

فقد تاألق املهر »ب�ساجيو« وعاد اإىل �سكة النت�سارات 

بن�سف طول  و�سيفا  الذي حل  »وايالي«  على ح�ساب 

عن الثالث »بينج«، ويف ال�سوط الثامن برعاية �سركة 

لإخفاقاته  حدًا  »�سربجنر«  املهر  و�سع  الهندية  نيب 

ال�سابقة وحقق فوزا �سهال بال�سباق املمتد على م�سافة 

الذي  اأكيلي«  »�سوبران  بفارق طولني عن  2400 مرت 

تفوق بفارق مماثل عن الثالث »بو�سم«.

اأما يف ثاين الأ�سواط العربية، والأخري يف احلفل، وهو 

�سباق دبي الدويل للخيول العربية على م�سافة 1900 

التي  »اأوروجياليو«  للمهرة  ال�سيطرة  دانت  فقد  مرت، 

عنق  بفارق  مقنع  فوز  اإىل  واندفعت  اجلميع  فاجاأت 

اجلواد  املا�سي  العام  يف  ال�سباق  ذات  بطل  عن 

املركز  يف  »هيكاريلي«  املهرة  خلفه  ومن  »جالبي« 

يف  الكويت  �سفري  ال�سباح  علي  ال�سيخ  وكرم  الثالث. 

را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ال�سباق  راعي  لندن 

احلدث  هذا  ورعايته  �سموه  لعطاء  تقديرا  مكتوم  اآل 

الفريد الذي يعد و�سام �سرف جلميع الدول العربية، 

يف حني ت�سلم الهدية التذكارية مريزا ال�سايغ.

احللواين: فخورون بال�رشاكة

جدد املهند�س �سريف احللواين ثقته مب�سروع التواأمة 

مع م�سمار كبانيللي الذي مي�سي على نحو جيد معربا 

اإىل  وتتعزز  �ستتوا�سل  ال�سراكة  هذه  باأن  قناعته  عن 

حمدان  ال�سيخ  �سمو  اإىل  بال�سكر  وتوجه  اأرحب.  اآفاق 

احلدث  هذا  املقدر  دعمه  على  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

حتى بلغ هذه املرحلة املتقدمة من التطور والزدهار، 

بعالقاته  يفخر  علي  جبل  م�سمار  اأن  م�سددًاعلى 

تعترب  التي  العاملية  �سادويل  اإ�سطبالت  مع  الرا�سخة 

الأ�سفر. للم�سمار  ال�سرتاتيجي  ال�سريك 

بدعم  حتظى  كبانيللي  مع  »ال�سراكة  واأ�ساف: 

اأحمد  ال�سيخ  �سمو  الأ�سفر  امل�سمار  راعي  وم�ساندة 

بن را�سد اآل مكتوم حيث وجه �سموه منذ اليوم الأول 

النافعة  ال�سراكة  هذه  مبقت�سيات  اللتزام  ب�سرورة 

البناء مع  التعاون  واحلر�س على تطويرها من خالل 

�سادويل«. اإ�سطبالت 

ال�سايغ: ال�سباق يحقق اأهدافه

للخيول  الدويل  دبي  �سباق  اأن  ال�سايغ  مريزا  اأكد 

خطا  كبانيللي  م�سمار  يف  الأ�سيلة  واملهجنة  العربية 

ع�سرة  الأحدى  ال�سنوات  خالل  مقدرة  خطوات 

القارة  جنوب  يف  ومواقعه  مكانته  معززًا  املا�سية، 

التي  ال�سباقات  اأف�سل  اأحد  بات  حتى  الأوروبية 

الذي  ال�سباق  »هذا  وقال:  عامليًا.  �سموه  يرعاها 

يحظى بدعم ومتابعة ورعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن 

واملتوخاة،  املر�سومة  اأهدافه  يحقق  مكتوم  اآل  را�سد 

اخليول  م�سرية  تعزيز  يف  فاعل  ب�سكل  وي�سهم 

م�سريًا  الإعجاب«،  يثري  نحو  على  العربية  وال�سباقات 

اإىل اأن الوفرة العددية واجلودة النوعية التي �سهدتها 

كليو فان ابن الفحل جماهد بطال لكاأ�س رئي�س اجلمهورية الإيطالية

ال�سفري ومريزا  ال�سايغ  و عبد اهلل الأن�ساري واأع�ساء ال�سفارة مع اللجنة املنظمة
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الأ�سواط العربية تغري بطرح املزيد منها يف الأعوام 

لعبته  الذي  الكبري  بالدور  ال�سايغ  واأ�ساد  املقبلة. 

�سفارتنا يف روما لإجناح ال�سباق، وتوجه بال�سكر اإىل 

املخل�سة،  جهوده  على  الري�سي  نا�سر  �سقر  ال�سفري 

اأبلغ  له  كان  مما  املنظمة،  اللجنة  املقدرة  وم�ساندته 

الأثر يف حتقيق النجاح لهذا ال�سباق، اإداريًا وتنظيميًا 

واإعالميًا.

�سقر الري�سي: احلدث ا�سبح اأبرز

 الفعاليات الجتماعية يف روما

اإيطاليا  يف  الدولة  �سفري  الري�سي  نا�سر  �سقر  توجه 

باأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير اإىل �سمو ال�سيخ حمدان 

هذا  ال�سخية  �سموه  رعاية  على  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

اأحد  لي�سبح  ال�سنني،  عرب  طريقه  �سق  الذي  احلدث 

اأبرز الفعاليات املنتظرة يف الروزنامة الجتماعية يف 

وازدهارها  الإمارات  عن  م�سرقة  �سورة  مقدمًا  روما 

وتطورها حتت قيادتها الر�سيدة.

اأن تتاح يل فر�سة ح�سور  وقال: »من دواعي �سروري 

متامًا  مدرك  لكنني  الأوىل،  للمرة  الرائع  اليوم  هذا 

لأهميته، ومطلع على جهود من �سبقوين من ال�سفراء 

والآن  احلدث،  هذا  يف  ب�سماتهم  تركوا  الذين 

جنود  لأننا  جتاهه،  بواجبنا  نقوم  لكي  دورنا  جاء 

مقدراته  على  املحافظة  لأجل  ون�سحي  نعمل  للوطن، 

ومكت�سباته، وكل ما من �ساأنه تعزير مكانته ورفعته«، 

الإمارات  يوم  فعاليات  م�ساندة  اأن  اإىل  م�سريًا 

ل�سباقات اخليل يف روما واجب وطني.

على  املا�سية  الفرتة  طوال  كنا  »لقد  واأ�ساف: 

النهائية  اللم�سات  لو�سع  ال�سايغ  مريزا  مع  ات�سال 

الن�سج  من  كبريًا  قدرًا  اكت�سب  الذي  احلدث  على 

نبني  اإمنا  ونحن  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  والر�سوخ 

واأع�ساء  مريزا  ون�سكر  املتينة،  الأ�س�س  تلك  على 

يوؤكد  الذي  احلفل  هذا  يف  كافة  وامل�ساركني  اللجنة 

وتقاليدها  لعاداتها  وفية  �ستبقى  الإمارات  دولة  باأن 

وتابع:  اخليل«.  �سباقات  يف  اخلالد  ولرتاثها  الأ�سيلة 

لنا  توفر  اأنها  يف  تتمثل  الأحداث  هذه  مثل  »اأهمية 

الفر�سة ل�ستخدام �سيغ اأخرى من الدبلوما�سية غري 

والجتماعية  الثقافية  الدبلوما�سية  هي  ال�سيا�سية، 

احلدث،  لهذا  احلقيقية  الأبعاد  وهي  والريا�سية، 

به  يقا�س  الذي  اجلماهريي  بعده  اأي�سا  وجت�سد 

النجاح يف مثل هذه الأحداث«.

التي  الزمنية  الفرتة  �سيق  من  الرغم  »على  واأو�سح 

احل�سور  اأن  اإل  للحدث  للرتويج  لنا  متاحة  كانت 

ا�ستجابة  على  وح�سلنا  م�سبوق،  غري  كان  الر�سمي 

متت  الذين  وامل�سوؤولني  ال�سفراء  غالبية  من  كبرية 

دعوتهم ولو اأن مرافق ال�سيافة كان فيها مت�سع لكان 

العديد  تلقينا  حيث  بكثري،  هذا  من  اأكرث  احل�سور 

ن�ستطع  مل  والتي  احل�سور،  يف  الراغبني  طلبات  من 

تلبيتها«.

وك�سف الري�سي عن خطة طموحة للرتويج لل�سباق يف 

املنظمة  اللجنة  بالتن�سيق مع  تبداأ مبكرًا  املقبل  العام 

ل�ستيعاب  ال�سيافة  مرافق  لزيادة  امل�سمار  واإدارة 

على  يقت�سر  لن  »الرتويج  وقال:  ممكن،  عدد  اأكرب 

ال�سفراء والر�سميني فقط، بل ي�سمل عامة اجلماهري 

اجتماعية  كمنا�سبة  اليوم  هذا  اإىل  ينظرون  الذين 

�سباقات  اأن  اإىل  م�سريًا  الأول،  الطراز  من  وترفيهية 

بني  التفاهم  لرتويج  فعالة  و�سيلة  اأ�سبحت  اخليل 

ال�سعوب، وهي قا�سم م�سرتك بني ال�سعبني الإماراتي 

�رشاع قوي على لقب �سوط التواأمةوالإيطايل«. 

مدير م�سمار جبل علي يتوج الفائزين ب�سوط التواأمة تتويج الفائزين بكاأ�س �سادويل
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ختام ناجح ل�سباقات �سوق دبي احلرة

فـي نـيـوبـــري وخـيـــول الإمــــارات تتـــاألـــق

لتجزئة  العامل  يف  الأكرب  احلرة،  دبي  �سوق  احتفت 

عالمتها  ارتباط  على  عامًا   20 مبرور  املطارات، 

�سباقات  خالل  وذلك  الربيطانية،  اخليول  ب�سباقات 

اململكة  يف  نيوبري  م�سمار  احت�سنها  التي  الربيع 

وقد  املا�سي.  ابريل  و18   17 يف  موؤخرًا  املتحدة 

�سجلت ال�سوق احلرة اأول ح�سور لها يف عامل �سباقات 

اخليل يف ابريل من عام 1996 عندما قدمت دعمها 

�سابقًا  حظيت  والتي  للمهور،  الثالثة  الفئة  ل�سباقات 

املغفور  اأ�س�سها  التي  غين�سبورو،  ا�سطبالت  بدعم 

له باإذن اهلل ال�سيخ مكتوم بن را�سد اآل مكتوم.

يتمتع  الذي  نيوبري  يف  بريك�ساير  مدرج  احت�سن 

باإطاللة بانورامية �ساحرة على امل�سمار ما يزيد عن 

150 �سيفًا على مدى يومي احلدث، حيث رحب بهم 
ماكلوكلني  كومل  يتقدمهم  ال�سوق،  م�سوؤويل  من  عدد 

دبي  �سوق  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  التنفيذي  النائب 

الرئي�س-الت�سال  اأول  نائب  تهلك  و�سالح  احلرة، 

الرئي�س- نائب  ال�سباعي،  و�سينيد  املوؤ�س�سي، 

كان  واآنا  ميكويكو  جا�سمني  جانب  اإىل  الت�سويق، 

ا�ستمتعوا  الذين  ال�سيوف  ومن  الت�سويق.  ق�سم  من 

ب�سيافة ال�سوق احلرة الرفيعة �سعادة مريزا ال�سايغ، 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  مكتب  مدير 

الذي حققت  خيوله جناحات كبرية باإحرازها خم�سة 

انت�سارات، وممثلو اجلولة العاملية ملحرتيف اجلولف، 

و�سائل  وممثلي  اخليل،  �سباقات  حمرتيف  من   وثلة 

اأ�سبوع �سهد الإعالن عن ان�سمام  الإعالم، وذلك يف 

يف  امل�ساركني  قائمة  اإىل  اأخرى  كبرية  اأ�سماء  ثالثة 

مايو،   يف  تقام  التي  للجولف  املفتوحة  ايرلندا  بطولة 

وترعاها ر�سميًا �سوق دبي احلرة للمرة الأوىل.

احلرة  دبي  �سوق  رعاية  على  ماكلوكلني  كومل  وعلق 

دبي  �سوق  �سباقات  »متثل  قائاًل:  العام  ل�سباقات 

يف  هامًا  معلمًا  العام  لهذا  الثالثة  الفئة  احلرة 

اخليل  و�سباقات  نيوبري  مع  ن�سجناها  التي  العالقة  

عرب  وجنحنا  نيوبري   اإىل  املجيء  نحب  الربيطانية، 

ال�سنني يف تطوير عالقة ممتازة مع فريق العمل هنا، 

للرتويج  جيدة  فر�سًا  لنا  ويوفرون  يفهموننا  فهم  

لعالمتنا التجارية وملدينة دبي.«

ا�سطبالت  مكان  »اأخذنا  ماكلوكلني:  واأ�ساف 

ممتنون  ونحن  احلدث،  هذا  رعاية  يف  غين�سبورو 

زيارة  باأول  للقيام  الفر�سة  لنا  اأتاحت  لأنها  لها 

�سوق  ورواية حكاية   ،1996 عام  نيوبري يف  اإىل 

�سباقات  و�سهدت  عدة،  منا�سبات  يف  احلرة  دبي 

خليول  كبرية  اإجنازات  �ستيك�س  احلرة  دبي  �سوق 

رائعة مثل �سل�سبيل، و�سدايد، ل�سمو ال�سيخ حمدان 

بن را�سد اآل مكتوم، حيث حقق كل من اجلوادين 

التقليدية،  بريطانيا  �سباقات  من  عدد  يف  الفوز 

حتقق  �سموه  خيول  نتابع  ونحن  ال�سعادة  وغمرتنا 

جمددُا مزيدا من التاألق والنجاح هذا العام.«

بريطانيا  ملكة  بح�سور  احلدث  حظي  كذلك 

اأن  غري  امللكية،  خيولها  من  ثالثة  ومب�ساركة 

�سمو  ا�ستحوذت عليه خيول  امل�سمار  الكبري على  النجاح 

فيها  مبا  انت�سارات،  خم�سة  حققت  التي  حمدان  ال�سيخ 

التابعة  �سادويل،  ا�سطبالت  من  اإنطالق  اجلواد  فوز 

ميدن  للتن�س  احلرة  دبي  �سوق  »بطولت  ب�سوط  ل�سموه، 

�ستيك�س« وانتزاع كل من حمرر وا�ستذكار املركزين الأول 

والثاين يف �سوط «جرينهام �ستيك�س» من الفئة الثالثة.

مع  عالقته  على  عقدين  مبرور  نيوبري  م�سمار  واحتفى 

الطرفان  تبادل  حيث  احلرة،  دبي  �سوق  داعميه،  اأبرز 

رئي�س  ماكفادن،  كري�س  وقال  املنا�سبة،  بهذه  التهاين 

للرعاة   « بريطانيا:  يف  اخليول  �سباقات  اإدارة  جمل�س 

و�سباقات  ريا�ستنا،  وترويج  متويل  يف  كبرية  اأهمية 

كبري  دعم  على  بح�سولها  حمظوظة  كانت  بريطانيا 

20 عامًا رائعة، واملوقع  من �سوق دبي احلرة على مدى 

الربيطانية يف حمفظة  ال�سباقات  تتبووؤه  الذي  البارز 

رعاية �سوق دبي احلرة احلافلة يعد م�سدر فخر كبري 

اأ�سكر  اأن  وي�سعدين  ال�سناعة،  هذه  يف  منا  للكثري 

لرئي�س  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كومل  �سخ�سيًا 

جمل�س اإدارة �سوق دبي احلرة، وفريق عمله ملا قدموه 

فيه  نحتفي  الذي  الوقت  يف  بارزة،  اإ�سهامات  من 

بال�سراكة الأكرث دميومة يف ريا�سة �سباقات اخليل.«

�سباقات  م�سامري  يف  ن�ساطها  احلرة  ال�سوق  وتوا�سل 

اخليل حيث ترعى يف يونيو �سباقات �سوق دبي احلرة 

�سوق  و�سباقات  كورا،  م�سمار  يف  ايرلندا  لديربي 

تعود  اأن  قبل  اآ�سكوت،  يف  �سريجار  لكاأ�س  احلرة  دبي 

نهاية  عطلة  �سباقات  لرعاية  نيوبري  اإىل  جمددًا 

الأ�سبوع الدولية يف �سبتمرب القادم. 

حمدان بن را�سد مع اجلواد الفائز.

حمدان بن را�سد يت�سلم جائزة الفوز من ماكلوكلني بح�سور �سنيد ال�سباعي و �سالح تهلك.
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بت�سدره  غاليًا  فوزًا  »لهوب«  العماين  اجلواد  خطف   

بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  لكاأ�س  اخلام�سة  اجلولة 

�سلطان اآل نهيان، بعد مناف�سة مثرية كان فيها اجلواد 

40 مرتًا  للفوز حتى قبل  الأقرب  »الهباب«  الإماراتي 

اليابانية  الفار�سة  توجت  فيما  ال�سباق،  نهاية  من 

»اأم  مونديال  من  الثامنة  للجولة  بطلة  كينومي  ايوي 

الإمارات« �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لل�سيدات 

»افهار«، اللذين اأقيما مب�سمار » لنجفيلد « الرملي يف 

عا�سمة ال�سباب »لندن« باإجنلرتا.

واأقيم ال�سباقان حتت مظلة الن�سخة ال�سابعة ملهرجان 

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

بنت  فاطمة  ال�سيخة  و�سمو  �سموه  بتوجيهات  العربية، 

مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى 

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

لالأمومة والطفولة، الذي يت�سمن كاأ�س زايد، وبطولة 

لل�سيدات،  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  العامل 

مهرجان من�سور بن زايد العاملي يف »عا�سمة ال�سباب«

“لهوب” بطل اجلولة اخلام�شة لكاأ�س زايد مب�شمار لنجفيلد

 ،)2015 )وار�سو  ال�سباق  خليول  العاملي  واملوؤمتر 

وكاأ�س مهرجان �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 

للقدرة، وكاأ�س �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لفرق 

ال�سيدات للقدرة، وكاأ�س الوثبة �ستد.

اجلولة اخلام�سة لكاأ�س زايد

احل�سار،  نا�سر  ال�سيخ  ملالكه  »لهوب«  فوز  وجاء 

وباإ�سراف بي ديرتوم، وبقيادة الفار�س كريين فوك�س 

الأوىل  للفئة  زايد  لكاأ�س  اخلام�سة  باجلولة  بطاًل 

العربية  للخيول  املخ�س�س  مرت،   1600 مل�سافة 

الأ�سيلة يف �سن اأربع �سنوات فما فوق، وبلغت جائزته 

ال�سباقات  اأول  ويعد  اإ�سرتليني  جنيه  األف   70 املالية 

ح�ساب  على  بريطانيا،  يف  العربية  للخيول  الكربى 

الأبرز  املر�سح  مقدمتها  يف  القوية  اخليول  من  نخبة 

اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »الهباب«  للفوز 

دوفيلد،  جيليان  باإ�سراف  ثانيًا  حل  الذي  مكتوم، 

»غزوه«  الفر�س  ثالثة  حلت  فيما  او�سي،  تاغ  وبقيادة 

وباإ�سراف داميني وتريجانت وبقيادة  النجيفي  ملحمد 

بيلييه. اأوليفييه 

�سنوات،  �ست  العمر  من  البالغ  »لهوب«  ومتكن 

عنق  بفارق  التفوق  من  »عامر«  ن�سل  من  واملنحدر 

عظم«  »ك�سر  مثري  �سراع  بعد  »الهباب«  و�سيفه  عن 

زمنًا  م�سجاًل  املثري،  ال�سباق  من  النهائية  املراحل  يف 

قدره 1:4554 دقيقة.

كينومي بطلة اجلولة الثامنة

 ملونديال “اأم الإمارات”

باجلولة  كينومي  ايوي  اليابانية  الفار�سة  فوز  وجاء 

فاطمة  ال�سيخة  �سمو  الإمارات«  »اأم  ملونديال  الثامنة 

املالية  جائزته  البالغ  »افهار«  لل�سيدات  مبارك  بنت 

ترتك  ومل  اأي�سا  مثرية  مناف�سة  بعد  يورو،  األف   30

ال�سباق  يف  ملناف�ساتها  فر�سة  اأي  اليابانية  الفار�سة 

»مان  اجلواد  قادت  1600 مرت حني  م�سافته  البالغة 

اوف درميز« للمالكة واملدربة يف نف�س الوقت �سي جي 

ليج لفوز م�ستحق وباأ�سلوب بارع يوؤكد مهارتها.

7 �سنوات  ومتكن »مان اأوف درميز« البالغ من العمر 

طول  بفارق  التفوق  من  »نظام«  ن�سل  من  واملنحدر 

احل�سار،  نا�سر  ملحمد  »مغازي«  عن  الطول  ون�سف 

املجرية  الفار�سة  وبقيادة  ديرتوم،  بي  وباإ�سراف 

زا�سلي�س«  »زيان  ثالثًا  جاء  فيما  باب،  جابرييال 

هامر�سالي،  بي  وباإ�سراف  العربية،  زيان  ملزرعة 

البطل  و�سجل  بوا�سجنوتيه،  باولني  الفرن�سية  وبقيادة 

1:50:09 دقيقة.

ح�سور جماهريي كبري

امل�سمار  يف  كبريا  جماهرييا  ح�سورا  ال�سباق  و�سهد 

الروعة  من  كثريا  اأ�سفى  مثايل  طق�س  و�سط  العريق 

لدى  الدولة  �سفريا  احل�سور  تقدم  ال�سباقني،  على 

من  كل  الفائزين  بتتويج  وقام  وايرلندا،  اجنلرتا 

لدي  الدولة  �سفري  املطيوعي  غامن  عبدالرحمن 

لدى  الدولة  �سفري  ال�سام�سي  �سعيد  د.  و  اجنلرتا 

اآل مكتوم �سكرتري  ايرلندا، وال�سيخ حممد بن مكتوم 

�سرور  بن  حمدان  وال�سيخ  لندن،  يف  ال�سفارة  اأول 

واإ�سماعيل  لال�ستثمار،  اأبوظبي  �سركة  ممثل  ال�سرقي 

لندن،  يف  بال�سفارة  الع�سكري  امللحق  العو�سي 

للفرو�سية،  اأبوظبي  نادي  النعيمي مدير عام  وعدنان 

ال�سيخ  �سمو  ملهرجان  التنفيذي  املدير  �سوايا  ولرا 

العربية،  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور 

اخليل  �سباقات  لأكادمييات  الدويل  الحتاد  رئي�س 

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

العربية  اخليول  ل�سباقات  الدويل  بالحتاد  املتدربني 

العربية  رابطة اخليول  رئي�سة  »افهار«، وجيني هاينز 

يف اململكة املتحدة.

توجيهات من�سور بن زايد وراء النجاح

باإجنلرتا  »لينفيلد«  جولة  جناح  اأن  �سوايا  لرا  اأكدت 

بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  الكرمية  للتوجيهات  يعود 

وثقافة  �سباقات  لن�سر  �سموه  ودعم  نهيان  اآل  زايد 

موؤكدة  اأجمع،  العامل  يف  الأ�سيلة  العربية  اخليول 

زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور  كاأ�س  بتنظيم  فخر اجلميع 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  وكاأ�س  نهيان  اآل  �سلطان 

اإىل  بال�سكر  �سوايا  وتقدمت  امل�سامري،  اأعرق  يف 

لرعاية  كان  التي  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 

�سموها، الأثر البالغ يف منح الفر�سة لكل �سابة ترغب 

احلدث  اأن  اإىل  م�سرية  اخليل،  ريا�سة  ممار�سة  يف 

دولة يف اأكرب جتمع للدول ي�سارك   80 ي�سهد م�ساركة 

القدم  كرة  ريا�سة  حتى  يفوق  ريا�سي،  من�سط  يف 

الريا�سة ال�سعبية الأوىل يف العامل.

من  ال�سباقني  جناح  تابعنا  تف�سياًل:  �سوايا  وقالت 

العامل  لبطولة  الثامنة  اجلولة  ففي  النواحي،  كافة 

حققت  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  كاأ�س  على 

التي  الأوىل  املرة  هي  حمرتفة  يابانية  فار�سة  الفوز 

ت�سارك فيها ببطولة العامل، وجنحت يف حتقيق الفوز 

»جروب1«  يف  يعد  فال�سباق  زايد  كاأ�س  ويف  بامتياز، 

اأ�سهر  من  تعترب  التي  اجنلرتا  يف  الفئات  اأكرب  وهي 

العماين  واخليل  الفرو�سية،  �سباقات  يف  العامل  دول 

باللقب و�سط مناف�سة قوية مع  بال�سباق، ظفر  الفائز 

احلر�س  وهذا  واجنلرتا،  وفرن�سا  هولندا  من  خيول 

العامل  دول  خمتلف  من  امل�ساركة  على  املاُلك  من 

كاأ�س  جولت  حتققه  ظلت  الذي  النجاح  على  يربهن 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان.

التوجيهات  من  نابع  النجاح  هذا  �سوايا:  واأ�سافت 

نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  الكرمية 

البطلة حلظة الو�سول اىل خط النهاية.

تتويج الفائزين.
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العربية  فاإن عا�سمة اخليول  النجاح  لهذا  وا�ستمرارًا 

يف  �سباق  تنظيم  ترتقب  »اأبوظبي«  العامل  يف  الأ�سيلة 

العامل للخيول العربية الأ�سيلة وجائزته مليون و200 

عاملي  بعر�س  اأ�سبه  وهو  �سموه،  بتوجيهات  يورو،  األف 

غري م�سبوق للخيول العربية الأ�سيلة.

الأ�سيلة، ل  العربية  قائلة: الهتمام باخليول  وا�سلت 

يتوقف عند هذا احلد، فهناك املوؤمتر ال�سنوي للخيول 

ن�سخة  وت�سهد  بتنظيمه،  نفخر  الذي  الأ�سيلة  العربية 

املوؤمتر هذا العام، اأكرب جتمع يف العا�سمة البولندية 

ُمالك  ميثلون  �سخ�سية   400 مب�ساركة  وار�سو، 

من  وغريهم  وخرباء  والفار�سات  والفر�سان  اخليول 

الأ�سيلة. العربية  املهتمني باخليول 

محمد بن مكتوم: الإمارات

�سباقة يف ريا�سة الفرو�سية

اأكد �سمو ال�سيخ حممد بن مكتوم بن را�سد اآل مكتوم 

العامل  يف  الإمارات  لدولة  املرموقة  املكانة  على 

يف  ال�سباقات  هذه  ملثل  الإيجابي  والتاأثري  اخلارجي 

نحن  وقال:  العامل  �سعوب  لدى  الدولة  �سمعة  تر�سيخ 

اإطار  يف  ال�سباق  يف  نتواجد  الإمارات  دولة  ك�سفارة 

�سباق

ت�سجيع وتقوية العالقات بني الدولة واململكة املتحدة، 

كبرية  اأهمية  لها  �سروبها  مبختلف  عموما  والريا�سة 

نوع  ومتثل  وال�سعوب،  الدول  بني  العالقات  تقوية  يف 

من الدبلوما�سية يف املجال الرتاثي والثقايف.

ريا�سة  يف  �سباقة  الإمارات  ان  معروف  واأ�ساف: 

نعتز  الأ�سيلة  العربية  اخليول  و�سباقات  الفرو�سية، 

ونفخر بها كثريا، ون�سكر �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 

اآل نهيان على رعاية �سموه الكرمية لهذه اجلولت التي 

العربية يف خمتلف  �سباقات اخليول  تطوير  ت�سهم يف 

لكل  فخر  ال�سباقات  هذه  مثل  توؤديه  وما  العامل،  دول 

للدولة  الإيجابي  النطباع  ويتابع  ي�سمع  وهو  اإماراتي 

عند كل �سعوب العامل.

العامل  يف  الوا�سحة  ب�سمتها  لها  الإمارات  اأن  واأكد 

اأجمع يف ريا�سة الفرو�سية عموما والهتمام باخليول 

يف  معروفون  الإمارات  وخيول  وفر�سان  العربية، 

التي  القدرة  �سباقات  ويف  ال�سريعة  ال�سباقات 

بف�سل  العامل  يف  ال�سهرية  ال�سباقات  من  اأ�سبحت 

فيها  الناجحة  جتربتها  ونقل  بها  الإمارات  اهتمام 

الدول. ملختلف 

املطيوعي:  م�سمار” لنجفيلد

“ اإ�سافة جديدة للحدث العاملي

اعترب عبد الرحمن غامن املطيوعي �سفري الدولة لدى 

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  انتقال  اأن  اجنلرتا 

ميثل  العريق   » »لنجفيلد  م�سمار  اإىل  نهيان  اآل  زايد 

اخليول  �سباقات  يف  العاملي  للحدث  جديدة  اإ�سافة 

ال�سباقات  هذه  من  الهدف  ويحقق  الأ�سيلة،  العربية 

يف الهتمام باخليول العربية الأ�سيلة يف خمتلف دول 

فيها  تعترب  التي  الفرو�سية  ريا�سة  وت�سجيع  العامل 

كافة  على  فيها  الرائدة  الدول  من  حاليا  الإمارات 

الباهرة. للنتائج  تنظيما وحتقيقا  امل�ستويات 

م�سامري  يف  وتواجدنا  ح�سورنا  املطيوعي:  وقال 

تلك  من  نابع  العامل  يف  وال�سهرية  املعروفة  اخليول 

اكت�سبتها  التي  وال�سمعة  للدولة  الكبرية  املكانة 

من  يعترب  الذي  لينفيلد  وم�سمار  اأجمع  العامل  يف 

امل�سامري العريقة يف العامل، ا�ستقبل هذه املرة كاأ�س 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان للمرة الأوىل وجولة 

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  كاأ�س  على  العامل  بطولة 

حقيقية  اإ�سافة  ذلك  ويعترب  الأوىل،  للمرة  مبارك 

زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  يرعاها  التي  لل�سباقات 

اآل نهيان، ون�سكر �سموه على هذه الرعاية والهتمام، 

على  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ن�سكر  كما 

اهتمام �سموها بريا�سة الفرو�سية لدى ال�سيدات.

واأ�ساف: معروف ان بريطانيا معقل رئي�سي ل�سباقات 

هذه  من  اأ�سيل  جزء  والإمارات  العامل  يف  اخليول 

ال�سباقات العاملية من خالل م�ساركة خيول الدولة يف 

اأكرب  نتائج متميزة وتنظيم  املهمة وحتقيق  ال�سباقات 

ال�سباقات يف العامل.

جمهور كبري من ع�ساق الفرو�سية حر�س على متابعة ال�سباق.

عبدالرحمن املطيوعي و�سعيد ال�سام�سي ومحمد بن مكتوم ولرا �سوايا وعدنان النعيمي مع اجلواد الفائز.
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مهرجان من�سور بن زايد للخيول يف فرن�سا

اأزهار بطلة اجلولة 7 لكاأ�س ال�شيخة فاطمة يف تولوز

�سباق

»ال�سقب  اإ�سطبالت  من  »موفق«  القطري  اجلواد  تّوج 

وقيادة  فور�سي،  تي  املدرب  وباإ�سراف  القطرية«، 

كاأ�س  من  الرابعة  للجولة  بطاًل  اأوج،  الفار�س جوليان 

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

البالغ  مرت،   2000 مل�سافة  الثانية  للفئة  نهيان،  اآل 

بلقب  ليفوز  يورو  األف   35 املالية  جوائزها  اإجمايل 

اجلولة الأوىل من التاج الثالثي.

من  الوردي  اأزهار  العمانية  الفار�سة  متكنت  فيما   

اجلواد  قيادة  يف  ال�سل�س  بالأ�سلوب  الإعجاب  انتزاع 

ديلوفان،  اإيريك  تدريبه  على  ي�سرف  الذي  »�سني«، 

الـ�سابعة  اجلولة  لقب  اإىل  �سريا،  دي  اكيوري  ومالكه 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  مونديال  من 

املالية  جوائزها  اإجمايل  البالغ  اأوروبا،  يف  لل�سيدات 

نادي  م�سمار  يف  النهائي  اإىل  لتتاأهل  يورو،  األف   30

اأبوظبي يف �سهر نوفمرب املقبل.

فعاليات  �سمن  تولوز  مب�سمار  ال�سباقات  واأقيمت 

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان  ال�سابعة  الن�سخة 

زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�سيلة.

ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات  املهرجان  تنظيم  وياأتي 

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور 

فاطمة  ال�سيخة  و�سمو  الرئا�سة،  �سوؤون  وزير  الوزراء 

الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت 

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

الأعلى لالأمومة والطفولة، والذي يت�سمن كاأ�س زايد 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  العامل  وبطولة 

املتدربني،  للفر�سان  الإمارات«  »اأم  لل�سيدات، وبطولة 

التقديرية  داريل  وجوائز  �ستد،  الوثبة  مزرعة  وكاأ�س 

العاملي  واملوؤمتر   ،2015 هوليود  الإمارات«  لـ»اأم 

خليول ال�سباق »وار�سو 2015«، وكاأ�س مهرجان �سمو 

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

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لفرق ال�سيدات للقدرة.

بالتن�سيق  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  املهرجان  ويرعى 

هيئة  مع  وبالتعاون  الريا�سي،  اأبوظبي  جمل�س  مع 

خليول  الدويل  والحتاد  اخليل  ل�سباق  الإمارات 

العربية  اخليول  وجمعية  »اإفهار«  العربية  ال�سباق 

العامة  والهيئة  اخلارجية،  وزارة  وبدعم  الأ�سيلة، 

الوطني  والأر�سيف  والريا�سة،  ال�سباب  لرعاية 

ال�سريك الر�سمي، وطريان الإمارات الناقل الر�سمي، 

ال�سياحي  وال�ستثمار  التطوير  �سركة  وبرعاية 

الوطنية  اأبوظبي  و�سركة  لال�ستثمار  اأبوظبي  و�سركة 

الن�سائي  العواين والحتاد  »اأدنيك« و�سركة  للمعار�س 

بنت  فاطمة  واأكادميية  املراأة  ريا�سة  وجلنة  العام 

نادر  والدكتور  وكابال،  الن�سائية  للريا�سة  مبارك 

لل�سيد  الدويل  واملعر�س  �ستد  الوثبة  ومزرعة  �سعب، 

ونادي  للفرو�سية،  اأبوظبي  ونادي   ،2014 والفرو�سية 

اأبوظبي  وقناة  �سنرت،  والوثبة  لل�سقارين،  اأبوظبي 

وري�سنج  »جنة«،  ال�سرقي  القرم  واأجنحة  الريا�سية 

بو�ست، وي�سرف على لياقة و�سحة الفار�سات الدكتور 

جمال احلوت.

الدولة  �سفري  اخلييلي  حارب  مع�سد  ال�سباق  و�سهد 

ملهرجان  التنفيذي  املدير  �سوايا  ولرا  فرن�سا،  لدى 

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

الن�سائية  ال�سباقات  جلنة  رئي�سة  الأ�سيلة  العربية 

امل�ست�سار  اخلمريي  مو�سى  وعلي  الدويل،  الحتاد  يف 

املهتمني  اأحد  املن�سوري  ركان  وح�سن  مبيدان، 

عمدة  خري  ومارتا  الإمارات،  يف  الفرو�سية  بريا�سة 

ومتابعي  حمبي  من  غفري  وجمهور  تولوز،  يف  منطقة 

العربية. الفرو�سية واخليول 

»موفق« بطل كاأ�س زايد

وبفارق  كال�سيكي  باأ�سلوب  »موفق«  اجلواد  فوز  وجاء 

و�سط  يف  كان  حيث  بالفوز،  جنوميته  ليوؤكد  طول 

اخليول يف بداية النطالقة. ويف اآخر 200 مرت متكن 

من النق�سا�س على املركز الأول ليظفر باللقب، رغم 

»غ�سنفر  و�سيفه  بها  قام  التي  امل�ستميتة  املحاولت 

العائد لإ�سطبالت اخلالدية، وي�سرف على  اخلالدية« 

وبقيادة  برينارد،  فران�سوا  جان  الفرن�سي  تدريبه 

الفار�س جيه بي اإيكيوم.

ومتكن »موفق« من قطع م�سافة ال�سباق يف زمن قدره 

2:17:92 دقيقة، فيما جاء يف املركز الثالث اجلواد 

بقيادة  ثاين،  اآل  خليفة  بن  حممد  لل�سيخ  »عمار« 

اأوليفر. وبي�سلري  الفار�س 

اأزهار الوردي بطلة املونديال

قيادة  من  الوردي  اأزهار  العمانية  الفار�سة  ومتكنت 

الأوىل، حيث  اإىل فوز م�ستحق منذ النطالقة  »�سني« 

واخلليج  عمان  بنت  اأن  لتوؤكد  البداية  من  ت�سدرت 

قادرة  وهي  العامليات،  الفار�سات  مقارعة  على  قادرة 

الفار�سة  عن  طول  وبفارق  والنجاح  التميز  على 

الفرن�سية رو�سا األي�سكندر التي قادت املهر »ن�سال«.

ومتيز ال�سباق بالإثارة والت�سويق، خ�سو�سًا يف الأمتار 

الأخرية، ولكن خربة الفار�سة العمانية ح�سمت الأمر 

فيما  دقيقة،   1:48:31 قدره  زمنًا  لت�سجل  مل�سلحتها 

التي  اأوكنور  اآن  الإيرلندية  الثالث  باملركز  جاءت 

كارتري«  غهيل  »فور  القطري  اجلواد  متتطي  كانت 

ال�سقب. لإ�سطبالت 

التتويج

عقب ختام ال�سوط، قام مع�سد حارب اخلييلي �سفري 

التنفيذي  املدير  �سوايا  ولرا  فرن�سا،  لدى  الدولة 

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

ال�سباقات  جلنة  رئي�سة  الأ�سيلة  العربية  للخيول 

»اإفهار«،  العربية  الن�سائية يف الحتاد الدويل للخيول 

بتقدمي اجلوائز لالأبطال الفائزين.

البطلة �سعيدة بالفوز الأول

�سعيدة  اأنها  الوردي  اأزهار  العمانية  الفار�سة  اأكدت 

بتحقيق الفوز للمرة الأوىل على �سهوة اخليول العربية 

الأ�سيلة، والتاأهل اإىل النهائي يف اأبوظبي، وقالت اإنها 

مل تتوقع الفوز، ولكنها اتبعت توجيهات املدرب، وكان 

اجلميع  وتقدم  �سريعًا،  م�ساره  واأخذ  انطلق  جوادها 

املراحل  يف  جيدة  ب�سورة  وجرى  ال�سباق،  بداية  من 

النهائية ليحقق تفوقه ومينحها اأول فوز.

�سمو  ودعم  ت�سجيع  اأن  العمانية  الفار�سة  واأكدت 

للفرو�سية  الإمارات«  »اأم  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة 

هو  خ�سو�سًا،  اخلليج  دول  من  وللفار�سات  عمومًا 

اإىل  للو�سول  تطلعًا  مب�ستواها  لالرتقاء  قوي  حافز 

امل�ستوى  على  الن�سائية  الفرو�سية  ريا�سة  يف  الأف�سل 

ال�سباقات  اإيجابية يف  نتائج  العاملي من خالل حتقيق 

)اأم  �سباق  يف  »امل�ساركة  وقالت:  فيها.  ت�سارك  التي 

يف  �ست�ساعدين  التي  اخلربة  اأك�سبني  الإمارات( 

امل�ستقبل«.

البطلة حتتفل بالفوز.

اللجنة املنظمة مع الفار�سات.
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�سباق

مع�سد اخلييلي: جهود مثمرة

لدعم الريا�سة محليًا وعامليًا

 اأ�ساد مع�سد حارب اخلييلي �سفري الدولة لدى فرن�سا 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الكبري  بالهتمام 

واأخيه  اهلل«،  »حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد 

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

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

واخليول  للفرو�سية  امل�ستمر  ودعمهما  اهلل«،  »رعاه 

الأ�سيلة ب�سفة خا�سة. العربية 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بجهود  اأ�ساد  كما 

زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  امل�سلحة،  للقوات 

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

حمليًا  بالدولة  الريا�سة  دعم  يف  لدورهما  الرئا�سة، 

وعامليًا.

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اإىل  بال�سكر  توجه  كما 

الالحمدود  دعمها  على  الإمارات«،  »اأم  مبارك 

والهتمام  املجالت،  �ستى  يف  الن�سائية  للريا�سة 

الدولة  يف  املراأة  لريا�سة  �سموها  توليه  الذي  البالغ 

وم�ساندة  وموؤازرة  دعم  على  وحر�سها  عام،  ب�سكل 

من  العاملي  امل�ستوى  وعلى  الإماراتية  للفتاة  �سموها 

خالل �سباق »اأم الإمارات« لل�سيدات.

واأكد اأن هذه اللقاءات امل�سرتكة بني الإمارات وفرن�سا 

تعزز وتعك�س العالقات التاريخية الوطيدة والقوية يف 

كل املجالت التي اأر�سى قواعدها املغفور له باإذن اهلل 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، رحمه اهلل، م�سيدًا 

بالدور الذي تقوم به القيادة الر�سيدة يف الإمارات.

يف  امل�ساركة  على  حتر�س  دائمًا  الإمارات  اأن  واأكد 

العوا�سم،  مبختلف  والعاملية  الدولية  الفعاليات 

والوجود يف تولوز خري دليل على ذلك، وهو ما يدعو 

للفخر.

يف  رئي�سًا  دورًا  تلعب  الأن�سطة  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار 

اأن  �سك  ول  للدولة،  الرتاثية  الثقافة  ون�سر  التعريف 

العربي  باخليل  التعريف  يف  ت�سهم  املهرجانات  هذه 

الأ�سيل الذي يعد اأحد الرموز الرتاثية للدولة.

من�سور  ال�سيخ  �سمو  يقدمه  الذي  الدعم  اأن  واأو�سح 

وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن 

على  له  مثيل  ل  الإمارات  لريا�سة  الرئا�سة،  �سوؤون 

م�ستوى العامل، خ�سو�سًا اأنه ياأتي تنفيذًا ملا اأو�سى به 

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

نهيان يف الهتمام والعتناء بريا�سة الآباء والأجداد.

لرا �سوايا ت�سيد بنجاح ال�سباقات

للمهرجان،  التنفيذي  املدير  �سوايا  لرا  اأ�سادت 

الدويل  بالحتاد  الن�سائية  ال�سباقات  جلنة  رئي�سة 

ل�سباقات اخليول العربية »اإفهار«، بنجاح �سباق كاأ�س 

زايد وبطولة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، الذي 

الكم  ناحية  �سارك فيه عــدد قيـا�سي من اخليول من 

اأو امل�ستـوى الكبري الذي ظهرت به اخليول يف ال�سباق 

الذي جاء اأكرث من رائع.

اأكرب  يف  التجمع  هذا  ن�ساهد  اأن  لنا  فخر  اإنه  وقالت 

يف  الأ�سيلة  العربية  للخيول  املخ�س�سة  ال�سباقات 

زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  دعم  خالل  من  فرن�سا 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة  نهيان، و�سمو  اآل 

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

لالأمومـة  الأعـلى  املجل�س  رئي�سـة  الأ�سرية  التنمية 

والطفولة.

»اأم  لكاأ�س  اأبوظبي  يف  النهائي  اأن  �سوايا  واأكدت 

من  اأكرث  م�ساركة  ي�سهد  �سوف  لل�سيدات،  الإمارات« 

الفتيات يف  الطلب على م�ساركة  اإن  80 دولة، وقالت 

العامل يف ازدياد م�ستمر.

يت�سمن  عام  كل  يف  املهرجان  اأن  �سوايا  لرا  واأكدت 

�سيتواجد  حيث  واجلديد،  املفاجاآت  من  العديد 

الربازيل  منها  قريبًا  جديدة  حمطات  يف  املهرجان 

قريبًا،  �سيعلن عنها  التي  الدول  وكازان، وغريها من 

اأبوظبي  حتتلها  التي  العاملية  املكانة  ذلك  ليوؤكد 

كعا�سمة للخيل العربية يف العامل.
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�سباق

بطولة فاطمة بنت مبارك لل�سيدات باملغرب

الفرن�شية جو�شتني تفوز بلقب اجلولة ال�شاد�شة مب�شمار الدار البي�شاء

على  مور�سيي  جو�ستني  الفرن�سية  الفار�سة  تّوجت 

جلامعي  العائد  البوراق«  »ياقوت  اجلواد  �سهوة 

بطولة  من  ال�ساد�سة  اجلولة  ب�سباق  انا�س،  غزلين 

لل�سيدات  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  العامل 

جوائز  اإجمايل  يبلغ  مرت.   1900 مل�سافة  »اإفهار« 

البي�ساء  الدار  م�سمار  ا�ست�سافه  الذي  ال�سباق، 

فعاليات  �سمن  يورو،  األف   30 املغرب،  يف  »اأنفا« 

الدورة ال�سابعة من مهرجان �سمو ال�سيخ من�سور بن 

زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�سيلة.

 2.  17.  77 يف  ال�سوط  جو�ستني  الفرن�سية  واأنهت 

ال�سلوفاكية  دقيقة، وجاءت يف املركز الثاين الفار�سة 

معمورة«  »لبي�س  �سهوة  على  كي�ساريكوفا  مي�سالة 

الثالث  املركز  يف  جاءت  فيما  عبدالغني،  لعمور 

»ك�سارة«  �سهوة  على  مرمول  ب�سرى  املغربية  الفار�سة 

مها. ل�سدراتي 

يف  القوي  والتناف�س  الكبرية  بالإثارة  ال�سباق  ومتيز 

وهولندا  اإ�سبانيا  من  الفار�سات  اأقوى  م�ساركة  ظل 

وكوريا.  واإيرلندا  واأمريكا  واأملانيا  وفرن�سا  والرنويج 

اأول  حتقق  التي  ال�سابة،  الفرن�سية  الفار�سة  وقادت 

اإذ ظلت  ال�سباق ب�سورة احرتافية،  لها،  اإجناز دويل 

يف املركز الثاين طوال جمريات ال�سباق قبل اأن حتقق 

مناف�ساتها  لتتجاوز  امل�ستقيم  يف  القوية  انطالقتها 

الذي  البطولة،  نهائي  اإىل  بالتاأهل  اإجنازها  وحتقق 

�سيقام يف نوفمرب مب�سمار نادي اأبوظبي للفرو�سية يف 

بداية املو�سم الإماراتي ل�سباقات اخليول.

ح�سر ال�سباق الع�سري �سعيد الظاهري �سفري الدولة 

لدى اململكة املغربية، و�سليمان حامد �سامل املزروعي 

حاجي  وحممد  البلجيكية،  اململكة  لدى  الدولة  �سفري 

اخلوري املدير العام ملوؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان 

التنفيذية  املديرة  �سوايا  ولرا  الإن�سانية،  لالأعمال 

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

لأكادمييات  الدويل  الحتاد  رئي�سة  العربية  للخيول 

الن�سائية  ال�سباقات  رئي�سة  »اإيفهارا«  اخليل  �سباقات 

واأع�ساء  العربية،  اخليول  ل�سباقات  الدويل  بالحتاد 

باملغرب،  العربية  اخلليج  لدول  الدبلوما�سي  ال�سلك 

املدير  ال�سكايل  وعمر  املهرجان،  �سيوف  من  وعدد 

الفر�س. لت�سجيع  امللكية  لل�سركة  العام 

تكرمي مهرجان من�سور بن زايد باملغرب

ال�سيخ من�سور  �سمو  املغرب مهرجان  فرو�سية  كرمت 

بطولة  يف  املتمثل  العربية،  للخيول  نهيان  اآل  زايد  بن 

لل�سيدات  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  العامل 

لتنظيم  املئوية  الذكرى  مبنا�سبة  وذلك  )اأفهار(، 

�سباقات اخليول يف املغرب.

امللكية  لل�سركة  العام  املدير  �سكايل  عمر  وقال 

مبنا�سبة  املغرب  احتفال  مع  اإنه  الفر�س  لت�سجيع 

املغرب،  يف  اخليول  �سباقات  لتنظيم  املئوية  الذكرى 

دعم  على  عملن  الالتي  لل�سيدات  خا�س  تكرمي  مت 

لت�سجيع  امللكية  ال�سركة  و�ستمنح  والفار�سات،  اخليول 

الفر�س جوائز »تكرمي املراأة«  للن�ساء اللواتي ي�ستغلن 

واملدربات،  والفار�سات،  املالكات،  املجال:  هذا  يف 

»تعزز  وقال:  والبيطريات.  التقنيات،  وامل�ساعدات 

يف  اخليول  �سباقات  عامل  يف  املراأة  دور  املبادرة  هذه 

املغرب، وهو جمال كان يف ال�سابق حكرًا على الرجال 

فقط، لكنه اليوم بداأ ينفتح اأكرث فاأكرث على امل�ساركة 

التي  �سوايا  لرا  ال�سيدة  ومن هذه اجلهات  الن�سوية، 

الفار�سات  وتدعم  العربي،  تعمل بجد يف دعم اخليل 

لي�س فقط على امل�ستوى العربي بل والعاملي«. كما عرب 

البطولة  �ساحب  الذي  الكبري  بالنجاح  �سعادته  عن 

عهد  ويل  احل�سن  مولي  الأمري  كاأ�س  مع  بالتزامن 

الفار�سات  مل�ساهدة  الفر�سة  اجلمهور  ومنح  املغرب، 

يخ�سن  الرابعة  للمرة  وهن  العامل،  دول  خمتلف  من 

ال�سيدات  يحفز  ما  اململكة،  اأر�س  على  التجربة  هذه 

يف امل�ستقبل على امل�ساركة يف هذه البطولة الفريدة.

البطلة: �سعادتي ل تو�سف

عن  مور�سيي  جو�ستني  البطلة  الفار�سة  اأعربت 

نهائي  اإىل  وتاأهلها  حققته،  الذي  بالفوز  �سعادتها 

البطولة يف اأبوظبي، م�سيفة “هو حلم لكل الفار�سات 

جمريات  اأثناء  ولكن  الفوز،  اأتوقع  ومل  امل�ساركات، 

واأل  هادئة  اأكون  باأن  مدربي  تعليمات  نفذت  ال�سباق 

باأن  �سعرت  امل�ستقيم  اإىل  الو�سول  وعند  اأ�ستعجل، 

له  اأرخيت  وبالفعل  �سرعته،  زيادة  يف  يرغب  جوادي 

اللجام ليقودين اإىل من�سة التتويج«.

لرا �سوايا مع بطلة ال�سباق.

تتويج الفائزين.
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قفز احلواجز

بطولة الإمارات لقفز احلواجز

ترمي تفوز بلقب الن�شخة 17 واملري ثانيًا والهاجري ثالثًا

اأحرزت الفار�سة نادية عبدالعزيز ترمي باجلواد »اإ�س 

كاأ�س  لل�سيدات  ال�سارقة  نادي  من  زمبيزي«  �سي  اإل 

لقب الفئة الكربى يف بطولة الإمارات لقفز احلواجز 

اإنهاء  يف  جناحها  بعد  وا�ستحقاق،  بجدارة   )17(

التي  البطولة  اأيام  اأ�سواط من دون خطاأ خالل  ثالثة 

ختام  يف  للفرو�سية  الإمارات  احتاد  بتنظيمها  قام 

املو�سم )2014/2015( لقفز احلواجز بالإمارات. 

التي �سارك فيها فر�سان  البطولة،  واأقيمت مناف�سات 

ميدان  على  الإمارات،  دولة  من  القفز  وفار�سات 

بينما  للفرو�سية،  ال�سارقة  مبركز  املغطاة  ال�سالة 

اأقيم على �سرف البطولة ثالثة اأ�سواط مفتوحة جرت 

املنت�سبني  الفر�سان  مل�ساركة  اخلارجي  امليدان  على 

واأقيمت  بالدولة.  الفرو�سية  ومراكز  اأندية  اإىل 

اأيام  ثالثة  مدى  على  البطولة  مناف�سات  فعاليات 

الريا�سي، ويف  اأبوظبي  برعاية لوجنني ودعم جمل�س 

جرى  كما  فئة،  كل  يف  الفائزين  تتويج  جرى  ختامها 

لوجنني  الإمارات  دوري  الفائزين يف  الفر�سان  تتويج 

لقفز احلواجز يف ن�سخته الرابعة. 

و�سهد ال�سيخ عبداهلل بن ماجد القا�سمي رئي�س نادي 

البطولة  مناف�سات  من  جانبًا  للفرو�سية،  ال�سارقة 

بتتويج  وقام  الفر�سان،  اأداء  وتابع  الأول،  يومها  يف 

لحتاد  امل�ساعد  العام  الأمني  العلي  في�سل  الفائزين 

مدير  اليحيائي  خليفة  حممد  و�سلطان  الفرو�سية، 

ممثل  عون  وباتريك  للفرو�سية،  ال�سارقة  نادي  عام 

وتراأ�ست  القفز.  ودوري  البطولة  راعية  لوجنني 

مبعاونة  حارب،  ليزا  ال�سيدة  البطولة  حتكيم  جلنة 

مناف�سات  م�سارات  بو�سع  وقام  املحكمني،  من  طاقم 

فيزاين،  يوليانو  الإيطايل  الدويل  امل�سمم  البطولة 

واأ�سرف على ميادين البطولة علي مهاجر.

نادية ترمي بطلة الفئة الكربى
انت�سار  مع  موعد  على  ترمي  نادية  الفار�سة  كانت 

جديد، حيث نالت لقب مناف�سة لقب بطولة الإمارات 

البطولة،  األقاب  اأرفع  الكربى  الفئة  من  للفر�سان 

 )150( ارتفاعها  بلغ  بحواجز  م�سارها  �سمم  والتي 

�سم، ومتكنت الفار�سة املتاألقة نادية من ت�سجيل الفوز 

ال�سارقة  نادي  من  زمبيزي«  �سي  اإل  »اإ�س  اجلواد  مع 

لقب  حتقيقها  من  فقط  واحد  اأ�سبوع  بعد  لل�سيدات، 

احلواجز  لقفز  نهيان  اآل  حممد  بن  مبارك  بطولة 

اأروع  وقدمت  الإمارات،  تراث  نادي  ميدان  على 

ر�سيد  على  املحافظة  يف  وجنحت  ال�ستعرا�سات، 

اأ�سواط الفئة  نظيف خاٍل من نقاط اجلزاء يف جميع 

وا�ستحقاق  جدارة  عن  وتوجت  البطولة،  يف  الكربى 

املركز   .)17( احلواجز  لقفز  الإمارات  بطولة  بلقب 

بالفر�س  املري  حممد  عبداهلل  الفار�س  ناله  الثاين 

بدبي  للفرو�سية  الإمارات  مركز  من  جوتر«  »�سيريا 

الأول  اليوم  يف  ارتكبها  جزاء  نقاط   4 بر�سيد 

اأيام  بقية  يف  م�ساركاته  تالزم  وظلت  للبطولة، 

اليوم  �سوط  اإكمال  وبالرغم من جناحه يف  البطولة، 

يغري  مل  ذلك  اأن  اإل  اأخطاء  دون  من  والثالث  الثاين 

يف واقع احلال �سيئًا، بعد اأن اأجنزت املت�سدرة جميع 

الفار�س  وتّوج  خطاأ.  دون  من  الكربى  الفئة  اأ�سواط 

كان  اأن  بعد  الثالث،  باملركز  الهاجري  غامن  حممد 

اجلواد  ب�سحبة  الثاين  املركز  قريبًا جدًا من حتقيق 

اأنهى �سوطي اليوم الأول  »الهواجر كيدام«. الهاجري 

اخلتام  �سوط  يف  ولكن  فقط،  جزاء  بنقطتي  والثاين 

لي�سبح يف ر�سيده  نقاط جزاء،   4 كلفه  ارتكب خطاأ 

6 نقاط جزاء، نال ب�سببها كاأ�س املركز الثالث.

�سامل خمي�س يدافع

عن لقب الفئة الو�سطى
الإمارات  لقب بطولة  �سامل خمي�س عن  الفار�س  دافع 

الإمارات  بطولة  يف  به  تّوج  الذي  الو�سطى،  للفئة 

يف  الو�سطى  الفئة  ملناف�سة  �سدارته  بعد   ،)16(

بطولة الإمارات لقفز احلواجز )17(. جرى ت�سميم 

ارتفاعها  بلغ  بحواجز  الو�سطى  الفئة  مناف�سة  م�سار 

وفار�سة،  فار�سًا   14 فيها  و�سارك  �سم،   )140(

دون  من  الرئي�سة  الأ�سواط  اأكملوا  منهم  فار�سان 

للتمايز،  جولة  يف  التناف�س  بينهما  وجتدد  خطاأ، 

الفار�س �سامل خمي�س ال�سويدي بالفر�س »فيلني ا�س«، 

زمن  يف  اأي�سًا  خطاأ  دون  من  التمايز  اإنهاء  يف  وجنح 

والفار�س  ال�سدارة،  لقب  ونال  ثانية،  بلغ )43.70( 

جولة  واأنهى  »�سانتو«،  باجلواد  ثابت  عمر  �سيف 

نقاط  التمايز يف زمن بلغ )45.13( ثانية بر�سيد 8 

جزاء، وتّوج بكاأ�س املركز الثاين، وفاز الفار�س را�سد 

املركز  بجائزة  »�ساليب�سو«  باجلواد  احلو�سني  اأحمد 

الثالث ا�ستنادًا اإىل نتيجة اأدائه يف الأ�سواط ال�سابقة 

بر�سيد  نقطة جزاء واحدة لتجاوز الزمن امل�سموح.

تتويج �سامل اأحمد ال�سويدي

بكاأ�س الفئة ال�سغرى
 �سارك 15 فار�سًا وفار�سة يف مناف�سة الفئة ال�سغرى 

منهم  ثالثة  �سم،   )115( ارتفاعها  بلغ  حواجز  على 

فكان  جزاء  نقاط  دون  من  الثالثة  اأ�سواطها  اأجنزوا 

املراكز.  لتحديد  جديد  حتدٍّ  يف  الدخول  عليهم 

»لرينا  بالفر�س  ال�سويدي  اأحمد  �سامل  الفار�س 

بلغ  التمايز من دون خطاأ يف زمن  اأكمل جولة   »114
لبطولة  ال�سغرى  الفئة  لقب  ونال  ثانية،   )35.25(

عبدالرحمن  الفار�س  ناله  الثاين  واملركز  الإمارات، 

العبدويل مع الفر�س »�سبايت فاير«، واأنهى التمايز يف 

زمن بلغ )37.79( ثانية تفوق به على �ساحب املركز 

�سارك  العوي�س  عمران  حممد  والفار�س  الثالث، 

بلغ  زمن  يف  التمايز  جولة  واأكمل  »كحيلة«،  بالفر�س 

)53.31( ثانية مع 8 نقاط جزاء، فنال كاأ�س املركز 

الثالث.

علي القا�سمي يفوز بلقب

خيول القفز  )5 ـ 6( �سنوات 
12 فار�سًا وفار�سة  �سارك يف مناف�سة الفئة ال�سغرى 

 )6 ـ   5( عمر  ال�سغرية  القفز  خيول  اأ�سحاب  من 

دون  من  الرئي�سة  الأ�سواط  حتديات  واجتاز  �سنوات، 

خطاأ 4 فر�سان، اثنان منهم اأجنزا مهمة التمايز من 

القا�سمي  ال�سيخ علي بن عبداهلل  الفار�س  دون خطاأ، 

 )40.45( بلغ  زمنًا  م�سجاًل  م�ساو«  »دا  بالفر�س 

اأحمد  ثانية ونال كاأ�س املركز الأول، والفار�س حممد 

العوي�س باجلواد »فري جوود بوي« اأكمل جولة التمايز 

املركز  بكاأ�س  وتّوج  ثانية   )41.58( بلغ  زمن  يف 

عمر  ال�سغرية  القفز  خليول  الثالث  املركز  الثاين، 

)5 ـ 6( �سنوات ناله الفار�س �سلطان حممد املرزوقي 

بلغ  زمن  يف  التمايز  واأنهى  »اإماراتية«،  بالفر�س 

)39.84( ثانية بر�سيد 4 نقاط جزاء.

حميد املهريي يفوز بلقب النا�سئني
مناف�سة النا�سئني بحواجز بلغ ارتفاعها )115( �سم 

الفار�س  ح�سم  فر�سان،  ثمانية  األقابها  على  تناف�س 

�سدارتها  »هاتريك«  باجلواد  املهريي  عبداهلل  حميد 

التمايز  جولة  يف  امل�ساركة  اإىل  احلاجة  دون  من 

بعد  الثالث،  املركز  على  املتناف�سني  تهم  كانت  التي 

عبداهلل  حممد  الفار�س  الثاين  املركز  اأمر  ح�سم  اأن 

 4 بر�سيد  ما�س«  »ديزابامليون  بالفر�س  ال�سام�سي 

نقاط جزاء ارتكبها يف مناف�سة اليوم الأول للبطولة، 

املازمي  حممد  �سعيد  الفار�س  الثالث  املركز  ونال 

من  التمايز  واأنهى  دولر«،  �سيلفر  »كالرك�س  باجلواد 

ارتكبها  جزاء  نقاط  خم�س  بر�سيد  ولكن  خطاأ،  دون 

يف اليومني الأولني.

محمد باقر بطل املبتدئني
وفار�سة،  فار�سًا   35 فيها  �سارك  املبتدئني  مناف�سة 

�سم،   )115( اإرتفاعها  بلغ  بحواجز  م�سارها  و�سمم 

جرت  خطاأ،  دون  من  الأداء  يف  فار�سني  تعادل  وبعد 

املراكز،  لتحديد  فر�سان  �ستة  بني  للتمايز  جولة 

دي  »لوفر  اجلواد  مع  باقر  يو�سف  حممد  الفار�س 

بارتي« من نادي ال�سارقة للفرو�سية اأنهى التمايز من 

لقب  ونال  ثانية،   )35.49( بلغ  زمن  يف  خطاأ  دون 

املركز  يف  وجاء  املبتدئني،  للفر�سان  الإمارات  بطولة 

»كوليندا«  مع  التبايل  اأحمد  نهيان  الفار�س  الثاين 

زمن  يف  التمايز  واأكمل  الإمارات  تراث  نادي  من 

وكاأ�س  جزاء،  نقاط   4 بر�سيد  ثانية   )40.62( بلغ 

املركز الثالث تّوج به الفار�س عّمار اإ�سماعيل الزماين 

باجلواد »�سفري دو فالون« من نادي مندرة للفرو�سية، 

واأنهى اجلولة يف زمن بلغ )37.56( ثانية بر�سيد 8 

نقاط جزاء.

 فر�سان نادي ال�سارقة

يت�سدرون فئة )4 ـ 5 �سنوات(
عمر  ال�سغرية  القفز  خيول  اأ�سحاب  مناف�سة  ويف 

وفاز  وفار�سة،  فار�سًا   11 �سارك  �سنوات   )5 ـ   4(

للفرو�سية،  ال�سارقة  نادي  من  القفز  فر�سان  باألقابها 

باجلواد  ال�سويدي  اأحمد  �سامل  الفار�س  وت�سدرهم 

يف  خطاأ  دون  من  اجلولة  واأنهى  جاك«،  »�سناب 

ال�سويدي  خمي�س  و�سامل  ثانية،   )40.98( بلغ  زمن 

بلغ  زمن  يف  التمايز  اأنهى  قريل«  »األيما�س  بالفر�س 

4 نقاط جزاء ونال كاأ�س املركز  )45.26( ثانية مع 

الفار�س حمد  اإىل  الثالث  املركز  كاأ�س  الثاين، وذهب 

الكربي مع »لينارد اإ�س«، واأنهى التمايز من دون خطاأ 

4 نقاط جزاء  يف زمن بلغ )43.00(، ولكن بر�سيد 

املركز  �سوى  اأمامه  يكن  ومل  الرئي�سة،  املناف�سة  يف 

الثالث للمناف�سة عليه، وجنح يف حتقيقه.   
اأبطال اخليول ال�سغرية  6 �سنوات

اأبطال دوري المارات لوجنني لقفز احلواجز

نادية ترمي
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برعاية اأحمد بن را�سد

م�شمار جبل علي يكّرم �رشكاء النجاح يف ختام املو�شم

اآل مكتوم، راعي  اأحمد بن را�سد  ال�سيخ  برعاية �سمو 

املنظمة  اللجنة  اأقامت  علي،  جبل  م�سمار  وموؤ�س�س 

ل�سباقات اخليل مب�سمار جبل علي احتفالية مبنا�سبة 

الأ�سفر  بامل�سمار   )2014/2015( املو�سم  ختام 

عدد  بح�سور  الإمارات،  باأبراج  »جودلفني«  قاعة  يف 

الإعالمية  املوؤ�س�سات  وممثلي  ال�سركات  مديري  من 

حتقيق  يف  واأ�سهمت  وامل�ساندة،  الرعاية  قدمت  التي 

من  �سل�سلة  اإىل  امل�سمار  اأ�سافه  ناجح  مو�سم 

يف  م�سريته  خالل  حققها  التي  الباهرة  النجاحات 

واجلماهريية،  وامل�سمارية  التنظيمية  النواحي  كل 

ح�سر احلفل �سعادة مريزا ال�سايغ مدير مكتب �سمو 

ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم، واملهند�س �سريف 

اأحمد  ال�سيخ  �سمو  ملكتب  العام  املدير  نائب  احللواين 

بن را�سد اآل مكتوم، مدير م�سمار جبل علي، وعدنان 

يا�سني املدير التنفيذي مبكتب �سموه.

احللواين: تعاون ال�رشكاء يعزز النجاح 

األقاها  افتتح املهند�س �سريف احللواين احلفل بكلمة 

نيابة عن �سمو ال�سيخ اأحمد بن را�سد اآل مكتوم، رحب 

يف م�ستهلها بح�سور حفل تكرمي ال�سركات واملوؤ�س�سات 

ومبمثلي  علي  جبل  مب�سمار  اخليل  ل�سباقات  الراعية 

عن  معربًا   ،2014/2015 للمو�سم  الإعالم  اأجهزة 

العديد  الأذهان  اإىل  الذي يعيد  التجمع  �سعادته بهذا 

من الإجنازات التي حتققت باملو�سم املن�سرم، مبديًا 

ك�سابقه  يكون  باأن  يوؤّمل  جديد  مو�سم  لبدء  ت�سوقه 

جتمعنا  التي  اجلميلة  والذكريات  بالنجاحات  عامرًا 

احللواين  واأهدى  الأ�سفر.  امل�سمار  حب  يف  دائمًا 

الرئي�سة  الراعية  ال�سركات  اإىل  وتقديره  �سكره 

وال�سركات امل�ساندة، لدعمها الكبري وامل�ستمر مل�سمار 

جبل علي، مبديًا اأمنياته با�ستمرار هذا التعاون خالل 

توّلدت  التي  الوثيقة  للعالقة  دعمًا  املقبلة  املوا�سم 

دعموا  الذين  والرعاة  الأ�سفر  امل�سمار  بني  وتوطدت 

تقدم  ال�سدد  هذا  ويف  قوة،  بكل  علي  جبل  م�سمار 

ال�سيخ  �سمو  اإىل  ال�سكر  بخال�س  احللواين  �سريف 

حمدان بن را�سد اآل مكتوم، على دعمه امل�ستمر وغري 

وفكر  دعم  نقل  الذي  ال�سايغ  مريزا  و�سكر  املحدود، 

اإدارة  اإىل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو 

مدير  وتوجه  واقتدار.  اأمان  بكل  علي  جبل  م�سمار 

ل�سباق  الإمارات  هيئة  اإىل  ب�سكره  علي  جبل  م�سمار 

اإدارة  مع  والفّعال  الدائم  ح�سورهم  على  اخليل 

كل  وخالل  للمو�سم،  الإعداد  فرتة  اأثناء  امل�سمار 

الأ�سفر،  امل�سمار  اأر�س  على  اأقيمت  التي  الفعاليات 

املجهود  على  الإعالم  باأجهزة  العاملني  كل  واإىل 

الكبري الذي بذلوه خالل املو�سم، وتغطيتهم لفعاليات 

جذب  اإىل  اأدى  ما  العائلي،  بامل�سمار  ال�سباقات 

امل�سمار  التفاعل بني  وزاد من  امل�سمار،  اإىل  الأنظار 

وحمبيه من اجلماهري الوفية، م�ستطردًا اأن جماهري 

كل  منا  ت�ستحق  علي  جبل  مب�سمار  اخليل  �سباقات 

العائلي  للم�سمار  املتوا�سل  لدعمها  والتكرمي  التقدير 

�سكره  مهديًا  للفعاليات،  املكثف  ح�سورها  خالل  من 

اخليل  ل�سباقات  املنظمة  اللجنة  اأع�ساء  زمالئه  اإىل 

واجدة  وال�سيدة  يا�سني  عدنان  علي،  جبل  مب�سمار 

اأحمد، على عونهما الدائم و�سوًل اإىل اأق�سى درجات 

من  والفنية  الإدارية  باللجان  العاملني  واإىل  النجاح، 

واإىل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  مكتب 

ل�سباق  دبي  معلومات  مبركز  العاملني  الزمالء  جميع 

والفّعالة  القوية  الذراع  بحق  كانوا  الذين  اخليل، 

ال�سيخ  �سمو  روؤى  تنفيذ  ملعاونتهم يف  امل�سمار،  لإدارة 

اأحمد بن را�سد اآل مكتوم، يف �سبيل النهو�س والرقي 

�سكره  جمددًا  الأ�سفر،  بامل�سمار  ال�سباقات  مب�ستوى 

للح�سور وجلميع من اأ�سهم يف جناح املو�سم مب�سمار 

جبل علي.    

مريزا ال�سايغ ي�سيد ب�رشكاء النجاح

ال�سيخ  �سمو  مكتب  مدير  ال�سايغ،  مريزا  وحتّدث 

ال�سركات  عن  نيابة  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمدان 

اإىل  بالتهنئة  متقدمًا  املو�سم،  ل�سباقات  الراعية 

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

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

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

املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 

خيول  به  ختمت  الذي  الإجناز  مبنا�سبة  التنفيذي، 

الباهر  الفوز  خالل  من  احلايل،  املو�سم  الإمارات 

العاملي  دبي  كاأ�س  بطل  بي�سوب«  »برن�س  حققه  الذي 

.2015

الذي حتقق يف  بالنجاح  �سعادته  ال�سايغ عن  واأعرب 

�سمو  عن  »بالإنابة  وقال:  علي،  جبل  م�سمار  مو�سم 

دبي  نائب حاكم  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان 

وزير املالية، وكل اإخواين الذين تعاملت معهم ورعاة 

جبل  م�سمار  دعم  يف  امل�ساندة  وال�سركات  ال�سباقات 

بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  اإىل  ال�سكر  جزيل  اأرفع  علي، 

واملتابعة  والدعم  املثابرة  خالل  من  مكتوم  اآل  را�سد 

للفعاليات التي يزخر بها م�سمار جبل علي«.

واأ�ساف: »با�سمكم نرفع اأ�سمى اآيات التهنئة اإىل �سمو 

ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم، على فوزه ببطولة 

املالك يف م�سمار جبل علي، وعلى ال�سعيد العام يف 

�سباقات املو�سم الإماراتي«.

الغفرية  للجماهري  امتنانه  عن  ال�سايغ  اأعرب  كما 

بامل�سمار  ال�سباقات  متابعة  على  حر�ست  التي 

الأ�سفر، قائاًل: »ل نن�سى دور اجلماهري التي تتقاطر 

جناح  يف  الأكرب  الدور  لها  كان  والتي  ال�سباح  منذ 

هذه ال�سباقات، حيث اأعطت ال�سباقات نكهة خا�سة، 

وجعلت من امل�سمار وجهة عائلية مف�سلة«.

لل�سركات  املنظمة  اللجنة  تكرمي  اإن  ال�سايغ  وقال 

به  تقوم  الذي  املنظم  للعمل  تتويج  والإعالم  الراعية 

اإدارة امل�سمار كل مو�سم، م�سريًا اإىل اأن جميع الفئات 

يف  امل�سمار  اإدارة  مع  اأ�سهمت  املو�سم  يف  امل�ساركة 

حتقيق النجاح وفقًا ملنظومة عمل متكاملة.

املبكرة  بالرتتيبات  �سعادته  عن  ال�سايغ  وعرّب 

للمو�سم املقبل، م�سيدًا يف ذلك باإعالن عدنان يا�سني 

املدير التنفيذي ملكتب �سمو ال�سيخ اأحمد بن را�سد اآل 

الآن،  منذ  اجلديد  املو�سم  ترتيبات  بدء  عن  مكتوم، 

اللجنة  تقوده  الذي  العمل  ح�سن  على  يدل  والذي 

املنظمة مل�سمار جبل علي.

اأ�ساد ال�سايغ يف كلمته بهيئة الإمارات ل�سباقات  كما 

طوال  قدمه  مبا  مربوك،   يا�سر  يف  ممثلة  اخليل 

واأكد  املنظمة،  اللجنة  مع  مثمر  تعاون  من  املو�سم 

مع  والتعاون  »�سادويل«  بني  الوثيق  الرتباط  ا�ستمرار 

اللجنة املنظمة كما جرت العادة يف املوا�سم ال�سابقة.

تعاون مخل�س ي�سهم يف حتقيق النجاح

واألقى �سالح عطا كلمة نيابة عن الزمالء الإعالميني، 

ممثاًل  احلفل  ح�سور  مبخاطبة  غبطته  عن  معربًا 

خمتلف  يف  والعاملني  الأقالم  حَملة  من  للزمالء 

مريزا ال�سايغ و�رشيف احللواين مع الإعالميني.

مريزا ال�سايغ يتحدث يف احلفل بح�سور �رشيف احللواين.
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الأجهزة الإعالمية املقروءة وامل�سموعة واملرئية، بعد 

التي  والاإجنازات  بال�سباقات  حافل  مو�سم  انق�ساء 

عك�ست بطبيعة احلال املرحلة املتقدمة واملتفردة التي 

واأ�سحت  الإمارات،  يف  اخليل  �سناعة  اإليها  و�سلت 

املو�سم  �سفحات  اإن  عطا  وقال  لالأمثال.  م�سربًا 

وتبقت  مو�سم،  كل  يف  كعادتها  �سريعًا  طويت  املحلي 

�سباقات  خاللها  �سهدنا  التي  الأيام  تلك  الذاكرة  يف 

العائلي  امل�سمار  يف  متفردة  ومهرجانات  متميزة 

متتلئ  جديدة  جماهري  مو�سم  كل  يف  يكت�سب  الذي 

بني  الوثيق  الرتباط  مدى  وتعك�س  املدرجات،  بها 

من  اإليه  تاأتي  التي  الوفية  وجماهريه  امل�سمار  اإدارة 

اإليه  وت�سدهم  خارجها،  ومن  الدولة  اإمارات  خمتلف 

اللحظة ول  وليدة  التي مل تكن  العالقة احلميمة  تلك 

التعاون  من  ممتدة  ل�سنوات  نتاج  هي  بل  امل�سادفة، 

ممثل  عطا  �سالح  واأ�ساد  بينهما،  املتبادل  والحرتام 

به  يقوم  الذي ظل  واملتميز  البارز  بالدور  الإعالميني 

الأب الروحي واملوؤ�س�س للم�سمار العائلي، �سمو ال�سيخ 

اأحمد بن را�سد اآل مكتوم، لي�سبح م�سمار جبل علي 

اإىل  منوهًا  لالأنظار،  قبلة  ب�سيطة  زمنية  فرتة  يف 

اأع�ساء اللجنة املنظمة  الدور املتعاظم الذي يقوم به 

ي�ستمدون  حيث  الأ�سفر،  بامل�سمار  اخليل  ل�سباقات 

الأفكار ويحيلونها اإىل واقع ملمو�س تنفيذًا لتوجيهات 

بها  فت�سعد  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو 

اجلماهري وع�ساق امل�سمار الأ�سفر. 

�سمو  اإىل  والتقدير  ال�سكر  بجزيل  تقدم  عطا  �سالح 

دبي  نائب حاكم  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان 

خالل  من  واملوؤثر  القوي  تواجده  على  املالية،  وزير 

التي  النرية  والأفكار  لل�سباقات  الكرمية   رعايته 

ت�سبح  ملمو�س،  واقع  اإىل  ال�سايغ  يحيلها مريزا  كان 

اأوًل  اأكرث ر�سوخًا وقوة يف كل مو�سم، وتعود مكا�سبها 

واأ�ساف عطا  بالإمارات،  اإىل �سباقات اخليل  واأخريًا 

اأن من ح�سن الطالع اأن يكون م�سك ختام املو�سم بفوز 

ومتكينًا  تعزيزًا  العاملي،  دبي  بكاأ�س  الإمارات  خيول 

ل�ساحب النظرة الثاقبة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(.

تكرمي ال�رشكاء

الراعية  بال�سركات  علي  جبل  م�سمار  احتفاء  وجاء 

�سور  والتقاط  دروع  تقدمي  عرب  الإعالمية  واجلهات 

يا�سني  وعدنان  احللواين  �سريف  للمهند�س  تذكارية 

مع ممثلي ال�سركات تخليدًا للمنا�سبة، واجلهات التي 

مت تكرميها هي: �سادويل، مزارع �سادويل، ديرنزتاون، 

ال�سعفار  �سركات  جمموعة  الإمارات،  طريان 

لو�سائط  الر�سا  التجاري،  دبي  بنك  لال�ستثمار، 

للمقاولت،  احل�سيبة  �سركة  �سريفيو،  التاأمني، 

لند،  فري  للتاأمني،  ال�سكندنافية  العربية  ال�سركة 

النقل،  خدمات  مدر�سة  للمقاولت،  القاهرة  �سركة 

�سركة  الهند�سية،  الرمال  �سركة  �سبورت،  اإي  �سركة 

اإ�س  �سركة  الهند�سية،  والنقل  الري  خلدمات  ال�سرق 

اإي اإ�س واأدمور لتجارة.

ويف  تكرميها،  مت  التي  امل�ساندة  ال�سركات  ومن   

مركز  اخليل،  ل�سباق  الإمارات  هيئة  مقدمتها 

معلومات دبي ل�سباق اخليل، اللجنة املنظمة ل�سباقات 

اخليل مب�سمار جبل علي، بطولة دبي الدولية للجواد 

الإجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  لل�سيافة،  جمريا  العربي، 

لتاأجري  وثريفتي  التخ�س�سي،  ميديكال  ومركز 

ال�سيارات.

مريزا ال�سايغ و�رشيف احللواين مع ممثلي ال�رشكات الراعية.
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اأخبار

طحنون  ال�سيخ  ل�سمو  بوي«  »فاليانت  اجلواد  فاز 

الوطني،  الأمن  م�ست�سار  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن 

العام  ح�سان  بلقب  مريمان،  اإليزابيث  وباإ�سراف 

الفائزين  تكرمي  حفل  خالل  ذلك  جاء  اأمريكا،  يف 

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو   - اأوورد  داريل  بجائزة 

الفرو�سية واخليل  الـ13 يف جمال  الفئات  مبارك يف 

العربي، والفائزين بجوائز الدورة 

جمال  يف  للمتميزين  اأوورد  داريل  جلائزة  الـ28 

الفئات  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الفرو�سية 

مب�سرح  اأقيم  الذي  اجلائزة،  ت�سمنتها  التي  الـ11 

حتت  الأمريكية  اأجنلو�س  لو�س  مدينة  يف  هوليوود 

رئي�سة  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رعاية 

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

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

ال�سيخ  �سمو  ومهرجان  الإمارات(،  )اأم  والطفولة 

العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور 

الأ�سيلة.

تكرمي الفائزين بجائزة »اأو�سكار اأم الإمارات« 

»فاليانت بوي« ح�شان العام و»لورا« اأف�شل مهرة

زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  »لورا«  املهرة  وفازت 

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

�سنوات،  اأربع  عمر  يف  مهرة  اأف�سل  بلقب  الرئا�سة، 

على  ناف�ستها  التي  املهرات  من  العديد  على  متفوقة 

ال�سيخ  �سمو  مهرجان  فريق  فاز  حني  يف  اللقب، 

بجائزة  القدرة  ل�سباقات  لل�سيدات  زايد  بن  من�سور 

الريا�سية. الروح 

ح�سور كبري
�سهد احلفل عبداهلل ال�سبو�سي القن�سل العام ل�سفارة 

رئي�س  البوعينني  و�سامي  اأجنلو�س،  لو�س  يف  الدولة 

)اإفهار(،  العربية  اخليول  ل�سباقات  الدويل  الحتاد 

اأبوظبي  ملجل�س  العام  الأمني  العواين  حمد  وعارف 

ملهرجان  التنفيذي  املدير  �سوايا  ولرا  الريا�سي، 

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

لأكادمييات  الدويل  الحتاد  رئي�سة  العربية  للخيول 

والفر�سان  الن�سائية  ال�سباقات  رئي�سة  �سباقات اخليل 

وعدنان  اخليل،  ل�سباقات  الدويل  بالحتاد  املتدربني 

للفرو�سية،  اأبوظبي  نادي  مدير  النعيمي  �سلطان 

وعلي مو�سى اخلمريي امل�ست�سار يف ميدان، وخالد اآل 

ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  ح�سني احلمادي ممثل 

العامة  املديرة  بدران  ودودة  والدكتورة  والريا�سة، 

العو�سي،  لولوة  واملحامية  العربية،  املراأة  ملنظمة 

اأوورد،  الداريل  جائزة  مديرة  رايت  وكني�سمان 

وديني�س جوليت من منظمة اأريبيان ري�سنج كب.

جوائز داريل اأوورد 
نادين  فوتوغرافية،  م�سورة  اأف�سل  بلقب  فازت 

اأف�سل  بجائزة  وفازت  اأ�سرتاليا،  من  فرامبتون، 

مربي، الفرن�سية كاترين دي روبرت، فيما فاز بجائزة 

اأف�سل مالك ديني�س كريتيف، ونالت الهولندية كارين 

فان بو�س لقب اأف�سل مدرب.

لقب  على  جاندول  �ستيفان  الربيطانية  وح�سلت 

يف  مهرة  اأف�سل  بلقب  فازت  فيما  فار�سة،  اأف�سل 

بينما  املغرب،  من  »يوجيزا«  �سنوات  ثالث  عمر 

فازت املهرة »لورا« بجائزة اأف�سل مهرة يف عمر اأربع 

جائزة  فورجز  دي  جيتكا  الفرن�سية  وحازت  �سنوات، 

من  �ساملون  فان  الفرن�سية  ومتكنت  فر�س،  اأف�سل 

اأف�سل  جائزة  وربحت  مذيعة،  اأف�سل  بجائزة  الفوز 

بجائزة  الهولندية  وفازت  دين�س،  الأمريكية  �سحافية 

اأف�سل فار�سة ل�سباقات القدرة.

الأمريكية  اأوورد  الـ28 لداريل  الدورة  وب�ساأن جوائز 

يف الفئات الـ11 التي �سملتها.. ففي فئة اخليول عمر 

ويف  هي�س«،  »لزور  اجلواد  باللقب  فاز  �سنوات  ثالث 

»لف  باللقب  فازت  �سنوات  ثالث  عمر  املهرات  فئة 

باللقب  فازت  �سنوات   4 اخليول  فئة  ويف  دان�س«،  تو 

عمر  املهرات  فئة  ويف  تي�ست«،  �سامبي  »اربي  املهرة 

ويف  »اوربريت�سي�س«،  املهرة  باللقب  فازت  �سنوات   4
فئة اأكرب جواد فاز باللقب »فاليانت بوي �سيفار«، ويف 

ديك�سي«،  »مي�س  املهرة  باللقب  فازت  مهرة  اأكرب  فئة 

�سوات،  كري�ستون  باللقب  فاز  فار�س  اأف�سل  فئة  ويف 

ويف  ا�سبي،  ليني  باللقب  فاز  مدرب  اأف�سل  فئة  ويف 

فئة اأف�سل مولد فاز باللقب دياف والدروف، ويف فئة 

اأف�سل مالك فاز باللقب جاي نيفن�س.

تكرمي الفائزين بجائزة

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك
اأجنلو�س  لو�س  يف  ويل�سري  بيفريل  فندق  ا�ست�ساف 

بولية كاليفورنيا حفل الع�ساء اخلريي »جال ديرن« مت 

خالله تقدمي نحو ثمانني األف دولر لالأعمال اخلريية 

يف العامل، عبارة عن ريع املزاد اخلريي الذي اأقيم يف 

اأوورد  والع�سرين جلائزة داريل  الثامنة  الدورة  ختام 

ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك.

بعر�س  بداأت  الفقرات،  من  العديد  احلفل  وت�سمن 

لالأزياء من تقدمي امل�سممة اأمل عجاج، واأي�سًا مزاد 

»منجز«  الفحل  �سجل  اخليول، حيث  من  لعدد  خريي 

اأربعني األف دولر اأمريكي، وهو اأعلى �سعر مت حتقيقه 

يف املزاد اخلريي، وقامت ب�سرائه لرا �سوايا.

والفحل  داح�س،  الفحل  من  كل  بيع  اأي�سًا  مت  كما 

العرب،  جمد  والفحل  جريال،  والفحل  جرنال، 

والفحل  مهاب،  والفحل  كاردون،  دي  نيفور  والفحل 

ريت�سي،  اإت�س  تي  والفحل  “منجز”  والفحل  جماين، 

اإم فريد تك�سا�س. كما مت خالل احلفل  ثم الفحل تي 

اأوورد  داريل  بـ»جائزة  والفائزين  امل�ساركني  تكرمي 

�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك« الداريل الأمريكي، 

ال�سباقات  جمعية  من  والهدايا  الدروع  تبادل  ومت 

العربية الأمريكية والقائمني على املهرجان.

ل�سفارة  العام  القن�سل  ال�سبو�سي  عبداهلل  وهناأ 

بجوائز  الفائزين  جميع  اأجنلو�س  لو�س  يف  الدولة 

ال�سيخ  �سمو  مهرجان  رعاية  اأن  موؤكدًا  اأوورد،  داريل 

اأوورد  داريل  جلائزة  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور 

العاملية للفرو�سية، وداريل اأوورد �سمو ال�سيخة فاطمة 

للدولة،  وت�سريف  واعتزاز  فخر  م�سدر  مبارك،  بنت 

ف�ساًل عن اأنهما يعززان عالقات الإمارات مع العامل 

تنفيذًا  خ�سو�سًا،  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 

ال�سمو  و�ساحب  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 

موؤكدًا  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

اأن دعم �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب 

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

العربي  باخليل  للمهتمني  حافزًا  اأ�سبح  العربي، 

للم�ساركة يف �سباقات املهرجان.

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اإىل  بال�سكر  توجه  كما 

ا�سم  حتمل  التي  للجائزة  رعايتها  على  مبارك، 

جديدة  اإ�سافة  تعد  اجلائزة  اأن  موؤكدًا  �سموها، 

مردودها  لها  و�سيكون  العربية،  اخليل  �سناعة  اإىل 

متثل  كما  ت�سملها،  التي  الفئات  جميع  على  الإيجابي 

دافعًا لزيادة الهتمام باخليل العربي، منوهًا بجهود 

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  مديرة  �سوايا  لرا 

زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية.

العواين: �سبغة عاملية
اأبوظبي  جمل�س  عام  اأمني  العواين  عارف  اأكد 

زايد  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  اأن مهرجان  الريا�سي، 

ال�سبغة  اكت�سب  العربية،  اخليول  ل�سباقات  العاملي 

م�سريًا  اآخر،  اإىل  عام  من  جناحاته  ووا�سل  العاملية، 

�ساأن  اإعالء  يف  كبري  بدور  اأ�سهم  املهرجان  اأن  اإىل 

ليكون �سفريًا فوق  بالدولة،  والتعريف  العربي،  اخليل 

العادة للدولة يف جميع دول العامل.

لرا �سوايا: اجلائزة حافز لالإبداع
ال�سيخ  �سمو  مهرجان  مديرة  �سوايا  لرا  توجهت 

ال�سيخة  ل�سمو  بال�سكر  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور 

العام  الن�سائي  الحتاد  رئي�سة  مبارك،  بنت  فاطمة 

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

الإمارات(،  )اأم  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 

على رعاية �سموها للجائزة. وقالت: »املهرجان جنح 

يف  اأهدافهم  ووّحد  العربي،  اخليل  حمبي  جمع  يف 

»)داريل  وتابعت:  العربي«.  باخليل  الهتمام  �سرورة 

اأ�سبح  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  اأوورد( 

حافزًا قويًا لالإبداع«.

لرا �سوايا مع الفائزات بجائزة »اأو�سكار اأم الإمارات«.
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حوار

حظي بزيارة محمد بن را�سد

النادي امللكي للفرو�شية بدبي عنوان جديد للتمّيز والفخامة

ا�ستطاع  الأول،  عامه  يكمل  مل  اأنه  من  الرغم  على 

والذي  اخلوانيج،  مبنطقة  للفرو�سية،  امللكي  النادي 

اأول ناٍد تعليمي وتدريبي لدرا�سة علوم الفرو�سية  يعد 

الدولة،  م�ستوى  على  اخليول  امتطاء  على  والتدريب 

واأندية  موؤ�س�سات  بني  كبرية  مكانة  لنف�سه  يحجز  اأن 

النطالقة  بعد  وذلك  بالدولة،  الكبرية  الفرو�سية 

الكبري  والزخم  الوجيزة،  الفرتة  هذه  خالل  القوية 

نفذها  التي  الأن�سطة  من  العديد  عرب  اكت�سبه  الذي 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زيارة  تظل  لكن  الآن،  حتى 

حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 

حافز  اأكرب  اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  جمل�س 

و�سهادة جناح، كما يقول مالكا النادي ال�سابان �سيف 

اأحمد  بن  علي  وم�سطفى  مزينة،  بن  مطر  خليفة 

عم�سان.

جملة البادية �سجلت زيارة اإىل النادي وجتولت داخل 

على  وقفنا  حيث  عمالقة،  ولدت  التي  املوؤ�س�سة  هذه 

�سري العمل يف كل مرافق النادي، ثم جل�سنا مع مالكي 

النادي وخرجنا منهما بهذه احل�سيلة.

عم�سان،  اأحمد  بن  علي  م�سطفى  حتدث  البداية  يف 

الطريقة  بهذه  النادي  قيام  فكرة  اإن  قال  الذي 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  ا�ستلهمناها  املتفردة، 

حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 

ظل  الذي  اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  جمل�س 

كما  الأول.  املركز  يف  الإمارات  لتكون  دائمًا  ي�سعى 

وهو  الدولة،  يف  الفرو�سية  لريا�سة  الأول  الداعم  اأنه 

و�ساحب  الإمارات،  يف  فار�س  كل  يلهم  الذي  املعلم 

الإجنازات املحلية والعاملية يف جمال الفرو�سية.

والتوجيهات  الكبري  الدعم  اأن  عم�سان  واأ�ساف 

اإىل  بالإ�سافة  الر�سيدة،  قيادتنا  من  امل�ستمرة 

التي  هي  املبتكرة،  والأفكار  الكبرية،  الإجنازات 

املبتكرة  امل�سروعات  عن  والبحث  الطموح  اأعطتنا 

وتقدميها ب�سورة متفردة.

ويهدف  ال�سباب،  ي�ستهدف  امل�سروع  اأن  اأكد  عم�سان 

والذي  والأجداد،  الآباء  تراث  على  احلفاظ  اإىل 

بالإ�سافة  احلبيبة،  دولتنا  يف  كبري  باهتمام  يحظى 

اإىل اأنه من�سو�س عليه يف ديننا احلنيف.

النادي امللكي اإ�سافة نوعية 

ي�سكل النادي امللكي للفرو�سية اإ�سافة نوعية للفرو�سية 

يف الدولة برتكيزه على جوانب جدية مل تكن مطروقة 

املميزة  اخلدمات  من  عددًا  النادي  ويقدم  قبل،  من 

يف جمال الفرو�سية، التي تدرب اأ�سحاب الطموح من 

اإىل  بالإ�سافة  الركوب،  مهارات  كل  على  اجلن�سني 

املدربني  من  عددًا  النادي  وميتلك  الفرو�سية،  علوم 

الذين  الكفاءة،  من  عاملي  م�ستوى  على  املوؤهلني 

اخليل،  مع  التعامل  كيفية  على  الفر�سان  يدربون 

و�سوًل اإىل التدريب على الركوب ملختلف اأنواع ريا�سة 

والدرا�ساج،  والقفز،  القدرة،  ت�سمل  التي  الفرو�سية، 

ال�سعبة  الركوب  ومهارات  والتقطيع،  اللتقاط  ولعبة 

لأداء العرو�س. كما يتميز النادي بتقدمي خدمة اإيواء 

اخليول، يف مرابع مكيفة وغري مكيفة، وجمهزة باأرقى 

ُت�ستخدم  والتي  اخليل،  فر�س  ت�سمل  التي  اخلدمات 

اإىل  بالإ�سافة  اجلودة،  عالية  اخل�سب  ن�سارة  فيها 

غ�سلها  طريق  عن  باخليل  بالعناية  مهني  فريق  قيام 

�سعرها. بال�سامبو اخلا�س، ومت�سيط 

اأعلى  با�ستخدام  للخيول،  مزادات  النادي  ينظم 

يقومون  حيث  املزادات،  يف  العاملية  الأنظمة  معايري 

خمتلفة  �ساللت  وذات  اجلودة،  عالية  خيول  بعر�س 

من جميع دول العامل. ويتم عر�س اخليول يف املزاد، 

وتقدمي  عليها،  الطبية  الفحو�س  كل  اإجراء  بعد 

الراحة  يعطي  ما  للمزايدين،  بحالتها  وافية  تقارير 

ال�سراء. للم�سرتي حال  والطماأنينة 

�ستوري«،  »اأفريكان  قاعة  باإن�ساء  النادي  وقام 

والتدريبات  العلمية،  والدرو�س  للدورات  املخ�س�سة 

الفرو�سية،  علم  يف  العمل  ور�س  واإقامة  النظرية، 

اخليل،  وخرباء  والأ�ساتذة،  املحا�سرين  خالل  من 

العلوم  بتقدمي  �سيقومون  الذين  البيطريني،  والأطباء 

التلقي  طريق  عن  �سواء  اخليل،  عامل  يف  املختلفة 

باخلرباء  املرئي  الت�سال  طريق  عن  اأو  بال�سماع، 

خارج الدولة.

يقدم النادي خدمة الأمن على مدار ال�ساعة للخيول، 

وتوفري  الإ�سطبل،  يف  املراقبة  كامريات  وجود  عرب 

خيولهم  روؤية  للمالك  تتيح  نوعها  من  فريدة  خدمة 

عرب اأجهزة الهواتف الذكية اأينما كانوا.

املزينة: زيارة فار�س العرب دافع كبري

امللكي  النادي  مالك  املزينة،  بن  مطر  خليفة  �سيف 

�ساحب  زيارة  اإن  قال  العام،  ومديره  للفرو�سية، 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س 

الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«،  الدولة رئي�س جمل�س 

واأعطتنا  لنا،  الر�سمية  النطالقة  هي  كانت  للنادي، 

لدينا  ما  اأف�سل  لتقدمي  الكبريين،  والدافع  احلافز 

الفرو�سية. ملحبي 

ال�سيخ حمدان  �سمو  اإىل  بال�سكر  اأي�سًا  املزينة  وتقدم 

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

اأ�ساد  كما  للنادي،  قدمه  الذي  الكبري  الدعم  على 

اآل  را�سد  بن  حمدان  بن  �سعيد  ال�سيخ  ب�سمو  املزينة 

النادي،  افتتاح  حفل  ح�سور  على  وحر�سه  مكتوم، 

بريا�سة  �سموه  من  الكبري  الهتمام  على  يدل  ما 

الفرو�سية يف الدولة.

اأكادميية الفرو�سية

النادي  اإن  عم�سان،  اأحمد  بن  علي  م�سطفى  قال 

بقيام  يتميز  وهو  الأوىل،  للمرة  جديدًا،  نظامًا  د�سن 

ب�ستى  الفرو�سية  وعلوم  فنون  لتدري�س  اأكادميية  كلية 

خالل زيارة ال�سيخ �سعيد بن حمدان

خالل زيارة ال�سيخ محمد بن را�سد اآل مكتوم
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حوار

النادي  اأيدي خرباء عامليني. كما يقوم  اأنواعها، على 

العلمية،  والدورات  العمل،  ور�س  من  عدد  بتنظيم 

مع  بالتعاون  والإ�سطبالت،  اخليل،  مالك  ت�ستهدف 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  اخلرباء  من  عدد 

ال�ستعانة  اإىل  بالإ�سافة  واأملانيا،  املتحدة،  واململكة 

اأي�سًا  النادي  وي�سعى  الإماراتية.  اخلربات  من  بعدد 

»اأي�سك�س«  جلامعة  التابعة  »ريتل«،  لكلية  فرع  لفتتاح 

الربيطانية، هذا بالإ�سافة اإىل تقدمي خدمة »التعليم 

املجيء  على  القادرين  غري  للمحا�سرين  بعد«،  عن 

مقروءة،  مكتبة  وجود  اإىل  بالإ�سافة  الدولة،  اإىل 

ومرئية، حتتوي على كل الأمور املتعلقة بالفرو�سية.

جمال  يف  النادي  يوفرها  التي  الربامج  اأهم  ومن 

الفرو�سية هي  برامج التدريب على �سباقات القدرة، 

الرتكيز  مع  الفرو�سية،  وفنون  والدرا�ساج،  والقفز، 

ال�سحيح«.  »الركوب  وهو  األ  الأ�سا�سي،  التعليم  على 

ح�سة،   50 اإىل  الأ�سا�سي،  التعليم  برنامج  وينق�سم 

جلنة  باإ�سراف  اجتيازها،  الفار�س  على  يجب 

اأخرى،  اإ�سطبالت  بها من  ال�ستعانة  �ستتم  حتكيمية، 

حتى يتمكن، يف نهاية املطاف، من اختيار التخ�س�س 

الذي يريده.

اأول مركز حجامة للخيل والإبل يف العامل

مركز  اأول  اإطالق  عن  للفرو�سية  امللكي  النادي  اأعلن 

بالطب  يهتم  العامل،  م�ستوى  على  ودرا�سات  اأبحاث 

جتارب  وي�سم  والإبل،  للخيل  واحلجامة  البديل 

ذلك  يف  مبا  البديل،  الطب  ا�ستخدام  يف  خا�سة 

الأع�ساب والطب ال�سعبي والطب النبوي.

املركز  »اإن  عم�سان:  اأحمد  بن  علي  م�سطفى  وقال 

بال�ستعانة  دقيقة  علمية  درا�سات  باإعداد  �سيهتم 

واأطباء  ال�سعبي  والطب  البديل  الطب  بخرباء 

خالل  من  علمية،  بطريقة  النتائج  ملقارنة  البيطرة، 

اإجراء الفحو�س قبل وبعد كل جتربة عالجية«.

الأول  الدويل  املوؤمتر  تنظيم  ب�سدد  اأنهم  واأ�ساف 

يف  البديل  بالطب  اخليول  واأمرا�س  اإ�سابات  لعالج 

�سهر دي�سمرب املقبل، الذي يعد الأول عامليًا، للخروج 

بنتائج ودرا�سات تخدم ريا�سات اخليول والإبل.

دورة علمية عن تطبيق الطب البديل

على اخليول بالنادي امللكي

عن  علمية  دورة  اأول  للفرو�سية  امللكي  النادي  نظم 

بقاعة  يومني  ملدة  اخليل  يف  البديل  الطب  ا�ستخدام 

اخلوانيج  منطقة  يف  النادي  مبقر  �ستوري«  »اأفريكان 

يف دبي.

الأوىل  اأربع حما�سرات جاءت  على  الدورة  وا�ستملت 

وقدمها  وال�سنة«،  الكتاب  �سوء  يف  »اخليل  بعنوان 

و�سريك  مالك  عم�سان،  اأحمد  بن  علي  م�سطفى 

بعنوان  حما�سرة  ثم  للفرو�سية،  امللكي  النادي 

البيطري«،  الطب  مبنظور  للخيل  البنيوي  »الرتكيب 

البيطري  الطبيب  خوري،  جي  الدكتور  قدمها 

حما�سرتني،  للدورة  الثاين  اليوم  و�سهد  بالنادي. 

الأوىل بعنوان »احلجامة النبوية وفوائدها من منظور 

البديل«، الطب 

الطب  اأخ�سائي  جوارنة،  حممد  اخلبري  األقاها 

ق�سمني،  من  مبحا�سرة  الدورة  واختتمت  البديل. 

قدمها حمجم اخليول طالل علي ال�سمري من اململكة 

العربية ال�سعودية، الق�سم الأول جاء بعنوان »حجامة 

لكيفية  العملي  »التطبيق  بعنوان  والثاين  اخليول«، 

عمل احلجامة«. 

م�سطفى عم�سان�سيف بن مزينة

العيادة البيطرية بالنادي
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كاأ�س دبي للبولو

بن دري يتغلب على فريق الإمارات ويتّوج باللقب واحلبتور ثالثًا

فوزه  بعد  للبولو،  دبي  كاأ�س  بلقب  دري  بن  فريق  تّوج 

الهدف  ون�سف  اأهداف  بع�سرة  الإمارات  فريق  على 

فريق  الثالث  املركز  نال  فيما  اأهداف،  �ستة  مقابل 

الثالث  املركز  حتديد  مباراة  يف  تفوق  الذي  احلبتور 

�سبعة.  مقابل  اأهداف  بت�سعة  مهرة  مناف�سه  على 

را�سد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  �سمو  و�ساركت 

الإمارات.  فريق  مع  اخلتامية  املباراة  يف  مكتوم  اآل 

وجاءت مباراة اخلتام قوية ومثرية، وبدا وا�سحًا من 

ال�سوط  اإنهاء  على  دري  بن  لعبي  ت�سميم  البداية 

الأول متقدمًا بثالثية عن طريق نيكو ورا�سد بن دري. 

لي�سيف  هجومه  دري  بن  وا�سل  الثاين  ال�سوط  ويف 

هدفيه الرابع واخلام�س، فيما اأ�ساف الإمارات هدفًا 

ثانيًا لر�سيده. ومع ا�ستئناف اللعب يف ال�سوط الثالث 

جزاء  �سربة  من  ال�ساد�س  هدفه  دري  بن  اأ�ساف 

اإيداعها  يف  نيكو  املتاألق  وجنح  ياردة،   40 على  من 

تباعًا  هدفني  باإحراز  الإمارات  رد  ثم  القائمني،  بني 

راوؤول  ي�سيف  اأن  قبل  فاكوندو،  املحرتف  طريق  عن 

بني  الفارق  به  �سّيق  الإمارات  لفريقه  �ساد�سًا  هدفًا 

دري  بن  لعبو  ا�ست�سعر  ما  �سرعان  ولكن  الفريقني. 

واأحرزوا  فتحركوا  الرابع  ال�سوط  يف  املوقف  خطورة 

عا�سرًا  هدفًا  ثم  جزاء،  �سربتي  من  �سهلني  هدفني 

زيادة  عن  الإمارات  فريق  عجز  بينما  واأخريًا، 

الأربعة،  الأ�سواط  يف  اأحرزها  التي  ال�ستة  الأهداف 

ون�سف  اأهداف  بع�سرة  دري  بن  بفوز  املباراة  لتنتهي 

حتديد  مباراة  ويف  بطاًل.  ويتوج  اأهداف  �ستة  مقابل 

الثالث وامليدالية الربونزية فاز فريق احلبتور  املركز 

�سبعة،  مقابل  اأهداف  ت�سعة  بنتيجة  مهرة  فريق  على 

بعد مواجهة قوية �سهدت بدايتها تقدم مهرة بهدفني 

لال�سيء، ثم �سرعان ما اأفاق لعبو احلبتور واأحرزوا 

الثاين  ال�سوط  بها  اأنهوا  واحدة  دفعة  اأهداف  اأربعة 

اخلام�س  هدفيه  احلبتور  واأ�ساف  هدفني.  مقابل 

وقبل  الثالث،  ال�سوط  بداية  مع  تباعًا  وال�ساد�س 

هدفني.  اإحراز  يف  مهرة  فريق  جنح  ال�سوط  نهاية 

يف  مهرة  فريق  جنح  واحلا�سم  الرابع  ال�سوط  ويف 

ورد  خام�سًا،  هدفًا  حمرزًا  الأهداف  فارق  ت�سييق 

�سربة  احلكم  ويحت�سب  �سابع،  بهدف  احلبتور  عليه 

جزائية من 40 ياردة ت�سدى لها جوزيه واأحرز منها 

الهدف ال�ساد�س لفريق مهرة، واختتم حممد احلبتور 

�سربة  من  تا�سع  بهدف  لفريقه  الأهداف  م�سل�سل 

مهرة  فريق  اأ�ساف  فيما  ياردة،   40 من  جزائية 

بت�سعة  احلبتور  بفوز  اللقاء  لينتهي  ال�سابع،  هدفه 

وعقب  الثالث.  املركز  وخطف  �سبعة  مقابل  اأهداف 

نهاية املباراة، اأ�ساد حميد بن دري ب�سل�سلة كاأ�س دبي 

املنظمة  اللجنة  ا�ستجابة  على  واأثنى  للبولو،  الذهبي 

يف ا�ستحداث كاأ�س دبي، وطالبها باإقامة بطولة اأخرى 

لعب  لكل  كاملة  الفر�سة  تتاح  حتى  هانديكاب،  اأقل 

بتعاون  اأ�ساد  كما  اللعبة،  ممار�سة  يف  يرغب  مواطن 

ويف  اللعبة،  عن  وامل�سوؤولني  اخليول  واأ�سحاب  مالك 

مقدمتهم �سمو ال�سيخ فالح بن زايد اآل نهيان.

محمد احلبتور: ت�سافر اجلهود وراء النجاح
ل�سل�سلة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  احلبتور،  حممد  اأكد   

كاأ�س  بطولة  اإقامة  فكرة  اأن  الذهبي،  دبي  كاأ�س 

العديد  لرغبة  ا�ستجابة  جاءت  املو�سم  نهاية  يف  دبي 

البطولة  »اأتاحت  وقال:  ال�ساعدين،  الالعبني  من 

بطولة  يف  ال�ساعدين  موهبة  لك�سف  ذهبية  فر�سة 

بهانديكاب متو�سط امل�ستوى من 8 اإىل 10 جول«.

واأ�ساف: »النجاحات التي حتققت جاءت ثمرة ت�سافر 

اجلهود وامل�ساركة الكبرية من اجلميع، ونوجه ال�سكر 

مل�ساركة  نهيان،  اآل  زايد  بن  فالح  ال�سيخ  �سمو  اإىل 

ميثاء  ال�سيخة  �سمو  واإىل  واأبوظبي،  غنتوت  فريقي 

الإيجابية  مل�ساركتها  اآل مكتوم،  را�سد  بن  بنت حممد 

يف البطولت الثالث، الكاأ�س الذهبي والكاأ�س الف�سي 

بجميع  التواجد  على  حر�سها  جانب  اإىل  دبي،  وكاأ�س 

 - 2014 بطولت ريا�سة امللوك التي �سهدها املو�سم 

2015، وال�سكر مو�سول اإىل كل الفرق امل�ساركة.
اأبواجلبني،  راجا  اإىل  ال�سكر  احلبتور  حممد  ووّجه 

للبولو  دبي  مبالعب  املو�سم  بطولت  دينامو 

واحلا�سر  املباريات  على  ومعلق  كالعب  والفرو�سية، 

ب�سكل لفت.

�سلطان احلبتور يكرم ميثاء بنت محمد بح�سور بن دري.

تتويج الفائزين بكاأ�س دبي للبولو.

Pictures  / Gonzalo Etcheverry / 
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بطولة الإمارات الدولية املفتوحة للبولو

غنتوت يتغلب على زيدان ال�شعودي 15-9 ويتوج باللقب

تّوج فريق غنتوت بلقب الن�سخة الرابعة ع�سرة لبطولة 

على  فوزه  بعد  للبولو،  املفتوحة  الدولية  الإمارات 

النهائية،  املباراة  يف   15-9 ال�سعودي  زيدان  فريق 

يف  الرئي�سي  زايد  ال�سيخ  مبلعب  بينهما  اأقيمت  التي 

ختام الحتفالية الكبرية التي اأقامها النادي يف وداع 

�سمو  رعاية  حتت  اأقيمت  والتي  الريا�سي،  املو�سم 

ال�سيخ فالح بن زايد اآل نهيان، رئي�س النادي، وبدعم 

الذي ح�سم  الوقت  الريا�سي، يف  اأبوظبي  من جمل�س 

ديزرت  على  بفوزه  ل�ساحله  الثالث  املركز  دري  بن 

بامل 5-8 يف مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع، 

النهائي. التي �سبقت 

البداية،  يف  للبطولة،  النهائية  املباراة  وجاءت 

الب�سطي  غنتوت  تقدم  رغم  الفريقني،  من  متكافئة 

جنح  زيدان  فريق  اأن  اإل  واحدة،  دقيقة  يف  بهدفني 

ليعيد  هدفني  وت�سجيل  القوي  بالرد  ال�سوط  نهاية  يف 

املباراة اإىل نقطة التعادل، وهو التعادل الأخري له يف 

الأهداف  ت�سجيل  اإذ جنح غنتوت يف موا�سلة  اللقاء، 

األيخاندرو الذي  عن طريق النجم املتاألق الأرجنتيني 

اأف�سل  لقب  وا�ستحق   ،15 اأ�سل  من  هدفًا   11 �سجل 

لعب يف البطولة، و�سجل غنتوت 3 اأهداف يف ال�سوط 

اإىل  النتيجة  لريفع  زيدان  لفريق  مقابل هدف  الثاين 

وي�سجل  الثالث  ال�سوط  يف  ال�سيناريو  ويتكرر   .5-3
4 اأهداف مقابل هدفني، وترتفع النتيجة اإىل  غنتوت 

5-9. وينجح زيدان يف تقلي�س الفارق خالل ال�سوط 
غنتوت  ي�سجل  مل  بينما  اأهداف،   3 م�سجاًل  الرابع 

ويف   ،10-8 اإىل  النتيجة  وت�سل  واحد،  هدف،  �سوى 

فيليب  خ�سو�سًا  غنتوت،  لعبو  تاألق  الأخري  ال�سوط 

وجوان، وجنحوا يف اإنهاء املباراة ل�ساحلهم 15-9.

حتول  بعدما  الريا�سي  للمو�سم  مبهرًا  الوداع  كان 

النادي  اإدارة  واأكدت  كبري،  كرنفال  اإىل  النادي 

خ�سو�سًا  اخلتام،  لحتفالية  رائع  ب�سكل  رتبت  اأنها 

نادي  اأقامها  التي  الرتاثية  غنتوت  قرية  وجود  مع 

�سرطة  مو�سيقى  عرو�س  بجانب  الإمارات،  تراث 

الرثية مبوروثاتنا  ال�سعبية واخليم  والعرو�س  اأبوظبي 

اخليالة  لفرقة  وا�ستعرا�س  واخلليجية،  العربية 

وم�سابقات  للجمال  بولو  ومباراة  الرتاث،  بنادي 

عر�س  مع  الأطفال  وتفاعل  والقبعات،  الأزياء  اأجمل 

بالأطفال،  خا�سة  األعاب  ومنطقة  ال�سغرية،  الكالب 

�سحوبات  على  اجلماهري  احتفالية  كانت  النهاية  ويف 

املجانية. التذاكر 

اآل  زايد  بن  فالح  ال�سيخ  �سمو  اأ�ساد  جانبه،  من 

التي  للبطولة  الفني  بامل�ستوى  النادي،  رئي�س  نهيان، 

وكانت  الفرق،  جميع  من  عالية  م�ستويات  �سهدت 

م�سك اخلتام لأن�سطة املو�سم الريا�سي للنادي، وقال 

الر�سيدة،  القيادة  من  الكبري  الدعم  »بف�سل  �سموه: 

اأبوظبي  جمل�س  من  امل�ستمر  والدعم  والهتمام 

اآل  زايد  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  الريا�سي 

نهيان، فاإن البولو يعي�س اأف�سل اأيامه«. 

بكاأ�س  لفوزه  غنتوت  لفريق  التهنئة  �سموه  وقدم 

موؤكدًا  الأوىل،  املراكز  حققت  التي  والفرق  البطولة، 

�سموه  واأثنى  متميزة،  م�ستويات  قدمت  جميعها  اأن 

على جهود اللجنة املنظمة للبطولة، واحلفل اخلتامي 

يوؤكد  الذي  اجلماهريي  وباحل�سور  النادي،  لأن�سطة 

للعبة. القاعدة اجلماهريية  ات�ساع 

تتويج الفائزين
حوفان  بن  �سعيد  قام  النهائية،  املباراة  عقب 

غنتوت،  نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  املن�سوري 

خليل  وفا�سل  النادي،  عام  مدير  النعيمي  واأحمد 

بتتويج  الريا�سي،  اأبوظبي  جمل�س  ممثل  املن�سوري 

وتكرمي كل الفرق امل�ساركة، حيث ح�سل فريق غنتوت 

التذكارية،  والكوؤو�س  البطولة  كاأ�س  على  الب�سطي 

وح�سل  الأول،  املركز  جائزة  درهم،  األف  و800 

فريق زيدان الو�سيف على كاأ�س املركز الثاين وهدايا 

الثاين،  املركز  جائزة  درهم  األف  و200  تذكارية، 

تذكارية  كاأ�س  على  الثالث  دري  بن  فريق  وح�سل 

وهدايا قّيمة جلميع لعبيه، و120 األف درهم جائزة 

الثالث. املركز 

ابن حوفان: م�ساركة قيا�سية
ك�سفت  البطولة  اأن  املن�سوري،  بن حوفان  �سعيد  اأكد 

الكبري  التطور  عن  واأي�سًا  للعبة  رائعة  م�ستويات  عن 

تاأتي  البولو،  ريا�سة  تعي�سها  التي  والطفرة  لها، 

اآل  زايد  بن  فالح  ال�سيخ  �سمو  من  الدعم  بف�سل 

نهيان، رئي�س النادي وراعي اللعبة يف الدولة، كما اأن 

البطولة �سهدت م�ساركة قيا�سية من الفرق الإماراتية 

الالعبني،  العديد من  تاألق  �سهدت  والتي  وال�سعودية، 

بعد اأن �سخر النادي جميع الإمكانات لإجناح احلدث.

ل�سباق  نادي غنتوت  النعيمي، مدير عام  اأحمد  وقدم 

الب�سطي  غنتوت  فريق  اإىل  التهنئة  والبولو،  اخليل 

على فوزه باللقب، موؤكدًا اأن البطولة عك�ست امل�ستوى 

بعدما  ثابتة،  بخطى  ي�سري  الذي  للبولو،  الت�ساعدي 

بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  �سمو  م�ساركة  اأ�سهمت 

اإجناح  يف  الإمارات،  فريق  قائدة  مكتوم،  اآل  را�سد 

البطولة  اأعطت  التي  م�ساركتها  خالل  من  البطولة 

زخمًا جماهرييًا.

ميزو اأف�سل لعب اأجنبي
الب�سطي،  األيخاندرو ميزو لعب فريق غنتوت  ح�سل 

البطولة، ومنحته  اأجنبي يف  اأف�سل لعب  على جائزة 

ح�سل  درهم،  األف  و100  كاأ�سًا  املنظمة  اللجنة 

احل�سان »ا�سيوا�سو« الذي ميتطيه الالعب على لقب 

ال�سعود  البطولة، وحر�س ميزو على  اأف�سل جواد يف 

الذي  ال�سغري  ابنه  ومعه  مرات   3 التتويج  ملن�سة 

يتفاءل بوجوده يف كل املباريات.

فريق بن دري تّوج بجائزة املركز الثالث.

�سعيد بن حوفان واأحمد النعيمي يتّوجان فريق غنتوت بكاأ�س البطولة.

بولو
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جناح كبري لبطولة دبي الذهبية للبولو

احلبتور: عام 2016 �شي�شهد افتتاح منتجع ونادي �شانت ريجي�س

بولو

الذهبية  دبي  كاأ�س  بطولة  من  الأخري  املو�سم  انتهى 

بنجاح كبري. وظلت هذه البطولة ت�سجل تطورا يف كل 

وخالل  م�ستويات جديدة.  اإىل  البطولة  وترتقي  عام، 

م�ستوى  العاملي”  البولو  “دوري  رفع  اجلاري،  العام 

دوري  “كاأ�س  اإىل  التحدي”  “كاأ�س  من  البطولة 

 60 على  ح�سلوا  الفائزين  اإن  اأي  العاملي”،  البولو 

 18 الذهبية،  دبي  كاأ�س  بطولة  اأن  اإىل  ي�سار  نقطة. 

من  الأكرب  العدد  ذات  البطولة  الآن  هي  هنديكاب، 

ما  واآ�سيا،  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  يف  الهنديكاب 

يحجز لها مكانًا بني اأف�سل بطولت البولو يف العامل.

تاأ�ّس�ست البطولة على يد حممد احلبتور عام 2009، 

وحتظى  دبي،  منو  مع  بالتزامن  وتطّورت  منت  وقد 

بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو  من  كرمية  برعاية 

را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، وجترى حتت راية 

.)HPA(للبولو هورلينغهام  جمعية 

املنطقة،  يف  الأوىل  البولو  م�سابقة  حاليًا  واأ�سبحت 

ووجوهًا  ال�سخ�سيات  كبار  ت�ستقطب  اأنها  كما 

دول  اأنحاء  خمتلف  من  ال�سركات  ومديري  جمتمعية 

دبي  كاأ�س  بطولو  وُتعترَب  اخلليجي.  التعاون  جمل�س 

بطولت  بعد  البولو  فعاليات  اأبرز  من  للبولو  الذهبية 

الأرجنتني والوليات املتحدة واململكة املتحدة.

مكالرين  كاأ�س  بطولَتني:  اإىل  الفعاليات  هذه  ُتق�َسم 

الثانية  لل�سنة  غنتوت  فريق  بها  فاز  التي  الف�سية 

التي ظفر  الذهبية  باير  يوليو�س  وكاأ�س  التوايل،  على 

�سفوفه  يف  �سم  والذي  مرة،  لأول  زيدان  فريق  بها 

“بطل  مرتني  اختري  الذي  ماكدونو  بابلو  الالعب 

احلبتور  فريق  وفاز  دولفينا«.  ل  مع  الثالثي  التاج 

التي  هيلدون  بكاأ�س  احلبتور،  حممد  بقيادة  بولو، 

ظفر  حني  يف  الف�سية،  مكالرين  كاأ�س  من  جزء  هي 

مبارياتها  ُتخا�س  التي  بنتلي  بكاأ�س  اأبوظبي  فريق 

ع�سرة  �ساركت  الذهبية.  الكاأ�س  مباريات  جانب  اإىل 

�سمو  بقيادة  الإمارات  فريق  بينها  البطولة،  يف  فرق 

ال�سيخة ميثاء بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم.

محمد احلبتور: لدينا خطط

كبرية للم�ستقبل 
“تتح�ّسن  البطولة:  موؤ�س�س  احلبتور،  حممد  قال 

بطولة كاأ�س دبي الذهبية عامًا تلو الآخر، ففي غ�سون 

الأكرب  العدد  ذات  البطولة  اأ�سبحت  ق�سرية،  فرتة 

البطولة،  انطالقة  فعند  املنطقة،  يف  الهنديكاب  من 

ثم   ،2010 عام  جول   10-12 الهنديكاب  عدد  كان 

جول   18 لي�سبح   ،2014 عام  جول   16 اإىل  ارتفع 

اأكيدًا  هذا العام، ما يظهر اأن دبي حجزت لها مكانًا 

على اخلريطة العاملية لريا�سة البولو«.

وعلى �سعيد اآخر، �سهد العام اجلاري انطالق بطولة 

ا�سم  حتت  احلبتور،  حممد  تنظيم  من  للبولو  جديدة 

متو�سطة  بطولة  عن  عبارة  وهي   ،2015 دبي  كاأ�س 

من 10-8 هنديكاب، وقد فاز بها فريق بن دري.

بف�سل  الإقرار  “يجب  احلبتور:  حممد  اأ�ساف 

كاأ�س  بطولة  دعموا  الذين  وقادتها  الفرق  جميع 

هائل  دعم  على  ح�سلنا  لقد  للبولو.  الذهبية  دبي 

يف  �ساهم  ما  ال�سنني،  مر  على  امل�ساِركة  الفرق  من 

الرتقاء بريا�سة البولو يف دبي اإىل م�ستوى جديد«.

وتابع: “لدينا خطط كبرية للم�ستقبل يف بطولة كاأ�س 

عام  اأن  كما  ال�سواء.  على  دبي  وكاأ�س  الذهبية  دبي 

ريجي�س  �سانت  ونادي  منتجع  افتتاح  �سي�سهد   2016
احلبتور للبولو الذي �سي�سّكل اإ�سافة رائعة اإىل ريا�سة 

البولو يف دبي وعامل الفرو�سية ككل«.

Pictures  / Gonzalo Etcheverry / 
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Polo

Valiente (Bob Jornayvaz, Alejo 
Taranco, Guillermo Terrera and Adolfo 
Cambiaso) beat Orchard Hill (Steve Van 
Andel, Gallego Ferrario, Polito Pieres 
and Facundo Pieres) 119- in the 2015 
United States Open championship 
game at the International Polo Club 
before a record crowd in the final 
match of the season.
Valiente was making their third straight 
US Open final appearance, having lost 
to Zacara Mike Azzaro, Facundo Pieres, 
Magoo Laprida and Lyndon Lea) 
in 2013 and Alegria (Julian Mannix, 
Hilario Ulloa, Mariano Aguerre and 
Clemente Zavaleta, Jr.) in 2014.  They 
struggled through the 26-goal season 
with a 66- record before battling their 
way into the 2015 US Open final.  
Valiente was facing an Orchard Hill 
team that had run up an impressive 

Third time’s a charm for Valiente
in US Open final

132- record while Valiente’s season 
record going in to the day’s US Open 
final was a mediocre 66-.  Forty-year-
old Cambiaso had been playing hurt 
and had amassed a total of only 27 
goals over the course of the three 26 
goal tournaments.
Orchard Hill has won the C. V. Whitney 
Cup, the opening 26-goal tournament 
without a loss, and recorded four 
more wins in the second 26-goal 
tournament of the season, the USPA 
Piaget Gold Cup before suffering 
their first loss of the year to Audi in 
the final. Orchard Hill boasted the 
talents of 10-goaler Facundo Pieres, 
the number two ranked player in the 
world (behind Adolfo Cambiaso) and 
his cousin, 9-goaler Polito Pieres (rated 
at 10-goals in Argentina).  Facundo 
Pieres had led the scoring in the C. V. 

Whitney Cup, the USPA Piaget gold 
cup and the United States Open, 
coming into the game, and won’t 
turn 29 until May.  Clearly the favorite, 
but if players around the world have 
learned anything about the game of 
polo, they’ve learned to NEVER count 
Cambiaso out. Orchard Hill showed 
their fangs early with Facundo Pieres 
scoring the opening goal of the 
game in the first 30 seconds of play, 
10-.  Alejo Taranco took advantage 
of a Valiente foul by converting a 40-
yard penalty shot to tie the game at 
11- at the 6:10 mark.  Facundo Pieres 
responded with a 40-yard penalty 
conversion of his own to make it 21-, 
and Polito Peres scored the final goal 
of the chukker with just 37 seconds 
on the clock.  At the end of the first 
period of play, Orchard Hill led by two 

goals, 31-. Both defenses tightened up 
in the second period with Orchard Hill 
pressing the attack.  On three separate 
occasions a Valiente defender knocked 
the ball over their own end line 
resulting in a Safety (a 60-yard penalty 
award), and on three occasions, 
Orchard Hill missed.  A Valiente foul 
resulted in a Penalty 4, and another 
60-yard penalty attempt that Orchard 
Hill pushed wide.  An Orchard Hill foul 
sent Taranco to the penalty line where 
he converted from the 30-yard line for 
the only score of the chukker, cutting 
the Orchard Hill lead to a single 
goal, 32-. Facundo Pieres converted 
from 60-yards out to open the third 
period, 42-, but an Orchard Hill foul 
in their own goal mouth resulted in 
a Penalty 1, awarding Valiente with a 
goal.  Taranco added a 30-yard penalty 
conversion less than a minute later to 
tie it at 44-.  Facundo Pieres followed 
up a run by Polito Pieres and drove the 
ball through the goalposts to end the 
first half with Orchard Hill in front, 54-.

Cambiaso took the field in the fourth 
chukker with a racehorse, tying the 
game with the first of his three goals 
in the opening two minutes of action, 
55-, and the last with 1:36 on the clock.  
Complimented by shutout defense, 
Cambiaso lifted Valiente to their first 
lead of the game, 65-, and padded it 
with the final goal of the chukker, 75-.
Polito Pieres took advantage of 
Cambiaso leaving the field to change 
mounts as he raced down the field 
for a goal at 4:23 of the fifth chukker.   
Facundo Pieres tied the game at 77- 
on a 40-yard penalty shot at the 2:43 
mark, and Polito Pieres put Orchard Hill 
back on top, 87- to end the chukker.
After nearly three scoreless minutes 
of the sixth chukker, Facundo Pieres 
rocketed the ball through the Valiente 
goalposts from over 130 yards out 
to give Orchard Hill a two goals 
lead, 97-.With two minutes and nine 
seconds left in the period, Orchard Hill 
committed a foul in their own goal 
mouth, resulting in a Penalty 1 and the 

awarding of a goal to Valiente and a 
throw-in 10-yards in front of their goal.  
Valiente took control of the throw-in 
and Guillermo Terrera scored the tying 
goal with 2:02 on the clock.  Another 
Orchard Hill foul resulted in a 30-yard 
penalty shot that Taranco converted 
to put Valiente in front, 109-, with one 
minute left in the chukker.  Cambiaso 
put an exclamation mark on the end 
of the game as he scored his fifth goal 
of the game for the 119- victory.
Cambiaso and Taranco scored four 
goals apiece (all four of Taranco’s goals 
came on penalty conversions).  Terrera 
scored once and Valiente received two 
goals on a pair of Penalty 1s.  Facundo 
Pieres scored four of his game high six 
goals on penalty shots.  Polito Pieres 
added three goals in a losing effort.
Taranco was honored as MVP while 
Cambiaso’s 7-year-old mare, Romana, 
was named Best Playing Pony.  
Cambiaso player her in the fourth 
chukker, scoring three goals and 
boosting Valiente into a 75- lead. 
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lithographs of Arabians are treasures. 

They are easily recognizable: Victor 

Adam drew the Arabian in a delicate 

and sensitive style. Some lithographs 

seem almost fragile in a very positive 

way. Victor Adam’s Arabians are very 

noble, with small, beautiful heads and 

huge, well-rounded, often fiery eyes. 

They are extremely typey horses and 

have rounded bodies with strong, 

but elegant legs. Exotic, charismatic 

Arabians were Victor Adam’s favourites. 

They appear light-footed, moving 

effortless over the ground. 

Victor Adam depicted European 

noblemen and generals riding 

Arabians. He was an avid follower of 

Napoleon Bonaparte, immortalizing 

him in numerous pictures. Victor 

Adam’s portraits show Napoleon with 

his favourite Arabian stallion, as well 

as European kings and queens with 

their steeds. His works comprise also 

unique pictures of Spahis or of Islamic 

leaders, as for example Mohammed 

Ali – the Viceroy of Egypt – or Abd el 

Kader on their noble Arabian horses.  

Some of Victor Adam’s most beautiful 

lithographs show Arabian horses in 

their natural environment. The pale 

background often strongly reminds 

us of the bright, light colours of the 

desert. A number of Victor Adam’s 

pictures are enhanced by a beautifully 

drawn framework, consisting of 

Oriental accessories like “Khanjars” 

(i.e. Arabian daggers) or “Djerids” (i.e. 

spears). 

After a very prolific life, Victor Adam 

died at Viroflay, a small village close 

to Versailles, in 1867. Victor Adam’s 

bequest is a treasure, an unsurpassable 

tribute to the Arabian horse. His 

lithographs, drawings and paintings of 

Arabians are today the gems of private 

and public collections worldwide.

When we marvel at old Arabian horse 

pictures today, we should briefly 

think of the brilliant artists who left us 

this source of inspiration. They were 

thrilled by the same passion as we 

are today: The beauty and spirit of the 

Arabian horse!

For inquiries regarding the Arabian 
horse in art please contact:
Judith Wich-Wenning, Germany,
Tel.: ++49 1707721739
Email: JudithWich@t-online.de

Original 19th century lithograph by Victor Adam: “The 
Arabian Horse“, from the collection of Judith Wich-Wenning

“Mameluck dressant son Cheval“, one of the 
most beautiful lithographs from the work of 
Carle Vernet. From the collection of Judith 
Wich-Wenning

The timeless beauty of Carle Vernet’s masterpieces: “Mameluck en 
Eclaireur“, lithograph from the collection of Judith Wich-Wenningextensive journeys led him to Algeria, 

Morocco, Egypt, Syria, Palestine, 

Turkey and the Crimea. During these 

travels, he was not afraid of strains and 

efforts. He took any means of transport 

available, be it horse, camel or mule 

and often camped in the open air if 

necessary. 

Horace Vernet became famous for his 

battle scenes for which he received 

many important commissions. His 

fighting sceneries are imposing, first 

of all through their motives, but often 

also because of their large dimensions, 

being painted on vast panoramic 

canvases. Spectators who had the 

privilege to watch him working always 

marvelled at the incredible speed with 

which he painted.

One of Horace Vernet’s most well-

known pictures is certainly “The Lion 

Hunt”, an oil painting dated 1836. This 

work is full of action and dynamic. 

While the Wallace Collection in 

London owns the original, lithographs 

of this motif are popular collector’s 

items.

Horace Vernet became professor 

at the Paris School of Fine Arts and 

developed enormous influence on 

the artistic organizations of his time. 

Horace Vernet left a large production 

with some 500 paintings and around 

200 lithographs. This earned him 

immense public renown. He died 

in his hometown of Paris at the age 

of 74. Horace Vernet’s grave can still 

be visited today at the cemetery of 

Montmartre in Paris, not far from 

where his father Carle was buried. 

Victor Adam
Paris 1801 – Viroflay 1866 

The Arabian horse was – and still is – 

a popular subject for artists. One of 

the true masters in this field was the 

French Victor Adam. He developed 

excellence in immortalizing the 

beauty of the Arabian horse on paper. 

Up to this day, he is ranking as one of 

the very best artists in this branch. 

Victor Adam was born in Paris in the 

year 1801. He was the son of the 

esteemed engraver Jean Adam, who 

gave him his first drawing lessons. 

Already at the age of 13, Victor Adam 

entered the French academy “École 

des Beaux Arts”. Here he studied for 

four years. 

In the 19th century the Salon in 

Paris played a very important role. It 

was the official art exhibition of the 

Académie des Beaux-Arts. The Salons 

took place annually or biannually and 

were the greatest art events in the 

Western world. Showing at the Salon 

in Paris was essential for any artist to 

become successful. A critical jury often 

rejected works so that they could not 

be exhibited, or – in the best case – 

awarded prizes to the artists. 

When Victor Adam was 18 years old, 

he debuted in public at the Salon with 

his work. His historic painting was very 

well received - a great start for the 

young artist! In the following years, 

he regularly showed his paintings 

at the Salons. His great artistic talent 

and especially his unusual gift for 

drawing met much recognition from 

the public. At the Paris Salons, he was 

awarded a gold medal in 1824 and a 

second-class medal in 1836. Later on, 

he received several more from Lille, 

Douai and other cities. After exhibiting 

numerous important paintings, he 

retired from publicity in 1838. When he 

started to show again his work in 1846, 

he restricted himself to lithography. 

Victor Adam proved to be an expert 

in this branch of art. Victor Adam left 

a huge opus of almost 8000 prints. 

Despite his impressive paintings, his 

works in oil and in chalk, Victor Adam is 

first of all known through his fantastic 

lithographs.

Victor Adam was very passionate 

about Arabian horses and loved to 

depict them again and again. His 

Some of Victor Adam’s lithographs seem 
almost fragile: “Le Cheval et le Loup“. Original 
print owned by Judith Wich-Wenning

One of the very classic, refined pictures by Victor Adam: 
“Grey Stallion“, owned by Judith Wich-Wenning

Article
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a characteristic giving them a wild, 

untamed and dramatic touch. The 

security of Carle Vernet’s pencil stroke 

was remarkable. 

Carle Vernet belonged to the first 

French artists who experimented 

with lithography. He loved this 

new medium, which offered him a 

wide range of new possibilities. His 

handling of the black and white scale 

was outstanding. Carle Vernet was 

also the first teacher for Théodore 

Géricault – another great French 

artist passionate about horses. Up to 

this day, Carle Vernet’s Arabian horse 

pictures are smashing. They provide 

a fantastic source of comparison and 

are an impulse for breeders. 

Carle Vernet was an avid, excellent 

horseman throughout his life. Even 

in old age, he loved to ride regularly 

his thoroughbred through the Bois de 

Boulogne. Just days before his death 

at the age of 78, he was seen racing 

with his horse as if he were a young 

man. Carle Vernet was an exceptional 

personality and a marvellous artist. 

No wonder that his pictures are 

among the most sought-after works 

concerning Arabian horses.

Horace Vernet
Paris 1789 – Paris 1863
Horace Vernet, the son of the 

renowned Arabian horse artist Carle 

Vernet, was the last of the influential 

“Vernet dynasty”. Horace developed 

into the most popular of the famous 

Vernets. He was born in the Palais du 

Louvre in 1789. Horace Vernet learned 

how to paint horses from his father 

Carle, yet developed his own, unique 

style. He gained fame and fortune at 

an early age. Horace already won a 

first class medal at 22, and became a 

Chevalier of the Legion of Honour at 

25. A few years later, he was named 

director of the Académie de France 

in Rome. In 1833, Horace decided to 

resign from this position in order to 

make the first of his many journeys 

to Algeria. This travel with all its first-

hand impressions inspired Vernet on 

a large scale. It even brought about 

a change in his style. Before this 

journey, his paintings were influenced 

by the Romantic Movement, showing 

vibrant colours and lots of passion 

and exuberance. Afterwards, his work 

excelled through sharp precision 

and love to great ethnographical 

detail. Travelling to the East was 

dangerous and often uncomfortable 

at Horace Vernet’s time. High 

expenses, unreliable itineraries and 

the risk of disease overshadowed such 

endeavours. However, Horace Vernet 

was certainly both, a gifted artist as 

well as an adventurer. His numerous, 

One of Horace Vernet’s most famous paintings is “La Chasse au Lion“ (“The Lion Hunt“) 
after which this wood-engraving was done. Collection of Judith Wich-Wenning

“Mameluck Charging his Gun“, imposing 
lithograph typical for Horace Vernet, owned 
by Judith Wich-Wenning

The legendary Arabian horse 
artist Horace Vernet

“La Chasse“ by Victor Adam from the 
collection of Judith Wich-Wenning

Article
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Article

Orientalism and the Arabian Horse
by Judith Wich-Wenning

Since primeval time, the horse has 

been a favourite subject for painters. 

Arabian horse lovers however 

admire especially works of art from 

“Orientalism”. This term refers to 

the many 19th century artists who 

specialized in “Oriental” themes. 

They painted for example Islamic 

architecture, lively Arabian market 

scenes, imposing guards and the 

endless expanse of the desert. But 

maybe most importantly, Orientalist 

artists left a treasured heritage: 

numerous unsurpassed portraits of 

Arabian horses.

Fiery stallions with flashing eyes, 

Mamelucks on proud steeds, noble 

mares with their dainty foals – 

Orientalist art is a feast for the eyes. 

Today, Orientalist lithographs and 

originals are highly sought-after 

collectors’ items. They are in great 

demand by art connoisseurs but of 

course especially by Arabian horse 

enthusiasts. We can only marvel 

at the impressive scenes, showing 

the classic, timeless beauty of the 

Arabian horse. But how came the 

Orientalist movement into existence? 

For centuries Western artists have 

been fascinated by the exotic world 

of the Orient. The culmination 

however was certainly reached in the 

nineteenth century. A door opener 

for this was Napoleon Bonaparte’s 

invasion of Egypt in 1798. It was not 

only a military expedition but also 

a scientific exploration. Its science 

and art commission made up of 

mathematicians, artists and architects. 

This project stimulated great public 

interest and founded Egyptology as 

we know it today. 

The beginning of the 19th century 

brought about a strongly growing 

appreciation for the Arabian horse. Its 

beauty, nobility and endurance were 

highly esteemed. Artists immortalized 

Arabian horses in breathtaking 

works and provided a new source of 

stimulation for breeders and admirers 

– even up to this day. 

Growing interest in Oriental countries 

soon spread all over Europe and 

exerted an influence on science 

and the arts. The taste for Orientalist 

paintings grew with the public’s new 

preference for information on Arabian 

countries. This phenomenon was 

international, supplied by a complex 

group of artists. Regarding Arabian 

horse pictures, there is a number of 

great artists who immortalized the 

beauty and charisma of the Arabian 

horse. There were famous as well 

as almost unknown painters. Many 

of them came from France – a real 

stronghold for Orientalism. Also the 

“Great Three” – Carle Vernet, Horace 

Vernet and Victor Adam were French. 

Their paintings and drawings are 

exemplary. This article will characterize 

the life, work and influence of these 

unforgettable three artists. 

Carle Vernet 
Bordeaux 1758 – Paris 1836
Antoine Charles Horace Vernet, 

also known as Carle Vernet, was the 

youngest son of Joseph Vernet, the 

famous painter of marine subjects. He 

was born in Bordeaux in 1758 while his 

father created his glorious views of the 

Ports of France on behalf of the French 

King. Joseph Vernet fostered his son 

Carle and his artistic talent on a large 

scale. He encouraged him during his 

art education and supported him 

financially. 

Carle Vernet loved horses since his 

childhood and immensely enjoyed 

painting and drawing them. Without 

a doubt, Carle Vernet is one of the 

best and most famous horse artists 

of the 19th century. He broke with 

tradition and drew horses with the 

forms he had learned while observing 

nature in stables and riding schools. In 

1782 he won the highly coveted Prix 

de Rome – his first major prize – and 

left to stay at the famous Villa Medici 

in Rome. The mystical “Eternal City” 

fascinated Carle Vernet. During this 

visit he turned towards religion and 

seriously thought about becoming 

a monk. His father travelled to Rome 

and persuaded him to return with 

him to Paris – just in time before Carle 

entered a monastery. Back in Paris, 

Carle soon took up again his old life. 

In 1787 he married Catherine Moreau. 

Two years later, in the year of the 

French revolution, their famous son 

Horace was born. He would follow in 

his father’s footsteps. 

In his own time, Vernet was first of 

all known as an extraordinary painter 

of horses in full movement. Carle 

Vernet’s horses are truly special: 

They are lively creatures, always in 

action, full of temperament and high 

spirit. They look slender and elegant, 

with sparkling eyes and pricked 

ears. Carle Vernet often depicted his 

horses having their mouths open – 

A very typical motive for Carle Vernet: “Mameluck on his 
Stallion“, lithograph owned by Judith Wich-Wenning

A homage to Egypt’s Arabian horses: “In Front of the Pyramids“ 
by Carle Vernet, collection of Judith Wich-Wenning

Detail from the lithograph “Combat de la Habrah“ by Horace 
Vernet, around 1850, from the collection of Judith Wich-Wenning

“Syrien“, coloured lithograph by Carle 
Vernet, collection of Judith Wich-
Wenning

A 19th century portrait of Carle Vernet

Rare original pencil drawing by Carle 
Vernet: “Amin Bey“, dated 1823 from the 
collection of Judith Wich-Wenning

Carle Vernet’s love for details was 
extraordinary: “Gazal“, owned by 
Judith Wich-Wenning
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اليف�ستايل

»مون بالن” تطرح ت�سكيلة

»ماي�شرت�شتوك �شيليك�شن �شفوماتو”

�ساعة حتتفي بـ185 عامًا من اخلربة

لدار BAUME ET MERCIER العريقة
مارك ويرب

�شفري ا�شتثنائي ل�شاعات �شوبارد

ت�سكيلة  عن  ال�ستار  بالن”  “مون  اأزاحت 

تت�سمن  التي  �سفوماتو”  �سيليك�سن  “ماي�سرت�ستوك 
اإطالقة  مع  عالية  بحرفية  م�سبوغة  جلدية  منتجات 

اأقيمت  راقية  اأم�سية  خالل  وذلك  اأنيقة،  ع�سرية 

اإند  “وي�ست  مبنطقة  �سرتيت”  اأولف   3“ قاعة  يف 

على  احلائز  املمثل  وان�سم  لندن.  يف  كوارتر” 

هيو  بالن”  “مون  التجارية  العالمة  و�سفري  جوائز 

بالن”  “مون  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اإىل  جاكمان 

العاملي  الإطالق  حفل  يف  للم�ساركة  لمبارت  جريوم 

من  وامل�ستوحاة  نوعها  من  الفريدة  القطع  ملجموعة 

مميز  اأ�سلوب  عن  عبارة  وهي  “�سفوماتو”،  تقنية 

ع�سر  خالل  وتطويره  ابتكاره  مت  الفنية  للر�سومات 

“مون  وا�ستخدمته  عظماء،  اأ�ساتذة  يد  على  النه�سة 

بالن” ملعاجلة اجللود واإبراز جمالها الطبيعي

احتفاء بـ185 عامًا من اخلربة
من  موؤّلف  حمدود  باإ�سدار   Clifton �ساعة  نعت  �سُ

185 قطعة فقط، كما متتاز باآلية فخمة جت�ّسد 185 
علبة  ومع  ال�سوي�سرية.  ال�ساعات  �سناعة  من  عامًا 

�سكل  مع  يتما�سى  مقّبب  وقر�س  وملّمعة  م�سقولة 

 Clifton �ساعة  اأّن  يف  �سّك  ل  ال�سفري،  كري�ستال 

اأبعد احلدود. فميزاتها  اإىل  هذه وفّية جلذور املاركة 

املرتفة واأداوؤها ال�ستثنائي ومل�ساتها التقليدّية جتعلها 

التي  املعّقدة  ال�ساعات  جمموعة  بني  من  بالتاأكيد 

كّل  غرار  وعلى   .Baume & Mercier ابتكرتها 

 ،2013 عام  املطروحة   Clifton 1830 �ساعة  من 

املُقّدمة   Clifton Tourbillon 1892 و�ساعة 

والأنيق عن  الإ�سدار اجلديد  يعرّب هذا   ،2014 عام 

التوازن  ح�ّس  اإىل  نظرًا  به  اأ�سيد  لطاملا  الذي  الإرث 

الذي يّت�سم به.

ملا  الفورمول1  حلبات  على  احلما�س  األهب  اأن  بعد 

ال�سرتايل يف  املت�سابق  يخو�س  اأعوام،   10 عن  يزيد 

مثرية  جتربة  ويرب  مارك  موتور�سبورت  بور�سه  فريق 

تتطلع  جديدة ك�سفري جديد لعالمة �سوبارد. �سوبارد 

تاأتي  خطوة  وتعتربها  �سفوفها،  اإىل  مارك  لن�سمام 

يف �سياق عالقتها املديدة والرا�سخة بعامل ال�سباقات، 

ال�سراكة مع  ب�سكل جلي من خالل  اليوم  تتعزز  والتي 

م�سجل  مهمة  وتوليها  موتور�سبورت  بور�سه  فريق 

للفريق.  الر�سمي  التوقيت 

ومرموقة  مميزة  �سخ�سية  بان�سمام  ترحب  �سوبارد 

مارك  الأ�سرتايل  مثل  ال�سيارات  �سباقات  عامل  يف 

يف  احلايل  والع�سو  الأ�سبق  الفورمول1  �سائق  ويرب، 

فريق بور�سه موتور�سبورت، الذي �سينطلق الآن با�سم 

�سوبارد بكل قوة وجمال.

ما�سرت األرتاثني مون و ما�سرت األرتاثني ديت

التغيريات املعا�رشة على ت�شميم ال�شفاء
جيجر-  ع  املُ�سنِّ قام  الزمان،  من  قرٍن  من  لأكرث 

تعترب  التي  قة  الرِّ فائقة  احلركات  ب�سياغة  لوكولرت 

اخلط  هذا  اإن  لديه.  املف�سلة  املجالت  من  واحدة 

من ال�ساعات - ما�سرت األرتاثني - املُب�سط و املُخف�س 

ح�سوره  قوة  ي�ستمد  الذي  و  بعيد  حٍد  اإىل  حجمه 

املحور  �سيكون  الفائقة،  نحافته  من  �سخ�سيته  و 

الأ�سا�سي و الوحيد لهذا املو�سوع.

ما�سرت األرتاثني توربيون
ميكانيكية  و  اجلماليات،  من  الكثري  فيها  تختزل 

بني  املبتكر  املزج  عملية  يف  اخلفيفة.  التوربيون 

يف  جديدة  ملادة  ميكن  التقنية،  و  الراقي  الت�سميم 

ال�ساعة  كيان  لتغيري  كافيًة  تكون  اأن  الأحيان  بع�س 

الذهب  بحلة  ال�سابق  يف  ظهرت  لطاملا  و  كونها.  و 

الوردي بهالته الراقية، فها هي الآن »ما�سرت األرتاثني 

الأبي�س مفعمة بجوٍّ من  الذهب  توربيون« تظهر بحلة 

جماليتها  و  نحافتها  عنها  تخرب  اخلال�سة  الأناقة 

املعا�سرة.
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MÉTIERS D’ART SAVOIRS ENLUMINÉS جمموعة الأعمال الفنية

تزداد عظمة بالوقت، زخارف من القرون الو�شطى

الإمارات العربية املتحدة حتافظ على مكانتها �سمن اأبرز ع�رشة

م�شتوردين لل�شاعات ال�شوي�رشية الفاخرة

اأرقام العام 2014 تظهر ارتفاع بن�سبة 
8.9 مقارنة بالعام 2013 و19 باملائة 

مقارنة بالعام 2012
العام  خالل  املتحدة  العربية  الإمارات  حافظت 

ع�سرة  اأبرز  قائمة  �سمن  ت�سنيفها  على   2014
حيث  الفاخرة،  ال�سوي�سرية  لل�ساعات  م�ستوردة  دول 

مدار  على  باملائة   8.9 بن�سبة  متوا�ساًل  منوًا  اأظهرت 

التقارير  واأ�سارت  املا�سية.  ع�سر  الثني  الأ�سهر 

ال�سادرة عن احتاد �سناعة ال�ساعات ال�سوي�سرية اأن 

قطاع  على  تهيمن  تزال  ل  املتحدة  العربية  الإمارات 

 1.017.6 تبلغ  بقيمة  الواردة  ال�سوي�سرية  ال�ساعات 

مليون فرنك �سوي�سري.  

عبد  حممد  قال  املو�سوع،  على  تعليقه  معر�س  ويف 

لدى  والتجزئة  املبيعات  رئي�س  نائب  �سديقي،  املجيد 

لأرقى  الأبرز  املوزع  واأولده  �سديقي  اأحمد  جمموعة 

الإمارات  “توا�سل  املنطقة:  يف  ال�سوي�سرية  ال�ساعات 

من  كواحدة  مكانتها  على  احلفاظ  املتحدة  العربية 

تتميز  اإذ  الفاخرة،  للمنتجات  العاملية  الوجهات  اأبرز 

الراقية.  ال�سوي�سرية  ال�ساعات  على  متوا�سل  بطلب 

النمو  هذا  من  متكامل  جزء  ن�سكل  باأن  فخورون  اإننا 

 .1950 العام  منذ  املجال  هذا  يف  لوجودنا  نظرًا 

ع�ساق  من  اجلديد  واجليل  احلاليني  املقتنني  وي�سكل 

يف  املتوا�سل  النمو  لهذا  الأبرز  الدافع  ال�ساعات 

العربية  الإمارات  يف  ال�سوي�سرية  ال�ساعات  مبيعات 

خالل  التوجهات  هذه  تتوا�سل  اأن  ونتوقع  املتحدة، 

العام 2015”.

د الأعمال الفنية الغنية باملعاين  جت�سّ
نحو  �سعيها  اأو  كون�ستانتني  ڤا�سرون  جراأة  تنطفئ  مل 

على  بل  ال�سنني،  مئات  مرور  من  بالرغم  التميز 

اأي  واأكرث من  اليوم  الدار  اأثبتت  فقد   ، العك�س متامًا 

للمهارات  واإتقانها  الإبداعية  مقدرتها  م�سى  وقت 

ومع  اليدوية.  احلرف  فنون  ميدان  يف  املطلوبة 

Enluminés Savoirs ،املجموعة املحدودة

رحلة  يف  الدار  تاأخذنا  فقط،  �ساعة   06 ت�سّم  التي 

واملخطوطات  الو�سطى  الع�سور  قلب  اإىل  ا�ستك�سافية 

ت�سّلط  ا�ستثنائية  جمموعة  املعرفة.  ونقل  املزخرفة 

تربز  التي  ال�ساعات،  �سناعة  خربات  على  ال�سوء 

ب�سكل خا�س من خالل عر�س ال�ساعات الأ�سلي على 

ف�سال  الذاتي  التدوير  ذات  الرقة  البالغة  معايرتها 

عن الإتقان الكبري للفن ون الزخرفية.

بنتلي كونتيننتال GT3R )ليمتد ادي�سن(

التي طال انتظارها تتوفر لأول مرة يف دولة الإمارات 

لل�سيارات، الوكيل  بنتلي الإمارات من �سركة احلبتور 

العربية  الإمارات  دولة  يف  بنتلي  ل�سيارات  الر�سمي 

املتحدة، تتلقى اأول 15 �سيارة )ليمتد ادي�سن( يدوية 

ال�سنع

احل�سرية   GT3-R كونتيننتال  بنتلي  اإطالق  ياأتي 

يف  اخلربة  من  عامًا   95 لـ  تتويجًا  ادي�سن(   )ليمتد 

بنتلي  يف  بتجميعها  اأَنه  �سك  ول  ال�سباق.  �سيارات 

كرو  يدويًا يف مدينة   وت�سنيعها  الريا�سية  لل�سيارات 

الربيطانية جت�سد بنتلي كونتيننتال GT3-R  �سيارة 

قطعة    300 منها   يوجد  �سباق  �سيارة  بقلب  طريق 

فقط يف جميع اأنحاء العامل.

بنتلي  �سُتدخل  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  ويف 

الإمارات التابعة ل�سركة احلبتور لل�سيارات 15 قطعة 

من هذه ال�سيارة الرائعة، امل�سنوعة يدويًا وم�ستوحاة 

لإر�سال  حاليًا  التح�سري  ويتم  ال�سباق.  �سيارات  من 

الإمارات  دولة  اإىل   GT3-R كونتيننتال  بنتلي  اأول 

العربية املتحدة و�سيتم ت�سليمها اإىل مالكها يف الأيام 

املقبلة. القليلة 

GT3- كونتيننتال  بنتلي  اأّن  بالذكر  اجلدير  ومن   

الإطالق،  على  بنتلي  �سيارة  اأ�سرع  هي  اجلديدة   R
كونتيننتال  بنتلي  ال�سباق  �سيارة  من   م�ستوحاة  وهي 

لرت،   4.0 �سعة   V8 بنتلي  مبحرك  وتتميز   ،GT3
دوران.  مرتعزم  نيوتن   700 و  ح�سان   580 بقوة 

الدوران،   100 كجم، وخا�سية توجيه  بـ  اأخف  وبوزن 

قيادة  جتربة  لتقدمي  ذلك  كل  اأ�سرع.  حركة  ونقل 

فريدة حتب�س الأنفا�س.

ميثل  العايل  الأداء  فاإَن  ال�سائقني،  لبع�س  وبالن�سبة 

بنتلي �سنعت  ال�سبب  ولهذا  الفخامة  درجات  اأق�سى 

تتميز  عايل،  اأداء  ذات  طريق  �سيارة   ،  GT3-R
كونتيننتال  بنتلي  وتتميز  الفائقة.  وقوتها  ب�سرعتها 

 4.0 �سعة   V8 لبنتلي  مماثل  مبحرك   GT3-R
فازت  التي  بنتلي  ال�سباق  �سيارة  عك�س  وعلى  لرت. 

من   2014 لعام  �سيلفر�ستون  جولة  يف  بال�سدارة 

GT3- سباقات بالنكبني” للتحمل،  تتميز �سيارة�“
وتقدم  اأمانًا  واأكرث  لال�ستخدام  قابلية  اأكرث  باأنها   R
وعلى  ال�سنة  ف�سول  جميع  يف  ممتعة  قيادة  جتربة 

كافة اأنواع الطرقات.

اإ�سافة اإىل ذلك، اأدخلت بنتلي على GT3-R املزيد 

واألغت  التيتانيوم،  من  وعادم  الكربون،  األياف  من 

اأخف   ال�سيارة  املقاعد اخللفية. كل ذلك  جلعل هذه 

كما   .V8كونتيننتال �سيارة  من  كيلوجرام  بـ100 

الثقل  مركز  وكذلك  املركبة  ارتفاع   بخف�س  قامت 

فيها لتوفر حتكمًا اأكرث وانعطاف اأ�سرع لل�سيارة.

تتميز   لل�سيارة،  اخلارجي  للت�سميم  بالن�سبة  اأما 

اأكرب حجمًا  اأمامي  بـمق�ّسم هواء  GT3-R اجلديدة 
حني  يف  الكربون،  األياف  من  ثابت  خلفي  وجناح 

بيلوجا  جلد   من  مقعدين  القيادة  مق�سورة  ت�سم 

ا�ستخدام  مت  وقد   .™ الكانتارا  من  املبطن  الأ�سود 

يف  القيادة،  وعجلة  احلركة  ناقل  على  اخلامة  نف�س 

والواجهة  الو�سطي،  الكون�سول  لوحات  �سنع  مت  حني 

وي�سود  الكربون.  األياف  الأبواب من  واألواح  الأمامية  

اللون الأخ�سر املبهج على الت�سميم الداخلي لل�سيارة 

الداخلية والتطريز لتذكري من يقودها باأن كونتيننتال 

 GT3 GT3-R هي ن�سخة مطورة عن �سيارة بنتلي 
ال�سهرية.
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طرح �سّيارة رولز-روي�س رايث »امل�ستوحاة من الأفالم« بالتزامن مع قبول فيلم 

اإطالق طراز رايث يف اأر�شيف املعهد الربيطاين لالأفالم
رايث  �سّيارة  عن  كارز  موتور  رولز-روي�س  ك�سفت 

يف  موؤخرًا  ُطرحت  والتي  الأفالم”،  من  “امل�ستوحاة 
متوافرة  وباتت   ،2015 لل�سّيارات  نيويورك  معر�س 

لفرتة  الإمارات  يف  رولز-روي�س  لعمالء  الآن  للطلب 

حمدودة.

بتاريخ  الأفالم”  من  “امل�ستوحاة  �سّيارة  وحتتفل 

الأفالم  جمال  يف  الطويل  رولز-روي�س  م�ساركة 

الفارهة  العالمة  هذه  �سيارات  اأّدت  اإذ  ال�سينيمائية، 

هذا  �سناعة  بروز  بداأ  منذ  الأفالم  يف  رائدة  اأدوارًا 

و   ،)1964 Goldfinger )عام  الفن، من �سمنها 

 The The Yellow Rolls-Royce)1964(، و 
 The و   ،)Thomas Crowne Affair)1968
 ،1974 عام  الأ�سلي  الفيلم  Great Gatsby)يف 
من  الكثري  وغريها   )2013 عام  اجلديدة  ون�سخته 

الكال�سيكية واحلديثة. الأفالم 

اأي�سًا  لالإحتفاء  الكمية  حمدودة  ال�سّيارة  هذه  وتاأتي 

بقبول فيلم اإطالق طراز رايث من رولز-روي�س موتور 

 ’And the World Stood Still‘ كارز بعنوان

لالأفالم  الربيطاين  للمعهد  الوطني  الأر�سيف  يف 

الذي ي�سّم جمموعة الأفالم وامل�سل�سالت التلفزيونية 

باجلائزة  فاز  قد  الفيلم  وكان  العامل.  يف  الأهّم 

جوائز  من  والع�سرين  ال�ساد�سة  الدورة  يف  الذهبية 

 ،)IVCA( الب�سرية  لالت�سالت  الدولية  الرابطة 

الرئي�سي  الو�سي  را�سيل،  باتريك  انتباه  لفت  حيث 

الفيلم  اعترب  الذي  املعهد،  يف  الواقعية  الأفالم  على 

وقّرر  الع�سري،  ال�سينمائي  الت�سوير  ملفتًا من  عماًل 

قبوله يف الأر�سيف.

�سّيارة BMW i8 تاأ�رش قلوب ال�سيوف يف موؤمتر »�ستيب«

BMW من ConnectedDrive  مع ا�شتعرا�س تكنولوجيا
الوكيل  العربي،  للخليج  امليكانيكي  املركز  عر�س 

دبي  يف   BMW ملجموعة  املعتمد  واملوّزع  احل�سري 

  " "�ستيب موؤمتر  يف  ال�سمالية،  والإمارات  وال�سارقة 

 ConnectedDrive التقني عددًا من مزايا نظام

يف  امل�ستخدمة  التقنيات  جمموعة  من  انتقاها 

العر�س  هذا  وتخّلل   .BMW �سّيارات  مق�سورات 

اأول ا�ستعرا�س علني مليزة ال�سالمة التي تتيح لعمالء 

مبركز  الت�سال  العربي  للخليج  امليكانيكي  املركز 

ات�سالت �سرطة دبي على مدار ال�ساعة، وهي خدمة 

ال�سّيارة  الوكيل  عر�س  وقد  الطوارئ.  ات�سالت 

�سّيارة  وهي  األ  العامل،  يف  تطّورًا  الأكرث  الريا�سية 

يف  بالكهرباء،  لل�سحن  القابلة  الهجينة   BMW i8
وحمّبو  التكنولوجيا  حمّبو  فتقاطر  ته،  من�سّ و�سط 

يغّطي  الذي  املوؤمتر  اإىل  �سواًء  والزوار  ال�سّيارات 

والألعاب  والت�سميم  بالتكنولوجيا  متعّلقة  موا�سيع 

لالطالع عن كثب على هذه ال�سّيارة الباهرة ومعاينة 

تقنياتها املبتكرة عن كثب.

الإطالق العاملي الأول لطراز العام 2016 من ني�سان ماك�سيما الريا�سية

ذات الأبواب الأربعة يف معر�س نيويورك الدويل لل�شيارات

ني�سان باترول يتاأّلق 

يف حتدي اأبوظبي ال�شحراوي الذي ترعاه ني�شان

رئي�س ني�سان ورئي�س جمل�س اإدارتها، كارلو�س غ�سن 

ماك�سيما  من  كليًا  اجلديد  اجليل  عن  النقاب  يك�سف 

الريا�سية ذات الأبواب الأربعة

�سيارتها  من  كليًا  اجلديد  اجليل  نب�سان  اأطلقت 

معر�س  يف  �سحايف   موؤمتر  خالل  وذلك  ماك�سيما 

غ�سن،  كارلو�س  وقدم  لل�سيارات.  الدويل  نيويورك 

حول  �سروحًا  اإدارتها  جمل�س  ورئي�س  ني�سان  رئي�س 

املوا�سيع  من  عدد  على  مركزًا  اجلديدة  ماك�سيما 

املختلفة، منها اإ�ستثمارات ني�سان البالغة 10.1 مليار 

العقود  خالل  الأمريكية  الأ�سواق  يف  اأمريكي  دولر 

الثالثة الأخرية.

الت�سميم  ذات   2016 ماك�سيما  تت�سابه  ول 

اأي  مع  القيادة،  حمبو  �سممها  والتي  الدراماتيكي 

تتوفر  ل  بقيادة  وتتمتع  الطريق  على  اأخرى  �سيارة 

تكتفي ماك�سيما  فئتها. ول  �سيارات  �سيارة من  اأي  يف 

ذات  الريا�سية  ال�سيارات  تعرفة  باإعادة  اجلديدة 

جديدة  ومقايي�س  معايري  ت�سع  بل  الرباعية،  الأبواب 

جلهة الت�سميم والالآداء والتقنيات يف قطاع �سيارات 

الكبرية. ال�سيدان 

بالفعل  ي�ستحق  اأنه  جديد  من  باترول  ني�سان  اأثبت 

خالل  من  احلياة" وذلك  يف  الدروب  كل  "بطل  لقب 

و�سول �سائقيه اىل مراتب متقدمة يف حتدي اأبوظبي 

ال�سحراوي الذي ترعاه ني�سان.

من  يعترب  الذي  العام  هذا  رايل  يف  م�ساركته  وعرب 

متكن  وحتديًا،  �سعوبة  ال�سحراوية  الراليات  اأكرث 

مبراكز  الفوز  من  باترول  ني�سان  من  اجلديد  اجليل 

متقّدمة يف املجموعتني T1 و T2، بحيث ح�سل على 

واملراكز   T2.1 املجموعة  يف  الأوىل  الأربعة  املراكز 

T1.1 الثالثة والرابعة يف املجموعة 

�سمري  قال  النتائج،  هذه  على  تعليقه  اإطار  ويف 

الأو�سط:  ال�سرق  ني�سان  لـ  التنفيذي  املدير  �سرفان، 

“يعترب حتدي اأبوظبي ال�سحراوي من اأهم الراليات 
اأف�سل  وي�ستقطب  العامل  يف  الطويلة  ال�سحراوية 

ال�سائقني والفرق العاملية التي ت�سعى اىل الفوز بلقبه. 

من  اجلديد  اجليل  متكن  العارمة،  املناف�سة  كل  ومع 

الأربعة  املراكز  يف  الرايل  اإنهاء  من  باترول  ني�سان 

الثالثة والرابعة  T2،1 واملراكز  الأوىل من املجموعة 

م�سرفة  نتيجة  ذاته  بحد  وهذا   ،T1.1 املجموعة  من 

جدًا. نتوجه بالتهنئة اىل كل الفائزين وبالأخ�س اإىل 

فريقنا  اىل  اإن�سموا  اللذين  اجلدد  اخلم�سة  �سائقينا 

لأول مرة هذه ال�سنة حيث اأثبتوا اأنهم يتحلوا باملوهبة 

والقدرة  والقوة  املتفوقة  القيادة  مب�ستويات  املعززة 

هذا  داعمي  من  ني�سان  كانت  ولطاملا  التحمل".  على 

باترول  ني�سان  لعبت  فقد  الأ�سا�سيني.  ورعاته  الرايل 

الرايل  �سنوات  خالل  الر�سمية  الرايل  �سيارة  دور 

ني�سان  قررت   ،2015 العام  ويف  الأخرية.   12 الـ 

الدعم  تقدمي  خالل  من  رعايتها  م�ستوى  تو�سع  اأن 

بالإ�سافة  الرايل  يف  �ساركوا  جدد  �سائقني  خلم�سة 

اإميل خني�سر. ويف الرايل، قدمت  اىل �سائق ني�سان، 

ني�سان ل�سائقيها اجلدد الدعم التقني، بالإ�سافة اىل 

مركبة  اىل  الو�سول  واإمكانية  املجانية  الغيار  قطع 

للدعم. املخ�س�سة  ني�سان 
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الت�سكيلة اجلديدة من

اأقالم “جراند اإليب�س” الفاخرة من معّو�س

VERSACE FINE JEWELLERY »فري�سات�سي للمجوهرات الراقية«

تفتح اأّول محّل لها يف اململكة العربية ال�شعودية
بح�سور ال�سوبر �ستار راغب عالمة

HUBLOT تفتتح متجرها الثاين يف دبي

ّممت الت�سكيلة اجلديدة من اأقالم »جراند اإليب�س«  �سُ

ذات الراأ�س الدوار يدوّيًا مع اإيالء الهتمام ذاته اإىل 

املتوفرة  نف�سها  الفاخرة  املواد  وا�ستعمال  التفا�سيل 

ال�سوي�سرية  اإليب�س«  »جراند  �ساعات  جمموعة  يف 

ت�ساميمًا  املحدودة  الإ�سدارات  وت�سم  معّو�س.  من 

قرياطًا،   18 عيار  الوردي  الذهب  من  م�سنوعة 

بلم�سات  املزخرفة  الكربون،  واألياف  والبالديوم، 

الأملا�س.  واأحجار  امللّون  الورني�س  طالء  من  فاخرة 

وحتظى الأقالم بح�س فردي واأ�سلوب فاخر ومتنا�سق 

معّو�س  دار  معايري  ويج�ّسد  الع�سري  الرجل  يالءم 

من خالل فرادة الت�سميم وجودة املواد.

اإطالق  على  العا�سرة  بال�سنة  موؤخًرا  الحتفاء  مّت 

خالل  من   Hublot من   Big Bang جمموعة 

اآخرها  كان  جديدة،  واإطالقات  كثرية  اأن�سطة 

الأو�سط،  ال�سرق  يف  عا�سر  لـبوتيك  الكبري  الفتتاح 

ا�ستقطاًبا  الأكرب والأكرث  الت�سّوق  يف دبي مول، وجهة 

جمع  وهواة  الكرام  ال�سيوف  ان�سّم  املنطقة.  يف 

رئي�س  اإىل  اأبريل   28 يف  وال�سحفيون  ال�ساعات 

واملدير  بيفري،  جان-كلود   ،Hublot اإدارة  جمل�س 

تيدي�سكي،  ماركو  واأفريقيا  الأو�سط  لل�سرق  الإقليمي 

�سديقي  اأحمد  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب 

رئي�س  ونائب  �سديقي،  اأحمد  احلميد  عبد  واأولده، 

املجيد  عبد  حممد  لل�سركة،  والتجزئة  املبيعات  ق�سم 

�ساعات  وبع�س  اجلديد  البوتيك  لكت�ساف  �سديقي، 

طلقت خالل العقد املا�سي. وح�سر 
ُ
Big Bang ايل اأ

الحتفال  عالمة  راغب  الفنان  العرب  �سوبر�ستار 

  .Hublot ك�سيف 

على  “نحن  بيفري:  جان-كلود  قال  ال�سياق،  هذا  يف 

ثقة من اأّن ماركتنا �ستنمو بقوة اأكرب بف�سل هذا املوقع 

يف  واأ�سدقائنا  �سركائنا  مع  التعاون  وبف�سل  اجلديد 

�سركة اأحمد �سديقي واأولده.” واأّكد ماركو تيدي�سكي 

على اأّن: »الإمارات العربية املتحدة هي ال�سوق الأكرب 

يكون  اأن  املهّم  ومن  الأو�سط،  ال�سرق  يف   Hublotلـ

لنا ح�سور يف املول الأكرب يف العامل، من خالل اأجمل 

بوتيك لـHublot على الإطالق، والذي يتمّيز باأعلى 

   ” �سقف بني جميع متاجرنا.

“غراند  ردهة  و�سط  يف  املنا�سبة  فعاليات  بداأت  وقد 

 Big اأتريوم” حيث مّت عر�س �سور لقطع من جمموعة

انتقلت  ثّم  العامل،  م�ستوى  على  الأوىل  للمرة   Bang
اإىل البوتيك الذي مّت الك�سف عنه بعد حجبه بوا�سطة 

 Hublot Loves Dubai““غطاء من وحي �سعار

 All“ اأغنية  اأنغام  على  دبي(،  حتّب   )Hublot
متّيزت  كما  البيتلز.  من   ”You Need Is Love
بيار  املو�سيقي  واملنتج  للمن�ّسق  رائع  بعر�س  الأم�سية 

العربية  باللغة  مبا�سر  تخطيط  اىل  بالإ�سافة  رافان، 

ل�سعار “هوبلو حتّب دبي” من اخلّطاط امل�سهور و�سام 

بن حممد  ال�سيخ من�سور  �سمو  وعزّز ح�سور  �سوكت. 

 Hublot بني  اخلا�س  الرابط  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

اأحمد  احلميد  عبد  قال  عينه،  ال�سياق  يف  ودبي. 

Hublot يف  �سديقي: »نحن فخورون مبتابعة جناح 

مول الإمارات مع هذا البوتيك اجلديد يف دبي مول” 

Hublot، �سواء اأِمن  “الطلب على �ساعات  م�سيًفا: 

م�ستمر،  تزايد  يف  ال�سياح،  من  اأو  املحليني  العمالء 

ب�سكل  �ستتّم  الطلب  تلبية هذا  اأّن  ثقة من  ونحن على 

كامل.” 

الراقية”  للمجوهرات  “فري�سات�سي  موؤخرًا  افتتحت 

Versace Fine Jewellery التي متثل الرفاهية 
املطلقة اأبوابها يف مركز اخلياط، ُوجهة ت�سّوق فاخرة 

يف جّدة. و�سيقّدم املحّل الذي تبلغ م�ساحته 106 مرت 

 Versace”فري�سات�سي“ جمموعات  للعمالء  مرّبع 

و  Medusa مثل  املرغوبة  الراقية  للمجوهرات 

جوهر  منها  كّل  ت�سّكل  التي   ،Grecaو  Barocco
ا�ستعمال  خالل  من    Versace”فري�سات�سي“
اأي�سًا  املحّل  و�سيقّدم  العامل.  يف  الأثمن  الأحجار 

Ico - الإ�سدار املحدودة  الفريدة   ململجموعة 

عامل  �سيجلب  مّما   ،ic Limited Edition
 Versace”الراقية للمجوهرات  “فري�سات�سي 

Fine Jewellery احل�سرّي اإىل قلب اململكة.
مّت   VERSACE FINE JEWELLERY
للمجوهرات  لـ”فري�سات�سي  رئي�سي  حمّل  اأول  افتتاح 

العام  يف   Versace Fine Jewellery”الراقية

2009 يف مركز دبي مول. وقام املحّل بتعريف منطقة 
ال�سرق الأو�سط على اأق�سى درجات املو�سة والرفاهية 

التي  وال�ساعات  املجوهرات  جمموعات  خالل  من 

�سهر  ويف   .Versace “فري�سات�سي”  ا�سم  حتمل 

 Versace ”فرباير 2012، قّررت دار “فري�سات�سي

Samra Intern - �سركة مع  �سراكٍة  يف   للدخول 

تعمل  رائدة  جموهرات  �سركة   ،tional DMCC
ال�سراكة  هذه  وت�ستمّر  املتحدة.  العربية  الإمارات  يف 

بالنمّو من خالل افتتاح املحّل يف جدة وحمّل ثاين يف 

الإمارات العربية املتحدة.

لدى  التنفيذي  املدير  فّراري�س،  جياكومو  جيان  قال 

“اإن  ال�سياق:  هذا  يف   ،Versace “فري�سات�سي” 
ال�سرق الأو�سط هو اأحد اأهّم الأ�سواق بالن�سبة لعالمة 

ب�سكل  املجوهرات  ولفئة   Versace “فري�سات�سي” 
كما  جّدة،  يف  اجلديد  مبحّلنا  فخورون  اإننا  خا�س. 

مع  الرفاهية  درجات  باأق�سى  عمالئنا  تزويد  نريد 

“فري�سات�سي” الراقية.” جموهرات 
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اليف�ستايل

�سوق دبي احلرة حت�سد جائزة بزن�س ترافلر ال�رشق الأو�سط

»اأف�شل مطار للتب�شع يف �شوقه احلرة يف ال�رشق الأو�شط«

للتب�سع  مطار  اأف�سل  بجائرة  احلرة  دبي  �سوق  فازت 

يف �سوقه احلرة يف ال�سرق الأو�سط للعام خالل حفل 

الذي  الأو�سط«،  ال�سرق  ترافلر  بزن�س   « توزيع جوائز 

اختتم موؤخرًا بدبي، واأقيم ع�سية انعقاد معر�س �سوق 

العربي. ال�سفر 

�سوق  كاأكرب  ال�سوق  مكانة  لتعزز  اجلائزة  هذه  وتاأتي 

�سجلت  التي  املبيعات  حجم  حيث  من  العامل  يف  حرة 

يف 2014 رقمًا قيا�سيًا و�سل اإىل 1.917 مليار دولر، 

ونالت ال�سوق هذا التكرمي اإثر ح�سدها للعدد الأكرب 

اأجرته  الذي  الت�سويت  خالل  القراء  اأ�سوات  من 

»اأف�سل  فئة  يف  الأو�سط  ال�سرق  ترافلر  بزن�س  جملة 

مطار للتب�سع يف �سوقه احلرة يف ال�سرق الأو�سط«.

موؤ�س�سة  نظمته  الذي  اجلوائز،  توزيع  ح�سرحفل 

 350 عن  يزيد  ما  للن�سر،  بانا�سيا  اآند  موتيفيت 

�سخ�سية من مدراء وتنفيذيي �سناعة ال�سفر.

لرئي�س  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كومل  وقال 

تعليقه  معر�س  يف  احلرة،  دبي  �سوق  اإدارة  جمل�س 

هذه  »تعك�س  موؤخرًا:  اجلائزة  بهذه  ال�سوق  فوز  على 

الدائمني،  امل�سافرين  واآراء  نظر   وجهات  اجلائزة 

ونحن �سعداء بتبوئنا جمددًا املركز الأول لفئة ال�سوق 

احلرة، واأ�سم �سوتي اإىل �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد 

رئي�س  بدبي  املدين  الطريان  دائرة  رئي�س  مكتوم،  اآل 

اإىل  ال�سكر  لتوجيه  احلرة،  دبي  �سوق  اإدارة  جمل�س 

الذين   ،5،500 الـ  احلرة  دبي  �سوق  موظفي  جميع 

التقدير.«   ي�ستحقون هذا 

من  كل  ماكلوكلني  كومل  اإىل  اجلائزة  بت�سليم  قام 

لوران�س ليولني بوين، ا�ست�ساري الت�سميم الربيطاين 

عارف،  وعثمان  املعروفة،  التلفزيونية  وال�سخ�سية 

اأمريكان  يف  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  رئي�س 

اإفريقيا. و�سمال  الأو�سط  اك�سربي�س-ال�سرق 

كومل ماكلوكلني، النائب التنفيذي لرئي�س جمل�س اإدارة �سوق دبي احلرة، يت�سلم جائزة بزن�س ترافلر ال�رشق الأو�سط لفئة » اأف�سل مطار 
للتب�سع يف �سوقه احلرة يف ال�رشق الأو�سط« من لوران�س ليولني، ا�ست�ساري الت�سميم الربيطاين وال�سخ�سية التلفزيونية املعروفة، 

وعثمان عارف، رئي�س ال�رشاكات ال�سرتاتيجية يف اأمريكان اك�سربي�س-ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.

Dubai Duty Free at Newbury
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Al Badia at Dubai World Cup 2015

267051

وداًعـا للمألـوف 
وأهاًل بقيادة اإلثارة

IS F SPORT لـكـزس
محرك 6 أسطوانات سعة 3٫5 لتر بقوة 312 حصاًنا

 800 LEXUS (53987) :هاتف    Lexus.ae
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