
LON_Adv_09254_al_badia_01112015_SB2_MC1.pdf   1   10/26/15   3:11 PM





BENTLEY EMIRATES

The ultimate power play.
Mulsanne.
The Mulsanne benefits from a re-engineered V8 engine, providing extra range and improvements in efficiency of up to 13%. Yet with 
an 8-speed automatic transmission, providing uninterrupted acceleration through seamless gearshifts, there is no compromise on 
performance: the Mulsanne is capable of 184 mph (296 km/h).

Please contact Bentley Emirates on +971 4 294 4492 (Dubai) or +971 2 222 2445 (Abu Dhabi) for more information. www.uae.bentleymotors.com

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. © 2015 Bentley Motors Limited. BENTLEY EMIRATES

The ultimate power play.
Mulsanne.
The Mulsanne benefits from a re-engineered V8 engine, providing extra range and improvements in efficiency of up to 13%. Yet with 
an 8-speed automatic transmission, providing uninterrupted acceleration through seamless gearshifts, there is no compromise on 
performance: the Mulsanne is capable of 184 mph (296 km/h).

Please contact Bentley Emirates on +971 4 294 4492 (Dubai) or +971 2 222 2445 (Abu Dhabi) for more information. www.uae.bentleymotors.com

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. © 2015 Bentley Motors Limited.







�أغلى �سباقات �خليول �لعربية يف �أبوظبي

الإمارات بقدرته على تقدمي اجلديد واملبتكر كل عام، فبمثل  الفرو�سية يف  متّيز مو�سم 

ما كان ختام كاأ�س دبي العاملي اأغلى �سباقات العامل، ها هو مهرجان �سمو ال�سيخ من�سور 

بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�سيلة ي�سيف تفوقًا اإماراتيًا جديدًا يف �سباق 

التميز يف جمال الفرو�سية، باإقامة اأغلى �سباق يف العامل للخيول العربية الأ�سيلة يف فاحتة 

مو�سم ال�سباقات.

بن  زايد  ال�سيخ  جوهرة  كاأ�س  من  الأوىل  الن�سخة  اأبوظبي  العا�سمة  م�سمار  �سهد  فقد 

�سلطان اآل نهيان، الذي تبلغ القيمة الإجمالية جلوائزه مليوناً ومائتي األف يورو، وحفلت 

الأم�سية بالإثارة واملتعة، ونالت اإعجاب ع�ساق الفرو�سية.

مناف�سات   معظم  يف  املو�سم  انطالقة  الإمارات  يف  املختلفة  ال�سباقات  ميادين  �سهدت 

الفرو�سية، من �سباقات م�سمار، قفز حواجز و�سباقات قدرة، كانت النطالقة من م�سمار 

جبل علي، ثم م�سمار ال�سارقة وميدان، والكرنفال الكبري يف م�سمار العا�سمة اأبوظبي، 

قبل اأن يد�سن نادي العني اأول �سباقاته.

كالعادة كان فر�سان الإمارات يف املقدمة خليجيَا، بعد اأن ترّبعوا على عر�س �سباق ال�سيخ 

را�سد بن حممد اآل مكتوم للقدرة �سمن الن�سخة الثانية لالألعاب اخلليجية التي اأقيمت يف 

الدمام يف اأكتوبر املا�سي، وا�ستطاعوا اأن يح�سلوا على لقبي الفردي والفرق.

فر�سان القدرة اأي�سًا كانوا حا�سرين يف مونديال ال�سباب والنا�سئني، الذي اأقيم يف اأكتوبر 

الريادة  موؤكدين  والربونزية،  الف�سية  امليداليتني  على  ح�سلوا  حيث  ت�سيلي،  يف  املا�سي 

الإماراتية يف هذه الريا�سة.

مبارك  بن  نهيان  بن  �سخبوط  ال�سيخ  اختيار  مت  التمّيز  موا�سلة  اإىل  تهدف  خطوة  يف 

عددًا  �سم  لالحتاد  جديد  مكتب  واختيار  للفرو�سية،  الإمارات  لحتاد  رئي�سًا  نهيان،  اآل 

الرتحيب من  املكتب اجلديد لالحتاد  القدامى واجلدد، ووجد  املوؤهلة من  العنا�سر  من 

فعاليات الفرو�سية يف الدولة.

يف ريا�سة البولو ا�ستطاع نادي غنتوت للبولو اأن يقيم ثالث فعاليات خريية خالل الفرتة 

املا�سية، توجت مبباراة »بينك بولو« التي نال لقبها هذه املرة فريق �سوفيتيل داون تاون 

دبي، بعد تغلبه على فريق اأبوظبي التجاري.
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المنطلق يسرنا في  السرطان لن يؤثر على صحتك فحسب، بل على حياتك وحياة عائلتك. ومن هذا 
وأمراض  لألورام  العالجية  الخدمات  نقدم  أن  دبي  األمريكي  بالمستشفى  السرطان  رعاية مرضى  مركز 
شهادة  على  الحائزين  األخصائيين  من  طاقم  عليها  ويشرف  سواء،  حد  على  واألطفال  للبالغين  الدم 

البورد األمريكي )أو ما يعادلها(.

لن تكـون وحدك في صراعـك مع السرطـــان، ألنك في المستشفــــى األمريكـــي دبـــــي ستظّل فـي رعاية 
عائلتك.

الخدمات المقدمة تشمل

عالجات أمراض الدم واألورام  •

أمراض الدم واألورام عند األطفال  •

عالج األورام باألشعة  •

اإلشعاعي باليود  العالج   • 

الجراحة  •

تخفيف األعراض واآلالم  •

المناهج متعددة  العالجات   •

مركـز رعاية مرضى السرطان فـي الـمستشفى األمـريكـي دبــي

السرطـان عــالج 
الفعالية. الدقة.  االهتمام. 

أول مستشفى في الشرق األوسط معتمد من 
)JCI( قبل اللجنة الدولية إلجازة المنشآت الصحية

الكـلـيـة  قبـل  بـه من  خـاص معتـرف  مختـبـر  أول 
)CAP( األمـريـكـيـة لعلم تشخيص األمراض

 www.ahdubai.com اتصل بنا لحجز موعد على الرقم  6369  377 4 971+  أو تفضل بزيارة موقعنا  

يقبل المستشفى األمريكي دبي معظم خطط التأمين الصحي المتخصصة، يرجى االتصال على الرقم  5500 - 800 (971+)
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فر�سان الإمارات ي�سيطرون على األقاب �سباق را�سد بن محمد للقدرة

�سمن دورة �لألعاب �خلليجية �لثانية بالدمام

�سباقات  يف  جديدًا  اإجنازًا  الإمارات  فر�سان  حقق 
ال�سيخ  �سباق  األقاب  على  �سيطروا  اأن  بعد  القدرة، 
للفردي  والتحمل  للقدرة  مكتوم  اآل  حممد  بن  را�سد 
املنطقة  يف  بقيق  مبحافظة  اأقيم  الذي  والفرق، 
مناف�سات  �سمن  ال�سعودية  العربية  باململكة  ال�سرقية 
التعاون  جمل�س  لدول  الثانية  الريا�سية  الألعاب  دورة 
اخلليجي مب�ساركة 21 فار�سًا على م�سافة 100 كلم. 
نهيان،  اآل  خليفة  بن  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  �سارك 
مبجل�س  للفرو�سية  اخلليجية  التنظيمية  اللجنة  رئي�س 
التعاون اخلليجي، يف حفل افتتاح البطولة الذي اأقيم 
و�سهده  بالدمام،  فهد  بن  حممد  الأمري  ملعب  على 
املنطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود  الأمري 

بالدمام. ال�سرقية 
و�سيطر فر�سان الإمارات على لقبي الفردي والفرق، 
حيث نال الفار�س اأحمد يو�سف البلو�سي لقب الفردي 

ال�سبا،  ند  اإ�سطبالت  »فيدرا« من  الفر�س  على �سهوة 
امل�سافة  وقطع  البلو�سي،  يو�سف  املدرب  باإ�سراف 
بلغ  �سرعة  مبعدل  �ساعات،   3:20:40 قدره  بزمن 
اأحمد  را�سد  الفار�س  وجاء  �ساعة،  كلم/   29.9

بزمن  »مهند«  �سهوة  على  الثاين  املركز  يف  البلو�سي 
قدره 3:20:53 �ساعات.

باإ�سراف   ،»2 »العا�سفة  اإ�سطبالت  خيول  و�سيطرت 
من  املراكز  على  ال�سبو�سي،  اأحمد  حممد  املدرب 
لدولة  الفرق  لقب  ليهدي  ال�ساد�س،  حتى  الثالث 
امليدالية  ونال  الثالث  املركز  يف  وجاء  الإمارات، 
على  الكتبي  ملهوف  حمد  �سامل  الفار�س  الربونزية 
 3:27:60 قدره  بزمن  ميجورن«  زد  »كي  �سهوة  
غيث  الفار�س  الرابع  املركز  يف  وجاء  �ساعات، 
قدره  بزمن  »ن�سرك«  �سهوة  على  خمي�س  عبدالواحد 
3:32:00 �ساعات، وجاء يف املركز اخلام�س الفار�س 

اإبراهيم ح�سن حمد على �سهوة »جاهني« بزمن قدره 
حمد  حممد  زميلهم  جاء  فيما  �ساعات،   3:58:21

اأحمد  يف املركز ال�ساد�س على �سهوة »رولك�س« بزمن 
قدره 3:58:23 �ساعات.

هذا  خالل  كعبهم  علو  الإمارات  فر�سان  واأكد 
امل�ستويني  على  اإجنازاتهم  موا�سلني  ال�سباق، 
ال�سيطرة  من  متكنوا  اأن  بعد  واخلليجي،  العربي 
وبني  بينهم  الفارق  وكان  متامًا،  ال�سباق  هذا  على 
تفوق  اإىل  ي�سري  الذي  الأمر  �سا�سعًا،  الفر�سان  بقية 

الإماراتية. الفرو�سية 
تتويج الفائزين

بن  م�ساعد  بن  عبداحلكيم  الأمري  �سمو  قام 
بتتويج  للدورة،  العليا  اللجنة  رئي�س  عبدالعزيز، 
الفائزين باملراكز الأوىل، بح�سور الأمري عبداهلل بن 
وال�سعودي  العربي  الحتادين  رئي�س  عبداهلل  بن  فهد 

اأبطال الإمارات على من�سة التتويج

الإمارات  منتخب  فر�سان  وت�سلم  للفرو�سية. 
ال�سعودية  فر�سان  وت�سلم  الذهبية،  امليداليات 
منتخب  فر�سان  ت�سلم  فيما  الف�سية،  امليداليات 

�سلطنة عمان امليداليات الربونزية.
التي  الفردي  مبناف�سات  الفائزين  �سموه  تّوج  كما 
الأوىل  الثالثة  املراكز  على  اإماراتية  �سيطرة  �سهدت 
ورا�سد  الذهبية،  على  البلو�سي  اأحمد  بح�سول 
امليدالية  على  الكتبي  و�سامل  الف�سية،  على  البلو�سي 

الربونزية. 
الإمارات بطلة الفرق

بطولة  يف  الذهبية  امليدالية  الإماراتي  الفريق  اأحرز 
اأن جنح فر�سان الفريق يف التفوق خالل  الفرق، بعد 
الإماراتي  املنتخب  وتكّون  الأربع،  ال�سباق  مراحل 

واأ�ساد املهريي باللجنة املنظمة على اإخراجها لل�سباق 
على  للجنة  �سكره  عن  معربًا  وجميلة،  رائعة  ب�سورة 
اآل  را�سد  بن  حممد  بن  را�سد  ال�سيخ  ا�سم  اختيار 

مكتوم على هذه البطولة املهمة.
وقال املهريي اإن اللجنة قامت بتقدمي كل الت�سهيالت 
وجد  الذي  الأمر  ال�سباق،  هذا  لإجناح  ال�سرورية 
ومتنى  امل�ساركة،  الفرق  جميع  لدى  طيبًا  �سدى 

املهريي حظًا اأوفر ملن مل يحالفهم التوفيق.
لفر�سان  فر�سة  �سّكل  ال�سباق  اأن  املهريي  واأ�ساف 
من  واحدة  يف  ال�سريف  والتناف�س  للتجمع  اخلليج 
اأن  اإىل  م�سريًا  واخلليجية،  العربية  الريا�سات  اأهم 
الفرو�سية تعترب من مفردات الرتاث العربي الأ�سيل.

اخلمي�س،  وغيث  البلو�سي،  اأحمد  الفر�سان  من 
املزروعي،  ورا�سد  املهريي،  و�سعيد  حامد،  وحممد 
وتكون  الثاين،  املركز  يف  ال�سعودية  منتخب  وجاء 
اللزام،  حممد  اخلليل،  مهند  ال�سغري،  اإبراهيم  من 
يف  عمان  �سلطنة  منتخب  جاء  فيما  املبطي،  ريان 
املركز الثالث، و�سم الفريق كاًل من ح�سن الفالحي، 

عبداهلل البلو�سي، عمار البلو�سي، ماهر البلو�سي.
طالب املهريي يهنئ

للجنة  العام  الأمني  املهريي  ظاهر  طالب  تقدم 
لالإمارات  بالتهنئة  للفرو�سية،  اخلليجية  التنظيمية 
الفرو�سية  تفوق  يوؤكد  الذي  الكبري  الفوز  بهذا 

البطل يحمل علم الإمارات لدى عبور خط النهاية.الإماراتية.



AG_8070_G12_ProductHighlights_Al_Badia_AR8_44.7x32cm_Gatefold.indd   2 10/25/2015   5:15 PM



AG_8070_G12_ProductHighlights_Al_Badia_AR8_44.7x32cm_Gatefold.indd   1 10/25/2015   5:14 PM



2424

قدرة

الف�سية  امليداليتني  الإمارات  فر�سان  ح�سد 
مونديال  من  الثامنة  الن�سخة  فعاليات  والربونزية يف 
التي   ،»2015 »ت�سيلي  للقدرة  والنا�سئني  ال�سباب 
يف  تريكو  بارك  منطقة  يف  املا�سية  اجلمعة  اأقيمت 
الحتاد  اإ�سراف  حتت  لت�سيلي،  الغربي  ال�ساحل 

الدويل للفرو�سية برعاية جمموعة ميدان. 
الفردي  لقبي  البحرين  مملكة  فر�سان  وانتزع 
والفريق، يف البطولة التي �سهدت مناف�سة دولية كبرية 
الأرجنتني،  اجلزائر،  الإمارات،  هي:  دولة   16 بلغت 
الإكوادور،  كوملبيا،  �سيلي،  الربازيل،  البحرين، 
الأمريكية، ماليزيا،  املتحدة  الوليات  اإ�سبانيا، قطر، 
الأورجواي،  �سلوفاكيا،  اأفريقيا،  جنوب  املك�سيك، 
للفرو�سية  الدويل  الحتاد  اإ�سراف  حتت  واأقيمت 

بالتعاون مع جلنة القدرة باحتاد ت�سيلي.
من  املهريي  حممد  �سعيد  الإماراتي  الفار�س  ومتكن 
الف�سية  امليدالية  على  وح�سل  الثاين،  باملركز  الفوز 
 120 والبالغة  لل�سباق  الكلية  امل�سافة  قطع  اأن  بعد 
كومتي«  دي  »�سريكو  اجلواد  �سهوة  على  كيلومرتًا 
من�سور  نظريه  ونال  �ساعة،   5:47:09 قدره  بزمن 
الربونزية  وامليدالية  الثالث  املركز  الفار�سي  �سعيد 
تابور«  »هوت�سرب  �سهوة  على  امل�سافة  قطع  اأن  بعد 
الفار�س  فاز  فيما  �ساعة،   5:51:57 قدره  بزمن 
الذهبية،  بامليدالية  اخلاطري  هالل  فهد  البحريني 
دي  »بويل  اجلواد  �سهوة  على  امل�سافة  قطع  اأن  بعد 
مبعدل  �ساعة،   5:20:57 قدره  بزمن  فريتي«  كوت 
املركز  يف  وجاء  �ساعة،  كلم/   23.49 بلغ  �سرعة 
�سهوة  على  �سبت  مبارك  �سامل  البحريني  الرابع 
 5:51:57 قدره  بزمن  �سانزام«  »بيكو�س  اجلواد 
ال�سيخ  مواطنه  اخلام�س  املركز  يف  حل  فيما  �ساعة، 
دي  »�سمريا  �سهوة  على  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد 

�سارلز« بزمن قدره 6:10:17 �ساعة. 
حقق  اأن  بعد  الفرق  لقب  اأي�سًا  البحرين  فريق  ونال 
ال�سدارة ونال امليدالية الذهبية، وح�سل على املركز 
حل  فيما  اأوروجواي،  فريق  الف�سية  وامليدالية  الثاين 

مونديال القدرة لل�سباب والنا�سئني 2015 بت�سيلي

�لبحرين تفوز بالقب وفر�سان �لإمار�ت يح�سدون �لف�سية 

الفار�س �سعيد املهريي ح�سل على املركز الثاين

الخدمات المصرفية المميزة

emiratesnbd.com/ar  |  4452 إلى ‘PRB’ 100 800  |  ارسل

” اليوم   صغيرتي   تريد   أن   تتدلل   فقط . 
 أما   غداً   فقد   تريد   أن   تصبح   طبيبة .  “ 

لدينا   مجموعة   من   خطط   التعليم   لتلبية   طموحات
أطفالك،   مهما   كانت   توجهاتهم . 

نحن   نعلم   كم   نتمنى   النجاح   ألطفالنا   وكم   ستكون   سعادتنا   أكبر   إذا   ما   تجاوزت   طموحاتهم   ما   نتمناه   لهم . 
 مع   إرتفاع   مستويات   وجودة   التعليم   العالي   اليوم،   ستمهد   مجموعة   خططنا   للتوفير   الطريق   المستقبلي  

 لنجاح   طفلك،   وبالتالي   مهما   كان   حلم   طفلك   اليوم،   فإنه   سيكون   فـي   متناوله   غداً .   

تابع كتابة قصة نجاحك مع بنك اإلمارات دبي الوطني.

تأمين   على   الحياة •  خطط   التقاعد  • خطط   التوفير   المنتظم •  تغطية   األمراض   المستعصية   

خطط   التعليم
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الفريق القطري ثالثًا ونال امليدالية الربونزية.
ح�سور دبلوما�سي

ت�سيلي  جمهورية  لدى  الدولة  �سفري  ال�سباق  �سهد 
بالإمارات  ت�سيلي  و�سفري  املعينة،  حممد  عبداهلل 
دمينجو  �سانتو  مدينة  وعمدة  كوبورن،  تارود  جون 
للفرو�سية  الدويل  الحتاد  ورئي�س  رودريجيز  فرناندو 
�سابرينا  لالحتاد  العام  والأمني  فو�س،  دي  اأجنمار 
كري�ستيان  املنظمة  العليا  اللجنة  ورئي�س  زيندار، 
لنادي  العام  املدير  الع�سب  عي�سى  وحممد  هرييريا، 
وروؤ�ساء  الفرو�سية  احتادات  وممثلي  للفرو�سية،  دبي 
ع�ساق  من  كبري  لعدد  بالإ�سافة  امل�ساركة  الوفود 

القدرة.  �سباقات 
تتويج الفائزين

اقامت اللجنة العليا املنظمة للبطولة حفل تتويج رائع 
للفائزين يف الفردي والفرق يف اليوم الثاين للبطولة 
من  كل  الفائزين  بتتويج  وقام  تريكو.  بارك  مبنتجع 
للفرو�سية  الدويل  الإحتاد  رئي�س  فو�س  دي  اجنمار 
دبي  لنادي  العام  املدير  الع�سب  عي�سى  وحممد 

الر�سمي  الراعي  ميدان  ملجموعة  ممثال  للفرو�سية 
للبطولة، ورئي�س احتاد الفرو�سية يف �سيلي ريدريجيز 
للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  ورئي�س  فرنانديز، 

هرييرا. كري�ستيان 
البحريني  ت�سلم  حيث  اأول  الفردي  ابطال  تتويج  ومت 
فهد هالل اخلاطري امليدالية الف�سية وكاأ�س البطولة 
�سعيد  الإماراتي  الفار�س  ت�سلم  ثم  تذكارية،  وهدايا 
املركز  وكـاأ�س  الف�سيى  امليدالية  املهريي  حممد 
�سعيد  من�سور  الإماراتي  الفار�س  ت�سلم  ثم  الثاين، 

الفار�سي امليدالية الربونزية وكاأ�س املركز الثالث.
 2020 هرييرا: نحلم با�ست�سافة مونديال القدرة 

املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  هرييرا  كري�ستيان  اأكد 
ناحية  من  �سواء  الكبري،  احل�سور  هذا  اأن  للبطولة، 
الحتاد  وقادة  ال�سفراء  ح�سور  اأو  امل�ساركة  الدول 
واأ�ساد  البطولة.  جناح  يوؤكد  للفرو�سية،  الدويل 
والتي  البطولة  لهذه  ميدان  جمموعة  برعاية  هرييرا 
هم  الذين  وال�سباب  بالنا�سئني  الهتمام  اأهمية  توؤكد 

فر�سان امل�ستقبل يف جمال �سباقات القدرة.

 وتقدم بالتهنئة للفريق البحريني، وقال »لقد متكنوا 
الفردي  بلقبي  للفوز  اأهلهم  جيد  م�ستوى  تقدمي  من 
والفرق، وكذلك الفريق الإماراتي قدم عرو�س طيبة، 
الرغم من  الفوز على  الطالع حرمهم من  �سوء  ولكن 
والربونزية«.  الف�سية  امليداليتني  على  ح�سولهم 
واأ�ساف اأن جناح البطولة اأكد قدرة احتاد الفرو�سية 
اأن  البطولت، م�سيفًا  اإقامة مثل هذه  ت�سيلي على  يف 
العامل  بطولة  ل�ست�سافة  لل�سعي  حفزنا  النجاح  هذا 

للقدرة يف عام 2020. 
الع�سب يهنئ الفريق البحريني 

لنادي  العام  املدير  الع�سب  عي�سى  حممد  تقدم 
مبنا�سبة  البحريني،  للفريق  بالتهنئة  للفرو�سية، 
فر�سان  باأداء  واأ�ساد  والفرق،  الفردي  بلقب  الفوز 
مل�سنا  وقد  تطور كثريًا،  »م�ستواهم  وقائاًل:  البحرين، 
اإيطاليا  ال�سغري يف  للخيول  العامل  ذلك خالل بطولة 
كانت  »البطولة  واأ�ساف:  املا�سي«.  دي�سمرب  نهاية 
ناجحة، و�سهدت م�ساركة كبرية من دول خمتلفة من 
التناف�س  درجة  رفع  الذي  الأمر  العامل،  اأنحاء  �ستى 

انطالقة ال�سباق

قدرة

MF11
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بالتهنئة  الع�سب  ال�سباق«.وتقدم  خالل  والإثارة 
على  نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان  بن  �سخبوط  لل�سيخ 
الفرو�سية  لحتاد  رئي�سًا  بتعيينه  حازها  التي  الثقة 

وال�سباق للدورة اجلديدة املمتدة حتى 2020. 

اإ�سماعيل محمد: را�سون بالنتيجة 

ر�ساه  عن  حممد  اإ�سماعيل  منتخبنا  مدرب  اأعرب 
بالنتيجة النهائية لل�سباق، وح�سول فر�سان الإمارات 
»طموحنا  وقال  والربونزية.  الف�سية  امليداليتني  على 

يف  الفريق  لزم  الذي  الطالع  �سوء  لكن  اللقب،  كان 
كثريًا  اأثرت  والأر�سية  ال�سباق حرمنا من ذلك،  هذا 
واأ�ساف  عليها«.  يتعودوا  مل  الذين  الفر�سان  على 
»الفر�سان اأدوا ما عليهم والفوز واخل�سارة هي اأ�سا�س 

ال�سباقات  التوفيق يف  اأي تناف�س ريا�سي، ومتنى لهم 
الأهمية  �سباقات يف غاية  اأمام  وانهم  املقبلة، خا�سة 

خالل املو�سم«. 
البحرين  لفر�سان  بالتهنئة  حممد  ا�سماعيل  وتقدم 
الفردي  فئتي  يف  البطولة  بالقاب  فوزه  مبنا�سبة 
والفرق، وقال انهم قدموا اداء رائعا وميلكون فر�سان 

موهوبني وخيول قوية ومدربة.
�سعيد املهريي: ال�سباق مل يكن �سهال

الثاين  املركز  �ساحب  املهريي  �سعيد  الفار�س  قال 
خا�سة  �سهاًل  يكن  مل  »ال�سباق  الف�سية  وامليدالية 
و�سعوبة  ومتباينة،  خمتلفة  كانت  التي  الأر�سية 
بع�س  والذي يحتوي على  الرملي،  ال�ساطئ  امل�سار يف 
�سهلة  تكن  مل  املراحل  جميع  ان  وقال  ال�سخور«. 
م�سارات  كل  يف  طويلة  م�سافة  هناك  وان  خا�سة 
لنها  للخيل  جمهدة  وهي  ال�ساطي  على  املراحل 

حتتوى على الرمال وبع�س ال�سخور.
وقال املهريي ان امل�ساركات املقبلة يف �سباقات القدرة 
الإماراتية تتطلب اعدادا كبريا وانه جاهز للم�ساركة 
يف جميع ال�سباقات ويامل يف تقدمي اداء جيدا ميكنه 

من حتقيق نتائج ايجابية.
احلمادي العربي الوحيد 

يف جلنة حتكيم البطولة

الإماراتي  الدويل  للبطولة  التحكيم  جلنة  يف  �سارك 
�سمن  الوحيد  العربي  وهو  احلمادي،  علي  اأحمد 
اورغواي،  من  فريدمان  كيتي  يراأ�سها  التي  اللجنة 
وتتكون من الجنليزي جون روبرت�سون املندوب الفني 
للجنة  رئي�سا  ايرلندا  من  كروك  وكيفن  للبطولة، 
للجنة  رئي�سا  ا�سيدو  جري�سون  والربازيلي  امل�سرفني، 

البيطرية.
البطولت  من  العديد  يف  امل�ساركة  للحمادي  و�سبق 
للفرو�سية  الدويل  الحتاد  عليها  ي�سرف  التي  الدولية 
اأبرزها بطولة العامل للقدرة التي اأقيمت �سمن العاب 

2014 بنورماندي بفرن�سا. الفرو�سية 
افتتاح رائع للبطولة

رائع  افتتاح  حفل  للبطولة  املنظمة  اللجنة  اأقامت 
يف  البطولة  ل�ست�سافة  اأقامتها  متت  التي  القرية  يف 
وا�ستمل  الرئي�سي،  ال�سباق  قبل  تريكو  بارك  حديقة 
العالقة  تعك�س  وجميلة  رائعة  فقرات  على  احلفل 
الوطيدة بني اخليل والن�سان يف جمهورية �سيلي التي 

الر�سية،  الكرة  من  الغربي  اجلنوبي  الركن  يف  تقع 
راق�سة  فقرات  والفنانني  الفر�سان  من  عدد  وقدم 
ال�سيليني  حب  اقرتان  تعك�س  اخليل،  مب�ساحبة 

ال�سعبي،  للفن  حبهم  مع  واملو�سيقى  والغناء  للرق�س 
يف  ال�سليني  ال�سكان  الهنود  بني  التمازج  وتعك�س 

امريكا اجلنوبية وال�سكان املهاجرون من ا�سبانيا.

اجنمار والع�سب وهرييرا توجوا ابطال الفردي

من�سور الفار�سي �ساحب املركز الثالث

�سفري الٕمارات لدى �سيلي و�سفري �سيلي لدى المارات

من ال�سباق

اجلواد بويل دي كوت فريتي كإف�سل خيل يف البطولة
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اأقيم �سمن مهرجان اإيطاليا للقدرة

�سيف �ملزروعي بطل مونديال �لقدرة للخيول �ل�سغرية

بلقب  املزروعي  اأحمد  �سيف  الإماراتي  الفار�س  تّوج 
�سنوات،   7 عمر  ال�سغرية  للخيول  القدرة  مونديال 
على  للقدرة،  اإيطاليا  مهرجان  افتتاح  يف  اأقيم  الذي 
�سهوة اجلواد »دي�سكرادو« من اإ�سطبالت »اإم اآر اإم«، 
اإجنازًا  حمققًا  حممد،  اإ�سماعيل  املدرب  باإ�سراف 

عامليًا. اإماراتيًا 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  برعاية  املهرجان  يقام 
الأ�سيلة،  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن 

يف حديقة �سيجورتا باإقليم فريونا يف اإيطاليا، وكانت 
العام  يف  باللقب  فازت  اإم«  اآر  »اإم  اإ�سطبالت  خيول 

املا�سي.
العام  الأمني  العواين  عارف  من  كل  املهرجان  و�سهد 
ملجل�س اأبوظبي الريا�سي، وعدنان �سلطان مدير عام 
نادي اأبوظبي للفرو�سية، ولرا �سوايا املدير التنفيذي 
ملهرجان �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد العاملي للخيول 
�سباقات  لأكادمييات  الدويل  الحتاد  رئي�سة  العربية 

الدويل  بالحتاد  الن�سائية  ال�سباقات  رئي�سة  اخليل 
عام  مدير  الع�سب  وحممد  العربية،  اخليل  ل�سباقات 

نادي دبي للفرو�سية.
خطة محكمة

بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ر�سمها  التي  اخلطة  كانت 
للمدرب  دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
اأحمد  �سيف  بتنفيذها  وقام  حممد،  اإ�سماعيل 
يف  الفار�س  جناح  يف  مهمًا  عاماًل  بجدارة  املزروعي 

اعتالء من�سة التتويج يف املونديال املخ�س�س خليول 
عمر 7 �سنوات، والذي �سارك فيه 73 فار�سًا وفار�سة 
بال�سدارة  التم�سك  على  وارتكزت  دولة.   17 ميثلون 
قبل  املرحلة  يف  والرتكيز  للخيل،  اإجهاد  دون  من 
الأخرية على زيادة معدل �سرعة اجلواد ليزيد الفارق 
الرابعة  املرحلة  ليدخل  تليه،  التي  اخليول  وبني  بينه 
22،5 كلم وهو متفوق،  والأخرية التي بلغت م�سافتها 
�سدارته  على  احلفاظ  يف  فار�سنا  متكن  وبالفعل 
بجدارة،  ال�سدارة  حمتاًل  لينهيه  الأربع،  للمراحل 
5:26:56 �ساعات،  ويتّوج بطاًل للعامل بزمن اإجمايل 

مبعدل �سرعة 24.83 كلم يف ال�ساعة.
املزروعي يت�سدر املرحلة الأوىل

للخيول  القدرة  ملونديال  الأوىل  املرحلة  انطلقت 
ومت  كلم،   38 مل�سافة  كلم،   120 مل�سافة  ال�سغرية 
فر�سان  ب�سيطرة  البي�ساء،  بالأعالم  تر�سيمها 
الفار�س  وت�سدرها  الأوىل،  املراكز  على  الإمارات 
»دي�سكرادو«،  اجلواد  �سهوة  على  املزروعي  �سيف 
�سرعة  ومبعدل  �ساعة،   1:43:46 يف  امل�سافة  قاطعًا 
الثاين  املركز  وتبعته يف  ال�ساعة،  كلم يف   21:97 بلغ 
الفار�سة ال�سويدية اأنيلي اأريك�سون على �سهوة اجلواد 
»بنلوب ديل ما«، م�سجلة 1:43:50 �ساعة. وحل ثالثًا 
ميل«،  دي  »يوين  �سهوة  على  الفار�سي  �سامل  �سيف 
الإ�سباين  ثم  �ساعة،   1:44:01 قدره  زمنًا  م�سجاًل 
والفار�سة  �ساعة،   1:44:46 م�سجاًل  لوكيو،  اإليك�س 
�ساعة.   1:45:54 بزمن  تريبروفتا  ترييزا  الت�سيكية 
حل  الأول،  املركز  �ساحب  عن  دقائق  ثالث  وبفارق 
املركز  يف  مكتوم  اآل  دملوك  بن  حمد  ال�سيخ  الفار�س 
ال�ساد�س على �سهوة »انزو« م�سجاًل 1:46:32 �ساعة، 

ومبعدل �سرعة بلغ 21.40 كلم يف ال�ساعة.
ينا�سب  تكتيك  واتباع  النب�س  بج�س  املرحلة  ومتيزت 
�ساحب  بني  الفارق  يتعدَّ  مل  حيث  فار�س،  كل  اأ�سلوب 

املركز الأول وال�ساد�س �سوى ثالث دقائق.
ل تغيري يف املراكز يف الثانية

مل�سافة  لل�سباق  الثانية  املرحلة  يف  املراكز  تتغري  مل 
ووا�سل  ال�سفراء،  بالأعالم  تر�سيمها  ومت  كلم،   33
�سيف املزروعي مت�سكه بال�سدارة م�سجاًل زمنًا قدره 
كلم   21.36 بلغ  �سرعة  مبعدل  �ساعات،   3:19:26

اأريك�سون  اأنيلي  ال�سويدية  الفار�سة  وتلته  ال�ساعة،  يف 

بزمن 3:20:04 �ساعات،
املركز  من  لوكيو  اإليك�س  الإ�سباين  الفار�س  وتقدم 
�ساعات،   3:20:37 م�سجاًل  الثالث،  اإىل  الرابع 
طفيف،  بفارق  ولكن  رابعًا،  الفار�سي  �سيف  وتراجع 
املركز  من  وتقدم  �ساعات،   3:20:52 م�سجاًل 
ال�ساد�س اإىل املركز اخلام�س الفار�س ال�سيخ حمد بن 
3:23:57 �ساعات ومبعدل  اآل مكتوم، م�سجاًل  دملوك 

�سرعة بلغ 20.88 كلم يف ال�ساعة.
الفر�سان  جميع  اأن  املرحلة  هذه  يف  واملالحظ 
عند  �سرعتهم  تنخف�س  مل  ال�سباق  يف  امل�ساركني 

البطل عند و�سوله خلط النهاية

تتويج الفائزين.

71 كلم  انق�ساء  ال�ساعة، رغم  20 كلم يف  الـ  حاجز 
120 كلم. من م�سافة ال�سباق الإجمالية البالغة 

زيادة ال�رسعة يف الثالثة

 26.5 مل�سافة  الأخرية  وقبل  الثالثة  املرحلة  �سهدت 
الفار�س  قيام  احلمراء،  بالأعالم  تر�سيمها  ومت  كلم، 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  خطة  تنفيذ  يف  املزروعي  �سيف 
بن حممد، ليزيد من �سرعة خيله، وينجح يف احلفاظ 
اأقرب مناف�سيه،  اأربع دقائق عن  على �سدارته بفارق 
يف  وبزيادة  �ساعات،   4:32:34 قدره  زمنًا  م�سجاًل 

معدل �سرعة بلغ 21.64 كلم يف ال�ساعة.
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�سيف املزروعي بطل العام للخيول ال�سغرية عند الو�سول اىل خط النهاية

املدرب ا�سماعيل محمد وهو يفح�س اخليل البطل بعد انتهاء ال�سباق

من ال�سباق

الفار�س  الثاين  املركز  اإىل  الثالث  املركز  من  وتقدم 
 4:36:42 قدره  زمنًا  م�سجاًل  الفار�سي،  �سامل  �سيف 
ال�ساعة،  21.14 كلم يف  �ساعات، ومبعدل �سرعة بلغ 
الثالث  املركز  اإىل  الثاين  املركز  من  تراجع  فيما 
 4:36:50 م�سجاًل  لوكيو،  اإليك�س  الإ�سباين  الفار�س 
يف ال�ساعة. كلم  �ساعات، ومبعدل �سرعة بلغ 21.13 
مكتوم  اآل  دملوك  بن  حمد  ال�سيخ  الفار�س  وا�ستطاع 
 4:41:05 م�سجاًل  الرابع،  املركز  على  املحافظة 
بلغ  الذي  �سرعته  معدل  على  وحمافظًا  �ساعات، 

20.80 كلم يف ال�ساعة.

اإ�سماعيل محمد: اخلطة احلكيمة

اأ�سهمت يف الفوز

اإ�سماعيل حممد، مدرب اخليل »دي�سكارادو« من  اأكد 
اأن متابعة �سمو ال�سيخ حمدان  اإم«،  اآر  اإ�سطبالت »اإم 
�سببًا  كانت  �سموه،  وتوجيهات  مكتوم،  اآل  حممد  بن 
القدرة  مونديال  يف  املزروعي  �سيف  اإجناز  يف  رئي�سًا 
للخيول ال�سغرية، حيث كان �سموه على ات�سال دائم 

به طوال ال�سباق، واأعطى توجيهاته باأن يزيد الفار�س 
من �سرعته يف املرحلة الثالثة ليزيد الفارق يف الزمن 
بينه وبني الثاين ليدخل املرحلة الرابعة والأخرية من 
اأ�سهمت يف  كانت خطة حكيمة  وبالفعل  دون �سغوط، 

حتقيق الفوز، اإ�سافة اإىل جاهزية اخليل.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  الإجناز  املدرب  واأهدى 
حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل  اهلل، 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  واإىل  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم 
حممد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، واأعرب عن �سعادته 
على  الثاين  للعام  كمدرب  يحققه  الذي  الفوز  بذلك 

التوايل.
املزروعي يهدي الإجناز

اإىل القيادة الر�سيدة

اإىل  الإجناز  املزروعي  �سيف  البطل  الفار�س  اأهدى 
من  تقدمه  مبا  وتقديرًا  عرفانًا  الر�سيدة،  القيادة 

خا�سة،  والفرو�سية  عامة  الإماراتية  للريا�سة  دعم 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اإىل  اأهداه  كما 
توجيهات  اأن  موؤكدًا  دبي،  اآل مكتوم، ويل عهد  را�سد 
�سموه التي تلقاها عن طريق مدربه اإ�سماعيل حممد، 
اإىل  وقادته  ال�سباق،  على  �سيطرته  يف  �سببًا  كانت 

العاملي. باللقب  التتويج 
الثانية  املرحلة  يف  خ�سو�سًا  ال�سباق،  �سعوبة  واأكد 
توجيهات  وكانت  والنحدارات،  املرتفعات  لكرثة 
»عندما  وقال:  املجموعة،  �سمن  نكون  اأن  املدرب 
�سرعتي،  زيادة  اإىل  ا�سطررت  املناف�سة  دخلت 
يف  قدته  اأنني  خ�سو�سًا  معي،  احل�سان  وجتاوب 
وتوقعت  باإيطاليا،  كلم   80 مل�سافة  التاأهيلي  ال�سباق 

اإكماله ال�سباق بكل قوة«.
كاأ�س  بعد  اأحققه  كبري  اإجناز  ثاين  »هذا  واأ�ساف: 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

للقدرة يف دبي«.
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الإيرلندية اإميي بطلة الفردي وفريق الإمارات يف املركز الثالث

�سيد�ت فرن�سا يتّوجن بكاأ�س »�أم �لإمار�ت« للقدرة

يف  الثالث  املركز  للقدرة  الإمارات  منتخب  حّقق 
اأقيم  الذي  ال�سيدات،  للقدرة  الإمارات«  »اأم  �سباق 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  كاأ�س  مع  تزامنًا 
زايد املفتوح مل�سافة 100 كلم يف اإيطاليا، ووقف �سوء 
الطالع حجر عرثة يف طريق فريق الإمارات لل�سيدات 
الفرن�سي  املنتخب  وتّوج  ال�سابق،  لقبه  على  للحفاظ 
وكان  و�سيفًا،  الإيـطايل  املنتخب  وحل  لل�سباق،  بطاًل 
جواد  خروج  الذهبية،  عن  منتخبنا  ابتعاد  وراء 
حمتلة  ال�سباق  اأنهت  التي  ال�سويدي،  عفراء  الفار�سة 
من  حرمها  اخليل  نب�س  ارتفاع  ولكن  الأول،  املركز 
الدخول للفح�س، وبالتايل، ا�ستبعدت نتيجة عفراء.

وتعر�س جواد الفار�سة اآية عبداهلل اإىل عرج، لتحت�سب 
التي  احلجـــــاج  �سذرة  الفــــار�سات  نتــــائج  ذلك  بعد 
حلت يف )املركز 15(، ونوف عبداهلل التي جاءت يف 
 ،)22( املركز  يف  اخلفاجي  وعلياء   ،)17( املركز 
بزمن اإجمايل قدره 16:25:20  �ساعة، ليـحتل بذلك 

منتخبنا املركز الثالث، ويح�سل على الربونزية.
تتويج الفريق الفرن�سي

على  وح�سوله  بطاًل  الفرن�سي  املنتخب  تتويج  وجاء 
ال�سباق،  اإكمال  يف  جناحه  بعد  الذهبية،  امليدالية 
واخلام�س  الثاين  املراكز  اخلم�س،  فار�ساته  واحتالل 
على  ع�سر  والرابع  ع�سر  والثالث  ع�سر  والثاين 

�ساعة،   13:39:27 وقدره  توقيت  اأقل  يف  التوايل، 
ال�سباق  الإيطايل  الفريق  اأفراد  من  ثالثة  اأكمل  فيما 
بنجاح يف املركز الثالث وال�ساد�س والثاين والع�سرين 
�ساعة. على التوايل، بزمن اإجمايل قدره 14:50:38 

مناف�سات الفردي

واأما على امل�ستوى الفردي للبطولة، فقد فازت باملركز 
على  ماكويلي،  لوي�س  اإميي  الإيرلندية  الفار�سة  الأول 
�سهوة »�سوليتوال دو �سومو« لإ�سطبالت )اإم.اآر.اإم(، 
م�سجلة زمنًا قدره 3:53:08 �ساعات، ومبعدل �سرعة 
املرحلة  بداية  وكانت  ال�ساعة،  يف  كلم   25.73 بلغ 
�سريعة  كلم،   38 وم�سافتها  الأبي�س،  املحور  الأوىل، 

من جميع الفار�سات الالتي بلغ عددهن 40 فار�سة.
موقع  اإيجاد  هدفهن  الفار�سات  جميع  كانت  حيث 
خ�سو�سًا  بينهن،  تقارب  هناك  وكان  للمناورة،  جيد 
ن�ساطها،  قمة  يف  واخليول  باردًا،  كان  الطق�س  اأن 
املرحلة  وت�سدرت  ا�ستعداداتهم،  كامل  والفر�سان يف 
اجلواد  �سهوة  على  ال�سويدي  خليفة  عفراء  الفار�سة 
ومتكنت  ال�سبا،  ند  لإ�سطبالت  بوت«  دي  »باك�سي 
�ساعة،   1:31:56 قدره  زمن  يف  امل�سافة  قطع  من 
وتبعتها  ال�ساعة،  يف  كلم   24.80 بلغ  �سرعة  ومبعدل 
الر�سا  حبيب  خالد  هند  الفار�سة  الثاين  املركز  يف 
)اإم.اآر.اإم(،  لإ�سطبالت  بن«  »ت�سونامي  �سهوة  على 
 1:33:18 قدره  زمن  يف  ال�سباق  م�سافة  وقطعت 
ال�ساعة،  يف  كلم   24.43 بلغ  �سرعة  ومبعدل  �ساعة، 
اإميي  الإيرلندية  الفار�سة  الثالث  املركز  يف  وجاءت 
ماكويلي على �سهوة »�سوليتوال دو �سومو« لإ�سطبالت 
)اإم.اآر.اإم(، ومتكنت من قطع امل�سافة يف زمن قدره 
24.40 كلم يف  بلغ  1:33:26 �ساعة، ومبعدل �سرعة 

ال�ساعة.
»ال�سفراء«،  كلم   33 مل�سافة  الثانية  املرحلة  ومتيزت 
ولكن  ال�سدارة،  على  واملطاردة  املناف�سة  بقوة 
ب�سدارتها،  تتم�سك  ال�سويدي  عفراء  الفار�سة 
�سرعة  ومبعدل  �ساعة،   2:55:12 قدره  زمنًا  م�سجلة 

املركز  اإىل  وتقدمت  ال�ساعة،  يف  كلم   24.31 بلغ 
قدره  زمنًا  م�سجلة  ماكويلي،  اإميي  الفار�سة  الثاين 
كلم   24.13 بلغ  �سرعة  ومبعدل  �ساعة،   2:56:31

هند  الفار�سة  الثالث  للمركز  وتراجعت  ال�ساعة،  يف 
بلغ  �سرعة  ومبعدل  �ساعة،   2:58:14 م�سجلة  الر�سا 

23.90 كلم يف ال�ساعة.

اإميي لوي�س بطلة الفردي

فردي  بطلة  لوي�س،  اإميي  الإيرلندية  الفار�سة  اأهدت 
ال�سيدات، الفوز اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، بعد اأن منحها الفر�سة 
ل�سباقات  الكربى  التظاهرة  هذه  يف  للم�ساركة 

اميي بطلة فردي ال�سيدات

القدرة، واأعربت عن �سعادتها بتحقيق اأول فوز لها يف 
�سباقات القدرة، بعد اأن احتلت املركز الثاين والثالث 
من قبل، وقالت اإنها تعمل حاليًا لدى اإ�سطبالت »اإم.

كان  الذي  اإ�سماعيل حممد  باملدرب  واأ�سادت  اآر.اإم«، 
يتابـعها يف جمــيع مراحل ال�سباق.

فار�سات المارات يك�سنب برونزية الفرق

مرا�سم تتويج الفائزين
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مهرجان اإيطاليا للقدرة 

�ملهريي يتّوج بلقب كاأ�س �ل�سباق �ملفتوح مل�سافة 100 كلم

تّوج الفار�س �سعيد حممد خليفة املهريي بطاًل لكاأ�س 
نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان 
اأقيم  والذي  كلم،   100 مل�سافة  املفتوحة  للقدرة 
مهرجان  �سمن  فريونا  ب�ساحية  �سيجورتا  بحديقة 
اإيطاليا للقدرة، برعاية مهرجان �سمو ال�سيخ من�سور 
العربية  اخليول  ل�سباقات  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن 
الأ�سيلة، �سمن فعاليات الن�سخة ال�سابعة للمهرجان، 

واأقيم ال�سباق باإ�سراف الحتاد الدويل للفرو�سية.
»زعامة«  اجلواد  �سهوة  على  املهريي  الفار�س  ومتكن 
املدرب  وباإ�سراف  اإم(،  اآر.  )اإم.  لإ�سطبالت 
زمن  يف  ال�سباق  م�سافة  قطع  من  حممد،  اإ�سماعيل 
 25،30 بلغ  3:57:07 �ساعات، ومبعدل �سرعة  قدره 

كلم يف ال�ساعة، لينال امليدالية الذهبية.
وحل يف املركز الثاين الفار�س البحريني ال�سيخ حممد 
دو  »كياليل  اجلواد  �سهوة  على  خليفة  اآل  مبارك  بن 

م�سجاًل  للقدرة،  البحريني  امللكي  للفريق  كيور«  ل 
كلم   25،13 بلغ  �سرعة  ومبعدل  �ساعات،   3:58:45

يف ال�ساعة لينال امليدالية الف�سية.
البحريني فهد هالل  الفار�س  الثالث  املركز  وجاء يف 
اإت�س  »دبليو  اجلواد  �سهوة  على  اخلاطري  حممد 
للقدرة،  البحريني  امللكي  للفريق  �سزام«  بيكو�س 
بلغ  �سرعة  ومبعدل  �ساعات،   4:01:33 م�سجاًل 

24،84 كلم يف ال�ساعة.

الفر�سان  من  وا�سعة  م�ساركة  ال�سباق  ا�ستقطب 
التكتيكية،  بالنطالقات  ومتيز  العامليني،  واخليول 
املختلفة،  املراحل  يف  الفر�سان  من  كثري  جانب  من 
�سروب  يعرفون  الذين  الإمارات  فر�سان  خ�سو�سًا 
الفر�سان  بع�س  اندفع  فيما  القدرة،  �سباقات  وخفايا 
اأرا�ٍس  ك�سب  اأجل  من  اجلو  عامل  م�ستغلني  بقوة، 

وتوقيت، ما خلق نوعًا من املناف�سة القوية.

تتويج الفائزين

خالل  التتويج  مرا�سم  جرت  ال�سباقات،  ختام  وعقب 
خلتام  املنظمة  اللجنة  اأقامته  الذي  الر�سمي  احلفل 
بفريوا،  �سيجورتا  بحديقة  للقدرة  اإيطاليا  مهرجان 
على  عرو�س  وتخللته  للدولة،  الوطني  بال�سالم  وبداأ 
اأبطال  لتكرمي  اأقيمت خ�سي�سًا  التي  املو�سيقى  اأنغام 

اإيطاليا م�سرحًا للبطولة. املهرجان، وكانت 
الدولة  �سفري  الري�سي  �سقر  الفائزين  بتتويج  وقام 
م�ساعد  العو�سي  عبدالرحيم  والدكتور  اإيطاليا،  لدى 
الري�س مدير عام  والدكتور عبداهلل  وزير اخلارجية، 
مدير  النعيمي  �سلطان  وعدنان  الوطني،  الأر�سيف 
اأبوظبي للفرو�سية، وعارف العواين الأمني  عام نادي 
املدير  �سوايا  ولرا  الريا�سي،  اأبوظبي  ملجل�س  العام 
اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان  التنفيذي 
�سباقات  لأكادمييات  الدويل  الحتاد  رئي�س  نهيان، 
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Frederique Constant is a family owned 

watch manufacturer based in Plan-

les-Ouates, Geneva, Switzerland. The 

company is involved in all stages of 

watch production, from initial design, 

to final assembly and quality control. 

Frederique Constant develops, 

manufactures, and assembles in-house 

calibers, 19 different versions since 

2004. Frederique Constant watches 

are defined by their high quality and 

differentiation and precision in design 

and manufacturing. Their perceived 

Frederique Constant

value, through quality of design, 

materials, and manufacture, is a key 

component of their success. Each 

watch is assembled by hand, with 

the latest equipment and extensive 

controls, to ensure maximum quality 

and durability. The company embraces 

innovation to offer creativity and 

exceptional value. Its 32,000 square 

foot facility in Geneva is ultra modern 

and offers the best environment for its 

passionate watchmakers. 

Frederique Constant 
Steel Horological Smartwatch

Frederique Constant is proudly 
introducing another Horological 
Smartwatch model for gentlemen in 
Baselworld 2015.
With a dial design completely 
« horological » and proposed with a 
silver finishing, the model is available 
with a refined polished stainless 
steel 42mm case.  An alligator strap 
finishes the models for an elegant 
style, with a folding clasp for a more 
sporty version.
Displaying central hours and minutes 
hands, the « smart » counter is 
positioned at 6 o’clock. The small red 
hand indicates you the date during 
the day and will point out the moon 
during your sleep, while the small 
steel hand shows you the percentage 
of your activity or sleep goals. One 
of the main asset that you have to 
remember is that the battery life of 
these models is 2+ years.
With the introduction of these new 
Horological Smartwatch models, the 
Swiss Watch Manufacturer Frederique 
Constant has definitively managed to 
preserve its design spirit in offering
a «real» Swiss watch, which has the
addition smart feature to be 
connected.
Powere d by MotionX®, the 
Frederique Constant Swiss 
Horological Smartwatches 
are capable of bi-directional 

communication with iPhone and 
Android apps. The Swiss Horological 
Smartwatch is the synthesis of high-
tech innovation and traditional Swiss 
watch craftsmanship; it is the link 
(no pun intended) between modern 
and classic, and the bridge between 
Silicon Valley and Switzerland. There 
is no digital screen on the Swiss 
Horological Smartwatch. Instead, 
the beautiful laser cut hands on the 
watch dial display information in 
analog form. The Swiss Horological 
Smartwatches retain their 
natural classic beauty and can deliver 
the benefits of the quantified self, 
all ithout ever having to recharge a 
battery. 
The Frederique Constant Swiss 
Horological Smartwatches will 
support the following functionalities: 
- Always-on time & date
- MotionX activity tracking 
- Sleeptracker® sleep monitoring
- Sleep cycle alarms
- Get-Active alerts
- Adaptive coaching
- 2+ years battery life
- MotionX cloud backup and restore

Frederique Constant Swiss 
Horological Smartwatches: 
The beautiful Swiss watch 

that you love to wear that is 
now smart and connected, 

powered by MotionX®

The MotionX patented sensor-
fusion engine tracks activity and 
sleep patterns with high accuracy. 
Activity and sleep information is 
presented in real-time on the Swiss 
Horological Smartwatch using 
beautiful traditional analog dials. 
The Frederique Constant Swiss 
Horological Smartwatch synchronizes 
automatically with applications on 
Apple and Android smartphones. On 
the iOS and Android apps, simple 
and easy-to-understand graphics 
highlight how much one has moved 
and slept during the day, week, or 
month. This data will assist users to 
better understanding themselves, 
and along with appropriate 
goal setting and intelligent 
coaching, will improve their well 
being. Better sleep and a more 
active lifestyle are widely recognized 
as simple, but effective, positive 
behavioral changes. The Frederique 
Constant Swiss Horological 
Smartwatch now combines the 
features and functionality of the 
MotionX technology platform with a 
luxury timepiece.



4243 42

Frederique Constant Worldtimer
When passion meets perfection 

Frederique Constant 2015 Manufacture 
Slimline Moonphase

Classics Manufacture  
Worldtimer Collection
Swiss watch Manufacturer Frederique 
Constant known for its classical and 
refined timepieces at sensible prices 
pushed the boundaries with its new 
Worldtimer Manufacture.  As the 
Worldtimer Manufacture continues to 
be one of Frederique Constant most 
successful collection, our passionate 
designers had the will to create a new 
version of this spectacular timepiece. 
After months of hard work we are 
delighted to present you the new 
Worldtimer Navy Blue.
This new watch is the perfect 
symbiosis between finest 
watchmaking technology and 
esthetic design.
Our designer created this elegant 
timepiece for gentlemen that 
travel a lot, who are looking for a 
sophisticated and refined timepiece 
delightfully comfortable on the wrist.
Not only, this watch will match 
perfectly with your suit but it will 
become the perfect and essential 
accessory of all your business trips.
This model is driven by the FC-718 
Manufacture automatic caliber , 

Women love the best and most 
refined things
The Slimline Manufacture combines 
feminine grace and elegance with 
the technological innovation that 
has always defined the Slimline 
Manufacture.
These new striking timepieces for 
ladies offer the same features and 
functionality than the Slimline 
Moonphase Manufacture for men. 
But what attracts the attention 
is the 38 mm diameter case with 
its magnificent and dazzling 60 
diamonds.
Small is beautiful
As any avid watch collector 
understands, choosing a watch 
is as much about your physical 
features as it is about the watch itself. 
For smaller wrists and hands, it is 
crucial to choose a watch that isn’t 
overpowering, ill fitting or poorly 
shaped. Although your wrists may 
make it difficult to choose a suitable 
watch, the new Slimline Moonphase 
Manufacture with its 38 mm diameter 
will fit perfectly.
The new model of the Slimline 
Moonphase Manufacture is driven 

with 26 jewels and a 42-hour power 
reserve, is completely developed in-
house at our manufacture in Plan-les-
Ouates in Geneva. The technological 
genius of this timepiece is that 
all functions are easily accessible 
through the crown, there are no extra 
push buttons sticking out on the 
sides of the case. 
Simple to use, the Worldtimer 
function can be used by selecting 
the desired city and placing it at the 
12’oclock position on the dial. 
Once the internal discs are 
synchronized, you will know what 
time it is in the biggest cities of the 
world. Furthermore, these discs also 
indicate if it’s the day, with the white 
disc or if it’s the night, with the blue 
disc. You can also read the date on 
the 6’oclock counter.
What makes this Worldtimer 
Manufacture stand out, is its elegant 
blue navy dial and its incredibly 
detailed anthracite grey world map in 
its center. The hour and minute hands 
are silver with a hint of a luminous 
white on it.
This model is presented with highly-
polished, three part stainless steel 

by the latest movement, entirely 
developed by Frederique Constant; 
the FC-703 Manufacture automatic 
caliber, with 26 jewels and a 42-hour 
power reserve.
Women love Manufacture 
Watches
Swiss watch manufacturer Frederique 
Constant presents the beautiful 
Slimline Moonphase Manufacture for 
ladies. After the enormous success 
of the gents’ model, women will love 
the 38 mm version. 
New Manufacture Caliber
Frederique Constant developed a 
completely new smaller manufacture 
caliber for this Slimline Moonphase 
collection. Since 2004, Frederique 
Constant is delivering timepieces 
with manufacture movements 
that are in-house developed, in-
house manufactured and in-house 
assembled. In 2015, Frederique 
Constant will introduce 3 more 
in-house handcrafted calibers in 
addition to the 15 that exist already.
Specification
The FC-703VD3SD4 is presented 
with a gleaming three-part stainless 
polished rose gold plated steel case.

case, convex sapphire crystal, a 
see-through case back and is water 
resistant to 50 meters beneath the 
sea.
This magnificent timepiece is finished 
with a unique blue alligator bracelet 
and is presented in a luxurious 
wooden gift box.

The automatic movement features 
hours, minutes, date and moonphase 
all adjustable through the single 
crown. The impressive domed silver 
dial is adorned with hand-applied 
nickel indexes and hands; and is 
protected by a convex sapphire 
crystal.
Watches are finished with an alligator 
strap (black or brown).
The dial itself with its silver colour 
and its eight hand applied diamonds 
(0.02ct) on the hour indexes is 
enchanting and delicate. 
These stylish watches have also a 
sapphire case back that permits 
to observe the performance of 
the FC-703 movement. In spite of 
its beautiful design the Slimline 
Moonphase manufacture is water 
resistant to three atmospheres.
Timeless but in the spirit of the time, 
the Slimline Moonphase Manufacture 
with it’s distinctive design, is a 
fashionable accessory that will be the 
important to your spectacular outfit.
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FREDERIQUE CONSTANT SUPPORTS
Global Gift Foundation EVA LONGORIA in CANNES

New Ladies Automatic “Heart Beat” 
The Frederique Constant contribution to do Good 

As part of Frederique Constant’s 

continued charitable activities, May 

14th, Frederique Constant was the 

main partner of the Global Gift Gala 

dinner in the Mouton Cadet Wine 

Bar in Cannes, raising money for a 

number of charity projects. 

Passion to do Good
Since 2004, we are engaged into 
supporting charity, with $50 from 
each watch sold in our Ladies 
Automatic Collection donated to 
various charities. These charities 
include those related to the heart, 
children and women. Frederique 
Constant’s slogan is “Live your 
passion”, and we do. Passion definitely 
shows through our craftsmanship, 
as well as our engagement towards 
charity causes. 
We are delighted to announce 
that once again in 2015, we will 
be joining forces with globally 
renowned actress and model, Ms Inès 
Sastre, and that together we will be 
fighting the scourge of heart disease, 
particularly in women and children, 
through our support to the “Hearts 
of Children” campaign of the World 
Heart Federation (WHF). Inès will 
once again be Frédérique Constant’s 
Female Charity Ambassador, a role 
she so graciously and effectively filled 
since 2013.
This will be the third consecutive 
year that Frédérique Constant will 
be honoured to support the WHF’s 
“Hearts of Children” campaign. This 
year, our support takes the form of a 
US $75,000 donation to the WHF, in 
addition to the design and creation of 
a new Ladies Automatic “World Heart 
Federation” collection of watches.

Celebrities and Philanthropists 

participated in the Global Gift 

Foundation Gala.

Direct donations and a charity 

auction raised funds that will be 

awarded in full to three charitable 

projects: the Earthquake in Nepal, 

The Eva Longoria Foundation and to 

Global Gift Foundation’s project « La 

Casa in Marbella ».

Alina Peralta, co-founder of Global 

Together with Ms Inès Sastre, 
we have developed a specific 
advertising visual displaying our 
Ladies Automatic timepieces and 
explaining our Charity engagement. 
We multiply the insertion of this 
Charity advertising visual in many 
international publications in order 
to raise people’s awareness towards 
Charity causes we defend. Aletta 
Stas, COO and co-founder of 
Frederique Constant said: “ Thanks 
to the dedicated work from our 
partner charities and to our brand’s 
engagement, we hope that all 
together we are able to improve the 
life of many people. By purchasing 
one of the latest models of our Ladies 
Automatic collection, you will not 
only feel the joy to have a beautiful 
timepiece on your wrist; you will also 
contribute and help people who 
need it the most, which will give an 
inestimable value to your watch.”
The beauty is in the details 
Elegant and sophisticated, in 
keeping with the spirit of the Ladies 
Automatic collection, all our four new 
models feature a Heart Beat opening 
at 12’oclock, which invites its owner 
to discover the mechanical nature of 
its watch. 
This aperture has made through the 
years, the Ladies Automatic an iconic 
model that is now embedded as a 
renowned Frederique Constant’s 

She encouraged the participants to 

donate and support the necessary 

financing for the opening of this 

multifunctional center, where several 

institutions will work together for 

therapy, education and social welfare 

of children in need.

signature.
Made from a delicately round and 
hand-polished case of 34mm, these 
new watches are available either in 
stainless steel or in a beautiful rose 
gold plated colour. Three of the most 
feminine models have 50 brilliant-cut 
diamonds set on their delicate bezel.

All models have a silver mother of 
pearl dial that hides great complexity, 
with its guilloche decoration, 8 
applied diamonds and Arabic 
indexes. The open-case back provides 
the possibility to see that the lady 
automatic timepiece beats to the 
rhythm of the FC-310 automatic 
winding movement, featuring 26 
jewels and offering a 38-hour power 
reserve. The Heart Beat, hours, 
minutes and seconds functions are all 
adjustable through the crown.
Available with either a shiny alligator 
strap or a delicate metal bracelet, it 
adds the final touch to a piece that 
embodies the innate refinement.

Gift Foundation, presented with 

emotions the tragic situation due 

to the both earthquakes in Nepal 

and announced that a part of the 

donations received during the dinner 

will be sent to the Nepal Earthquake 

project.

Maria Bravo, co-founder of Global 

Gift Foundation, explained the 

details of the project « La Casa in 

Marbella », which aims at helping 

the children affected by rare diseases 

and their families. The inauguration 

will take place in Marbella, Spain. 
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FREDERIQUE CONSTANT SUPPORTS
Global Gift Foundation EVA LONGORIA in CANNES
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14th, Frederique Constant was the 

main partner of the Global Gift Gala 

dinner in the Mouton Cadet Wine 

Bar in Cannes, raising money for a 

number of charity projects. 

Passion to do Good
Since 2004, we are engaged into 
supporting charity, with $50 from 
each watch sold in our Ladies 
Automatic Collection donated to 
various charities. These charities 
include those related to the heart, 
children and women. Frederique 
Constant’s slogan is “Live your 
passion”, and we do. Passion definitely 
shows through our craftsmanship, 
as well as our engagement towards 
charity causes. 
We are delighted to announce 
that once again in 2015, we will 
be joining forces with globally 
renowned actress and model, Ms Inès 
Sastre, and that together we will be 
fighting the scourge of heart disease, 
particularly in women and children, 
through our support to the “Hearts 
of Children” campaign of the World 
Heart Federation (WHF). Inès will 
once again be Frédérique Constant’s 
Female Charity Ambassador, a role 
she so graciously and effectively filled 
since 2013.
This will be the third consecutive 
year that Frédérique Constant will 
be honoured to support the WHF’s 
“Hearts of Children” campaign. This 
year, our support takes the form of a 
US $75,000 donation to the WHF, in 
addition to the design and creation of 
a new Ladies Automatic “World Heart 
Federation” collection of watches.
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participated in the Global Gift 

Foundation Gala.

Direct donations and a charity 

auction raised funds that will be 

awarded in full to three charitable 

projects: the Earthquake in Nepal, 

The Eva Longoria Foundation and to 

Global Gift Foundation’s project « La 

Casa in Marbella ».

Alina Peralta, co-founder of Global 

Together with Ms Inès Sastre, 
we have developed a specific 
advertising visual displaying our 
Ladies Automatic timepieces and 
explaining our Charity engagement. 
We multiply the insertion of this 
Charity advertising visual in many 
international publications in order 
to raise people’s awareness towards 
Charity causes we defend. Aletta 
Stas, COO and co-founder of 
Frederique Constant said: “ Thanks 
to the dedicated work from our 
partner charities and to our brand’s 
engagement, we hope that all 
together we are able to improve the 
life of many people. By purchasing 
one of the latest models of our Ladies 
Automatic collection, you will not 
only feel the joy to have a beautiful 
timepiece on your wrist; you will also 
contribute and help people who 
need it the most, which will give an 
inestimable value to your watch.”
The beauty is in the details 
Elegant and sophisticated, in 
keeping with the spirit of the Ladies 
Automatic collection, all our four new 
models feature a Heart Beat opening 
at 12’oclock, which invites its owner 
to discover the mechanical nature of 
its watch. 
This aperture has made through the 
years, the Ladies Automatic an iconic 
model that is now embedded as a 
renowned Frederique Constant’s 

She encouraged the participants to 

donate and support the necessary 

financing for the opening of this 

multifunctional center, where several 

institutions will work together for 

therapy, education and social welfare 

of children in need.
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Made from a delicately round and 
hand-polished case of 34mm, these 
new watches are available either in 
stainless steel or in a beautiful rose 
gold plated colour. Three of the most 
feminine models have 50 brilliant-cut 
diamonds set on their delicate bezel.

All models have a silver mother of 
pearl dial that hides great complexity, 
with its guilloche decoration, 8 
applied diamonds and Arabic 
indexes. The open-case back provides 
the possibility to see that the lady 
automatic timepiece beats to the 
rhythm of the FC-310 automatic 
winding movement, featuring 26 
jewels and offering a 38-hour power 
reserve. The Heart Beat, hours, 
minutes and seconds functions are all 
adjustable through the crown.
Available with either a shiny alligator 
strap or a delicate metal bracelet, it 
adds the final touch to a piece that 
embodies the innate refinement.

Gift Foundation, presented with 

emotions the tragic situation due 

to the both earthquakes in Nepal 

and announced that a part of the 

donations received during the dinner 

will be sent to the Nepal Earthquake 

project.

Maria Bravo, co-founder of Global 

Gift Foundation, explained the 

details of the project « La Casa in 

Marbella », which aims at helping 

the children affected by rare diseases 

and their families. The inauguration 

will take place in Marbella, Spain. 

Frederique Constant
Revives the Tradition 

When beauty and
know-how are one

Manufacture Pocket Watch
Swiss Watch Manufacturer Frederique 

Constant known for its classical and 

refined timepieces of exceptional 

quality pays a tribute to the historical 

and traditional Lépine watch with 

the launch in 2015 of a Manufacture 

Pocket Watch.

These timepieces with their 

appealing soberness have been 

for many years the masterpieces 

of precision and sophistication of 

Swiss watchmakers. Characterised 

by a winding-stem at 12 o’clock, the 

pocket watch is a rare example of 

the best in mechanical horology, 

combining craftsmanship with the 

most advanced of contemporary 

watchmaking technologies. 

The Frederique Constant Pocket 

watch is powered by the new 

in-house FC-700 calibre, a high-

performance movement, completely 

developed and manufactured in the 

Frederique Constant Ateliers at Plan-

les-Ouates. 

 This calibre is added to the 18 in-

Classic Manufacture Moonphase 
Since 2004, Frederique Constant 

creates its own precious mechanical 

timepieces, produced with the 

highest precision and perfection 

by professional watchmakers in our 

Manufacture in Plan-les-Ouates.

Each Frederique Constant watch 

is hand-assembled, checked and 

controlled for a long period of time 

by humans and high technology 

machines to ensure optimal quality.

In 2015, the Swiss watch 

manufacturer Frederique Constant is 

proud to introduce its 19th calibre, 

which is in-house developed, 

produced and assembled. With the 

new FC-715 calibre, our designer 

created a movement with a 

moonphase complication, which 

shows us on the outside a beautiful, 

classical and elegant timepiece and 

offers on the inside to every watch 

lover the delight of a highly technical 

refined precision-made mechanism.

Pure elegance is the time-telling 
components of this watch
Crafted in harmony with the finest 

watchmaking traditions, the Classic 

house movements already available.

Hand-wound with a power reserve of 

42-hours and 18 jewels, the sapphire 

case back of the pocket watch, 

enables the finesse and sophistication 

of the details of the movement to be 

observed, such as the perlage.

The movement is housed either in 

a stainless steel or rose gold plated 

watchcase of 45mm, which was 

designed and constructed to fit 

comfortably in the palm of a hand. 

The dial of the watch is in the classic 

Frederique Style with hand-applied 

roman numerals and black index 

marks. The highly detailed, eye-

catching silver dial of the pocket 

watch is finished with distinguished 

guilloche patterns.

Like every pocket watch, it has an 

officer-style-dust-cover case back 

that is hinged from the inside. With its 

smooth back, you have the possibility 

of engraving your timepiece, turning 

it into a keepsake.

Frederique Constant’s designers 

succeeded with their attention to fine 

Manufacture Moonphase comes in 

a very balanced 40,5mm case, with 

the choice of either stainless steel or 

rose gold plated finishing. Defined 

by its fine and elegant lines, the silver 

dial with the polished double or 

single baton-type hour-markers and 

its dauphine hands is a pure beauty. 

The disk of the moonphase features 

a night sky with the moon and stars 

that add to the watch an undeniably 

sophisticated touch. 

This timepiece houses the FC-

715 movement, entirely designed 

produced and assembled in the 

Frederique Constant workshops. 

This calibre enjoys a 42-hour power 

reserve and drives the moonphase, 

date, hours, minutes and seconds. All 

these functions are adjustable by a 

single crown making the timepiece in 

itself unique.

The sapphire case back makes it 

possible to observe the performance 

of the FC-715 movement at work. 

details in bringing modern flair to a 

classical and ageless timepiece. This 

pocket watch with its vintage style 

will undoubtedly become the most 

fashionable accessory. 

The pocket watch is delivered in a 

very elegant custom made wooden 

gift box.

Beautifully decorated with circular 

Côtes de Genève, blue screws and 

a gold–tone rotor; it makes it a real 

pleasure to open the officer-style 

hinged back.   

The watch is adorned with either a 

black or brown alligator-skin strap 

with a pin-buckle, and the Frederique 

Constant’s crest is engraved on it. 
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ال�سيدات  �سباقات  جلنة  رئي�س  »اإيفهرا«،  اخليول 
ل�سباقات  الدويل  الحتاد  يف  املتدربني  والفر�سان 

اخليول العربية »اإفهار«.
مدير  احلمادي  خالد  الفائزين  تتويج  يف  �سارك  كما 
ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  يف  الريا�سة  اإدارة 

�سمو  �سباقات  مدير  العامري  وم�سلم  والريا�سة، 
مدير  اأوروبا،  يف  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ 
ممثل  العودة  و�سلطان  و2،   1 اجلزيرة  اإ�سطبالت 
ال�سركة الوطنية لالأعالف والدقيق، واأحمد القبي�سي 

من جمل�س اأبوظبي الريا�سي.

جلنة  كبري  روبرت�سون  جون  التتويج،  مرا�سم  ح�سر 
ودييجو  للفرو�سية،  الدويل  الحتاد  يف  احلكام 
البيريو نائب رئي�س جلنة �سباقات القدرة يف الحتاد 

للفرو�سية. الإيطايل 

املدرب ا�سماعيل محمد يهنئ البطل �سعيد املهريي

تتويج الفائزين

Frederique Constant 
introduces its new Classics Delight Collection

Classics Delight
For ladies who prefer a smaller 

and more classical timepiece that 

coordinates well with all their jewelry, 

Frederique Constant presents the 

new Delight, a collection of very 

refined and feminine watches with its 

soft and smooth rounded lines. 

Since 2004, the Swiss watch 

manufacturer Frederique Constant 

supports charities predominately 

related to the heart and children, 

such as the International Children’s 

Heart Federation, the World Heart 

Federation or the Global Gift 

Foundation. Frederique Constant, 

thanks to its Delight collection, 

donates 50$ for each watch sold in 

the world to support these charitable 

foundations and their projects. The 

lady who acquires one of these new 

timepieces could only be delighted 

to know that on buying this watch 

she has contributed to the well being 

of other people.  More information 

available on

http://frederiqueconstant.com charity/

Six new charming watches
The appeal of the Lady Delight is due 

to its distinctive and oval shape case 

of 28mm, but also into the level of 

sophistication put in all details.

Both dial’s options are delicately 

decorated, one offers Roman 

numerals and classical guilloché 

decoration in the center, while 

the other dial offers hand-applied 

diamonds and Roman indexes with a 

refined heart’s guilloché decoration in 

the center.

With the new Delight, Frederique 

Constant created a refined timepiece 

with a powerful design. Similar to a 

woman each watch offers a different 

facet. 

Available in stainless steel or in two-

tone (stainless steel and rose gold 

plated), with a bezel set or not with 

sparkling diamonds, the new Delight 

watches look as casual and classical 

as elegant. 

These glamorous and ultra fine 

Delights are available on either a 

metal bracelet or on a fine leather 

strap (grey or blue); all slim and 

slender on the wrist. 

Irresistibly feminine, ideal ergonomic 

and curved soft line; all contribute to 

the captivating look of this watch. 

This new collection is based on 

the FC-200 quartz movement, 

which drives the hours and 

minutes functions and enjoys a 

42-month lifetime battery.

The new Frederique Constant Delight 

collection offers all the beauty and 

precision of the Frederique Constant 

timepieces to accompany a lady in all 

the moments of her life.
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اجلواد القطري “كالينو” يتوج بلقب جوهرة تاج زايد ال�سباق 

نهيان بن مبارك ي�سهد ختام مهرجان من�سور بن ز�يد للخيول �لعربية
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  �سهد 
العامة  الهيئة  وال�سباب وتنمية املجتمع رئي�س  الثقافة 
لرعاية ال�سباب والريا�سة، بح�سور ال�سيخ حممد بن 
حمدان  ال�سيخ  و�سقيقه  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور 
الن�سخة  اختتمت  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور  بن 
اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان  ال�سابعة 
تزامن  الذي  الأ�سيلة،  العربية  للخيول  العاملي  نهيان 
نادي  اخليول يف  ل�سباقات  املو�سم اجلديد  افتتاح  مع 

للفرو�سية. اأبوظبي 
مكتب  مدير  النيادي  �سعيد  حميد  احلفل  ح�سر 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
وعبداملح�سن  الرئا�سة،  �سوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س 
الدو�سري الأمني العام امل�ساعد للهيئة العامة لرعاية 
الإمارات  جمعية  مدير  عبداهلل  ع�سام  ال�سباب، 
مدير  الري�س  ود.عبداهلل  الأ�سيلة،  العربية  للخيول 
عام الأر�سيف الوطني، ومطر اليبهوين ممثل جمل�س 
اإدارة  مدير  النعيمي  ومبارك  الريا�سي،  ابوظبي 
�سلطان  وعدنان  لل�سياحة،  ابوظبي  هيئة  يف  الرتويج 
اإىل  اإ�سافة  للفرو�سية  ابوظبي  نادي  مدير  النعيمي 
بريا�سة  املهتمني  من  دولة   81 ميثلون  �سيف   600

الفرو�سية عامة و�سباقات اخليول العربية خا�سة من 
قارات  وفار�سات من جميع  وفر�سان  ومدربني  خرباء 

العامل.
“كالينو” يتوج باللقب الغايل

اآل   خليفة  بن  عبداهلل  لل�سيخ  “كالينو”  اجلواد  توج 
ميول،  دي  البان  الفرن�سي  املدرب  وباإ�سراف  ثاين 
لل�سوط  بطاًل  بيليو  اوليفية  املحنك  الفار�س  وبقيادة 
�سباق جوهرة  لقب  1600 مرت على  مل�سافة  الرئي�سي 
اجمايل  البالغ  نهيان  ال  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  تاج 

جوائزه املالية 1.2 مليون يورو.
“كاولينو” املفاجاأة  ن�سل  كالينو” املنحدر من  وحقق 
من  ومتكن  للفوز  املر�سحني  بني  من  يكن  مل  حيث 
جلني  “�سحابة”  الفر�س  عن   را�س  بفارق  التفوق 
داميني  البن  وبا�سراف  وترجانت،  دو  مارك 

حل  فيم  هاميل،  بابت�ست  جان  وبقيادة  وترجانت، 
ال  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  “ثاقف”  ثالثًا 
نهيان، وبا�سراف نا�سر �سمريي وبقيادة وين �سميث.  
دقيقة   1:47:39 يف  امل�سافة  قطع  من  البطل  ومتكن 

ليت�سلم اجلائزة الوىل البالغة 720 الف يورو.
ال�سوي�رسية ا�سرتيد بطلة الفار�سات

توجت الفار�سة الفار�سة ال�سوي�سرية ا�سرتيد ول�سلجر 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  العامل  بطولة  ختام  بلقب 
1600 مرت البالغ  “افهار”، مل�سافة  مبارك لل�سيدات 
قادت  حني  درهم  الف   200 املالية  جوائزه  اجمايل 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  المارات”  “جنم  اجلواد 
الدولة ، حفظه اهلل،  خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س 

ليمارتنيل. ايريك  وبا�سراف 

“جنم  وتفوقت الفار�سة املحرتفة على �سهوة اجلواد 
ل�سم  “حيزوم”  عن  طول   1،25 بفارق  المارات” 
نا�سر  وبا�سراف  نهيان،  ال  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ 
املركز  يف  جاء  فيما  �سميث،  ربيكا  وبقيادة  �سمريي 
رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  الحلان”  “ملحن  الثالث 
الفار�سة  وبقيادة  ليمارتنيل،  ايريك  با�سراف  الدولة 
قدره  زمنا  البطل  و�سجل  مارتن.  �ساندي  المريكية 

1:50:54 دقيقة.

ال�سرتايل بن توم�سون يتوج بلقب 

الفر�سان املتدربني

على  الفوز  توم�سون  بن  ال�سرتايل  الفار�س  خطف 
الرحماين  لفي�سل  ادور”  كيه  “ايه  اجلواد  �سهوة 
المارات  ام  موندال  لقب  املحريبي  احمد  وبا�سراف 

للفر�سان املتدربني مل�سافة 2200 مرت والبالغ اجمايل 
احرتافية  ب�سورة  درهم  الف   150 املالية  جوائزه 

واداء فوق العادة.
طول   1،25 بفارق  التفوق  من  ال�سباق  بطل  ومتكن 
عن “هنوف” ل�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد ال نهيان 
املغربي  الفار�س  وبقيادة  �سمريي،  نا�سر  وبا�سراف 
عمر لكجال )16 �سنة(، فيما جاء يف املركز الثالث 

نهيان،  ال  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  “مر�سال” ل�سمو 
و�سجل  دوت�سني،  براندون  الكندي  الفار�س  وبقيادة 

البطل  2:38:35 دقيقة.
“ ال�سايل “يحلق بكاأ�س ال�سهداء العربي

خليفة  خلالد   “ ال�سايل  اف  “ايه  اجلواد  وتوج 
الفار�س  وبقيادة  املهريي  وبا�سراف م�سبح  النابودة، 
للخيول  المارات  �سهداء  كا�س  بلقب  جارا   فرننادو 

ال�سوط  يف  اقيم  والذي  )املبتدئة(  ال�سيلة  العربية 
الول مل�سافة 1200 مرت البالغ اجمايل جوائزه املالية 

الف درهم.  80

خلالد  تواق”  اف  “ايه  الثاين  املركز  يف  وجاء 
دميا”  ا�س  اي  الثالث  املركز  يف  جاء  فيما  النابودة، 
البطل  و�سجل  القا�سمي،  ماجد  بن  عبداهلل  لل�سيخ 

دقيقة.  1:22:24

�سباق

محمد وحمدان بن من�سور يتّوجان الفائزين باملركز الأول يف ال�سوط الرئي�س.

نهيان بن مبارك �رشّف حفل اخلتام.



5253 52

“ال�سباب “ بطل كاأ�س مزرعة الوثبة

خليفة  احمد  ملحمد   “ “ال�سباب  اجلواد  وانتزع 
بيكل   وبقيادة جورج  العلوي  وبا�سراف هالل  اليو�سف 
لقب  ال�سوط الثاين على كا�س مزرعة الوثبة )ملالك 
جوائزه  اجمايل  البالغ  فقط(  اخلا�سة  ال�سطبالت 
العربية  للخيول  واملخ�س�س  درهم،  الف   70 املالية 

1200 مرت. ال�سيلة مل�سافة 
 “ “تي ام ايه �سي دي  وتفوق البطل بفارق  عنق عن 
اجماد”  الثالث  املركز  يف  جاء  فيما   ، عاي�س  ملحمد 

1:21:38 دقيقة. ل�سطبالت العودة، و�سجل البطل 
بلو تايجرز يحرز لقبب جائزة �سهداء 

المارات للخيول املهجنة

ماجد  ال�سيخ  “  ل�سمو  اآي  تايجرز  “بلو  ونال اجلواد 
املدرب  وبا�سراف  مكتوم،  ال  را�سد  بن  حممد  بن 
لقب  تايكلي  فردريك  وبقيادة  حرم�س،  بن  احمد 
على  اقيم  الذي  مرت   2200 مل�سافة  الثالث  ال�سوط 
جائزة �سهداء المارات البالغ اجمايل جوائزه املالية 
90 الف درهم واملخ�س�س للخيول املهجنة الأ�سيلة.

ل�سمو  فور�س”  “موتيوال  الثاين  املركز  يف  وجاء 
ال�سيخ ماجد بن حممد بن را�سد ال مكتوم، فيما جاء 
يف املركز الثالث “ونرت جرين” ل�سلطان علي، و�سجل 

2:24:51 دقيقة. البطل 
تتويج ابطال القدرة يف الن�سخة 

ال�سابعة للمهرجان

اآلنهيان  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  قام 
�سوايا  ولرا  وتنميةاملجتمع،  وال�سباب  وزيرالثقافة 
املدير التنفيذي للمهرجان بتتويج الفائزين ب�سباقات 
�سمو  مهرجان  من  ال�سابعة  الن�سخة  خالل  القدرة 
للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ 
العربية الأ�سيلة، حيث ت�سلم الفار�س الإماراتي �سيف 
للخيول  العامل  لبطولة  الذهبية  امليدالية  املزروعي 
ايطاليا  اأقيمت يف  التي  �سنوات،   7 �سن  ال�سغرية يف 

يف �سبتمرب املا�سي.
الذهبية  امليدالية  ايطاليا  فار�سات  ت�سلمت  كما 
لبطولة بطولة كاأ�س �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
�سذرا  الإماراتية  الفار�سة  ت�سلمت  فيما  لل�سيدات، 
عن  نيابة  الف�سية  امليدالية  عبداهلل  ونوف  احلجاج  

الفريق الإماراتي �ساحب املركز الثاين.

�سباق

اجلواد »كالينو« يعرب خط النهاية يف اأغلى �سباق عربي.
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م�سمار جبل علي يحتفل بانطالق مو�سمه الـ 24

»مر�وغ« ينتزع كاأ�س �ل�سوط �لرئي�س يف �سباق »�لرب�ساء«

�سباق

را�سد  بن  اأحمد  ال�سيخ  ل�سمو  )مراوغ(،  اجلواد  تّوج 
الفار�س كري�س هاي�س، وباإ�سراف  اآل مكتوم، وبقيادة 
الرئي�س  ال�سوط  بكاأ�س  �سلفرتنام،  دروبا  املدرب 
الفتتاحي  ال�سباق  يف  وذلك  )الرب�ساء(،  ل�سباق 
علي،  جبل  مب�سمار  انطلق  الذي  الأ�سفر،  للم�سمار 
الرابع  املو�سم  لبداية  احتفايل  مهرجان  و�سط 

للم�سمار. والع�سرين 
املو�سيقية  الفرقة  الفتتاحي  املهرجان  يف  و�ساركت 
التنورة  وفرقة  املقبايل،  خمي�س  وفرقة  احلربية 
والغناء،  للمو�سيقى  ال�سودانية  والفرقة  امل�سرية، 

وجمموعة )�سكاي دايف( للقفز باملظالت.
�سمو  مكتب  مدير  ال�سايغ  مريزا  ال�سباق  و�سهد 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم، واملهند�س �سريف 

احللواين، نائب املدير العام ملكتب �سمو ال�سيخ اأحمد 
بن را�سد اآل مكتوم، مدير م�سمار جبل علي، وعدنان 
وممثلو  �سموه،  مبكتب  التنفيذي  املدير  يا�سني، 
من  تاألف  الذي  ال�سباق،  لأ�سواط  الراعية  ال�سركات 
جمموع  وبلغ  الأ�سيلة،  املهجنة  للخيول  اأ�سواط  �ستة 
475 األف درهم، وحظي احلفل الأول  جوائزه املالية 
من  وكوكبة  �سادويل  ومزارع  اإ�سطبالت  من  بدعم 

ال�سركات الرائدة بالدولة.
وانتزع )مراوغ(، لقب ال�سوط الرئي�س، م�سجاًل زمنًا 
قدره )59:45( ثانية، وحل يف املركز الثاين اجلواد 
الرتفيهية،  لل�سباقات  الإمارات  لنقابة  روك،  كيلت 
املدرب  واإ�سراف  دوب�س،  باتريك  الفار�س  وبقيادة 
رفيق،  اجلواد  الثالث  املركز  وجاء يف  وات�سون،  دووج 

وبقيادة  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو 
املدرب  واإ�سراف  كونفرتينو،  بريانتونيو  الفار�س 

املهريي. م�سبح 
ال�سايغ،  مريزا  للفائزين  اجلائزة  بت�سليم  وقام 
عدنان  بح�سور  احللواين  �سريف  اجلائزة  وت�سلم 

يا�سني واملدرب دروبا �سلفرتنام، اإنابة عن �سموه.
لل�سباقات  الإمارات  لنقابة  »م�سباح«  اجلواد  وبات 
ريت�سارد  وبقيادة  وات�سون،  وباإ�سراف دوج  الرتفيهية، 
مولن، اأول بطل فائز يف انطالقة املو�سم، حني انتزع 
البالغ  مرتًا،   1950 مل�سافة  �سادويل  �سباق  لقب 
اإجمايل جوائزه املالية 85 األف درهم، وجاء يف املركز 
»اأوكرانيا«،  الثالث  املركز  ويف  اأكت«  »�سرتيت  الثاين 

ومتكن البطل من قطع امل�سافة يف 1:58:97 دقيقة.

وعبداهلل  ال�سايغ  مريزا  قام  ال�سوط  ختام  عقب 
الأن�ساري بتقدمي اجلوائز للفائزين.

را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »اأمان«،  اجلواد  وتّوج 
وباإ�سراف  املالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل 
لل�سوط  بطاًل  �سميث  وين  وبقيادة  �ساربي،  اأروين 
ال�سعفار  لقب  على  مرت   1600 مل�سافة  الثاين 
األف   80 املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ  لال�ستثمار، 
وحل  »هاي�سندا«،  الثاين  املركز  يف  وجاء  درهم، 
قطع  من  البطل  ومتكن  »اأو�ستاد«،  الثالث  املركز  يف 
1:39:66 دقيقة. عقب ختام ال�سوط قام  امل�سافة يف 
في�سل ال�سعفار بتقدمي اجلائزة اإىل �سامل ال�سبو�سي.

بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »متحدث«،  اجلواد  وتفّوق 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، وباإ�سراف 
ال�سوط  يف  اأو�سي  تاج  وبقيادة  الرايحي،  را�سد  علي 
لو�ساطة  الر�سا  1000 مرت، على لقب  الرابع مل�سافة 
األف   60 املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ  التاأمني، 
يف  وحل  »جويدر«،  الثاين  املركز  يف  وجاء  درهم، 
املركز الثالث »ماتدور دي تورو�س«، ومتكن البطل من 
قطع امل�سافة يف 59:83 ثانية. عقب ختام ال�سوط قام 
عبدالعزيز ح�سني الر�سا بتقدمي اجلوائز للفائزين.

وتّوج اجلواد »اأوكيمونو« ل�سمو ال�سيخ �سعيد بن حممد 

بن را�سد اآل مكتوم، وباإ�سراف دوج وات�سون، وبقيادة 
 1200 مل�سافة  اخلام�س  لل�سوط  بطاًل  دوب�س  باتريك 
مرت على لقب �سباق بنك دبي التجاري، البالغ اإجمايل 
جوائزه املالية 80 األف درهم، وجاء يف املركز الثاين 
ومتكن  »اإنيتيال«،  الثالث  املركز  يف  وحل  »م�ساك�س«، 
عقب  دقيقة.   1:11:89 يف  امل�سافة  قطع  من  البطل 
اجلوائز  بتقدمي  مكي  اأحمد  عامر  قام  ال�سوط  ختام 
للفائزين. وجنح اجلواد »ل ندم« مبنح ثنائية خليول 
وباإ�سراف  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو 

ومن  هاي�س،  كري�ستوفر  وبقيادة  �سلفرتنام،  درويا 
واخلتامي  ال�ساد�س  ال�سوط  يف  بجدارة  القمة  ت�سلق 
الهند�سية،  التل  �سباق  لقب  على  مرت   1400 مل�سافة 
وجاء  درهم،  األف   65 املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ 
يف املركز الثاين »قنا�س«، ويف املركز الثالث »فري�ست 
 1:25:79 امل�سافة يف  البطل من قطع  نايت«، ومتكن 
بتقدمي  الرمال  كامل  قام  ال�سوط  دقيقة. عقب ختام 
يا�سني  وعدنان  احللواين  �سريف  للفائزين  اجلوائز 

وواجدة اأحمد.

ال�سباق الأول مل�سمار جبل علي.

املدرب دووج وات�سون والفار�س باتريك دوب�س يت�سلمان اجلوائز.

عدنان يا�سني ودروبا �سلفرتنام مع اجلواد الفائز.
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�سباق

�سوء الطالع يالزم »فرو�ستد« جلودلفني يف كينالند

»�لفرعون �لأمريكي« يو��سل �لتاألق ويتّوج بلقب �لربيدرزكب

�سباق  بلقب  فارو«  »اأمريكان  الأمريكي  الفرعون  تّوج 
امليل جروب  وربع  امليل  مل�سافة  »بريدرزكب كال�سيك« 
الوليات  يف  كينالند  مب�سمار  اأقيم  والذي   ،»1«
الفوز  انتزاع  من  متكن  حيث  الأمريكية،  املتحدة 
املدرب  واإ�سراف  اأ�سبينوزا  فيكتور  الفار�س  بقيادة 
دقيقة   2.0.07 قدره  زمنًا  م�سجاًل  بافريت،  بوب 
»اأفينك�س«،  عن  الطول  ون�سف  اأطوال  �ستة  بفارق 
بقيادة الفار�س مايك �سميث، فيما حل »اأونر كود« يف 

املركز الثالث بقيادة خافيري كا�ستيالنو.
الفار�س  بقيادة  الرابع  املركز  يف  اآي�س«  »كني  وجاء 
م�ساركاته  اآخر  يف  الفوز  له  �سبق  وقد  اأورتيز.  ايراد 
بطل  اإيجلنز«  »جلني  وحل  الأمريكي،  الفرعون  على 
الثامن  املركز  يف  والإيرلندي  الإجنليزي  اجلينيز 
اإىل  اأخرى  اإ�سافة  الإجناز  هذا  ويعترب  والأخري. 
الأمريكي،  الثالثي  التاج  لقب  نال  حيث  اإجنازاته، 

حيث   ،1978 عام  منذ  الأوىل  للمرة  حتقق  ما  وهذا 
»ديربي  لقب  نال  عندما  »اأفريمد«،  عليه  ح�سل 

�ستيك�س«. و»بيلمونت  �ستيك�س«  »بيلمونت  كينتاكي«، 
والطموحات  الآمال  جلودلفني  »فرو�ستد«  يحقق  ومل 
متاأخرًا  جاء  حيث  كال�سيك«،  »بريدرزكب  �سباق  يف 
روزاريو،  جويل  الفار�س  بقيادة  ال�سابع،  املركز  يف 

واإ�سراف املدرب كريان ماكلوجلني.
»فاوند« بطلة »بريدرزكب تريف«

»بريدرزكب  ل�سباق  م�ستحقًا  فوزًا  »فاوند«  انتزعت 
والذي   ،»1« امليل جروب  ون�سف  امليل  مل�سافة  تريف« 
وتفوقت  اإ�سرتليني،  جنيه  مليون  جائزته  قيمة  تبلغ 
على »غولدن هورن« بطل الديربي الإجنليزي والآرك 
باإ�سراف  مور،  ريان  الفار�س  »فاوند«  وقاد  الفرن�سي، 
 2.32.06 قدره  زمنًا  م�سجاًل  اأوبرين،  اإيدن  املدرب 
دقيقة، بفارق ن�سف طول عن »غولدن هورن«، بقيادة 

املركز  يف  كينت«  بلو  »بيغ  جاء  فيما  ديتوري،  فرانكي 
الثالث بقيادة جو برافو.

»تيبني« يتّوج بلقب »بريدرزكب مايل«

مل�سافة  مايل«  »بريدرزكب  ل�سوط  بطاًل  »تيبني«  تّوج 
�سنوات،   3 عمر  للخيول   »1« جروب  مرت   1600

مارك  املدرب  باإ�سراف  ليبارو،  جولني  بقيادة  وذلك 
بفارق  دقيقة   1.36.69 قدره  زمنًا  م�سجاًل  كي�س، 
طولني وربع الطول عن »موند يالي�ستي« بقيادة دانيل 
الثالث  املركز  يف  اآر�س«  »غراند  جاء  فيما  تودهوب، 

الفار�س �سايز. بقيادة 
»رن هابي« جنم ال�رسعة

مل�سافة  �سربينت  بريدرزكب  لقب  هابي«  »رن  نال 
بقيادة  الرملي  امل�سمار  على   »1 »جروب  1200 مرت 

 1.08.58 قدره  زمنًا  برادو، م�سجاًل  اإدجار  الفار�س 

زون«  »برافت  عن  الطول  اأرباع  ثالثة  بفارق  دقيقة 
يف  تيل«  »فيفورايت  جاء  فيما  بدروزا،  مارتن  بقيادة 
فوز  وجاء  كا�ستيالنو.  خافيري  بقيادة  الثالث  املركز 
املر�سح  كان  حيث  التوقعات،  ح�سب  على  هابي«  »رن 

الأول للفوز.
»�سن بريد« تفوز بال�سوط الأول

خطفت »�سن بريد« لقب بريدرزكب جوفينايل فيلليز 
مل�سافة امليل جروب »1« للمهرات بعمر �سنتني، وذلك 
قدره  زمنًا  م�سجلة  �سميث،  مايك  الفار�س  بقيادة 
بفارق خم�سة اأطوال وثالثة اأرباع  1.42.73 دقيقة، 
الطول عن »را�سيلز فالنتينا« بقيادة جون فالذكويز، 
فيما جاءت »دوثراكي كوين« يف املركز الثالث بقيادة 

كوري لنيربي.
»�ستيفاين كينت« تتاألق

يف �سوط املهرات

�سباق  يف  غاليًا  فوزًا  كينت«  »�ستيفاين  انتزعت 

 »1« جروب  ثريف«  مري  اآند  فيللي  »بريدرزكب 

متفوقة  �سنوات،   3 عمر  للمهرات  واملخ�س�س 

اجلينيز  بطلة  »ليجاتي�سيمو«  الأوىل  املر�سحة  على 

الفار�س  الفوز بقيادة  الإجنليزي، ومتكنت من حتقيق 

دقيقة   1.56.22 قدره  زمنًا  م�سجلة  اأورتيز،  اإيراد 

بفارق طول وربع الطول عن »ليجاتي�سيمو« بقيادة ريان 

مور، فيما جاءت »كوينز جويل« يف املركز الثالث بقيادة 

بلقب  �ساترداي«  »مونغوليان  وظفر  جيون.  ماك�سيم 

»بريدرزكب تريف �سربينت« مل�سافة 1100 مرت جروب 

»1« بقيادة الفار�س فلورنت جريو، م�سجاًل زمنًا قدره 

�سبمان«،  »ليدي  عن  رقبة  بفارق  دقيقة،   1.03.19

بقيادة اإيراد اأورتيز، فيما حل »جرين ما�سك« لعبداهلل 

�سعيد املداح يف املركز الثالث بقيادة جويل روزاريو.

�سباق الربيدرزكب يجتذب اأف�سل اخليول.

»الفرعون الأمريكي« اأكد جدارته بالفوز باأغلى �سباقات املو�سم.
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»اجتاه« ينتزع لقب ال�سوط الرئي�س

خيول حمد�ن بن ر��سد ت�سجل ثالثية يف �سباق ميد�ن �لأول

خطفت خيول �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
ال�سباق  نائب حاكم دبي وزير املالية، الأ�سواء خالل 
اأ�سواط   6 من  تاألف  الذي  ميدان،  مل�سمار  الأول 
القيمة  وبلغت  الأ�سيلة،  املهجنة  للخيول  خ�س�ست 
الإجمالية جلوائزها 855 األف درهم، برعاية طريان 
الرئي�س  وال�سريك  العاملي  دبي  كاأ�س  راعي  الإمارات 

مليدان.
وتوج اجلواد »اجتاه« ل�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 
مكتوم بلقب ال�سوط الرابع والرئي�سي �سباق »اإمرييت�س 
 –  84( ت�سنيف  الأ�سيلة  املهجنة  للخيول   »380 ايه 
99( مل�سافة 2000 مرت تكافوؤ، ومتكن اجلواد الفائز 

من  هيت�سكوت  �سام  وبقيادة  وات�سون  دووج  باإ�سراف 
متفوقًا  دقيقة،   2:11:44 قدره  بزمن  امل�سافة  قطع 
ال�سيخ  ل�سمو  فايرت«  »�سب�سال  عن  طول   1.5 بفارق 
باإ�سراف  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  من�سور 
يف  وحل  روزالي�س،  جي�سو�س  وبقيادة  املهريي  م�سبح 
بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »تور�ساليرت«  الثالث  املركز 

حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي.
»جري بارد« اأول فوز مبيدان

بات اجلواد »جري بارد« ل�سمو ال�سيخ ماجد بن حممد 
وبقيادة  الرايحي  علي  باإ�سراف  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
ميدان،  مب�سمار  الفوز  ي�سجل  جواد  اأول  اأو�سي،  تاج 

عندما جنح يف حتقيق الفوز يف م�ستهل احلفل �سباق 
املهجنة  اخليول  من  للمبتدئة  العربية«  »املغامرات 
وقطع  مرت.   1400 مل�سافة  �سنتني  عمر  الأ�سيلة 
بفارق  متفوقًا  دقيقة   1:27:86 قدره  بزمن  امل�سافة 
4.8 اأطوال عن »�سكاي جوكي« ل�سمو ال�سيخ ماجد بن 

�سيمار  �ساتي�س  باإ�سراف  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
وبقيادة ريت�سارد مولني، وحل يف املركز الثالث »ليك 

هوك« لرا�سد الرايحي.
»اإجرام« يك�سب الثالث

�سمو  خيول  انت�سارات  اأول  »اإجرام«  اجلواد  افتتح 
خطف  عندما  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ 

الثالث �سباق »�سكاي كارجو« املخ�س�س  ال�سوط  لقب 
فوق  وما  �سنوات   3 عمر  الأ�سيلة  املهجنة  للخيول 

89- ( مل�سافة 1200 مرت تكافوؤ. ت�سنيف ) 74 
وبقيادة  املهريي  م�سبح  باإ�سراف  »اإجرام«  وجنح 
بزمن  امل�سافة  قاطعًا  الفوز  حتقيق  من  اونيل  دين 
قدره 1:15:31 دقيقة، ومتفوقًا بفارق 1.5 طول عن 
»ليف بارترن« ل�سمو ال�سيخ ماجد بن حممد بن را�سد 
باتريك  وبقيادة  وات�سون  دووج  باإ�سراف  مكتوم،  اآل 
ال�سيخ  ل�سمو  �سيتي«  »جلوبال  املركز  يف  وحل  دوب�س، 

مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم.
»نرث« يكمل الثالثية

اأكمل اجلواد »نرث« الثالثية خليول �سمو ال�سيخ حمدان 
اخلام�س  ال�سوط  اكت�سح  عندما  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
املهجنة  للخيول  واردز«  �سكاي  اإمريت�س  »�سباق 
الأ�سيلة مل�سافة 1600 مرت تكافوؤ. ومنح اجلواد »نرث« 
اأ�سبوع،  خالل  الثانية  الثنائية  وات�سون  دووج  مدربه 
قاطعًا  برباعة  هيت�سكوت  �سام  الفار�س  قاده  عندما 
بفارق  متفوقًا  دقيقة،   1:42:26 قدره  بزمن  امل�سافة 
حمد  للحارث  رايز«  »تايد�س  عن  اأطوال   7 من  اأكرث 
اأحمد بن حرم�س وبقيادة فريدريك  البادي باإ�سراف 

ل�سمو  روم«  »كورت  الثالث  املركز  يف  وجاء  تايكيلي، 
ومنح  مكتوم.  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ 
حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  ل�سمو  اكت«  »�سرتيت  اجلواد 
والفار�س  الرايحي  علي  املدرب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
خطف  عندما  احلفل،  ختام  يف  ثنائية  او�سي  تاج 
ايرلين«  »امرييت�س  �سباق  ال�ساد�س  ال�سوط  لقب 
�سنوات   3 عمر  الأ�سيلة  املهجنة  للخيول  املخ�س�س 

مرت   1600 مل�سافة   )89  –  74( ت�سنيف  فوق  وما 
دقيقة،   1:41:88 قدره  بزمن  امل�سافة  وقطع  تكافوؤ، 
ال�سيخ  ل�سمو  هيد«  »بيت�س  عن  عنق  بفارق  متفوقًا 
علي  باإ�سراف  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  �سعيد 
املركز  يف  وجاء  املزروعي،  �سعيد  وبقيادة  الرايحي 
بن  حممد  بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  »حمرتم«  الثالث 

را�سد اآل مكتوم.

تتويج الفائزين.

»اجتاه« تّوج بلقب ال�سوط الرئي�س يف �سباق ميدان الأول.
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�سباق

مهرجان من�سور بن زايد العاملي للخيول

»مربوكة« حتّلق بلقب �جلولة 13 لكاأ�س ز�يد يف تولوز

 حّلقت املهرة »مربوكة«، ل�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
�سوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل 
وبقيادة  فور�سي،  توما�س  املدرب  وباإ�سراف  الرئا�سة، 
للجولة  بطلة  جارنييه،  تريي  املخ�سرم  الفار�س 
اهلل  باإذن  له  املغفور  كاأ�س  �سباق  من  ع�سرة  الثالثة 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، للفئة الأوىل مل�سافة 
األف   45 املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ  مرت،   1600

يورو، والذي اأقيم �سمن مهرجان حتدي الربيدرزكب 
تولوز  مب�سمار  الأ�سيلة  العربية  للخيول  الفرن�سي 
الفرن�سي، واأقيم ال�سباق حتت مظلة الن�سخة ال�سابعة 
من مهرجان من�سور بن زايد العاملي للخيول العربية 
حمبي  من  كبري  جماهريي  بح�سور  وحظي  الأ�سيلة، 

الفرو�سية. وع�ساق  ال�سباقات 
�سنوات   3 العمر  من  البالغة  »مربوكة«،  ومتكنت 

»�سمايل«،  والفر�س  »مهاب«  ن�سل  من  واملنحدرة 
للخيالة  »ورود«  عن  راأ�س  بفارق  الفوز  انتزاع  من 
ال�سلطانية -عمان، وباإ�سراف �سارل جورين، وبقيادة 
»�سقراء«،  املهرة  ثالثة  جاءت  فيما  موري�سون،  ديفيد 
وباإ�سراف  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو 

توما�س فور�سي، وبقيادة جوليان اأوج.
�سن  يف  املهرات  بني  الكبرية  بالإثارة  ال�سباق  ومتيز 
 200( الأخري  الفورلنج  وحب�س  �سنوات،  ثالث 
مع  »مربوكة«  دخلت  اأن  بعد  اجلمهور،  اأنفا�س  مرت( 
�سر�سة على ك�سر عظم،  »ورود« يف مناف�سة  و�سيفتها 
من  جارنييه  تريي  القدير  الفار�س  يتمكن  اأن  قبل 
خطف اللقب برباعة. ومتكنت »مربوكة«، التي حققت 
ال�سباق  م�سافة  قطع  من  التوايل،  على  الثاين  فوزها 
اأن  بالذكر  اجلدير  دقيقة،   1:47:66 قدره  زمن  يف 

ل�سمو  العائدة  الوثبة  مزرعة  اإنتاج  من  هي  »مربوكة« 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان.

تريي جارنييه ي�سيد باأداء »مربوكة«

جارنييه  تريي  الفرن�سي  الفار�س  اأ�ساد  جانبه،  من 
)49 عامًا( باأداء »مربوكة«، وقال اإنه كان واثقًا من 
الأوىل  الفئة  �سباق  يف  للفوز  قادها  اأن  بعد  قدراتها، 
لها،  م�ساركة  اآخر  يف  الفرن�سي  كلود  �سانت  مب�سمار 
وقال اإنها �سهلة القيادة، ولديها قوة انق�سا�س كبرية 
عري�س،  م�ستقبل  ولديها  اخللفية،  ال�سفوف  من 
تبلغ  حيث  ال�سن،  يف  �سغرية  لتزال  اأنها  خ�سو�سًا 
من العمر ثالث �سنوات فقط. وياأتي تنظيم املهرجان 
نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات 
الحتاد  رئي�سة  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  و�سمو 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي 

والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية 
الذي يت�سمن كاأ�س زايد، وبطولة العامل ل�سمو ال�سيخة 
الإمارات«  »اأم  وبطولة  لل�سيدات،  مبارك  بنت  فاطمة 

�ستد،  الوثبة  مزرعة  وكاأ�س  املتدربني،  للفر�سان 
هوليوود  الإمارات«  لـ»اأم  التقديرية  داريل  وجوائز 
)وار�سو  ال�سباق  خليول  العاملي  واملوؤمتر   ،2015

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

فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وكاأ�س  للقدرة،  نهيان  اآل  زايد 
بنت مبارك لفرق ال�سيدات للقدرة.

عدنان النعيمي يتّوج الفائزين.

»مربوكة« جتتاز خط النهاية.
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�سباق

على م�سمار لو�س اأمليتو�س بكاليفورنيا

»باديز د�ي« يقتن�س لقب �جلوهرة �لثالثية لكاأ�س ز�يد

تّوج اجلواد »باديز داي« لكوارتر مونران�سو، باإ�سراف 
الفار�سة كاتي بار�سيل،  املدرب �سكوت باول، وبقيادة 
بطاًل للجوهرة الثالثية »الزمرد الأخ�سر«، على كاأ�س 
للفئة  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور 
�سنوات،  اأربع  عمر  الأ�سيلة  العربية  للخيول  الثانية 
الثالثة  اجلولة  يف  الثاين  املركز  احتالله  من  بالرغم 
اأمليتو�س  لو�س  م�سمار  على  اأقيمت  التي  اخلتامية، 
الأمريكية،  كاليفورنيا  بولية  اأجنلو�س  لو�س  مبدينة 
من  الأخرية  قبل  ع�سرة  الثانية  اجلولة  تعد  والتي 
للخيول  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  �سباق 
»�سوبيج  اجلواد  بلقبها  فاز  والتي  الأ�سيلة،  العربية 
واإ�سراف  باور،  كي  ملارك  ملكيته  العائدة  برت«،  اإذ 
باز.  روبرت  الفار�س  وبقيادة  هيلن،  �سيلي  املدربة 
 1600« امليل  بلغت م�سافته  الذي  ال�سباق  و�سارك يف 
 47800 املالية  اإجمايل جوائزه  وبلغ  10 خيول،  م«، 
دولر، وحل ثالثًا اجلواد »اآر بي ريت�س« العائدة ملكيته 

جا�سيمان،  مي�سيل  املدرب  باإ�سراف  فورد،  جلاريت 
وقيادة الفار�س اإيريك ميكنيل، وجاء يف املركز الرابع 
اجلواد »�ساند فيكتور«، والعائدة ملكيته جليلي�س بيتي 

وفكتور اإيه، وقيادة الفار�س بيدرو فلورن�س.
بطل اجلوهرة الثالثية

وجاء فوز اجلواد »باديز داي« بلقب اجلوهرة الثالثية 
من كاأ�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
بعد اأن ارتفع ر�سيده اإىل 22 نقطة، حيث كان ر�سيده 
نقاط   7 اإليها  اأ�ساف  نقطة،   15 ال�سباق  هذا  قبل 
اخلتامية،  اجلولة  يف  الثاين  املركز  على  حل�سوله 
وقدرها  املقررة،  املالية  اجلائزة  على  بذلك  ليح�سل 
لي�سمن م�ساركته يف اجلولة  للبطل،  األف دولر   150

ال�سابعة  اجلولة  ختام  يف  زايد  لكاأ�س  اخلتامية 
نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان 
العاملي للخيول العربية، كما �سي�سارك اجلواد »�سوبيج 
بطل  ب�سفته  باأبوظبي،  اخلتامية  اجلولة  يف  برت«  اإذ 

اجلولة الثانية ع�سرة يف �سل�سلة �سباقات كاأ�س املغفور 
الن�سخة  فعاليات  �سمن  �سلطان،  بن  زايد  ال�سيخ  له 
اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان  ال�سابعة 

العربية. العاملي للخيول  نهيان 
»�سوبيج« ينتزع فوزًا غاليًا

نهايته،  اإىل  بدايته  من  قوية  مناف�سة  ال�سباق  �سهد 
وكان اجلواد »باديز داي« يحتل ال�سدارة من البداية 
حتى اآخر 200 مرت، وقبل خط النهاية تزداد الإثارة 
بزيادة اجلواد »�سوبيج اإذ برت« من �سرعته، لينجح يف 
تخطي اجلواد »باديز داي«، ويوا�سل تقدمه ليتخطى 
 1،49،25 وبزمن  طول،  ن�سف  بفارق  النهاية  خط 
ويكتفي اجلواد  للجولة اخلتامية،  ليتوج بطاًل  دقيقة، 
بطاًل  تتويجه  وي�سمن  الثاين،  باملركز  داي«  »باديز 
األف   150 جائزة  على  ويح�سل  الثالثية،  للجوهرة 
اجلولة  بلقب  الفوز  له  �سبق  اأن  بعد  خ�سو�سًا  دولر، 
الثانية يف �سان فران�سي�سكو، والثاين يف اجلولة الأوىل 

بهيو�سنت.
تتويج البطل

قن�سل  ال�سبو�سي،  عبداهلل  قام  ال�سباق  ختام  وعقب 
الإمارات يف لو�س اأجنلو�س، ترافقه لرا �سوايا املدير 
زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان  التنفيذي 
رئي�سة  اخليل  �سباقات  اأكادميية  رئي�سة  نهيان  اآل 

ال�سباقات الن�سائية بالحتاد الدويل ل�سباقات اخليول 
ال�سرقي ممثل �سركة  �سرور  وال�سيخ حمدان  العربية، 
اجلواد  ملالك  اجلائزة  بت�سليم  لال�ستثمار،  اأبوظبي 

»�سوبيج اإذ برت«، كما مت تكرمي املدرب والفار�س.
املالك فخور بالفوز

اأعرب مارك كي باور، مالك اجلواد »�سوبيج اإذ برت«، 

واأكد  بالفوز،  �سعادته  عن  اخلتامية،  باجلولة  الفائز 
اأن م�ساركة خيله يف اجلولة اخلتامية باأبوظبي، ميثل 
اأكد  ال�سباق،  وعن  واإعزاز.  فخر  م�سدر  له  بالن�سبة 
وخطة  خيله  جاهزية  ولكن  ومثريًا،  قويًا  كان  اأنه 

مدربه وكفاءة فار�سه مكنته من الفوز.

تتويج اجلواد الفائز.

»باديز دي« بطل اجلولة الثانية جلوهرة التاج.
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�سباق

باين اأول فار�سة تفوز باللقب منذ 1861

“برن�س �أوف بنز�ن�س” يتوج بكاأ�س طري�ن �لإمار�ت ملبورن 2015

كاأ�س  �سباق  بلقب  بنزان�س”  اأوف  “برن�س  املهر  فاز 
من  الرغم  على   2015 ملبورن  الإمارات  طريان 
اأ�سبحت  فيما  املر�سحني  دائرة  �سمن  يكن  مل  اأنه 
الإطالق  على  فار�سة  اأول  باين  مي�سيل  الأ�سرتالية 
تفوز بهذا ال�سباق املرموق الذي تبلغ جائزته النقدية 

6.2 ماليني دولر اأ�سرتايل.

مينح  اأن  بنزان�س”  اأوف  “برن�س  املهر  وا�ستطاع 
قيمة  تبغ  الذي  ال�سباق  لقب  باين  مي�سيل  الفار�سة 
اأغلى �سباق  6.2 مليون دولر هو ثاين  جائزته املالية 
بلده،  يف  الأمة”  “يوقف  الذي  وال�سباق  العامل،  يف 
ملبورن  كاأ�س  من  العام  هذا  دورة  لكن  اأ�سرتاليا. 
العام  يف  تاأ�سي�سه  منذ  مرة  فالأول  كغريها،  تكن  مل 
اأن  لتثبت  الكربى،  باجلائزة  امراأة  فازت   ،1861

املواقع الأوىل يف الفرو�سية لي�ست حكرًا على الرجال.
عامًا،   30 العمر  من  تلغ  التي  باين  مي�سيل  واثارت 
يف  الأغلى  للكاأ�س  بحملها  كبرية  �سجة  حتدث  ان 
الكاأ�س  اإىل  الفار�سة  يكن طريق هذه  لكن مل  البالد. 
�سهلة اأو ق�سريًا. فاأكدت بني بعد فوزها على �سرورة 
اإعطاء الن�ساء الفار�سات مزيدًا من الفر�س، وا�سفة 

لأن  الذكور،  عليها  ي�سيطر  ريا�سة  باأنها  الفرو�سية 
بالقوة  تتمتعن  ل  )الن�ساء(  اأن  يعتقدون  “النا�س 

الكافية”، على حد قولها.
 ، فقط  بالقوة  تتعلق  ل  الفرو�سية  اأن  بني  واأ�سافت 
اإيقاع  �سبط  مثل  اأخرى  �سرورية  مهارات  فهناك 
وال�سرب  جديدة،  اأمور  جتربة  اإىل  ودفعه  احل�سان، 
هذا  يف  ت�سارك  امراأة  رابع  هي  بني  اأن  ويذكر  عليه. 

155 �سنة. ال�سباق منذ تاأ�سي�سه قبل 
ي�سارك  اإذ  الفرو�سية،  مع  طويلة  خربة  بني  ولعائلة 
اأخوها  اأما  الأ�سرتالية.  ال�سباقات  يف  منهم  ثمانية 
يعمل  داون،  متالزمة  من  يعاين  الذي  �ستيفن، 
اأن  بني  وتقول  ال�سباقات.  يف  ال�سخ�سي  كمعاونها 
بنف�سه  والعتناء  املهام  جميع  فعل  على  قادر  اأخوها 
من  لغريه  مثاًل  اإياه  معتربة  لوحده،  يكون  عندما 
قدراتهم  ليدركوا  املتالزمة  بهذه  امل�سابني  املر�سى 

الكامنة يف احلياة اليومية.
�سخ�سيات  من  التهاين  من  جمموعة  بني  وتلقت 
اأ�سرتالية بارزة عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، مثل 
رئي�س الوزراء الأ�سرتايل مالكوم ترنبول، الذي غّرد: 

لأمري بينزان�س والفار�سة العظيمة مي�سيل  رائع  “فوز 
بني اأول فار�سة تفوز بـ كاأ�س ملبورن«.

طريان الإمارات راعي ر�سمي لل�سباق

قام باري براون نائب رئي�س طريان الإمارات ملنطقة 
اإىل  ملبورن  الإمارات  طريان  كاأ�س  بتقدمي  اأ�سرتاليا 
بنزان�س”  اأوف  “برن�س  املهر  وفار�سة  ومدرب  مالك 

البالغ �ست �سنوات.
طريان  كاأ�س  كرنفال  يتفوق  اأخرى  مرة  براون  وقال 
م�سهود  بفوز  التوقعات  جميع  على  ملبورن  الإمارات 
ال�سباق  برعاية  فخورون  نحن  تاريخية..  و�سابقة 
هذا  �سباق  �سجل  حيث  التوايل  على  الـ12  لل�سنة 
كاأ�س  �سباق  ويعد  تن�سى.  ل  م�سهودة  نهاية  العام 
العامل  يف  �سباق  اأغنى  ملبورن  الإمارات  طريان 
النقدية  جوائزه  جمموع  يبلغ  حيث  لـ”الهانديكاب” 
 3 م�سافته  وتبلغ   .. اأ�سرتايل  دولر  ماليني   6.2

ع�سرة  التا�سعة  ال�سنة  هي  ..وهذه  مرت  و200  اآلف 
لل�سباقات  الإمارات مع نادي فكتوريا  ل�سراكة طريان 
وال�سنة الثانية ع�سرة ل�سراكة الناقلة مع كاأ�س طريان 

الإمارات ملبورن.

الأ�سرتالية مي�سيل باين اأول امراأة تفوز بكاأ�س ملبورن.
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جمال اخليل

بطولة اجلديدة جلمال اخليل باملغرب

خيول �لإمار�ت تخطف �لأ�سو�ء وتتو�سح بالذهب و�لف�سة

ويل  النعيمي،  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
يف  الأ�سواء  الإمارات  خيول  خطفت  عجمان،  عهد 
الدولية  اجلديدة  بطولة  مناف�سات  فعاليات  ختام 
اأقيمت  والتي  الأ�سيلة،  العربية  اخليل  جلمال   2015

خيول  نالت  املغربية،  اململكة  يف  اجلديدة  مبدينة 
وثالث  ذهبية،  ميداليات  خم�س  الإماراتية  املرابط 
امل�سنفة  البطولة  مناف�سات  خالل  ف�سية،  ميداليات 

بـ )A( ح�سب اأنظمة وقوانني منظمة )الإيكاهو(.
و�سهدت مناف�سات البطولة تاألق مرابط دبي وعجمان 
خالل  بالذهب  تتو�سح  اأن  ا�ستطاعت  التي  واجلزيرة 
من  العديد  بني  كبرية  مناف�سة  �سهدت  التي  البطولة 
املرابط واملزارع الكربى من املغرب واخلليج واأوروبا.

�سنة،  عمر  املهرات  بطولة  على  دبي  مربط  و�سيطر 
وامليدالية  الأول  املركز  ميامة«  »دي  نالت  حيث 

الثاين  املركز  على  مليكة«  »دي  وح�سلت  الذهبية، 
ونالت  الثالث  املركز  يف  وجاءت  الف�سية،  وامليدالية 
�سمريي�س  لبنان  العائدة  �سلمان«  »مدينه  الربونزية 
من املغرب. وعاد مربط دبي للتاألق من جديد خالل 
بطولة الأمهار عمر �سنة، حيث نال »دي �ساري« املركز 
الأول وامليدالية الذهبية، وجاء يف املركز الثاين زميله 
ذهبت  فيما  الف�سية،  امليدالية  ونال  ق�سورة«،  »دي 
فرن�سا.  من  اأ�سالل«  »جوين  اإىل  الربونزية  امليدالية 
اأن  بعد  البطولة،  خالل  ريادته  عجمان  مربط  واأكد 
امليدالية  وذهبت  »ميمف�س«،  عرب  الفحول  ذهبية  نال 
»بي�س  عرب  ال�سعودية  اخلالدية  مزرعة  اإىل  الف�سية 
ال�سقب«  »وزير  الربونزية  نال  بينما  ديزرت«،  فروم 

ملناع الهاجري من قطر.
ج  »ع  عرب  الأمهار  ذهبية  عجمان  مربط  ونال 

العائد  عذبة«  »ملاح  اإىل  الف�سية  وذهبت  مرزان«، 
الفئة  هذه  يف  الثالث  املركز  نال  فيما  عذبة،  ملزرعة 
وامليدالية الف�سية »�سادي اخلالدية« ملزرعة اخلالدية 
ال�سعودية. ومنحت »ع ج ريدا« مربط عجمان امليدالية 
الثالثة خالل البطولة، عندما حلت و�سيفة يف بطولة 
اخلالدية«  »م�ساعل  وكانت  الف�سية،  ونالت  املهرات 
الفئة،  لهذه  الأول  املركز  نالت  قد  اخلالدية  ملزرعة 
عذبة«  »لطيفة  وح�سلت  الذهبية،  امليدالية  ثم  ومن 

على امليدالية الربونزية.
امليدالية  على  الإمارات  من  اجلزيرة  مربط  وح�سل 
وكانت  »كالريزما«،  عرب  الأفرا�س  بطولة  يف  الف�سية 
امليدالية الذهبية من ن�سيب »غزال اخلالدية«، فيما 

ذهب الربونز اإىل »ماجيك كاميال« من اإيطاليا.
اأف�سل  مب�ساركة  اأقيمت  التي  البطولة  اأن  اإىل  ي�سار 

م�ساركة  �سهدت  العامل  دول  خمتلف  من  اخليول 
ترحيلها  ومت  خياًل،   30 قوامها  كبرية  اإماراتية 
نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  من  مبكرمة 
الرئا�سة،  �سوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
املغرب  اإىل  اخليول  ذهاب  تكلفة  املكرمة  و�سملت 
العربية  للخيول  الإمارات  جمعية  وقامت  وعودتها. 
بت�سهيل عملية الرتحيل بتنظيم فريق عمل يف ترحيل 
اخليول وا�ستقبالها ومتابعتها اأثناء امل�ساركة وعودتها 

عبدالعزيز املرازيق مع خيول مربط دبي الفائزة بالذهب والف�سة.

اإىل الدولة.
ع�سام عبداهلل ي�سيد

مبكرمة من�سور بن زايد

واأ�ساد ع�سام عبداهلل مدير جمعية الإمارات للخيول 
لثماين  وحتقيقها  الإماراتية  اخليول  بنتائج  العربية، 
اأف�سل  ميداليات خالل البطولة التي �سهدت م�ساركة 

العاملية. املرابط 
وقال ع�سام عبداهلل اإن التفوق الإماراتي جاء بف�سل 

من�سور  ال�سيخ  �سمو  يوليه  ظل  الذي  الكبري  الدعم 
وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن 
�سوؤون الرئا�سة، وكان اآخره مكرمته بنقل اخليول من 

الإمارات اإىل املغرب للم�ساركة يف هذه البطولة.
ظل  فقد  �سموه،  على  بغريب  لي�س  هذا  اأن  واأ�ساف 
اأنحاء  جميع  يف  العربية  للخيول  كبريًا  دعمًا  يقدم 
له  املغفور  بداأه  الذي  الكبري  للدور  امتدادًا  العامل 

باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان.

ع�سام عبداهلل

عمار النعيمي مع املهرة الفائزة بالبطولة الذهبية.
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قفز احلواجز

اأحرز الفريق ال�سعودي امليدالية الذهبية لبطولة قفز 
جمل�س  لدول  الريا�سية  الألعاب  دورة  يف  احلواجز 
التعاون اخلليجي )الدمام 2015( بعد تغلبه بالأداء 
الفرق،  مناف�سة  جولتي  يف  خطاأ  دون  من  النظيف 
مبجموع  الف�سية  امليدالية  القطري  الفريق  ونال 
)18( نقطة جزاء على ح�ساب فريق الإمارات الذي 
ونال  نقطة،   )24( مبجموع  الثالث  املركز  يف  حل 
بطولة  اأول  مناف�سات  اأقيمت  الربونزية.  امليدالية 
على  اخلليجية  الألعاب  دورة  �سمن  احلواجز  لقفز 
اجلنوبية  ال�ساحية  يف  نوفا  مبنتجع  الع�سبي  امليدان 
الفرق  مناف�سة  فعاليات  وجرت  الريا�س،  للعا�سمة 
�سمن  للفر�سان  نقاط  احت�ساب  مع  جولتني،  من 
الفرق بحواجز  الفردي. �سمم م�سار جولتي مناف�سة 
و�سارك  �سم،   )140 ـ   130( بني  ارتفاعها  تراوح 
ي�سارك  خليجية  دوًل  ميثل  ن�سفهم  فار�سًا،   24 فيها 
اجلولة  م�سار  و�سمم  الفرق،  م�ستوى  على  فر�سانها 
من )12( حاجزًا، احلاجز رقم )5( مركب ثنائي، 
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برونزية قفز �حلو�جز لالإمار�ت.. و�لذهبية لل�سعودية 

اجلولة  حواجز  ولجتياز  ثالثي،  مركب   )10( ورقم 
قفزة   )15( تنفيذ  م�سارك  فار�س  كل  على  بنجاح 
الـ)80(  يتجاوز  ل  زمن  يف  اجلياد  �سهوات  على 
ويف  اجلولة،  لإكمال  به  امل�سموح  الزمن  وهو  ثانية، 
بالذكر  وجدير  جزاء،  نقاط  حتت�سب  جتاوزه  حالة 
اأنها املرة الأوىل التي تقام فيها بطولة لقفز احلواجز 
التعاون  جمل�س  لدول  الريا�سية  الألعاب  دورة  �سمن 
الأوىل  الدورة  األعاب  اخلليجي، وكانت قد خلت منها 

.2011 بالبحرين 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  القفز  بطولة  فعاليات  �سهد 
اآل  عبدالعزيز  بن  م�ساعد  بن  عبداحلكيم  الأمري 
ورئي�س  ال�سعودية  الأوملبية  اللجنة  عام  اأمني  �سعود، 
التعاون  جمل�س  لدول  الريا�سية  الألعاب  دورة 
وقام  �سهدها  كما   ،)2015 )الدمام  اخلليجي 
ال�سمو  �ساحب  بامليداليات  الفائزة  الفرق  بتتويج 
�سعود،  األ  بن عبداهلل  فهد  بن  الأمري عبداهلل  امللكي 
رئي�س الحتادين ال�سعودي والعربي للفرو�سية، وحمد 

القطري  الحتاد  رئي�س  العطية  عبدالرحمن  بن 
الإمارات  وفد  رئي�س  العلي  وفي�سل  للفرو�سية، 
التتويج  مرا�سم  ختام  ويف  القفز.  بطولة  يف  امل�سارك 
»اإن  بقوله:  �سعود  اآل  فهد  بن  عبداهلل  الأمري  �سرح 
الفوز الذي حتقق هو فوز لكل امل�ساركني يف البطولة، 
بني  ال�سريفة  املناف�سات  متابعة  على  تعودنا  فقد 
املراكز  وتبادل  وال�سعودية  وقطر  الإمارات  فر�سان 
ن�سيب  من  الفوز  كان  البطولة  هذه  ويف  بينهم، 
ي�ستمر  و�سوف  ال�سعودية،  العربية  اململكة  فر�سان 
مثل هذا اللقاء يف بطولت قادمة بهدف رفع م�ستوى 
وعربيًا«.  خليجيًا  القفز  فرو�سية  يخدم  مبا  الفر�سان 
الربونزية  امليدالية  العلي  في�سل  اأهدى  جانبه،  من 
الإمارات،  اإىل  احلواجز  قفز  فريق  اأحرزها  التي 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  بن  �سخبوط  ال�سيخ  وهناأ 
على توليه رئا�سة احتاد الإمارات للفرو�سية يف دورته 
متمنيًا  لالحتاد،  اجلدد  الأع�ساء  هناأ  كما  اجلديدة، 
الإجنازات  من  املزيد  الإمارات  فرو�سية  حتقق  اأن 

لأداء  ومتابعته  البطولة  على  تعليقه  ويف  والتطور. 
امليدالية  »نحمد اهلل على  العلي:  قال  فيها،  الفر�سان 
بالرغم  البطولة،  يف  فر�ساننا  حققها  التي  الربونزية 
اإعتذار  بعد  مب�ساركتهم  اأحاطت  التي  الظروف  من 
عدد من فر�سان الفريق الأول عن امل�ساركة«، م�سيفًا 
اأن  وناأمل  اأف�سل،  مركز  حتقيق  املمكن  من  »كان  اأنه 
للمناف�سة على مركز  القادمة  الفريق  تاأتي م�ساركات 
يتطلب  ما  �سرفية،  م�ساركة  جمرد  ولي�ست  ال�سدارة 
اإعداد الفريق وجتهيزه لتحقيق املزيد من الإجنازات 
الإخوة  �ساكرًا  حديثه  واختتم  الإمارات«،  با�سم 
ال�سعوديني على كرم ال�سيافة وح�سن التنظيم، مهنئًا 
بفوز الفريق ال�سعودي، متمنيًا التوفيق للجميع يف كل 

الريا�سية. املحافل 
تاألق فر�سان ال�سعودية

يف مناف�سات الفرق 

مناف�سة  يف  امليدان  اإىل  الفر�سان  دخول  ترتيب  جاء 
وبالتتابع،  فريق  كل  من  بفار�س  جولتني،  من  الفرق 
الإمارات،  ثم  اأوًل  القطري  الفريق  من  فار�س  بداأها 
اجلولة  ال�سعودي.  الفريق  من  فار�س  بعدهما  ومن 
واملكون  لقفز احلواجز  الإمارات  فريق  اأكملها  الأوىل 
دبي(،  )�سما  بالفر�س  املري  عبداهلل  الفر�سان  من 
�سامل ال�سويدي بالفر�س )فيلني اإ�س(، خالد اجلنيبي 
الكربي  حمد  والفار�س  الربية(،  )اإنريجي  بالفر�س 
باجلواد )�سريف( مبجموع )8( نقاط جزاء و�سعته 
ال�سعودي  الفريق  اأنهى  حني  يف  الثاين،  املركز  يف 
يف  و�سعته  اأخطاء  دون  من  نظيفة  الأوىل  اجلولة 
الأوىل  اجلولة  اأنهى  القطري  والفريق  املقدمة، 
بر�سيد )12( نقطة جزاء و�سعته يف املركز الثالث، 
الثاين  املركزين  يف  تغريًا  الثانية  اجلولة  و�سهدت 

للجولة  القطري  الفريق  فر�سان  اإنهاء  بعد  والثالث، 
الثاين،  املركز  ليحتل  بها  تقدم  نقاط   )6( الثانية 
وينال امليدالية الف�سية مبجموع )18( نقطة جزاء يف 
اأنهى فر�ساننا اجلولة  6(، يف حني  اجلولتني )12 + 
بالفريق  تراجعت  جزاء  نقطة   )16( بر�سيد  الثانية 
مبجموع  الربونزية  امليدالية  ونال  الثالث،  املركز  اإىل 
16(، وحافظ  )24( نقطة جزاء يف اجلولتني )8 + 
من  النظيف  الأداء  على  ال�سعودي  الفريق  فر�سان 
بامليدالية  ليفوز  اأي�سًا  الثانية  اجلولة  يف  اأخطاء  دون 

للفرق. الذهبية 
تتويج اأبطال قفز احلواجز يف دورة الألعاب العربية.

دورة الألعاب العربية �سهدت تناف�سًا قويًا بني الفر�سان.
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اأخبار

حقق مكتب �سمو ويل عهد دبي  اإجنازا عامليا ي�ساف 
التطوير  جمال  يف  موؤخرا  اإجنازاته  �سل�سلة  اإىل 
املوؤ�س�سي و التميز احلكومي، و ذلك من خالل قطاع 
اأول  اأ�سبح  الذي  باملكتب  والتطوير  الإ�سرتاتيجية 
الآيزو  �سهادة  على  حت�سل  العامل  م�ستوى  على  جهة 
ريج�سرت  لويدز  �سركة  من   )ISO 9001:2015(
العاملية  املوؤ�س�سات  اإحدى  تعد  التي  الربيطانية 
وامل�سادقة  ال�سهادات  واإ�سدار  تقييم  يف  املتخ�س�سة 

عليها وفقًا ملعايري منظمة »الآيزو« الدولية.
عام  مدير  الكتبي  مرخان  بن  �سيف  �سعادة  وقال 
مكتب �سمو ويل عهد دبي اإن هذا الإجناز العاملي بكل 
نحو  ال�سعي  و  الريادة  و  ال�سبق  معاين  من  ميثله  ما 
التطوير  مل�سرية  ا�ستكمال  الواقع  يف  هو  الأول  املركز 
املوؤ�س�سي و تبني النظم الإدارية احلديثة، التي بداأتها 
على  باحل�سول  عقدها  اكتمل  و  املكتب  قطاعات 
 ISO الإ�سدار ال�سابق من ال�سهادة )9001:2008 
الآيزو  �سهادة  على  ككل  املكتب  ح�سول  كذلك  و   ،)
ISO (، و  يف نظام اأمن املعلومات )27001:2013 
اأن احل�سول على هذه ال�سهادات لي�س نهاية املطاف؛ 
مل�ساريع  متهيد  و  املوؤ�س�سي  التميز  رحلة  بداية  هو  بل 
منهجية  با�ستخدام  الذاتي  كالتقييم  اأخرى  تطويرية 
من  املطورة  املتميز  احلكومي  لالأداء  دبي  برنامج 
تعتمد  التي  و   ،)EFQM( للجودة الأوربي  النموذج 
على املوازنة بني التنفيذ و النتائج؛ الأمر الذي يوؤهلنا 
للدخول يف معرتك  اهلل  �ساء  اإن  القريب  امل�ستقبل  يف 

مناف�سات الربنامج بفئاته الإدارية و الوظيفية.
لل�سرق  الإقليمي  املدير  عبيد  با�سم  �سرح  فيما 
ريج�سرت  لويدز  �سركة  يف  اإفريقيا  �سمال  و  الأو�سط 
�سهادة  اأول  يعد  الذي  الجناز  هذا  باأن  الربيطانية 
من نوعها متنحها لويدز ريج�سرت على م�ستوى العامل، 
دوائر  بقية  مع  لي�س  املناف�سة  �سلب  يف  املكتب  ي�سع 
حكومة دبي فح�سب، و لكن مع ال�سركات العاملية التي 
هذا  لديها.  اجلودة  اإدارة  اأنظمة  حتديث  على  تعمل 
رئي�سي  – مدقق  الربادعي  كارول جميل  قامت  قد  و 
احل�سول  ومتطلبات  �سروط  با�ستعرا�س  ال�سركة  يف 
ملتطلبات  والفح�س  التقييم  خالل  من  ال�سهادة  على 
نظام اإدارة اجلودة يف قطاع ال�سرتاتيجية و التطوير 
القطاع  التزام  ات�سح  مبكتب �سمو ويل عهد دبي وقد 
لالإ�سدار  وفقا  اجلودة  معايري  واأحدث  اأعلى  بتطبيق 

.) ISO الأحدث من املوا�سفة )9001:2015 

اأول موؤ�س�سة حت�سل على �سهادة الآيزو )9001:2015( عامليا

�إجناز عاملي ملكتب �سمو ويل عهد دبي

�سعادة �سيف بن مرخان الكتبي
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تعليم الفرو�سية

�سك  فال  خيل،  ركوب  مدرب  عن  تبحث  كنت  اإذا 
مبعرفة  يتمتع  �سخ�س  مع  التعامل  �ستف�سل  اأنك 
�ستختار  بد اأنك  ول  اخليل.  بركوب  وا�سعتني  وخربة 
يق�س  اأن  ي�ستطيع  تدريبية  مهارات  ميتلك  مدرًبا 
املتوقع  عليك معارفه وخرباتك بطريقة مفيدة. ومن 
كري�ستي  تقول  حمرتًفا،  ال�سخ�س  هذا  يكون  اأن 
املحلي  الفرو�سية  لحتاد  التنفيذي  لندفرياملدير 
يدعي  اأن  �سخ�س  اأي  “ي�ستطيع  املحرتفة:  واملدربة 
اأنه مدرب ركوب خيل. فاأنا اأتردد على م�سفف �سعر 
ال�سعر.  ت�سفيف  جمال  يف  معتمدة  �سهادة  يحمل 
يف  نف�سه  امل�ستوى  عن  اأبحث  اأنني  �سك  فال  ولذلك 
تعليم طفلي ركوب  اأو  تعليمي  الذي �سيتوىل  ال�سخ�س 
اخليل، يف �سوء هذا التف�سري، اإذا كنت مدرًبا لركوب 

اخليل، فلعل عملية العتماد هذه جديرة بوقتك.

كيف ت�سبح

مدرب ركوب خيل محرتف؟

مهارات مثبتة
العتماد  برامج  واأقدم  اأكرب  اأحد  كونه  من  انطالًقا 
من نوعه،تقول لندفري: “ل ي�سعك اإل اأن تتعلم كيف 
من   10 �سمل  يلتئم  عندما  للفرو�سية  مدرًبا  ت�سبح 
على  درو�س   4 منهم  كل  ي�سرح  اخليل  ركوب  مدربي 
على  منهم  كل  مالحظات  �سوء  يف  اأيام  خم�سة  مدار 
الآخر ومالحظات القائمني على جل�سات التدريب”.

من  كبرية  قائمة  املعتمد  الفرو�سية  احتاد  ويقدم 
م�س�سمة  الفرو�سية  جمال  يف  العتماد  دورات 
ي�سعى  التي  النقاط  امل�ساركني  من  كل  لتلقني 
ال�سباق  حلبة  مدربي  ذلك  يف  مبا  منها،  لال�ستفادة 
ومر�سدي الدروب واملدربني امل�سرتكني ومدربي القفز 
ال�ستجمامي ومدربي ركوب اخليل لأغرا�س عالجية 
اخليل  ركوب  وبرامج  اجلامعية  الربامج  ومدربي 

املفتوحة  واملزارع  ال�سيفية  )املع�سكرات  املو�سمية 
للزوار، اإلخ( وحتى مديري املن�ساآت املعنية باخليول.

الأمان  على  الفرو�سية  احتاد  اعتماد  تركيز  ين�سب 
ن�ساعد  اأن  “نود  التام. وتقول لندفري:  العام والوعي 
مبهارات  يتمتعون  مدربني  على  العثور  على  العامة 
العمل  لأرباب  دلياًل  العتماد  ويعترب  مثبتة”. 
لالختبار  خ�سع  املدرب  اأن  على  املرتقبني  والعمالء 
ووفًقا  حمرتم  معيار  اإىل  ا�ستناًدا  جدارته  وثبتت 

م�ستقل. لتقييم 
احتاد  برنامج  بارجر  ها�سيلتون  بويل  مدير  تقول 
“اأثناء الربنامج �سيتم تقييمك بناًء على  الفرو�سية : 
من  للتاأكد  اخليل  لركوب  واختبار  حتريري  اختبار 
الأقل  على  درو�س  اأربعة  وبتدري�س  مهاراتك،  م�ستوى 
اأحدها در�س مبدئي حيث يعكف خرباء معتمدون من 

الحتاد على تقييم قدراتك التدريبية”.
يقدم احتاد الفرو�سية دورات متتد من 

يومني اإىل خم�سة ايام متاحة لراكبي/

مدربي اخليول البالغني 18 عاًما فاأكرث.
م�ستوى  بح�سب  ت�سنيفك  �سيتم  الدورة،  نهاية  ويف 
خرباء  من  خبريين  تقييمات  على  بناًء  معني  اعتماد 
“ترتاوح  بارجر:  تقول  املعتمد.  الفرو�سية  احتاد 
الفرو�سية  واأربعة م�ستويات يف  امل�ستويات بني م�ستوى 
التقييم  املدربون  يعيد  ورمبا  والإجنليزية”.  الغربية 
يف نهاية فرتة العتماد املمتدة لثالث �سنوات بتوفري 
جمال  يف  وعمل  امل�ستمر  التدريب  على  م�ستندات 
كنت  اإذا  ولكن  اأدنى.  بحد  �ساعة   25 مدة  الفرو�سية 
حت�سر  اأن  يجب  اعتمادك،  مب�ستوى  بالرتقاء  معنًيا 
ويتعني  املعتمد  الفرو�سية  باحتاد  اأخرى  اعتماد  دورة 
اإعادة تعيينك. وتعقد دورات العتماد يف �ستى اأنحاء 
امل�سيفة  املواقع  وحتدد  وكندا.  املتحدة  الوليات 
تقدمها،  التي  املزايا  اإىل  ا�ستناًدا  اخلا�سة  اأ�سعارها 
 500 بني  ما  ترتاوح  عامة  ب�سفة  الأ�سعار  لكن 
الإقامة  عادة  ذلك  يف  مبا  اأيام  خلم�سة  دولر  و800 
والوجبات. �سعرت ديان براندون اأن جتربتها يف دورة 
تعملت  حيث  بثمن  تقدر  ل  كانت  الفرو�سية  احتاد 
يف  نف�سها  و�سعت  اإذ  ومبتكرة  جديدة  تدريب  اأفكار 

مكان املتدربني اأثناء عملية تبادل الأدوار.
الفرو�سية  احتاد  اعتماد  على  احل�سول  ي�سمن 
املعتمد تعلم املدربني بع�س الأ�سرار الرائعة عن مهنة 
�سركات  بع�س  تقدم  املثال  �سبيل  على  الفرو�سية. 
الأهم  لكن  القوية.  العرو�س  على  خ�سًما  التاأمني 
اأن اعتماد احتاد  من كل �سيء من وجهة نظر بارجر 
يف  اأقرانك  بني  احرتافك  مب�ستوى  يرتقي  الفرو�سية 
على  ا  اأي�سً الدار�س  و�سيح�سل  الفرو�سية.  جمتمع 
ع�سوية مبوقع الفرو�سية الذي ميلكه احتاد الفرو�سية؛ 
ال�سور  من  وجمموعة  ذاتية  �سرية  عن  عبارة  وهو 
ا�ستخدام  للدار�س  �سيتاح  كما  الحتاد.  موقع  على 
اخلا�سة  املهني  التعريف  بطاقة  على  الحتاد  �سعار 
بالدار�س وتاأمني مهني وخ�سومات من رعاة الحتاد. 
التعليمي  املوؤمتر  ح�سور  فر�سة  ا  اأي�سً لك  و�ستتاح 
تعترب  اأخرى.  اإقليمية  موؤمترات  اإىل  اإ�سافة  ال�سنوي 
حمرتفة  مدربة  جودنايت  جويل  امل�سهورة  املدربة 
ومعتمدة من احتاد الفرو�سية . تقول جودنايت: “من 
الأمان  الكثري عن عوامل  تعلمت  املوؤ�س�سة  خالل هذه 
واملهنية احلقة ومعايري �سناعة الفرو�سية. ولقد اأنهى 
الحتاد تًوا اإ�سداًرا جديًدا من دليله املتميز “الدليل 
وهو  بنف�سي.  بتحريره  للفرو�سية” الذي قمت  املجمع 

دليل ل غني عنه جلميع راكبي اخليول واملدربني

التدريب على اخليول من املهارات التي حتتاج اإىل تركيز كبري.
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وباألوانه  الأ�سيلة،  بر�ساقته  العربي  اخليل  يتميز 
العيوب،  من  وخلوه  الكامل  الطبيعي  وتوازنه  اخلالبة 
جيد،  ب�سلوك  يتمتع  العربي  فاخليل  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
�سرعته  اإىل  بالإ�سافة  كاملة  وطاعة  �سجاعة  مع 
قدرته  مع  الطويلة،  امل�سافات  يف  وتفوقه  الفائقة 
العلف،  من  قليل  مبقدار  واكتفائه  التعب  حتمل  على 

ومقاومتة للمر�س اإ�سافة اإىل و�سوله لأعمار طويلة،
املوا�سفات  هذه  من  الكثري  ميتلك  العربي  احل�سان 
مرتبة  اإىل  يوؤهله  الذي  اجل�سمي  الرتكيب  وخا�سة 
اأن  التحمل« ودليل ذلك  اأو  اأي »�سباق القدرة  ال�سباق 
الأقوى  ال�ساللت  منه  تنحدر  الأ�سيل  احل�سان  هذا 
وهذه  الع�سور  اأقدم  منذ  ال�سباق  عامل  يف  والأقدر 
اأبناء  اأو  اخليول  هذه  اأبناء  من  اإما  هي  ال�ساللت 

الأبناء.
الحتاد  من  ال�سادرة  وال�رسوط   القوانني 

الدويل للفرو�سية لل�سباقات التاأهيلية

 �ول: �أعمار �خليول
 * يجب اأن يبلغ عمر اخليول 5 اأعوام على الأقل لكي 
بال�سباقات  للم�ساركة  مبتدئة  لفظ خيول  عليها  يطلق 

التاأهيلية. املحلية 
للتحمل  الدولية  بامل�سابقات  يتعلق  فيما  اأما   * 

�سباقات �لقدرة و�لتحمل

 6 اخليول  اأعمار  تبلغ  اأن  فالبد  والثنائية  الأحادية 
اأعوام على الأقل لكي تكون قادرة على امل�ساركة.

تبلغ  اأن  الثالثية، فالبد  بالأحداث  يتعلق  فيما  اأما   * 
على  قادرة  تكون  لكي  الأقل  على  اأعوام   7 اخليول 

امل�ساركة.
 * فيما يتعلق بالأحداث الرباعية، ومباريات التحمل 
والبطولت،  الر�سمية  الدولية  بامل�سابقات  اخلا�سة 

فيجب اأن تكون اأعمار اخليول 8 اأعوام على الأقل.
 

* اأما بالن�سبة للمهر احلوامل، التي تبلغ فرتة حملها 
اأقدامها  اأو التي يوجد انتفاخ يف  120 يوم،  اأكرث من 
م�سابقات  من  م�سابقة  اأي  يف  اإدخالها  يجوز  فال 

التحمل الدولية اأو اأي حدث اأعلى رتبة.
الذي  التاريخ  من  ابتداء  الأعمار  ح�ساب  يتم   * 
يف  للم�ساركة  موؤهلة  اخليول  تلك  اعتبار  فيه  يتم 
بتوثيقها  اإما  الأعمار  تلك  توؤكد  اأن  ويجب  امل�سابقة 
الطبيب  راأى  على  احل�سول  اأو  املوثقة  ال�سجالت  يف 
جوازات  يف  ت�سجيله  يجوز  والذي  اخلطي،  البيطري 
الكرة  ن�سف  يف  تولد  التي  اخليول  حتتفل  ال�سفر. 
ال�سمايل مبولدها يف الأول من يناير، يف حني حتتفل 
اخليول التي تولد يف ق�سم الكرة اجلنوبي مبولدها يف 

الأول من اأغ�سط�س.

 ثانيا: فرتة �ل�سرت�حة �لإلز�مية للخيول
بجولت  اخلا�سة  امل�سابقات  يف  التناف�س  بعد   * 
اإليها  امل�سار  امل�سابقات  اأو  الثنائية  الدولية  التحمل 
بي  تقدر  راحة  فرتة  اجلواد  يعطى  اأن  يجب  اأعاله، 
اأخرى  اأن ي�سبح موؤهال مرة  اأدنى قبل  20 يوم كحد 
التحمل  بجولت  اخلا�سة  امل�سابقات  يف  للم�ساركة 

الدولية الثنائية اأو امل�سابقات امل�سار اإليها اأعاله.
يف  اأي�سيه  لأ�سباب  اخليول  اأحد  ا�ستبعاد  مت  اإذا   * 
الدولية،  التحمل  بجولت  اخلا�سة  امل�سابقات  من  اأي 
 30 فالبد اأن يعطى هذا اجلواد فرتة راحة تقدر بي 
يف  للم�ساركة  اأخرى  مرة  موؤهال  ي�سبح  اأن  قبل  يوم 

امل�سابقات اخلا�سة بجولت التحمل الدولية.
على  اأي�سية  لأ�سباب  اخليول  اأحد  ا�ستبعاد  مت  اإذا   * 
اخلا�سة  امل�سابقات  من  متتاليتني  جولتني  مدار 
يف  مرتني  ا�ستبعاده  مت  اأو  الدولية  التحمل  بجولت 
اأن  فالبد  اأ�سهر،   )3( ثالثة  بي  تقدر  مدة  خالل 
ي�سبح  اأن  قبل  يوما   40 قدرها  راحة  فرتة  يعطى 
اخلا�سة  امل�سابقات  يف  للم�ساركة  اأخرى  مرة  موؤهال 

بجولت التحمل الدولية.
الدويل  لالحتاد  التابعة  التقنية  للجنة  يجوز   * 
خا�س  تكميلي  جدول  خلق  ب�ساأن  التقرير  للفرو�سية 
التي  للخيول  الراحة  لفرتة  الإ�سافية  باملتطلبات 

تعليم الفرو�سية

اأي�سية،  لأ�سباب  متتالية  ا�ستبعاد  عمليات  من  تعانى 
لالحتاد  التابعة  البيطرية  اللجنة  مع  بالت�ساور  وذلك 
الأخرى  املتطلبات  ب�سان  والتقرير  للفرو�سية  الدويل 

املرفقة يف امللحق.
امل�ساركة  بعد  للخيول  الإجبارية  ال�سرتاحة  فرتة   * 
على  دويل  �سباق  اأي  يف  امل�ساركة  وقبل  بال�سباقات 

النحو التايل :
- يف حال اجتياز م�سافة من )80-0( كلم

)13 يوم راحة(
- يف حال اجتياز م�سافة من )80 واأكرث( كلم

)20 يوم راحة(
 ثالثا �إجر�ء�ت �لتاأهيل و�سهاد�ت �لقدرة

الحتاد  اأع�ساء  يحددها  الأولية:  التاأهيل  معايري   * 
الوطني

ول  واجلواد،  الفار�س  من  كل  على  ي�ستوجب   :  1 
ي�سرتط اأن يكونا �سويا:

 * اأن يكمال بنجاح جولتني )2( من م�سافات ترتاوح 
م�سافات  من  اأخرتني  وجولتني  كم   79  –  40 بني 
– 90 كم وب�سرعة 16 كم اأو اأقل من  ترتاوح بني 80 

ذلك؛ اأو عو�سا عن ذلك،
 89  –  80 م�سافتها  تبلغ  جولت   3 بنجاح  يكمال  اأن 

كم وب�سرعة 16 كم يف ال�ساعة اأو اأقل من ذلك.
 * على كل من الفر�سان واخليول ا�ستكمال املتطلبات 
اخلا�سة مبرحلة التاأهيل هذه يف خالل مدة تقدر بي 
الحتاد  م�سابقات  يف  للم�ساركة  للتاأهيل  �سهرا   24

للفرو�سية. الدويل 
بجولت  اخلا�سة  امل�سابقات  يف  التاأهيلية  املعايري   * 
لل�سجالت  وفقا  حتديدها  يتم  الدولية:  التحمل 
اخلا�سة بالحتاد الدويل للفرو�سية وقاعدة البيانات، 

وي�سهد على ذلك جميع اأع�ساء الحتاد القومي.
يكملوا  اأن  والفر�سان  اخليول  جميع  على  ي�ستوجب   * 
لكي  البتدائية  التاأهيلية  املعايري  جميع  بنجاح 
اخلا�سة  امل�سابقات  يف  للم�ساركة  موؤهلني  ي�سبحوا 

بجولت التحمل الدولية.
ول  والفر�سان،  اخليول  من  كل  على  ي�ستوجب   * 
ي�سرتط اأن يقوموا بذلك جمتمعني، اأن يكملوا بنجاح 
حتى  للفرو�سية  الدويل  بالحتاد  اخلا�سة  امل�سابقات 
ابتداء  وذلك  املناف�سة،  ل�ستكمال  موؤهلني  ي�سبحوا 
من مرحلة ال�ستكمال الناجحة للم�ستوى 1، ومبوجب 

ذلك ي�سبحون موؤهلني للتنقل عرب فئات املجموعة
ر�بعا �مل�سافات �خلا�سة

بال�سباقات �لدولية

119 كلم يف يوم واحد.  الأحادية )1*( : من -80 
64نب�سة /دقيقة ( ) عدد نب�سات القلب املطلوبة 

امل�ساركة  واخليل  للفار�س  يحق  اجتيازها  عند 
الثنائية بال�سباقات 

 الثنائية )2*( : من 139-120 كلم يف يوم واحد اأو 
من 89-70 كلم يف يومني

64نب�سة /دقيقة ( ) عدد نب�سات القلب املطلوبة 
امل�ساركة  واخليل  للفار�س  يحق  اجتيازها  عند 

الثالثية بال�سباقات 
 الثالثية )3* ( : من 160-140 كلم يف يوم واحد اأو 

من 100-90 كلم يف يومني اأو
من 80-70 كلم يف ثالثة اأيام

64نب�سة /دقيقة ( ) عدد نب�سات القلب املطلوبة 
امل�ساركة  واخليل  للفار�س  يحق  اجتيازها  عند 

الرباعية بال�سباقات 
 الرباعية )4* ( : 160 كلم يف يوم واحد للم�سابقات 

اأو الدولية الر�سمية والبطولت 
ال�سباب  لبطولت  واحد  يوم  يف  كلم   120-130 من 

والعاملية. الدولية  والنا�سئني 
64نب�سة /دقيقة ( ) عدد نب�سات القلب املطلوبة 

البطولت الرباعية:
التاأهيل  عمليات  اجتازت  قد  اخليول  تكون  اأن   * 
الأولية  التاأهيلية  باملعايري  واخلا�سة  اأعاله  املو�سحة 
املتعلقة  بامل�سابقات  اخلا�سة  التاأهيلية  واملعايري 
بجولت التحمل الدولية، والتي ت�سمل م�سافة احلدث 

التي ي�سدر ب�ساأنها �سهادة القدرة.
 * اأن تكون اخليول قد اأكملت بنجاح ثالث م�سابقات 
التحمل  بجولت  اخلا�سة  امل�سابقات  من  اأكرث  اأو 

الثنائية. الدولية 
 * اأن تكون واحدة على الأقل من 3 م�سابقات اخلا�سة 
بجولت التحمل الدولية وفقا للم�سافة نف�سها، واحلد 
ببطولة  اخلا�س  الزمني  والإطار  لل�سرعة  الأدنى 
 24 مرور  قبل  ذلك  يتحقق  ل  واأن  الرباعية  العامل 
اإغالق  يوما،   60 اأق�ساه  موعد  وفى  قبل،  �سهرا 
مداخل الرت�سيح اخلا�سة بالبطولة وعلى اأن يتم ذلك 

ب�سكل مزدوج ي�سمل الفار�س املر�سح.
التاأهيل  عمليات  اجتازوا  قد  املتبارين  يكون  اأن   * 
الأولية  التاأهيلية  باملعايري  واخلا�سة  اأعاله  املو�سحة 
املتعلقة  بامل�سابقات  اخلا�سة  التاأهيلية  واملعايري 
بجولت التحمل الدولية، والتي ت�سمل م�سافة احلدث 

التي ي�سدر ب�ساأنها �سهادة القدرة.
 * اأن يكمل املتبارين بنجاح خم�س جولت على الأقل 
اأو  الدولية  التحمل  بجولت  اخلا�سة  امل�سابقات  من 

اأكرث من ذلك.
امل�سابقات)5  من  الأقل  على  واحدة  تكون  اأن   * 
وفقا  الدولية  التحمل  بجولت  اخلا�سة  م�سابقات( 
والإطار  لل�سرعة  الأدنى  واحلد  نف�سها،  للم�سافة 

ل  واأن  الرباعية  العامل  ببطولة  اخلا�س  الزمني 
موعد  وفى  قبل،  �سهرا   24 مرور  قبل  ذلك  يتحقق 
اخلا�سة  الرت�سيح  مداخل  اإغالق  يوما،   60 اأق�ساه 
ي�سمل  مزدوج  ب�سكل  ذلك  يتم  اأن  وعلى  بالبطولة 

اجلواد املر�سح.
يجب  باملوؤهالت:  اخلا�سة  والدلئل  ال�سجالت   * 
املتناف�سني  بنتائج  اخلا�سة  املوثقة  ال�سجالت  تقدمي 
وجوازات  البيانات  قاعدة  يف  لإدماجها  واخليول 
هو  كما  للفرو�سية  الدويل  بالحتاد  اخلا�سة  ال�سفر 
مطلوب. وعلى الرغم من ذلك، فاإن امل�سوؤولية الكلية 
واحل�سريه اخلا�سة بال�سجالت والوثائق تقع على كل 

ع�سو من اأع�ساء الحتاد الوطني.
ملعرفة  اختبار  هو  والتحمل  القدرة  ركوب  مزاولة   اإن 
النوع من ال  �سرعة ومدى ا�ستعداد اجلواد على هذا 
خط  خالل  اجلواد  قيادة  على  الفار�س  وقدرة  �سباق 
اأرا �سى خمتلفة  اأداء اجلواد خالل  اأن  ال�سري. حيث 
قيادة  الفار�س على  اإعالن على قدرة  الت�ساري�س هى 
وهى  نف�سه.  اجلواد  خالقيات  اأ  قوة  وكذلك  اجلواد 
الأطباء  من  عدد  اإىل  حتتاج  التى  الريا�سات  من 
اأن  ميكن  التى  والإ�سابات  للتحكيم.  ريني  البيط 

تواجه خيول �سباق التحمل
 العرا�س اجلانبيه:

فقد  نتيجة  جفاف  للجواد  يحدث  قد  اجلفاف:   -  1
كمية كبرية من العرق ودرجات اجلفاف يتم ح�سابها 
رجوعه  مدة  وح�ساب  الكتف  جانبى  من  اجللد  ب�سد 
بدرجة  ثانية  كل  وحت�سب  بالثوانى  الطبيعية  للحالة 

جفاف.
امل�سى  على  اجلواد  قدرة  عدم  وهو  العرج:   -  2
اإ�سابات  اأو  الأوتار  التهاب  نتيجة  ويكون  الطبيعى 

احلوافر اأو تعب بالع�سالت.
حاد  هبوط  اإىل  الإجهاد  يوؤدى  حيث  الإجهاد:   -  3

بالدورة الدموية مما يوؤدى اإىل نفوق اجلواد.
وتعب  واجلفاف  الإجهاد  نتيجة  وياأتى  الهياج:   -  4
اجلواد وهى حالة ع�سبية ت�سيب اجلواد مما يوؤ دى 

الثانوية. اإىل نفوقه بال�سدمة الع�سبية 
وال�سجحات  اجلروح  وهى  والإ�سابات:  اجلروح   -  5

التى ت�سيب اجلواد خ�سو�سًا مبنطقة ال�سرج.
عن  زاد  اإذا  يوؤدى  الذى  الدم:  �سغط  ارتفاع   -  6
نتيجة  نب�سة/دقيقة(   64( اجلواد  نفوق  اإىل  املعدل 

نزيف باملخ وما اإىل ذلك.
ا�ستبعاد  من  لبد  ال�سابقة  الإ�سابات  هذه   وكل 
اجلواد  نفوق  اإىل  الإ�سابات  هذه  توؤدى  وقد  اجلواد 
لطبيب  لبد  التى  ال�سحيحة  بالطريقة  يعالج  مل  اإذا 
هذه  من  وللوقاية  لها  الالزمة  اخلربة  التحمل  �سباق 

الإ�سابات ل بد اأن يتبع برنامج طبى وتدريبى.
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�سوفيتيل يتغلب على اأبوظبي التجاري ويتوج بكاأ�س “بينك بولو”

برعاية فالح بن ز�يد

بولو

توج فريق �سوفيتيل داون تاون دبي بكاأ�س »بينك بولو« 
الذي نظمه نادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو مبلعبه 
ال�ساد�س لدعم  اجلمعة املا�سي يف املهرجان اخلريي 
حتت  اأقيم  الذي  الثدي  �سرطان  من  الوقاية  حملة 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  فالح  ال�سيخ  �سمو  رعاية 

النادي وبدعم بنك اأبوظبي التجاري.
التجاري،  اأبوظبي  فريق  على  �سوفيتيل  فوز  وجاء 
اإدارة  وفتحت  كبري،  جماهريي  ح�سور  و�سط   ،5-4

لال�ستمتاع  مبكرًا  اجلمهور  اأمام  الأبواب  النادي 
املنظمة  اللجنة  اأعدتها  التي  الرتفيهية  بالفقرات 
توفرت  التي  التجاري  اأبوظبي  بنك  خا�سة يف حديقة 
�سهد  كما  وال�سيافة،  الرتفيه  متطلبات  كافة  فيها 

به  قامت  الذي  املجاين  الطبي  الفح�س  املهرجان، 
امل�ست�سفى  من  م�ساهمة  املتحركة  الطبية  الوحدة 
بالك�سف  اخلا�سة  الطبية  الفحو�س  بجانب  الأهلي، 

املبكر ل�سرطان الثدي.
رائعة  كروية  عرو�سًا  اآيبيك  �سركة  اأكادميية  وقدمت 
باإ�سراف  والرباعم،  النا�سئني  املئات من  فيها  �سارك 
عرو�س  بجانب  املتخ�س�سني،  املدربني  من  كوكبة 
باملظالت  القفز  اإىل  بالإ�سافة  والأزياء،  اخليول 

امل�سلحة. القوات  لفريق 
مباراة قوية

اأبوظبي  فريق  جمعت  التي  اخلريية  املباراة  جاءت 
بها  اجلمهور  وا�ستمتع  قوية  �سوفيتيل،  مع  التجاري 

مدار  على  ت�سجيلها  مت  التي  الأهداف  مع  وجتاوب 
الأهداف  باكورة  وكانت  الأربعة،  املباراة  اأ�سواط 
ال�سيخة  �سمو  طريق  عن  التجاري  اأبوظبي  لفريق 
الدقيقة  يف  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  ميثاء 

الأخرية من ال�سوط الأول.
وعاد فريق �سوفيتيل يف ال�سوط الثاين وعادل النتيجة 
يف  زافاليتا  الأرجنتيني  للمحرتف  منظمة  هجمة  من 
اأبوظبي  الدقيقة الأخرية من ال�سوط، ويتحرك فريق 
فار�س  وي�سجل  الثالث  ال�سوط  يف  اأف�سل  ب�سكل 
املحرتف  ي�سيف  وبعده  الثاين  الهدف  اليبهوين 
النتيجة  ويرفع  الثالث  الهدف  اأرن�ستو،  الأرجنتيني 
1-3، ويقدم فريق اأبوظبي م�ستوى رائعًا يخطف  اإىل 

بن  يو�سف  خا�سة  اجلماهري  مدرجات  يف  الآهات 
اليبهوين. د�سمال وفار�س 

النعيمي  اأحمد  طريق  عن  بقوة  �سوفيتيل  فريق  ويرد 

الثالث  ال�سوط  لينتهي  دقيقتني،  اآخر  يف  وزافاليتا 
الرابع،  ال�سوط  يف  املباراة  واختلفت   ،3-3 بالتعادل 
اإهدار  يف  التجاري  اأبوظبي  لعبو  ت�سابق  بعدما 

التقدم  يف  �سوفيتيل  جنح  بينما  ال�سهلة،  الفر�س 
مرة  لأول  ت�سارك  التي  �ساندرا  الأملانية  طريق  عن 
�سجل  الذي  زافاليتا  بعدها  ومن  غنتوت  مالعب  يف 

تكرمي ميثاء بنت محمد.

املباراة �سهدت مناف�سة قوية بني الفريقني.

احلفل �سهد مفاجاآت للجمهور بينها ال�سحب على �سيارة.
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بولو

لفريقه،  واخلام�س  »هاتريك«  له  الثالث  الهدف 
ويقدم لعبو �سوفيتيل فا�ساًل من الأداء املمتع خا�سة 
التجاري  اأبوظبي  فريق  ويقل�س  د�سمال،  بن  عبداهلل 
ومل  اليبهوين  فار�س  طريق  عن  هدف  اإىل  الفارق 
بفوز  املباراة  وتنتهي  التعادل  لإدراك  الوقت  ي�سعفه 
كمون  زفالتا  احلكمان  اللقاء  واأدار   ،5-4 �سوفيتيل 

وخيم.
تتويج الفائزين

الظاهري  اليبهوين  �سهيل  مطر  قام  املباراة،  عقب 
ريا�سة  قطاع  ممثل  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  ع�سو 
رئي�س  نائب  املن�سوري  حوفان  بن  و�سعيد  الفرو�سية 
فندق  فريق  بتتويج  غنتوت  نادي  اإدارة  جمل�س 

اأبوظبي  بنك  فريق  تكرمي  مت  كما  بالكاأ�س،  �سوفيتيل 
�سمو  التكرمي  �سمل  كما  الف�سي،  الو�سيف  التجاري 
ال�سيخة ميثاء بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم وحكام 
الالعب  تتويج  اخلتامي  احلفل  �سهد  كما  املباراة. 
اللجنة  اختارته  الذي  د�سمال  بن  عبداهلل  الدويل 
الفنية كاأف�سل لعب يف اللقاء لينال �سيارة مر�سيد�س 

بنز، كما مت تكرمي رعاة املهرجان.
ميثاء بنت محمد:

امل�ساركة ر�سالة اإن�سانية

اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  �سمو  قالت 
للبولو  التجاري  ظبي  ابو  بنك  فريق  قائده  مكتوم 
الن�سانية  املنا�سبات  هذه  يف  وامل�ساركة  التواجد  بان 
جاءت  والتي  �سامية،  ر�سالة  يعترب  الرائعة  اخلريية 
و�سط ح�سور مميز ا�ستمتع مبباراة قوية مثرية خالل 
للتكافوؤ  الهداف  قله  من  بالرغم  الربعة  ا�سواط 
الذي �سهدته املباراة. واأ�سافت �سموها – لقد حققت 
افراد  كافة  تهم  جمتمعية  كر�سالة  اأهدافها  املباراة 
هذا  يف  امل�ساركة  يل  عظيم  ل�سرف  واإنه  املجتمع، 
امل�ساركات  مهدت  بعدما  الن�ساين  الرائد  احلدث 
البولو  ريا�سة  عامل  يف  الن�ساء  اأمام  الطريق  املا�سية 
فريق  مع  جديده  لعبه  مب�ساركة  بالفعل  حدث  وقد 
املراأة  تواجد  لنوؤكد  دائما  نرجوه  ما  وهذا  �سوفتيل 

الريا�سية يف خمتلف الألعاب التناف�سية، مما ينعك�س 
�سموها  وثمنت  اجلديد.  املو�سم  مناف�سات  خالل 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  فالح  ال�سيخ  �سمو  اهتمام 
البولو،  بريا�سة  والبولو  اخليل  ل�سباق  غنتوت  نادي 
ريا�سة  ملمار�سة  الن�سائي  للعن�سر  امل�ستمر  وت�سجيعه 
ميثاء  ال�سيخة  �سمو  قالت  حممد:  بنت  ميثاء  البولو. 
بنك  فريق  قائدة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت 
يف  وامل�ساركة  التواجد  اإن  للبولو  التجاري  اأبوظبي 
يعترب  الرائعة  اخلريية  الإن�سانية  املنا�سبات  هذه 
كر�سالة  اأهدافها  املباراة  حققت  وقد  �سامية،  ر�سالة 
ل�سرف  واإنه  املجتمع،  اأفراد  كافة  تهم  جمتمعية 
بعدما  الإن�ساين  احلدث  هذا  يف  امل�ساركة  يل  عظيم 
يف  الن�ساء  اأمام  الطريق  املا�سية  امل�ساركات  مهدت 
عامل ريا�سة البولو وقد حدث بالفعل مب�ساركة لعبة 
جديدة مع فريق �سوفتيل وهذا ما نرجوه دائما لنوؤكد 
تواجد املراأة الريا�سية يف خمتلف الألعاب التناف�سية.

زايد  بن  فالح  ال�سيخ  �سمو  اهتمام  �سموها  وثمنت 
والبولو  اخليل  ل�سباق  غنتوت  نادي  رئي�س  نهيان  اآل 
الن�سائي  للعن�سر  امل�ستمر  وت�سجيعه  البولو،  بريا�سة 
عدد  يزداد  اأن  يتوقع  حيث  البولو  ريا�سة  ملمار�سة 

امل�ساركات خالل مناف�سات املو�سم احلايل.
بن حوفان:ال�سكر للجهات امل�ساركة

املن�سوري  حوفان  بن  �سعيد  جانبه،اأ�ساد  من 
يجب  مما  ب�سيط  جزء  »املهرجان  وقال:  بالحتفالية 
وهذا  الكثري،  منحتنا  التي  للدولة  تقدميه  علينا 
فالح  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  على  بناء  جاء  الحتفال 
على  �سدد  الذي  النادي،  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
ي�سعرون  وهم  الحتفالية  من  اجلميع  خروج  �سرورة 
وكانت  هدفنا،  حتقيق  اإىل  و�سلنا  وبالفعل  بالر�سا، 
لقت  التي  املميزة  الفقرات  من  العديد  هناك 
التي  امل�ساركة  اجلهات  كافة  ون�سكر  ا�ستح�سانهم، 

اأ�سهمت يف اإخراج املهرجان يف اأروع ال�سور«.

جانب من املباراة.
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Polo

Swiss watch Manufacturer Frederique 

Constant is pleased to announce the 

arrival of the renowned Indian polo 

player Samir Suhag as a member of 

the Frederique Constant Team.

The iconic sports figure, Samir Suhag 

is a known face in the Indian as well 

as the international Polo circuit and 

a brand ambassador to luxury Swiss 

brand Frederique Constant - a brand 

that spells luxury and is affordable to 

many without compromising on the 

quality. 

It has always been Samir’s dream to 

make the sport of the royals available 

to enthusiasts rather than just a 

privileged few. Similarly, the founders 

of the brand Frederique Constant, 

Frederique Constant
announces new Polo brand ambassador Samir Suhag

Peter Stas and Aletta Bax wanted more 

people to be able to enjoy some of 

life’s luxuries without worrying about 

the price tag. 

Swiss made, Frederique Constant 

is one such brand which echoes 

the spirit of the Swiss through its 

laboriously hand-made time pieces 

that reflect class and precision. Coming 

from the land of horology, the brand 

constantly strives to innovate and 

offer exceptional value to customers 

through their classical watches.

This association with Samir of the brand 

is one that reflects its style quotient, 

its commitment to substance and 

reiterates it’s connect with passion 

– for the perfection to reach greater 

heights. Samir Suhag demonstrates 

the elegance, the classical values that 

the brand Frederique Constant is all 

about.

An Arjuna award winner, Samir out 

performed competition to reach the 

very top of his profession and was 

ranked No#1 in Asia; A position he 

held from 2000 to 2008. Samir grew up 

watching his father, Brigadier Bheem 

Suhag, play polo but never wanting 

to try it. At 17, Samir started riding 

seriously, practicing his stick and ball 

coached by his father. 

He played his first game on the 

Presidents Bodyguard Polo Ground 

in the summer that year and played 

his first polo tournament later that 

fall, continued by many wins. During 

the span of his polo career, he has 

been part of 3 Indian World Cup 

teams.  Samir was a member of the 

first ever Indian Snow Polo team for 

the World Cup of Snow Polo held in 

China in Feb 2012. Samir today is not 

just recognized in India but also in 

leading polo playing countries such as 

Malaysia, Australia, Argentina, France, 

England, U.S.A, to name a few.

The story of this Polo player, resonates 

strongly with that of Frederique 

Constant and its evolution as one 

of the internationally leading watch 

brands of today. Both are driven by 

passion for excellence in their chosen 

field. Frederique Constant would like 

to take the opportunity to wish Samir 

Suhag, his family and all the Hindus of 

India a happy Diwali Festival.
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اليف�ستايل

�سغف م�سرتك بالت�سميم

 »مون بالن« تقدم �إ�سد�ر BMW �خلا�س

Emporio Armani
جمموعة �إمبوريو �أرماين

 Emporio اأرماين  اإمبوريو  جمموعة  تكمل 
Armani  خلريف/عيد 2015 رحلة الدار الرائدة 
ال�ساعات.فاملجموعة  ت�ساميم  اأحدث  ابتكار  يف 
اجلديدة تت�سمن تف�سريات حمدثة حتمل توقيع الدار 

الرا�سخ.
تفا�سيل  ذات  بدّقة  م�سبوطة  الن�سائية  ال�ساعات 
�سغرية ناعمة،  فيما حملت ال�ساعات الرجالية  هذه 
رفيعة  موانئ  مع  الن�سائية  ال�ساعات  موا�سفات  املرة 
املزيد  األوان جديدة ت�سيف  وموؤ�سرات كري�ستالية مع 

من احليوية على ال�ساعات.
 Emporio جمموعة  يف  املميزة  ال�ساعة  هذه  �سوار 
باللونني  الدراجة   �سل�سلة  من  م�ستوحى   Armani
فائق  مظهرًا  املجموعة  يعطي  ما  والذهبي  الأ�سود 

اجلمال.
الطابع  ريا�سية  علبة  اختريت  الرجال  ل�ساعات 

Slim d’Hermès ساعات�

�لنتقال �إىل �لأ�سا�سيات

ريت�سارد ميل لل�ساعات ُتطلق اإ�سدارين محدودين جديدين

لتكرمي �رشيكها نادي �سان تروبيه للبولو

 )Slim d’Hermès( هريمي�س  �ساعات  تنقلنا 
نوعه  من  الفريد  التطبيق  طريق  عن  ولدت  التي 
الّرقة   تعرب  الأ�سا�سيات.  اإىل  الفني  النقاء  لأ�سلوب 
املوجودة على غطاء ال�ساعة عن اخلطوط التي تتميز 
بر�سانتها الأ�سا�سية. كما ويلفت ميناء ال�ساعة الكبري 
بزاوية  العروات  ت�سميم  مت  حني  يف  فورا،  الأنظار 
ل�سركة  الفني  املدير  ديلوتاال،  فيليب  �سمم   قائمة. 
مربزًا   ال�ساعة  هذه   ،)La Montre Hermes(
الب�ساطة الفائقة فيها، والتي جت�سد توازنا مثاليا بني 

الن�سباط الدقيق واجلمال الفني املتوازن. 
النهج  من  امل�ستوحاة   ،Slim d’Hermès تعترب 
فيليب  و  هريمي�س  بني  اللقاء  نتيجة  للدار،  البياين 
الن�سخة  البيانية  الر�سوم  م�سمم  اأن�ساأ  حيث  ابيلويغ. 
الهوائي  املخطط  اأّن  كما  ال�ساعات.  لتحديد  الأ�سلية 
للوقت  ويعطي  حيوي  اإيقاع  ي�سفي  لالأرقام  الرقيق 

رونق جميل.

حمدودين  اإ�سدارين  ميل  ريت�سارد  �سركة  اأطلقت 
 2015 لعام  الأوتوماتيكية  ال�ساعات  من  جديدين 
 . للبولو  تروبيه  �سان  نادي  مع  ب�سراكتها  لالحتفال 
�ساعة  اإطالق  عن  ميل  ريت�سارد  �سركة  اأعلنت  حيث 
اخلا�سة  للبولو  تروبيه  �سان  نادي   RM 07-01

ابتكرت   ،7 الفئة   BMW �سيارة  اإطالق  مبنا�سبة 
املنتجات  من  خم�س�سة  ت�سكيلة  بالن”  “مون 
الإبداع  روح  من  امل�ستوحاة  الكتابة  واأدوات  اجللدية 
ب�سانع  الراقية  الدار  يجمع  الذي  املتجّدد  والرتاث 
كتابة   BMW ُتعيد  وبينما  املتمّيز.  ال�سيارات 
امل�ستقبل يف عامل القيادة الفخمة مع اأحدث �سياراتها 
ب�سغف  التفاقية  هذه  بالن”  “مون  ترثي  ال�سيدان، 
الرفيع  وبذوقها  العظيمة،  باحلرفية  النظري  منقطع 
اأنيقة  قطع  لتقدم  والراقي،  املعا�سر  بالت�سميم 

املميزة وبني  اأبرز ت�ساميمها  متزج بني جمموعة من 
.BMW تفا�سيل دقيقة م�ستوحاة من 

 BMW الفئة 7 اجلديدة، ُتعيد BMW ومع �سيارة
مميزة  باإبداعات  الفخمة  القيادة  مالمح  ر�سم 
جمال  يف  وريادي  معا�سر  ونهج  التكنولوجيا،  يف 
ابتكار  يف  ال�سيارات  �سانع  مهمة  وتتجّلى  الت�سميم. 
مثيل  ل  قيادة  بتجربة  تتباهى  فاخرة  �سيدان  �سيارة 
طوال  الراحة  من  م�سبوق  غري  م�ستوى  وتوفر  لها، 
التقنيات  من  جمموعة  خالل  من  الطويلة،  امل�سافات 

تروبيه  �سان  نادي   RM 029 و�ساعة  بال�سيدات 
للبولو  مبنا�سبة اإمتام ثالثة اأعوام من هذه ال�سراكة. 
بوتيكات  جميع  يف  متوفرتان  ال�ساعتان  �ستكون 
املتجر  ويف  الأو�سط  وال�سرق  اأوروبا  يف  ميل  ريت�سارد 

الفرعي املوجود يف نادي �سان تروبيه للبولو.

 RM �ساعتي  بعد  اإ�سداٍر  كاأحدث  ال�ساعتان  تاأتي 
 RM 030 و�ساعة  للبولو   تروبيه  �سان  نادي    011

نادي �سان تروبيه للبولو .
جمموعة  من  لل�سيدات  واملخ�س�سة  الأوىل  ال�ساعة 
من  املحدود  الإ�سدار  هي  للبولو   تروبيه  �سان  نادي 
 RM 07-01 White ceramic Polo طراز 
للبولو  تروبيه  �سان  نادي   Club Saint-Tropez
ال�ساعة  تت�سف هذه  الأبي�س.  امل�سنوعة من اخلزف 
اإطار  باأنها ذات  30 قطعة فقط  �سي�سدر منها  التي 
مطاطي  اأبي�س  تاج  الأبي�س،  اخلزف  من  م�سنوع 
الأزرق  باللون  حلقٍة  مع  لزوردي  لوٍن  ذو  ومينا 
الريفيريا  األوان  الألوان  هذه  حتاكي  معه،  ليتنا�سق 
RM 07-01 عيار  �ساعة  يندمج يف قلب  الفرن�سي. 
حركة  ال�سركة،  قبل  من  �سمم  التي   CRMA2
بني  املثايل  التنا�سق  يوؤمن  ب�سكٍل  مهيكلة  اأوتوماتيكية 
اخلا�س  الطاقة  خمزون  يجعل  مما  والكفاءة  الأداء 
50 �ساعة،  RM 07-01 يكفي حتى حوايل  ب�ساعة 
ويعد ذلك اإجنازًا كبريًا بالن�سبة ل�ساعات ال�سيدات.

وقوة  الوزن،  خفيف  الت�سميم  جوانب  يف  الثورية 
الت�سغيل،  واأنظمة  ال�سا�سيه،  ومتانة  وال�سحب،  اجلر 
الداخلية  والأجواء  الذكي،  الت�سال  وخيارات 
الدقيقة  واخلطوط  املتناغمة  الن�سب  وت�سري  املُلهمة. 
لهذا  احل�سرية  والأناقة  القوية  الديناميكيات  اإىل 
�سيارات  بني  العر�س  تعتلي  فئة  من  اجلديد  اجليل 
ل  التي  الإبداعات  من  طيف  عن  وتك�سف   ،BMW

ي�ساهيها اأي �سانع اآخر لل�سيارات.

ومواد  باألوانها  التالعب  بالإمكان  جدًا  وديناميكية 
املاء  ل�سغط  واملطاط.مقاومة  كالألومينيوم  �سوارها 
احليوي  ت�سميمها  ب�سبب  وهي  مرت   200 عمق  على 
والفولذ  الألومينيوم  بني  ما  بعلبتها  التنويع  واإمكانية 
املجموعات  اأكرث  من  املجموعة  هذه  واملطاط،تعترب 

املعا�سرة.
اإمبوريو  �ساعات  من  كثرية  مناذج  طّورت  لقد  اأخريًا 
Emporio Armani حيث اأ�سيفت بع�س  اأرماين 
مطلية  اأ�سبحت  التي  اأ�ساروها  بع�س  على  التعديالت 

باملخمل اأواجللد ما اأعطاها مظهرًا جذابًا وجديدًا.
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Blue Ocean  اأولي�س ناردين

�ساعة بلو �أو�سني 

  Tissot تي�سو

ترتبع على عر�س كل قمة
�ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  جوانب  عدة  من  تي�سو  تتكون 
ل  اجلوانب  هذه  اأن  اإل  التخ�س�سات  متعدد  اخلبري 
تت�سمن اخلوف من اعتالء القمة. فقد ظلت ال�سركة 
 ،1853 عام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  القمة،  وراء  ت�سعى 
وابتداع  ال�سندوق  خارج  التفكري  خالل  من  وذلك 
تي�سو لأول  وياأتي تد�سني  بالتقاليد.  ابتكارات مدجمة 
مم�سى جبلي يف 16 �سبتمرب 2015 مبثابة مثال رائع 
اأعلى  باعتباره  قيا�سًيا  رقًما  حقق  حيث  ذلك،  على 
ارتباًطا  تي�سو  ارتبطت  لطاملا  اأوروبا.  يف  معلق  ج�سر 
وثيًقا بجبال الألب ال�سوي�سرية واجلهود اخلارقة التي 
القمم. حيث  اأعلى  لبلوغ  الألب  مت�سلقي جبال  يبذلها 
اإمداد اجلمهور بلمحة حول  يرتكز هدفها حالًيا على 
مم�سى  اأول  اإن  املعلق.  اجل�سر  بف�سل  يواجهونه  ما 
جبلي اأن�ساأته تي�سو هو عبارة عن اأعلى ج�سر معلق يف 
اأوروبا والكائن يف جريندلفالد. حيث يقع على ارتفاع 
3041 فوق �سطح البحر و500 مرًتا فوق الأر�س. اأما 
طوله  يبلغ  بينما  فقط  واحد  مرت  اإىل  في�سل  عر�سه 

الأنفا�س،  حتب�س  مغامرة  ليعد  عبوره  اإن  مرًتا.   100
ومبنظر  املغامرة  بهذه  التمتع  للجميع  ميكن  حيث 

Diesel

تهّز عامل �ل�ساعات �ل�سوي�رشية

» اأوري�س « تطلق اإ�سدار اأودي �سبورت الأنيق

للمرة �لأوىل يف �ل�رشق �لأو�سط

قامت �سركة “ اأوري�س “ باإطالق الإ�سدار املطور 
ل�ساعة اأودي �سبورت ومن خالل ال�سراكة  التاريخية 

مع اأودي �سبورت، تتاألق ال�ساعة اجلديدة بت�سميم 
 R18 e-tron اأنيق فهي خم�س�سة ل�سيارة اأودي

quattro الرائدة، وت�سم �سورة ظلية لها على 
اأوري�س ال�ساعة الر�سمية لفرق  خلفية العلبة. وتعد 

اأودي �سبورت املت�سابقة يف كل من البطولتني 
FIA: بطولة  التابعتني لالحتاد الدويل لل�سيارات 

�سباقات القدرة )WEC( وبطولة ال�سيارات 
الأملانية )DTM(. وقد فازت اأودي �سبورت يف 

حدث �سباق القدرة ال�سهري يف لومان 12 مرة يف 
�سابقة هي الأوىل منذ عام 2000. فيما احتلت يف 

العام 2014 وحتت رعاية اأوري�س،  املركز الأول 
 R18 على من�سة التتويج مرة اأخرى ب�سيارة اأودي
e-tron quattro التي قادها اإىل الن�سر فريق 

اأوري�س مار�سيل  ال�سوي�سري و�سفري  ال�سائق  ي�سم 
في�سلر. متتلك اأوري�س �سجاًل طوياًل يف جمال 

اإنتاج �ساعات مرتبطة بريا�سة ال�سيارات عالية 
الأداء، مع تراث ميكن تتبعه يف املا�سي حتى �ساعة 

Chronoris امل�سممة عام 1970. يعترب الإ�سدار 
املحدود الثاين من �ساعة Audi Sport اأحدث 
اإ�سدار يف هذا اخلط الإنتاجي. ال�ساعة م�سممة 

مثل �سيارات اأودي �سبورت ذات التقنية العالية 
متاما،  كي تتمتع باأكرب قوة واأخف وزن ، بالإ�سافة 

اإىل �سل�سلة من امليزات املبتكرة. 

بكامل  الطبيعة  جمال  �ست�سهد  حيث  ال�سحيقة.  الهوة 
جاللها. 

Diesel �ساعتها  ملو�سم الربيع هذا، تقّدم 
ال�سوي�سرّية ال�سنع الأوىل التي تك�سر القواعد بكّل 

�سرور وتهّز عامل �سناعة ال�ساعات ال�سوي�سرية: 
اإ�سدار حمدود يج�ّسد اآفاقًا متمّيزة من خالل منتج 

عايل اجلودة.
ومّرة اأخرى، تتزاوج تقنيات املهارة اليدوّية 

 Diesel وال�سناعة الآلية الراقية مع جوهر
الرمزي لرتتقي به اإىل م�ستوى اأعلى: ف�ساعة 

Swiss من Diesel تتمّتع بت�سميم ثوري وقطع 
تزيينية منّفذة بتعقيد وعمق مدّويني. اأّما الأناقة 

فتتنّحى جانبًا لتك�سف عن اأ�سلوب جريء جّدًا اإىل 
حّد ي�سعب ت�سديقه.

ل �سّك اإذًا اأّن هذه ال�ساعة بو�سالت علبتها املجّمعة 

ب�سكل م�ستقّل، اإطارها متعّدد الأوجه، هيكل زّرها 
ال�ساغط ال�سارخ، والكرونوغراف بحركة الكوارتز 

RONDA startech، تّت�سم  ال�سوي�سرية 
بال�سخامة يف كّل �سنتمرت مرّبع منها.

والالفت اأّن هذه القطعة تتمّيز بظهر علبة يظهر 
تف�سياًل مبهرًا هو بطارية الكوارتز، وهذا اأمر 

تنفرد به تقليديًا احلركات امليكانيكية. لذا ينّم عن 
ذلك جمالية فريدة من نوعها: مل�سة غري معهودة 

ال�سوي�سرية. ال�ساعات  تهّز عامل �سناعة 
 ،Diesel يف متاجر  Diesel Swissستتوّفر �ساعة�
على متجر املاركة الإلكرتوين ويف نقاط بيع باجلملة 

حول العامل.
Diesel Swiss، �ساعة ملن يجروؤ فقط.

اأولي�س  دار  متكنت  عامًا،   170 من  اأكرث  مدى  على 
البحرية  ال�ساعات  حركات  اأبرز  ت�سميم  من  ناردين 
جمموعة   اإىل  ت�سيف  اليوم  و  الوجود.  يف  فعالية 
اإبتكاراتها،  اأحدث  الغنية    ”Marine Diver“
تر�ّسخ  التي  اأو�سني  بلو   ”Blue Ocean“ �ساعة 
املتطورة  ال�ساعات  �سناعة  يف  الدار  ريادة  بدورها 
الريا�سية  الألعاب  يف  بحزم  مرت�سخة  واحلديثة. 
 Blue Ocean اأو�سن   بلو  �ساعة  ،�سممت  املائية 
من  الغط�س  ظروف  لأ�سعب  بوظائفها  لتت�سّدى 
ال�سكل  جميلة  الأخرى،�ساعة  اجلهة  من  ولتكون  جهة 

والتفا�سيل.
لل�سداأ بطريقة  املقاوم  الفولذ  امل�سنوعة من  علبتها 
مّطاطية  خارجية  طبقة  اإليها  اأ�سيفت  جدًا  متطورة 
حتمًا. لالأنظار  وملفتة  اأكرث  مريحة  جعلتها  زرقاء 

علبتها  التعبئة من خالل  الذاتية  تظهر حركتها  فيما 
�سغط  تقاوم  والتي  اأي�سًا  الأزرق  اللون  ذات  اخللفية 

املياه على عمق 200 مرت.
ال�سدار ب1846 قطعة وهي  الن�سخة حمدودة  هذه 

مرّقمة على جانب العلبة. 
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Baume & Mercier

تعيد �فتتاح بوتيكها يف دبي مول
ع بالإمارات »1915 من اأحمد �سّديقي« يوا�سل التو�سُّ

بافتتاح فرع جديد يف »دبي مارينا مول« 

بارفان دو ماريل تقدم عطرًا رائعًا 

Byerley ،من وحي بطل �خليول �لأ�سيلة

اأحمد  من   1915« متجر  ر�سميًا  موؤخرًا  افتتَح 
الأر�سي من »دبي  الطابق  العا�سر يف  �سّديقي« فرعه 
�سّديقي«  اأحمد  من   1915« ويعترب  مول«،  مارينا 
العربية  الإمارات  دولة  من  انطلق  مبتكر  متجر  اأول 

الراقية. والإك�س�سوارات  لل�ساعات  املتحدة 
�سّديقي«،  اأحمد  من   1915« متجر  به  يتميز  ومما 
ال�سم  واأولده«،  �سّديقي  »اأحمد  ملجموعة  التابع 
العريق واملرموق باملنطقة يف عامل ال�ساعات الفاخرة، 
اأنه يوفر ملرتاديه جتربة اأخاذة من خالل معرو�ساته 
الداخلية  وت�ساميمه  جيدة،  باأ�سعار  املتاحة  املتنوعة 
التي  الفائقة  الع�سرية اجلذابة، عالوة على اخلدمة 
الفرع  ويحت�سن  واأولده«.  �سّديقي  »اأحمد  بها  تنفرد 
اأعلن  25 عالمة عاملية �سهرية،  اجلديد ما جمموعه 
بع�سها  ان�سمام  عن  �سّديقي«  اأحمد  من   1915«
موؤخرًا اإىل جمموعة معرو�ساته ومتاحة ح�سريًا عرب 
كور�س«  »مايكل  بينها  من  مول«،  مارينا  »دبي  فرع 
مورغان  و»ميزون  اإم«  بي  و»اأيه  باري�س«  و»ماربيال 

يف  ال�سيحات  اأحدث  ع�ساق  ويلهم  يالئم  مبا  بيلو«، 
موا�سم  امتداد  على  والإك�س�سوارات  املجوهرات  عامل 

العام.
وبهذه املنا�سبة، قالت بريوجنري لو�سياين، مدير عام 
واأولده«:  �سّديقي  »اأحمد  لدى  واملبيعات  التجزئة 
من  الإك�س�سوارات  تظل  القت�سادية  التقلبات  “رغم 
بني فئات التجزئة الأكرث مبيعًا والأكرب منوًا يف اأ�سواق 
متو�سطة  الإك�س�سوارات  وت�سهد  والعامل،  املنطقة 

واأولده  �سّديقي  اأحمد  وارتاأت  مطردًا.  منوًا  الأ�سعار 
والختيارات  العالمات  متعدد  متجر  اإىل  احلاجة 
يواكب ذوق اجليل الأ�سغر عمرًا وذوق كل من يعي�س 
املتجر  اإطالق  وجاء  بروحه،  املفعمة  املرحلة  هذه 
الغاية.  لتلك  �سّديقي«  اأحمد  من   1915« املبتكر 
فروع  �سبكة  م�ساعفة  امل�ستقبلية  خططنا  وت�سمل 
اخلم�سة  الأعوام  خالل  �سّديقي«  اأحمد  من   1915«

املقبلة”.

دانيل غريغ يزور م�سنع اأوميغا يف فيلريت، �سوي�رشا

�طالق جمموعة ح�رشية من �ساعه �أوميغا �جلديدة

ال�ساعات  �سناعة  قلب  غريغ   دانيل  املمثل  زار 
فيلريت،  يف  اأوميغا  م�سنع  افتتاح  يف  ال�سوي�سرية 
يج�سد  الذي  املمثل،  قام  الزيارة،  خالل  �سوي�سرا. 
“�سبيكرت”، وهي  دور جيم�س بوند يف الفيلم اجلديد 
املغامرة الـ24 لبوند، بجولة خا�سة يف امل�سنع ولق�سم 
الرتكيب والتجميع، كما �سهد على اإنتاج �ساعة اأوميغا 

واحل�سرية. اجلديدة  »�سبيكرت«   300 ما�سرت   �سي 
غريغ  اّطلع  الأهمية،  البالغة  الزيارة  هذه  خالل 
التي  تلك  مثل  اأوميغا  �ساعات  ت�سنيع  طريقة  على 
نيك  بح�سور  وذلك  “�سبيكرت”،  فيلم  يف  يرتديها 
و�ستيفن  �سوات�س  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  حايك 
حمبي  اأحد  وكونه  اأوميغا.  عالمة  رئي�س  اوركهارت 

اأحمد  وجمموعة   Baume & Mercier اأعادت 
بعيد،  زمن  منذ  الدار  �سريكة  واأولده،  �سديقي 
افتتاح بوتيكهما يف دبي مول بعد اأعمال الرتميم التي 

�سهدها بغية �سمان جتربة فريدة وممّيزة لعمالئه.
التناغم،  الأناقة،  بالراحة،  اجلديد  الت�سميم  ميتاز 
الدفء، واللم�سة ال�سرمدية التي مينحها اإ�سراق هذه 
ّمم البوتيك بروعة تاّمة، ليعك�س قيم  امل�ساحة. وقد �سُ
الأ�سالة  امل�ساركة،  حول  واملتمحورة  القدمية  املاركة 
ي�سّج  جّدًا،  واأنيق  للغاية  متفرّد  اإّنه  وال�ستمرارية. 
التي  والرقيقة  الناعمة  والألوان  الطبيعية،  باملواد 
الرحب  فاجلو  العمالء.  ي�سّر  حميم  طابع  عنها  ينّم 
يف  وكاأّنهم  ي�سعرون  الزّوار  يجعل  الدافئ  والديكور 
ينغم�سوا يف عامل  اأن  الآن  العمالء  بو�سع  بات  املنزل. 
اأق�سام  باأناقة  اأي�سًا  يتمّتعوا  واأن  الدار،  جمموعات 
Baume & Mercier املمّيزة بدءًا بتلك الرجالية 

وحّتى الن�سائية منها، املمزوجة كّلها بح�ّس �ساحر من 
�سيتمّكن  اجلديد،  البوتيك  هذا  يف  والتقليد.  الرتف 

ماريل،  دو  بارفان  ال�سهرية،  العطور  دار  ابتكرت 
للخيول  الأبي  التاريخ  يحيي  جديدًا  رائعًا  عطرًا 
ا�سم   ،Byerley الدار،  عطور  اآخر  حمل  العريقة. 
منها  حتّدرت  التي  الثالثة  اخليل  فحول  اأقدم  اأحد 
يف  ت�سارك  التي  احلديثة  ال�سيلة  اخليول  �ساللة 
البني  الفحل  باأن  الأ�سطورة  وتقول  اخليل.  �سباقات 
يخ�سى  يكن  مل  رعدية،  عا�سفة  اأثناء  ولد  الداكن 
ح�سان  منه  جعل  ما  النار  واإطالق  املدافع  اأ�سوات 
تطوير  من  بالرغم  اخلوف.   يعرف  ل  الذي  احلرب 
عطر ل ميكن ن�سيانه وتركيبة مل تكن مهمة ابتكارها 
من  اأف�سل  اإلهام  من  هناك  يكن  مل  الي�سري،  بالأمر 
الطابع املميز حل�سانByerley  القوي بعد اأن لعب 

دورًا ا�ستثنائيًا يف تاريخ اوروبا. 
من  عطرية  زيوتًا   Byerley عطر  تركيبة  ت�سّم 
للحوا�س  اإثارة  اأكرث  لت�سبح  تكمل  والهيل  الربغموت 
املطاف،  نهاية  ويف  اخل�سبية.  الروائح  من  مزيج  مع 
يربز مزيج الروائح الأثريية توقيعًا غنيًا ورائعًا يرتك 
توا�سل  الأخري،  الإ�سدار  هذا  ومع  طويلة.  ملدة  اأثره 
الأبدي  الن�سب  بناء  ماريل  دو  بارفان  العطور  دار 

لبع�س من اأروع املخلوقات يف العامل. 

املتجر املبتكر ي�سم عالمات عاملية �سهرية اإىل جمموعة معرو�ساته

واخلربة  الداخلية  بالهند�سة  اأٌِعجب غريغ  ال�ساعات، 
يف �سناعة �ساعات اأوميغا. 

هذه  اأن  فعاًل  “الرائع  غريغ:  قال  املنا�سبة،  هذه  ويف 
ال�ساعات م�سنوعة من الألف اإىل الياء، ففي البداية 
وما   ! رائعة  �ساعة  جند  النهاية  ويف  �سيء  يوجد  ل 
الغني  والإرث  الداخلية  الهند�سة  هي  فعال  اأده�سني 
ال�ساعة  ما�سرت  ال�سي  كانت  لطاملا  ال�ساعات”.  لهذه 
اأي”  “جولدين  فيلم  منذ  بوند  جليم�س  ال�سخ�سية 
)1995(، فتعك�س هذه ال�ساعة �سخ�سية بوند ب�سكل 
البحري وت�سميمها  الطابع  تاريخها ذو  مثايل بف�سل 
اجلديد،  الفيلم  باإطالق  احتفال  والآن،  الكال�سيكي. 
�سراء  ال�ساعات  جمع  وحمبي  للمعجبني  ميكن 
فيلم  يف   007 بوند  جيم�س  ارتداه  الذي  الت�سميم 
اأوميغا �سي ما�سرت  �ساعة  �ستعر�س  “�سبيكرت” حيث 
هذا  ويعترب  ح�سرية.  جمموعة  �سمن  للبيع   300
الآن  فاإىل  ال�سراكة،  لهذه  نوعه  من  الأول  احلدث 
فقط  التذكارية  الت�ساميم  اّل  اإ�ستخدام  يتم  مل 

اأوميغا مع �سركاءها. لالحتفال بعالقة 

 ،Baume & Mercier عامل  جتربة  من  العمالء 
التما�سه، عي�سه والنغما�س فيه كّليًا!
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�رشكة احلبتور لل�سيارات

ني�سان تطلق ماك�سيما 2016 اجلديدة كليًا  تطلق �أف�سل عرو�س �ملو�سم لالأ�سهر �لقادمة

يف منطقة �ل�رشق �لأو�سط

الطرازان اجلديدان لكز�س NX وRC يحفزان منو املبيعات 

ويحققان جناحًا كبريً� يف �لإمار�ت

عرو�س  اأف�سل  تطلق  لل�سيارات  احلبتور   �سركة 
�سراء  يختارون  الذين  ميت�سوبي�سي  لعمالء  املو�سم 
باجريو،  فئات  من    2015 ميت�سوبي�سي  �سيارات 

يعمل  مبحرك  املزودة   NX لكز�س  �سيارة  حققت 
ب�ساحن تريبو، ولكز�س RC كوبيه ذات البابني نتائج 
لكز�س،  �سيارات  قائمة  �سمن  لها  مثيل  ل  مبيعات 
طرازات  جانب  اإىل  الطرازين  من  كل  �ساهم  حيث 
الفطيم  لدى  لكز�س  مبيعات  منو  يف  اأخرى  رئي�سية 

  .8% لل�سيارات بن�سبة بلغت نحو 
وقال �سعود عبا�سي، مدير تنفيذي لكز�س يف الفطيم 
RCنتائج مبيعات  NX و  لل�سيارات: “�سجلت كل من 
مبختلف  لكز�س  �سيارات  قائمة  اأحرزت  كما  متميزة، 
املثال  �سبيل  للغاية. وعلى  نتائج مبيعات جيدة  فئاتها 
%17  يف الن�سف  IS بن�سبة  ارتفعت مبيعات لكز�س 
من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   2015 العام  من  الأول 
بلغت  زيادة   RX لكز�س  �سجلت  فيما  املا�سي،  العام 

%32 خالل الفرتة ذاتها”.  
دخول  من  لكز�س  متكنت  اجلاري  العام  اأوائل  ويف 
النمو  �سريع  املدجمة  اأوفر  الكرو�س  �سيارات  قطاع 
 NX لكز�س  ل�سيارة  طرحها  مع  الإمارات،  دولة  يف 
اأثبتت رواجًا لفتًا  والتي  ب�ساحن تريبو  مبحرك يعمل 

“لوتاه للعطور”

تقدم مخلطها �لفاخر عيون �ملها

مدار  على   L200 اأو   EX لن�سر  اأوتالندر،   ،ASX
 3 املوؤجل  بالدفع  العمالء  �سيتمتع  املقبلة.  الأ�سهر 
كافة  على  وعرو�س  خا�سة  اأ�سعار  اإىل  اإ�سافة  اأ�سهر 

لل�سيارات  احلبتور  عمالء  �سيح�سل  كما  الفئات. 
املجانية  املزايا  من  العديد  على  العر�س  فرتة  خالل 
التي ت�سمل تاأمني و�سمان ملدة 5 �سنوات/ 100.000 
وال�سبغ التنجيد  حماية   ،3M الزجاج   وتظليل  كم، 
جمانية  خدمة  اإىل  بالإ�سافة   ،ScotchgardTM
�سيتمتع  اإىل جانب ذلك  كم.   50.000 لل�سيارة حتى 
متويل  على   0.99% فائدة  بن�سبة  باجريو  عمالء 

ال�سيارات.
مبيعات  رئي�س  يف،  �سي  رافني  ال�سيد  و�سرح 
قائاًل:  لل�سيارات  احلبتور  �سركة  يف  امليت�سوبي�سي 
اأف�سل  تقدمي  على  لل�سيارات  احلبتور  من  حر�سًا   “
احلرية  من  املزيد  العمالء  متنح  التي  العرو�س 
�سبتمرب  �سهر  اخرتنا  لقد  ال�سداد،  يف  واملرونة 
�سراء  يف  يرغبون  للذين  اجلديد  عر�سنا  لإطالق 
اجلميع  عودة  مع  يتزامن  فهو  ميت�سوبي�سي  �سيارات 
من الإجازات وهو الوقت الذي يبحثون فيه عن اأف�سل 

قيمة مقابل نقودهم”.

يف  الرائدة  الأ�سماء  اأحد   « للعطور  »لوتاه  قدمت 
توفر  التي  و   ، الإمارات  دولة  يف  العطور  �سناعة 
ت�سكيلة وا�سعة من اأرقى العطور ال�سرقية والفرن�سية، 
الكري�ستال  عبوة  الفاخر،   املعطر  والعود  البخور  و 
الذي  و   ، عربي(  خملط   - املها  )عيون  خللطتها 
يعني ›عيون الظبي اأو الغزال » التي ترمز يف الثقافة 
الزيتي  العطر  هذا  املراأة،  واأنوثة  جمال  اإىل  العربية 
و  املكثفة  رائحته  بف�سل  احلوا�س  �سيبهج  الفاخر 
زيت  من  واحدة  نقطة  اإ�ستخدام  اأن  حيث   ، العميقة 
)عيون املها ( على اجللد، �ستمنح رائحة رائعة تدوم 

لعدة �ساعات .
للعطور«   »لوتاه  تقدم  العريقة  اإنطالقًا من خربتها   و 
ملختلف  الراقية  العطور  و  العود  من  ا�سعة  و  ت�سكيلة 
الأعمار �سمن عبوات فاخرة للغاية ، و يعك�س املخلط 
)عيون املها ( اجلمال املرهف لعيون الغزلن الرقيقة 
الكري�ستالية  الزجاجة  �سمن  بو�سوح  يبدو  فاملخلط 
اجللد  يغطيها  فاخرة  عبوة  �سمن  املتو�سعة  النقية 

اجليل  عن  النقاب  الأو�سط  ال�سرق  ني�سان  ك�سفت 
املوازين،  �ستقلب  التي  �سيارتها  من  كليًا  اجلديد 
منطقة  يف  كليًا  اجلديدة   2016 ماك�سيما  ني�سان 
يف  كليًا  اجلديدة  ماك�سيما  ني�سان  وُتعترب  ال�سرق. 
اأقوى ن�سخة واأكرثها تطّورًا من ناحية  جيلها الثامن، 

الأداء الريا�سي.

كليًا  اجلديدة   2016 ماك�سيما  ني�سان  بـ  وُيفرت�س 
املبتكر  ت�سميمها  قطاعها من خالل  تعريف  تعيد  اأن 
وتقنياتها  املتقدم  الريا�سي  اأدائها  واجلذاب، 
ني�سان  ميّكن  الذي  الأمر  واملعا�سرة،  املتطورة 
مثايل من  التحلي مبزيج  كليًا من  ماك�سيما اجلديدة 
ترف  مب�ستويات  املعزز  الأنيق  الريا�سي  الت�سميم 

مع  الداخل  من  املخمل  قما�س  و  اخلارج  من  الأبي�س 
نق�س �سعار لوتاه بالذهبي. 

زيت )عيون املها ( ميثل الرفاهية  الكاملة لكل حمبي 
العطور .

بني هواة ال�سيارات قبل و�سولها لالإمارات حيث قدم 
اأعداد كبرية من العمالء طلبات م�سبقة ل�سرائها. 

و�سكل الطرح الأخري ل�سيارة لكز�س RC ذات البابني 
الطراز  هذا  ويتميز  املبيعات.  منو  عزز  اآخرًا  عاماًل 
ومن�سة عري�سة منخف�سة م�سممة  منحوتة  بخطوط 

الالفت  الت�سميم  بني  تدمج  بحيث  خ�سي�سًا 
الأنفا�س،  حتب�س  التي  الأداء  م�ستويات  مع  لالأنظار 
الأداء  عالية   RC F Sport �سيارة  ت�سمنت  فيما 
متوقعًا  ريا�سيًا  طابعًا  عليها  اأ�سفى  جريئًا  ت�سميمًا 

.»F« من �سيارات لكز�س عالمة

متقدمة.
املدير  �سرفان،  �سمري  علق  املنا�سبة،  هذه  ويف 
»مت  بقوله:  الأو�سط  ال�سرق  ني�سان  لـ  التنفيذي 
على  كليًا  اجلديدة   2016 ماك�سيما  ني�سان  ت�سميم 
حمبي  اىل  تتوجه  فهي  ولذلك،  القيادة  حمبي  اأيدي 
القيادة وتنفرد مبوا�سفات ل مثيل لها على الطرقات 
حتديد  باإعادة  ال�سيارة  هذه  تكتفي  ول  قطاعها.  ويف 
معايري ال�سيارة الريا�سية الرباعية الأبواب، بل ت�سع 
مقايي�س جديدة للت�سميم والأداء والتقنيات يف قطاع 

الكبرية«. ال�سيدان  �سيارات 
اأعادت  كليًا،  اجلديدة  ماك�سيما  ني�سان  خالل  “ومن 
ني�سان تعريف اأ�سا�سيات قطاع ال�سيدان الكبرية التي 
ب�سكل  ال�سقف  بذلك  رافعًة  تقليدية،  كانت  لطاملا 
فئته مع كفاءة  الأبرز يف  كبري من خالل ت�سميم هو 
وتقنيات متطورة  ريا�سي  باأداء  املعزز  الإ�ستهالك  يف 
مزيجًا  �سهدت  اأن  لالأ�سواق  معها  ي�سبق  مل  ولدرجة 

  ” متفّوقًا بهذا القدر.
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  LX 570الفطيم لل�سيارات تطرح �سيارة لكز�س

�أكرث قوة وفخامة و�أناقة بدولة �لإمار�ت

الفطيم لل�سيارات تطرح ال�سيارة الريا�سية الأكرث ت�سويقًا يف الدولة

»مفخرة �لأر�س« تويوتا لند كروزر 2016 ت�سل �لإمار�ت

�رشكة احلبتور لل�سيارات 

وكياًل لـ«فوزو« يف  �ململكة �لعربية �ل�سعودية

اإطالق “بنتلي كونتينينتال جي تي 2016”

يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

على  مغزيل  ب�سبك  يتميز  معّدل  خارجي  ت�سميم   •
�سكل قطعة واحدة 

مو�سعة و�ساملة من  قائمة  مع  اأنيق  داخلي  • ت�سميم 
مزايا الراحة

ثماين �سرعات من  جديد  اأتوماتيكي  حركة  • ناقل 
• مزايا �سالمة حم�ّسنة ت�سم نظام لكز�س لل�سالمة + 

• نظام و�سائط متعددة حمّدث مع �سا�سة اأكرب حجمًا 

الر�سمي  الوكيل  لل�سيارات،  احلبتور  �سركة 
واحلافالت  لل�ساحنات  فوزو  ميت�سوبي�سي  ملوؤ�س�سة 
املتحدة   العربية  الإمارات  دولة  يف    )MFTBC(
باختيارها  وذلك  اإقليميًا   اجلغرايف  نطاقها  تو�سع 

وكياًل  فوزو يف اململكة العربية ال�سعودية.
ال�سيارات  وكالء  اأبرز  لأحد  بارزًا  اإجنازًا  ذلك  ويعد 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة  حيث �ستقوم �سركة 
للمبيعات،  متكاملة   �سبكة  بتطوير  لل�سيارات  احلبتور 
اأنحاء  جميع  يف  فوزو  بعمالء  اخلا�سة  واخلدمات 

ال�سعودية. العربية  اململكة 
�سركة  رئي�س  احلبتور،  �سلطان  ال�سيد  وقع  وقد 
ال�سيد  مع   الر�سمي  العقد  لل�سيارات  احلبتور 
يف  لل�ساحنات  دميلري  رئي�س  لي�ستو�سيال،  مارك  
التنفيذي  والرئي�س  والرئي�س   )DTA( اآ�سيا 
واحلافالت  لل�ساحنات  فوزو  ميت�سوبي�سي  ملوؤ�س�سة 
اأحمد  ال�سيد  �سرح  ال�سدد  هذا  ويف   .)MFTBC(
احلبتور  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  احلبتور،  خلف 
العربية  اململكة  اإىل  تو�سعنا  قائاًل:” ي�سكل  لل�سيارات 
كبرية  �سوقًا  لكونها  وذلك  لنا  كبريًا  ال�سعودية حتديًا 
من  عامًا   35 على  اعتمادنا  ولكن  وهامة.  جدًا 
اخلربة يف دولة الإمارات العربية املتحدة هو الأ�سا�س 

قيا�س 12.3 بو�سة وواجهة حتكم تعمل باللم�س عن بعد
ل�سيارات  املوزع احل�سري  لل�سيارات،  الفطيم  طرحت 
لكز�س  املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  لكز�س 
متعددة  الريا�سية  ال�سيارة   LX 570   2016
بتح�سينات  جاءت  والتي  الفاخرة،  ال�ستخدامات 
اإ�سافة  والداخلي،  اخلارجي،  الت�سميم  طالت  �ساملة 
اأداء  وتعزيز  متطورة   �سالمة  مبزايا  جتهيزها  اإىل 

القيادة اإىل م�ستويات فائقة.  
والرفاهية  ال�ستثنائية  بالإمكانيات  الرتقاء  مت  وقد 
من  اجلديدة   LX 570 عليها  ت�ستمل  التي  املرتفة 
خالل الت�سميم الأمامي املعّدل الذي �سم �سبك لكز�س 
مغزليًا اأكرث جراأة، والذي تكامل مع امل�سابيح الأمامية 
القيا�سية.  الكاملة   LED بتقنية  اجلديدة  الثالثية 
فيما متيز ت�سميم املوؤخرة مبن�سة توحي بح�سور قوي 
وموؤثر.  اأما بالن�سبة للت�سميم الداخلي اجلديد الأنيق، 
الداخلية،  املق�سورة  اأجزاء  جلميع  حتديثًا  �سهد  فقد 
الراأ�س  وم�ساند  املقاعد،  من  الثالث  ال�سف  با�ستثناء 
لكز�س  مركبات  يف  متبع  هو  وكما  ال�سيارة.  واأر�سية 
الداخلية  املق�سورة  ت�سميم  يرتكز  الأخرى،  احلالية 
الذي  لكز�س  مفهوم  على  LX 570 اجلديدة  ل�سيارة 
الأزرار  ي�سع  حيث  املريح،  ال�ستعمال  بالعتبار  ياأخذ 
قربًا  اأكرث  لتكون  اإليها  الو�سول  ال�سهل  من  مواقع  يف 
لل�سائق، وذلك من اأجل عملية قيادة �سهلة ومريحة على 

نحو لفت ولتحقيق مزيد من ال�سالمة. 

وامل�سي  التحدي  اجتياز  من  �سيمكننا  الذي  الرا�سخ 
يف  نتمكن   �سوف  اأننا  من  واثقون  ونحن  الأمام.  اإىل 
زمن قيا�سي من حتقيق نف�س م�ستويات النجاح ور�سا 
العربية  الإمارات  دولة  يف  حققناها  التي  العمالء 
تطوير خططنا  بالفعل يف عملية  بداأنا  ولقد  املتحدة، 

للنجاح يف �سوق اململكة العربية ال�سعودية.
“فوزو”  وكالة   على  احلبتور  �سركة  ح�سول  و�سيتيح 
�سوق  اأكرب  اإىل  دخولها  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  
لل�سيارات يف املنطقة بواحدة من العالمات التجارية 
وقد  املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة  يف  الرائدة 
قدرتها  ال�سنني  مر  على  التجارية  املركبات  برهنت 
الذي جعلها جزءًا  الأمر  على حتمل املهمات ال�سعبة 
عام.  ب�سكل  ال�سيارات  جتارة  من  يتجزاأ  ل  هامًا 

جمموعة   لفتتاح  لل�سيارات  احلبتور  �سركة  وتخطط 
لقطع  وحمالت  “فوزو”  عر�س  �سالت  من  وا�سعة 
اململكة  يف  خمتلفة  مدن  يف  خدمة  ومراكز  الغيار 
وخدمة  مبيعات  لعمالئها  لتقدم  ال�سعودية  العربية 

عمالء عالية اجلودة.
املخ�س�سة  العملية  فوزو  �ساحنات  جمموعة  وتعترب 
القطاعات  يف  الأمثل  اخليار  املتو�سطة  لالأعباء 
ولأن  والنقل.  الإن�ساءات  مثل  الرئي�سية  ال�سناعية 
فاإنها  خمتلفة  بحمولت  متوفرة  فوزو  �ساحنات 
ومعززة  حم�ّسنة  ا�ستفادة  واإمكانية  اأكرب  قدرة  توفر 
�ساحنات  حول  ال�سائدة  املعايري  تغري  اأن  ا�ستطاعت 
ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  املتو�سطة  الأعباء 
وت�سمل فوزو �ساحنات كانرت اخلفيفة وحافالت روزا.

احلبتور،  ملجموعة  التابعة  الإمارات«،  »بنتلي  ك�سفت 
العربية  الإمارات  يف  بنتلي  ل�سيارات  الر�سمي  الوكيل 
اأبوظبي ودبي  املتحدة  يف �سالت عر�سها يف كل من 

ل�سيارات  املوزع احل�سري  لل�سيارات،  الفطيم  طرحت 
مفخرة  املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  تويوتا 
متعددة  الريا�سية  ال�سيارة  كرورز  لند  تويوتا  الأر�س 
التي  واملركبة  بالإمارات  �سهرة  الأكرث  ال�ستخدامات 
عالمة  من  ملركبة  متوا�سلة  اإنتاج  عملية  اأطول  جت�سد 
تغيريًا طال   13 2016 مع  وتاأتي لند كروزر  تويوتا.  
حمل  جديد  داخلي  وت�سميم  اخلارجي،  الت�سميم 
 8 حركة  وناقل   ،’Life Control Layout’ ا�سم 
ال�سالمة  وحزمة  فئتها،  �سمن  الأوىل  للمرة  �سرعات 
مزايا  اإىل  بالإ�سافة  تويوتا،  من  الفريدة  الن�سطة 
تقنية متطورة،  لرت�سخ لند كروزر اجلديدة  مكانتها 
�سمن  رائدة  ال�ستخدامات  متعددة  ريا�سية  ك�سيارة 
فئتها يف دولة الإمارات. ويتمحور ت�سميم لند كروزر 
2016 حول “اجلمال الوظيفي”، وتعد ال�سيارة عملية 
لتحّمل  املعتمدة  املركبة  اأنها  كما  املدن  داخل  للقيادة 
من�سة  مع  الت�ساري�س،  كافة  على  ال�ساق  ال�ستخدام 
توحي باحل�سور الطاغي واإطاللة يربز فيها تكامل غري 
م�سبوق، اإىل جانب ما تت�سف به هذه املركبة املتميزة 

من عر�س مهيب وثبات لفت. 
الختيارية  امل�سقولة  الأملنيوم  اإىل عجالت  وبالإ�سافة 
لند  لـ  اخلارجي  الت�سميم  ين�سح  بو�سة،   20 قيا�س 
له  مثيل  ل  وح�سور  واثقة  باإطاللة  اجلديدة  كروزر 
لإعادة  خ�سعا  الذين  وال�سبك  املحرك  غطاء  بف�سل 
هيئة  ال�سيارة  موؤخرة  يف  يربز  فيما  مبتكرة،  ت�سميم 

معادة  والأ�سواء  املعّدل  اخللفي  الباب  مع  ثباتًا  اأكرث 
الت�سميم. 

كما مت تزويد لند كروزر 2016 بناقل حركة اأتوماتيكي 
هدوءًا  ي�سفي   ، فئتها  �سمن  الأوىل  للمرة  �سرعات   8
و�سال�سة غري م�سبوقة لأداء لند كروزر الأ�سطوري على 

كافة الت�ساري�س. 

ت�سفي  تي” التي  كونتينينتال جي  “بنتلي  �سيارة  عن 
قيادة  على  والتكنولوجيا  الأناقة  من  جديد  معنى 
ت�ساهي  �سيارة  هنالك  لي�س  الفخمة.  ال�سيارات 

العفوية  باأناقة  تتميز  التي  تي  جي  كونتينينتال  بنتلي 
ممثلة بحرية انطالِقَك على الطريق الرحب. 

دوران  حمرك  بتقدمي  اجلديد  املوديل  هذا  يتميز 
و�سوًل  575 ح�سان  يتعدى  قوة  اأكرث   W12 مزدوج 
انزياح  نظام  اإىل  اإ�سافة  ح�سان،   590 حوايل  اإىل 
مب�ستوى  ولكن  الطاقة  من  مزيدًا  يولد  متغاير 

انبعاثات اأقل من ال�سابق. 
�سركة  ركزت  املتنامي،  الأداء  هذا  مع  وبالتوازي 
بنتلي لل�سيارات على الطلب على �سيارات عائلة بنتلي 
كونتينينتال جي تي فاأدخلت جمموعة من التحديثات 
على  رائعة  جديدة  و�سمات  الت�سميم  يف  الع�سرية 
ال�سفر  جتربة  خلق  اأجل  من  جناحًا  الأكرث  موديلها 

الأكرث فخامة. 
تطور يف املظهر اخلارجي ل�سيارة كونتينينتال جي تي

حت�سينات ع�سرية ل مثيل لها
W12 وفعاليتها م�ستمران اأداء 
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Connect with us to get the latest news 
on Dubai International Jewellery Week
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There’s definitely something for everyone!
• Diamond Jewellery • Fine Gold Jewellery • Natural Pearl Jewellery 

• Platinum Jewellery • Precious Stone Jewellery • Bridal Jewellery 

• White Gold Jewellery • Colour Gemstone Jewellery 

• Silver Jewellery • Collectors’ items • Limited editions 

• Objects d’art • Bridal • Antique • Watches and many more

Incredible promotions not 
to be missed!

• Exclusive Offers • Seasonal 
Buys • Year-End Sales • 

Special Deals • Raffle Draws

Fantastic activities for a 
great day out!

• Beauty & Pampering Services 
• Tips from the Experts • 

Lifestyle Workshops

Shop at the greatest jewellery 
extravaganza of the year!

The ultimate 
jewellery shopping 

experience

Khalaf Al Habtoor
Officially Opens Bentley Café
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Dubai Airshow 2015 
Gala Dinner

HRH Princess Haya bint Al Hussein and daughter Sheikha Al Jalila 
bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum with Ana Ivanovic, Caroline 

Wozniacki, Salah and Touia Tahlak

Paul Griffiths and Tim Clark

Jihad and Sinead El Sibai

Katy Perry

Colm and Breeda McLoughlin, Carmel and George Horan

Neesa and Gerald Lawless

Tennis stars and Dubai Duty Free ambassadors, Ana Ivanovic and 
Caroline Wozniacki

Jack Pack
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