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دولة  يف  الفرو�سية  مو�سم  انطالق  اإ�سارة  تعلن  عام  كل  من  نوفمرب  �سهر  بداية 
دبي  كاأ�س  اخلتام  م�سك  التايل،  العام  من  مار�س  نهاية  حتى  ميتد  الذي  الإمارات، 

العاملي، البطولة الأغلى على م�ستوى العامل،
فدولة  اإعالميًا،  ور�سده  ملتابعته  جبارًا  جمهودًا  للفرو�سية  املكثف  الن�ساط  يتطلب 
الإمارات تعترب واحدة من اأهم وجهات الفرو�سية يف العامل، فبعد توقف الن�ساط يف 
اأوروبا خالل فرتة ال�ستاء فاإن املكان املف�سل للمدربني والفر�سان واملالك هو الدولة، 
�سباقات  الفرو�سية.  واأن�سطة  فروع  جميع  يف  البطولت  لأهم  م�سرحًا  ت�سبح  التي 
لفر�سانها،  الكبرية  الإجنازات  بف�سل  الإمارات  بدولة  مرتبطة  اأ�سبحت  القدرة 
و�سيطرتهم التامة على معظم البطولت الكربى، و�سعت اجلهات املخت�سة روزنامة 
طموحة لهذا املو�سم حتتوي على �سباقات ملختلف الفئات وامل�ستويات، البداية يف دبي 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  الإ�سطبالت اخلا�سة، الذي �سّرفه �ساحب  ب�سباق 

مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.
للعائالت،  املف�سلة  الوجهة  علي،  جبل  م�سمار  �سهد  ال�سرعة،  �سباقات  جمال  يف 
دائمًا  الذي  اأبوظبي،  م�سمار  النظار  اجتذب  ثم  الرب�ساء،  ب�سباق  املو�سم  انطالقة 
العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  بختام مهرجان  فيه  البداية  تكون  ما 
للخيول العربية الأ�سيلة، الذي يكون قد اأكمل ن�ساطه خارج الدولة، فت�سبح اأبوظبي 
م�سرحًا خلتام بطولت املهرجان، العا�سمة كانت كالعهد بها، فقد خرجت فعاليات 

ختام املهرجان يف حلة زاهية نالت ر�سا اجلميع.
اأما  نوفمرب،  �سهر  خالل  ال�ستة  �سباقاته  من  ثالثة  اأي�سًا  اأقام  ال�سارقة  م�سمار 
م�سمار العني نّظم اأي�سًا اأول ال�سباقات التي متت زيادتها لت�سبح 10 �سباقات خالل 
املو�سم. م�سمار ميدان ا�ستهل مو�سمه ب�سباق طريان الإمارات، �سيحتفل هذا العام 

مبرور 20 عامًا على كاأ�س دبي العاملي.
بولو"  "بينك  اخلريية  غنتوت  نادي  فعالية  �سهدت  فقد  قوية،  كانت  البولو  بداية 
فريق  قادت  تاألقها،  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  ميثاء  وا�سلت  مثرية،  مناف�سة 
بنتيجة  مازيراتي  فريق  على  تغلبه  بعد  باللقب،  الفوز  اإىل  التجاري  اأبوظبي  بنك 
قادت  حيث  بامل"،  "ديزرت  ومنتجع  فندق  يف  للتاألق  جديد  من  عادت  كما   ،6/4

�سموها فريق الإمارات اإىل الفوز بلقب الدورة الثانية من بطولة رالف لورين الدولية 
لبولو ال�سيدات، بعد تغلبه على فريق اأوروبا بنتيجة )8-4(. 
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اجلواد “بروتك�شن�شت” 
يعانق كاأ�س طريان الإمارات

ال�سباق الثاين مل�سمار جبل علي
»ان�سايفر” ينتزع كاأ�س ديرنزتاون

ال�سباق الأول مل�سمار العني 
ثنائية خليول رئي�س الدولة



 ahdubai.com ٨٠٠  او تفضل بزيارة موقعنا    - ٥٥٠٠ الرقم  اإليرادات على  إدارة  التواصل مع قسم  لمزيد من المعلومات، يرجى 

| انترغلوبــال   | للتأميــن  دبــي   | ضمــان   | بوبــا   | اكســا   | اليانــز   | ايتنــا   | للتأميــن  الوطنيــة  أبوظبــي 

 | كيــر  نكســت   | نيــورون   | نــاس   | متاليــف   | ميدنــت   | اس  او  اس  انترناشــيونال 

ســايكو    | للتاميــن  المشــرق   | الصحــي  للتاميــن  ُعمــان   | الصحــي  للتاميــن  نــاو 

نحن شركـــاء مع جميع شركات التأميـــن الكبرى...

نحـن نسـاعـدك               على الشفــــاء

التأمين برامج شركات  األمريكي دبي يقبل معظم  المستشفى 

من  معتمد  األوســط  الشرق  في  مستشفى  أول 
)JCIA( قبل اللجنة الدولية إلجازة المنشآت الصحية

الكـلـيـة  قبـل  بـه من  معتـرف  خـاص  مختـبـر  أول 
)CAP( األمـريـكـيـة لعلم تشخيص األمراض
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ُحبُّ لبناَن يف دمي يتجّدْد

قاَل من اأنَت حنَي وافاُه �سوتي

مـــنُه الـقلـِب  جئتـُه موَلهــًا ويف 

�ســـبيهي التليــُد  اخلــالــُد  اأرُزُه 

قْد حكْت يل باأّنهم من بـالدي

وفتـــونـي لهـــــا  حـبـّـي  ودلـيــلي 

موطُن احل�سِن واجلماِل املُخلَّْد

مـُحـمــّْد واأُدعــــَى  اأنــــا  عـــربـــّيْ 

ْد تتجـــدَّ بــا  ال�سِّ مـذ  ذكـريــــاٌت 

يـتـنـهـــّْد �ســدُرها  والأ�ســاطـيـر 

ثـّم قـامـت تـتلو احلديَث املـوؤّكْد

معبــْد والـفــنِّ  للـحـُ�ســـِن  بـبـالٍد 

جْت ت�ستِكي يل ومن ولْدها حزينه

الأمـيـنــــــه وكـْنـــت  رّبـيـتـه  اتـْقـــول 

تـزايـْد حنيـنه �ســوٍت  لهــا  وا�ســَمع 

يدينــْه ي�ْســَحبه من  اللـي  ونــاديــت 

م�ســــتعينه �سـوتهـا  حـديثـي  وقطـْع 

تـــديـنـــــَه ل  �ســــيدي  يا  اأنـــا  امـــــّه 

يـا كبــْر قـلـب الأّم مـا بــه �سـغينــه

ولْدهــا جْمـروحـة اخلـاطْر ظلمها 

مــن ِعقــب ابـوه اللي املنّيه ورْدها

يـوم اإّنـه مـن بيتـه متاَدى وطرْدها

�ســنْدهـــا �سـعــاٍف  للـي  �سـَنْد  وانـا 

وحْدهــا وعــاذلتني  ت�ســوي  و�سـبـه 

والّم مـا تـقـْ�سـى ع فـلــذة كبـْدهــا

عْفت بقدره و�سمَحْت من جحْدها

ّرك ولو �َسّمك لو �سْفت طول التَعْب �سَ

ِمَدحـْك لأن ـما لقى بك �سـٍي اإيـِذّمـك

خليتنا و�ِسـْرت كيـف احلني مـا نِهّمك

وِعْلِمك ك  ُخرْبِ ين�سـد  ال�ســَْعب  وتلفـّت 

ّمك را�س الرجــال الكبــار وفـاتني �سَ

واأن َت�سِكنه يف اجلنان وي�سمله ِحْلِمك

َت�سـِرِفه ت�سريف اإلنا  بالعمـر  �سّحيت 

التـزيـيـف د  الـذي متعـوِّ حـتى احل�ســود 

اإلنـا ربيـع وِريـف حميـت �سـعبك وكـنت 

والتـوليــف للتــوحيــد  كــان  الــذي  ويــن 

ياوين زايد ومن لل�سيف.. من لل�سيف

والتخـفـيـف ال�سـرَْب  َعنـّا  اأ�سـاألك  يارب 

�شكوى الأملـبـنـــاناإىل روح زايد

وم�سات من �سعر

محمد بن را�شد اآل مكتوم
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بح�سور محمد بن را�سد

اإ�ضطبالت “اأم.اآر.اأم” تخطف ال�شواء يف �شباق الوثبة للقدرة

مراحل ال�سباق

كلم   40 م�سافتها  بلغت  التي  الأوىل  املرحلة  �سهدت 
ذلك  �ساعد  الفر�سان  من  و�سريعة  قوية  انطالقة 
وت�سدر  املعتدلة،  الربودة  ودرجات  ال�سحو  الطق�س 

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
حاكم  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
دبي، رعاه اهلل، فعاليات �سباق حتدي الوثبة للقدرة، 
بالوثبة،  للقدرة  الدولية  الإمارات  بقرية  اأقيم  والذي 
و�سباق  كلم،   120 مل�سافة  �سباق  على  ا�ستمل  والذي 
تاأهيلي  واآخر  كلم   100 مل�سافة  لال�سطبالت اخلا�سة 
الفعاليات  واأقيمت  واحدة«،  »جنمة  كلم   80 مل�سافة 
نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات 
الرئا�سة  �سوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي للفرو�سية، ونظمها 
للقدرة  العاملية  الإمارات  قرية  مع  بالتعاون  النادي 
جمل�س  من  وبدعم  للفرو�سية،  الإمارات  واحتاد 
ال�سيخ  �سمو  مهرجان  وبرعاية  الريا�سي،  اأبوظبي 
العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور 
وفار�سة  فار�سًا   253 الثالثة  ال�سباقات  يف  و�سارك 
جوائز  له  وخ�س�ست  الدولة.  اإ�سطبالت  خمتلف  من 
للفائزين  رباعي  دفع  �سيارات   6 على  ت�ستمل  عينية 
اخلم�سة الأوائل يف ال�سباق يف كل �سباق. و�سهد �سباق 

اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ال�سبت 
مكتوم ويل عهد دبي، و�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية، و�سمو ال�سيخ 
الأمن  م�ست�سار  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  طحنون 

الوطني.
الفار�سي يتوج بلقب حتدي الوثبة 

الفار�سي  حممد  �سعيد  بن  من�سور  الفار�س  توج 
اأن  بعد  كلم،   120 مل�سافة  الوثبة  حتدي  �سباق  بلقب 
اجلواد«  �سهوة  على  لل�سباق  الجمالية  امل�سافة  قطع 
)اأم.اآر.اأم(،  لإ�سطبالت  ترايت«  �ست  �سن  فينويك 
�سرعة  ومبعدل  �ساعات   4.12.54 وقدره  زمن  يف 
الثاين  املركز  يف  وجاء  �ساعة.  كلم/   28.47 بلغ 
اآل مكتوم على �سهوة  بن دملوك  ال�سيخ حمد  الفار�س 
اجلواد »برنتمب�س دو ماروت« لإ�سطبالت )اأم.اآر.اأم( 
يف  وجاء  �ساعات،   4.15.25 وقدره  زمنا  م�سجال 
على  البلو�سي  احمد  را�سد  الفار�س  الثالث  املركز 
الحتاد  لإ�سطبالت  دريفرت«  اجلواد«ريفرجم  �سهوة 
يف  وجاء  �ساعات،   4.16.06 وقدره  زمنا  م�سجال 

»كوار�سيك  �سهوة  على  �سينج  �سيف  الرابع  املركز 
زمنا  م�سجال  )اأم.اآر.اأم(  اإ�سطبالت  من  نيالنز« 
املركز  يف  جاء  فيما  �ساعات،   4.18.02 وقدره  
»كا�ستلبار  �سهوة  على  بلقيزي  حممد  اأحمد  اخلام�س 
قدره  زمنا  م�سجال   3 فزاع  اإ�سطبالت  من  تورنيدو« 

4.19.47 �ساعات.

تتويج الفائزين

عقب ختام ال�سباق قام عدنان �سلطان النعيمي مدير 
املدير  �سوايا  ولرا  للفرو�سية،  ابوظبي  نادي  عام 
ال  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان  التنفيذي 
�سباقات  لأكادمييات  الدويل  الحتاد  رئي�سة  نهيان 
والفر�سان  ال�سيدات  �سباقات  جلنة  رئي�سة  اخليول 
�سلطان  و�سيف  الدويل«افهار«،  الحتاد  يف  املتدربني 
العواين،  �سركات  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العواين 
العاملية  الإمارات  قرية  مدير  الرميثي  وعبدالرحمن 
اجلوائز  بتقدمي  احلوت  جمال  والدكتور  للقدرة 

للفائزين.
�سهوة  على  دالبات  �سنج  لك�سمان  الفار�س  املرحلة 
قطع  من  ومتكن  اإعمار  لإ�سطبالت  بارديا«  »ايو 
ومبعدل  �ساعة   1:22:59 وقدره  زمن  يف  امل�سافة 
هذه  ومتيزت  ال�ساعة،  يف  كلم  بلغ28.92  �سرعة 

امل�ساركني  الفر�سان  بني  امل�سافات  بتقارب  املرحلة 
 24 الــ  املركز  و�ساحب  الأول  بني  الفارق  اأن  حتى 
كثريا  المور  تختلف  ومل  واحدة.  دقيقة  يتعدى  مل 
تر�سيمها  والتي مت  كلم   27 مل�سافة  الثانية  املرحلة  يف 

محمد بن را�سد وحمدان بن محمد مع اأبطال ال�سباق.

حمدان بن را�سد اأثناء ح�سوره ال�سباق.

ال�سباق �سهد مناف�سة مثرية.
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على  لك�سمان  الفار�س  وحافظ  الزرقاء،  بالأعالم 
يف  امل�سافة  قاطعا  يف  ال�سباق  ال�سدارة  يف  موقعه 
كلم/   28.69 بلغ  �سرعة  ومبعدل  �ساعة   2.20.07

�سرعتهم  معدلت  على  الفر�سان  وحافظ  �ساعة، 
تبادلت  ح�سلت  كما  نق�سان  اأو  كبرية  زيادة  دون 
املركز  �ساحب  عدا  ما  ال�سدارة  مراكز  يف  طفيفة 
والتي  كلم   19 مل�سافة  الثالثة  املرحلة  ومتيزت  الأول. 
بني  املراكز  بتبادل  احلمراء  بالأعالم  تر�سيمها  مت 
من�سور  الفار�س  تقدم  حيث  ال�سدارة  اأ�سحاب 
الفار�سي من املركز اخلام�س اإىل املركز الأول م�سجال 
كلم/   28.18 بلغ  �سرعة  ومبعدل  �ساعات   3.03.04

�ساعة. وحافظ الفار�س من�سور الفار�سي على املركز 
الول يف املرحلة الرابعة مل�سافة 18 كلم م�سجال زمنا 
هذه  يف  الفر�سان  وعمد  �ساعات،   3.43.30 وقدره 
ملرحلة  جهد  اي  لتوفري  ال�سرعة  تقليل  على  املرحلة 
احل�سم، وكانت هذه املرحلة الوحيدة التي و�سل فيها 

معدل ال�سرعة اىل 27 كلم/ �ساعة.
ا�سطبالت العني تتاألق يف �سباق الوثبة

كاأ�س  �سباق  يف  ال�سواء  العني  اإ�سطبالت  خطفت 
الوثبة للقدرة لال�سطبالت اخلا�سة مل�سافة 100كلم، 
والذي اأقيم يوم اجلمعة مب�ساركة 82 فار�سا وفار�سة، 
ال�سباق،  على  �سيطرتها  تفر�س  اأن  وا�ستطاعت 
بطال  هرينانديز  والرت  الرجواين  فار�سها  توج  فقد 
قطع  اأن  بعد  مونيتو«  »ل  الفر�س  �سهوة  على  لل�سباق 
مبعدل  �ساعات   3.37.19 اإجمايل  بزمن  امل�سافة 
الثاين  املركز  يف  وجاء  �ساعة،  كلم/   27.60 �سرعة 
»جارين  �سهوة  على  حممد  اأحمد  خالد  الفار�س 
تورك« من اإ�سطبالت ال�سراب بزمن قدره 3.39.31 
على  ريفريا  جونتان  الثالث  املركز  يف  وحل  �ساعات، 
بزمن  اي�سا  العني  اإ�سطبالت  من  »فالنتني«  �سهوة 
3.45.40 �ساعات، وجاء يف املركز الرابع علي  قدره 
تدجور«  »انهوا  الفر�س  �سهوة  على  احلو�سني  حممد 

 3.46.26 قدره  بزمن  احل�سن  اإ�سطبالت  من 
اهلل  عبد  اخلام�س  املركز  يف  جاء  فيما  �ساعات، 
اإ�سطبالت  من  »عازم«  �سهوة  على  احلمادي  حممد 

العني بزمن قدره 3.47.00 �ساعات.
تتويج الفائزين

عام  مدير  النعيمي  عدنان  قام  ال�سباق  ختام  وعقب 
الحتاد  رئي�سة  �سوايا  ولرا  للفرو�سية،  اأبوظبي  نادي 
التنفيذي  املدير  اخليل،  �سباقات  لأكادمييات  الدويل 
نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان 
الن�سائية  ال�سباقات  رئي�سة  العربية،  للخيول  العاملي 
والفر�سان املتدربني بالحتاد الدويل ل�سباقات اخليل 
قرية  مدير  الرميثي  الرحمن  عبد  يرافقهما  العربي، 
�سمو  �سباقات  مدير  مار�سيل  و  للقدرة،  الإمارات 
بتتويج  قاموا  فرن�سا،  يف  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ 

الفائزين.

تتويج الفائزين.
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اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
للقدرة  الدولية  دبي  اهلل«، مبدينة  »رعاه  دبي،  حاكم 
املخ�س�س  الدولية  دبي  مدينة  �سباق  ال�سلم،  ب�سيح 
مل�سافة  الفردي  وال�سرتاك  اخلا�سة  لالإ�سطبالت 
من  وفار�سة  فار�سًا   91 مب�ساركة  كيلومرت،   100
الدولة.  يف  الفرو�سية  واأندية  الإ�سطبالت  خمتلف 

�سباق مدينة دبي الدولية للقدرة لالإ�سطبالت اخلا�سة

املزروعي يتّوج باللقب واخلييلي و�شيفًا واجلابر ثالثا
حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ال�سباق  �سهد  كما 
من  وعدد  دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
اأ�سحاب  املالك  من  كبري  وعدد  وامل�سوؤولني،  ال�سيوخ 

اخلا�سة. الإ�سطبالت 
لل�سباق،  بطاًل  املزروعي  اأحمد  �سيف  الفار�س  تّوج 
»زلزال«  �سهوة  على  امل�سافة  قطع  من  متكن  اأن  بعد 
 3.47.11 قدره  بزمن  ا�س«  »ا�س  اإ�سطبالت  من 

�ساعة،  كلم/   30.69 بلغ  �سرعة  مبعدل  �ساعات، 
مبارك  عبداهلل  الفار�س  الثاين  املركز  يف  وجاء 
اإ�سطبالت  ابروجو« من  بي  اخلييلي على �سهوة »جي 
العني اأي�سًا بزمن قدره 3.47.11 �ساعات، وحل يف 
املركز الثالث �سعيد اأحمد اجلابر على �سهوة اجلواد 
بزمن  اجلابر  اإ�سطبالت  من  باترول«  يل  دي  »جون 
الرابع  املركز  يف  وجاء  �ساعات،   3.55.02 قدره 

»زازي�س  �سهوة  على  البلو�سي  يو�سف  اأحمد  الفار�س 
 3.59.56 اإ�سطبالت زعبيل بزمن قدره  دوك« من 
بدر  الفار�س  اخلام�س  املركز  يف  حل  فيما  �ساعات، 
»كا�ستلبار  الفر�س  �سهوة  على  يو�سف  حممد  اأحمد 
بزمن  امل�سافة  قاطعًا  اخليول  اإ�سطبالت  من  كافيار« 

قدره 4.05.58 �ساعات.
�سعيد الطاير يتّوج الفائزين

عقب ختام ال�سباق قام �سعيد الطاير نائب رئي�س نادي 
النادي،  مدير  نائب  الع�سب  وحممد  للفرو�سية،  دبي 
الفرو�سية،  لحتاد  العام  ال�سر  اأمني  املهريي  وطالب 
بتتويج الفائزين، حيث ت�سلم �سلطان ال�سبو�سي مالك 
ت�سلم  بينما  الأول،  املركز  كاأ�س  ا�س«  »ا�س  اإ�سطبالت 
كاأ�س  العني  اإ�سطبالت  من  اخليلي  عبداهلل  الفار�س 
يف  تتمثل  وعينية،  نقدية  جوائز  وينال  الثاين،  املركز 

�سيارات ذات دفع رباعي.
بداية حذرة

ات�سمت املرحلة الأوىل يف ال�سباق، والتي تبلغ م�سافتها 
ال�سرعة  وتهدئة  الفر�سان  من  باحلذر  كلم،   40
وتعر�سها  توترها  من  خوفًا  اخليل  على  لل�سيطرة 

امل�سافات  كانت  ال�سبب  لهذا  البداية،  منذ  لالإجهاد 
املجازفة  عدم  على  الفر�سان  حر�س  حيث  متقاربة، 
الفارق  يتعّد  مل  لذلك  خليولهم،  العنان  باإطالق 
املرحلة  هذه  يف  العا�سر  املركز  و�ساحب  الأول  بني 
حممد  �سعيد  للفار�س  ال�سدارة  وكانت  الدقيقتني. 
اجلابر على �سهوة اجلواد »جون دي يل باترول« من 
�ساعة،   1.30.18 قدره  بزمن  اجلابر  اإ�سطبالت 
جوناتان  تاله  �ساعة،  كلم/   26.58 ومبعدل �سرعة 
العني  اإ�سطبالت  من  »فابري�سيو«  �سهوة  على  ريفريا 
املركز  يف  وحل  �ساعة،   1.30.33 قدره  بزمن 
الثالث �سعيد علي ال�سبو�سي على �سهوة »كاربيل« من 

اإ�سطبالت املغري بزمن قدره 1.30.34 �ساعة، 
الثانية  املرحلة  خالل  كثريًا  ال�سباق  وترية  تتغري  ومل 
التي تبلغ م�سافتها اأي�سًا 40 كلم، حيث مازال احلذر 
�سيد املوقف، وكل الفر�سان كانوا حري�سني على عدم 
الأخرية،  للمرحلة  اخليول  جمهود  وادخار  الندفاع 
مع مالحظة تقدم بع�س الفر�سان اإىل املراكز الأوىل، 
حر�سًا منهم على اأن يكونوا قريبني ويكت�سبوا اأرا�سي 
معادن  ظهرت  احل�سم  مرحلة  ويف  احلا�سمة.  للجولة 

يف  املزروعي  �سيف  الفار�س  برع  فقد  القوية،  اخليول 
الذي  “زلزال”  اجلواد  قوة  من  م�ستفيدًا  القيادة 
ا�ستطاع، على الرغم من تعر�سه للعقوبة والتاأخري 6 

دقائق، اأن يلحق اجلميع وميتلك ال�سدارة.
طالب املهريي: اهتمام القيادة 

ب�سباقات الفرو�سية

لحتاد  العام  ال�سر  اأمني  املهريي  طالب  اأ�ساد 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بح�سور  الفرو�سية 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
الوزراء حاكم دبي، و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
اإن ح�سورهما  وقال  اآل مكتوم، ويل عهد دبي،  را�سد 
الر�سيدة  قيادتنا  توليه  الذي  الكبري  الهتمام  يوؤكد 
اأهل  تراث  عن  تعرب  التي  العريقة  الريا�سة  لهذه 
القدرة  �سباقات  برنامج  اإن  املهريي  وقال  الإمارات. 
جاء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  توجيهات  على  وبناًء 
تلبي  التي  والبطولت  ال�سباقات  من  بالعديد  حافاًل 
�سباقات  اإن  وقال  واملالك.  الفر�سان  جميع  رغبات 
مو�سم  خالل  املهمة  الفعاليات  من  اأ�سبحت  القدرة 
امل�ستمر  التفوق  بعد  وذلك  الإمارات،  يف  الفرو�سية 

محمد بن را�سد وحمدان بن محمد خالل ال�سباق.. ويظهر يف ال�سورة �سعيد اآل مكتوم و�سعيد الطاير و�سلطان ال�سبو�سي.محمد بن را�سد ي�ستمع اإىل حمدان بن محمد اأثناء ال�سباق.
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العاملية  الألقاب  جميع  واحتكارهم  الدولة،  لفر�سان 
والقارية، ومتنى اأن يكون املو�سم ناجحًا من حيث قوة 
للجميع. الإيجابية وُمر�سيًا  النتائج  التناف�س وحتقيق 

علي مو�سى: نتوقع مو�سمًا ناجحًا

دبي  لنادي  العام  املدير  اخلمريي،  مو�سى  علي  اأ�ساد 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بح�سور  للفرو�سية، 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
حمدان  ال�سيخ  و�سمو  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء 
دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن 
اأن متابعة �سموهما منذ انطالقته يف  لل�سباق، موؤكدًا 
املواطنني  للفر�سان  دعمهما  توؤكد  الباكر،  ال�سباح 

اخلا�سة. والإ�سطبالت 
تتويج  حتى  ال�سباق  ح�سورهما  اإن  قائاًل  واأ�ساف 
لل�سباب،  الالحمدود  دعمهما  يوؤكد  الأبطال 
موقع  يف  تظل  حتى  بالدولة،  القدرة  ول�سباقات 

ال�سدارة والريادة على م�ستوى العامل.
يتوقع  اإنه  للفرو�سية  دبي  لنادي  العام  املدير  وقال 
تبا�سريه  بداأت  وقد  املقايي�س،  بكل  ناجحًا  مو�سمًا 

ويف  باملو�سم.  الأول  ال�سباق  منذ  الكبرية  بامل�ساركة 
لالأبطال  بالتهنئة  مو�سى  علي  تقدم  حديثه،  ختام 
ظل  يف  املناف�سة  مب�ستوى  م�سيدًا  بال�سباق،  الفائزين 
ارتفاع درجة احلرارة، ومتنى ملن مل يحالفهم احلظ، 

التوفيق والنجاح يف امل�ساركات املقبلة.
بطل ال�سباق: الفوز فاحتة خري 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  الفوز  ال�سباق  بطل  اأهدى 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، وقال اإن ح�سوره ومتابعته 
من  وزادت  املزيد  لتقدمي  الفر�سان  حفزت  لل�سباق 
فاحتة  الفوز  يعترب  اإنه  املزروعي  وقال  التناف�س.  روح 
خري له هذا املو�سم ملوا�سلة النت�سارات التي �سجلها 
اإنه مل يكن �سهاًل،  ال�سباق قال  املا�سي. وعن  املو�سم 
خ�سو�سًا املرحلة الأخرية التي كان متاأخرًا فيها، بعد 
تعر�س جواده للعقوبة وتاأخريه ملدة 5 دقائق، م�سيفًا 
اأن ذلك تطّلب منه م�ساعفة اجلهد حتى يلحق فر�سان 
»زلزال«،  باجلواد  واأ�ساد  عليهم.  ويتفوق  املقدمة 
الفوز  هذا  حتقيق  يف  ومقدرته  قوته  اأكد  اإنه  وقال 
العقوبة.  ب�سبب  حدث  الذي  التاأخري  من  الرغم  على 

خالل  النت�سارات  موا�سلة  ياأمل  اإنه  املزروعي  وقال 
�ساحب  ك�سباق  الكربى  ال�سباقات  خ�سو�سًا  املو�سم، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وكاأ�س  الدولة،  رئي�س  ال�سمو 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، وكاأ�س �سمو ويل عهد دبي.

اخلييلي: ال�سباق كان قويًا و�رسيعًا

اخلييلي،  را�سد  مبارك  عبداهلل  الفار�س  وقال 
قويًا،  كان  اليوم  “�سباق  الثاين:  املركز  �ساحب 
املتقدمة،  املراكز  على  املحافظة  على  حري�سًا  وكنت 
يل  بالن�سبة  �سعوبة  الأكرث  هي  الأوىل  املرحلة  وكانت 
قمة  يف  اخليول  جميع  كانت  حيث  املراحل،  بقية  عن 
ولكن  املناف�سة،  قوة  من  زاد  الذي  الأمر  اجلاهزية، 
وا�ستطاع موا�سلة  ابروجو« كان قويًا  اجلواد »جي بي 
اخلييلي  الفار�س  واأكد  النهاية”.  حتى  بقوة  ال�سباق 
والثالثة كانتا �سهلتني، خ�سو�سَا  الثانية  اأن املرحلتني 
القدرة  �سباقات  مو�سم  اأن  م�سيفًا  الأخرية،  املرحلة 
اإن هناك عددًا  بدبي �سيكون قويًا هذا املو�سم، حيث 
اأن هناك عددًا من اخليول  الفر�سان، كما  كبريًا من 

اجلديدة �ست�سارك خالل املو�سم اجلاري.

�سعيد الطاير و�سلطان ال�سبو�سي وطالب املهريي ومحمد الع�سب اأثناء التتويج.

محمد بن را�سد يهنئ البطل.
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اآل  زايد  بن  هزاع  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
و�سمو  الوطني،  الأمن  م�ست�سار  نهيان 
نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  طحنون  ال�سيخ 
ال�سيخ  و�سمو  الوطني،  الأمن  م�ست�سار 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور 
الرئا�سة  �سوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س 
اأبوظبي  نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
حممد  را�سد  الفار�س  توج  للفرو�سية، 
كاأ�س  ل�سباق  بطاًل  البلو�سي  اإبراهيم 
يف  اأقيم  الذي  كلم،   100 مل�سافة  الوثبة 
بالوثبة  للقدرة  العاملية  الإمارات  قرية 
من  وفار�سة  فار�سًا   174 مب�ساركة 
الفرو�سية  واإ�سطبالت  اأندية  خمتلف 
را�سد  البطل  الفار�س  ومتكن  بالدولة. 

قدرة

�سباق كاأ�س الوثبة للقدرة

ريل�س«  »�سيمربا  اجلواد  �سهوة  على  الفالحي  عتيق 
 3.36.38 قدره  بزمن  اجلزيرة2،  اإ�سطبالت  من 
�ساعات، وجاء يف املركز الثالث الفار�س اأحمد يو�سف 
من  بوت«  دي  »باك�سي  اجلواد  �سهوة  على  البلو�سي 

اإ�سطبالت ند ال�سبا بزمن قدره 3.38.30 
الفار�سة  الرابع  املركز  يف  وحلت  �ساعات، 
الأرجنتينية مارتينا �سبالنزون على �سهوة 
»كا�سب املجد« من اإ�سطبالت الوثبة بزمن 
يف  حلت  فيما  �ساعات،   3.38.42 قدره 
الربيطانية  الفار�سة  اخلام�س  املركز 
اجلواد  �سهوة  على  فيني  فيكتوريا  اإميا 
»جالدار« من اإ�سطبالت الريف بزمن قدره 

3.38.47 �ساعات.

تتويج الفائزين

�سلطان  عدنان  قام  ال�سباق،  ختام  عقب 
اأبوظبي  لنادي  العام  املدير  النعيمي، 
الرميثي،  عبدالرحمن  يرافقه  للفرو�سية، 
بتتويج  للقدرة،  الإمارات  قرية  مدير 

البلو�سي يتفوق يف اخلتام

ال�سباق  من  واحلا�سمة  الأخرية  املرحلة  �سهدت 
البطل  الفار�س  ومتكن  وم�سوقًا،  مثريًا  تناف�سًا 
الأ�سواء  يخطف  اأن  البلو�سي  اإبراهيم  حممد  را�سد 
املناف�سة  كانت  اأن  فبعد  »داهور«،  القوي  اجلواد  مع 
بني  تنح�سر  ال�سباق  من  كيلومرتين  اآخر  حتى 
اجلواد  �سهوة  على  الفالحي  عتيق  طايف  الفار�س 
البلو�سي  يو�سف  اأحمد  والفار�س  ريل�س«،  »�سيمربا 
الفار�س  بداأ  بوت«،  دي  »باك�سي  اجلواد  �سهوة  على 
ومتكن  املقدمة،  اإىل  بقوة  بالندفاع  البلو�سي  را�سد 
و�سل  اأن  اإىل  الآخر  تلو  واحدًا  الفر�سان  جتاوز  من 
خط النهاية بطريقة اأده�ست اجلميع، لكن هذا الأمر 
البلو�سي  بها  بداأ  التي  الطريقة  لول  يتحقق  يكن  مل 
ويف   49 الأوىل  املرحلة  يف  ترتيبه  كان  فقد  ال�سباق، 
يف  تقدمًا  حقق  لكنه   ،40 الــ  املركز  يف  كان  الثانية 
العديد  وتراجع  خروج  من  م�ستفيدًا  الثالثة  املرحلة 
الكبري  باملجهود  كثريًا  تاأثروا  الذين  الفر�سان  من 
الأر�سية  اأن  خ�سو�سًا  الأوىل،  املراحل  يف  بذل  الذي 

والتي  الرمال،  كثيفة  كانت  املرحلة  تلك  م�سارات  يف 
من  وتتطلب  اخليل،  اإجهاد  يف  تت�سبب  ما  دائمًا 
وال�سري  اخليل،  على  ال�سغط  وعدم  احلذر  الفار�س 

بوترية �سرعة خفيفة.
�رسعة كبرية خالل املراحل املختلفة

بلغت  والتي  ال�سباق،  من  الأوىل  املرحلة  متيزت 
ال�سديد  والتناف�س  بال�سرعة  كيلومرتًا،   32 م�سافتها 
من  ال�ستفادة  على  حر�سوا  الذين  الفر�سان  بني 
لذلك  الباكر،  ال�سباح  يف  املعتدلة  احلرارة  درجة 
بني  الفارق  اأ�سبح  حتى  خليولهم  العنان  اأطلقوا 
يتجاوز  ل  املرحلة  هذه  يف   36 املركز  و�ساحب  الأول 
اخلم�س دقائق. ومتكن 147 فار�سًا من اإنهاء املرحلة 
وفار�سة  فار�سًا   27 ال�سباق  من  خرج  بينما  بنجاح، 
هذه  �سينج  بابو  الفار�س  وت�سدر  خمتلفة.  لأ�سباب 
من  »جيا«  الفر�س  ظهر  على  امل�سافة  قاطعًا  املرحلة، 
اإ�سطبالت دبي بزمن قدره 1.06.25 �ساعة، ومبعدل 
املرحلة  تختلف  ومل  �ساعة.  كلم/   28.90 بلغ  �سرعة 
كثريًا  كيلومرتًا،   26 م�سافتها  بلغت  التي  الثانية، 

ال�سرعة  بوترية  ال�سباق  �سار  حيث  �سابقتها،  عن 
اأي�سًا تقارب  الفر�سان، وكان  نف�سها مع تراجع بع�س 
اخليول  وعانت  املرحلة،  هذه  يف  وا�سحًا  امل�سافات 
امل�سحوبة  الرياح  وكذلك  الرمال،  كثافة  من  قلياًل 
اإنهاء املرحلة بنجاح،  124 فار�سًا يف  بالغبار. وجنح 
فيما مل ي�ستطع 50 اآخرون من تكملة ال�سباق لأ�سباب 
اأحمد يو�سف البلو�سي  خمتلفة. وقفز الفار�س ال�ساب 
امل�سافة  قطع  اأن  بعد  املرحلة،  هذه  يف  ال�سدارة  اإىل 
اإ�سطبالت  من  بوت«  دي  »باك�سي  اجلواد  �سهوة  على 
ومبعدل  �ساعة،   2.02.01 قدره  بزمن  ال�سبا  ند 
وترية  وا�ستمرت  �ساعة.  كلم/   28.52 بلغ  �سرعة 
كيلومرتًا،   22 م�سافتها  تبلغ  التي  الثالثة  يف  ال�سرعة 
يعمد  ما  دائمًا  حيث  التوقعات،  عك�س  على  وجاءت 
ال�سرعة  تقليل  اإىل  الأخرية  قبل  املرحلة  الفر�سان يف 
للح�سم،  ا�ستعدادًا  جهودها  وادخار  اخليل  لإراحة 
لكن ذلك مل يحدث واأدى هذا الو�سع اإىل خروج كثري 
من الفر�سان لأ�سباب خمتلفة. وقفزت اإىل ال�سدارة 
على  فيني  فيكتوريا  اإميا  الفار�سة  املرحلة  هذه  يف 

 را�شد البلو�شي يتّوج بطاًل لل�شباق.. وطايف الفالحي و�شيفًا  

من�سور بن زايد اأثناء ال�سباق.

الفر�سان اأثناء ال�سباق.تتويج الفائزين.

»داهور«  البلو�سي على �سهوة اجلواد  اإبراهيم  حممد 
قدره  بزمن  امل�سافة  يقطع  اأن  اإعمار،  اإ�سطبالت  من 
 27.70 بلغ  �سرعة  ومبعدل  �ساعات،   3.36.36

طايف  الفار�س  الثاين  املركز  يف  وجاء  �ساعة،  كلم/ 

الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل، ومنح البطل الكاأ�س 
فيما  الف�سية،  الكاأ�س  الو�سيف  نال  بينما  الذهبية، 
اخلم�سة  ونال  الربونزية،  الثالث  املركز  �ساحب  نال 

الأوائل �سيارة دفع رباعي لكل منهم.
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قدرة

 22 �سهوة اجلواد »جالدار«، وقطعت امل�سافة البالغة 
كيلومرتًا بزمن قدره 2.51.43 �ساعة، مبعدل �سرعة 

بلغ 27.95 كلم/ �ساعة.
عدنان �سلطان: بداية رائعة للمو�سم 

 اأكد عدنان �سلطان النعيمي، مدير عام نادي اأبوظبي 
للقدرة يعترب بداية رائعة  الوثبة  اأن �سباق  للفرو�سية، 
الإمارات  قرية  ميادين  على  القدرة  �سباقات  ملو�سم 
هذا  م�ساركة  خالل  من  بالوثبة  للقدرة  الدولية 
معظم  من  والفار�سات  الفر�سان  من  الكبري  العدد 
يب�سر  الذي  الأمر  الدولة،  م�ستوى  على  الإ�سطبالت 
الإمارات  قرية  ميادين  على  قوي  �سباقات  مبو�سم 
الدولية، كما اأن ال�سباق متيز بقوة املناف�سة وال�سرعة 
اأتربة،  ووجود  الطق�س  تقلب  من  بالرغم  العالية 
خ�سو�سًا يف املراحل الثالث الأخرية،  ولكن بالرغم 
من ذلك اأثبت فر�سان الإمارات قدرتهم على التكيف 
بلغت  الإثارة  اأن  موؤكدًا  املختلفة،  الطق�س  ظروف  مع 
ذروتها يف املرحلة الرابعة والأخرية من ال�سباق، التي 
متيزت بال�سرعة الزائدة، خ�سو�سًا من الفار�س الأول 

الذي كان متاأخرًا يف املراحل الأوىل، وجنح يف تخطي 
العا�سر  املركز  من  ليتقدم  املقدمة  يف  الفر�سان  بقية 
ال�سدارة  ليحتل  الأخرية،  وقبل  الثالثة  املرحلة  يف 
وليتوج بطاًل لل�سباق بجدارة. واختتم النعيمي م�سيدًا 
لل�سباق،  املنظمة  واللوائح  بالنظم  الفر�سان  بالتزام 
واحدة  ا�ستبعاد  حالة  �سهد  ال�سباق  اأن  اإىل  واأ�سار 
امل�سافة،  اخت�سار  وحماولته  الفار�س  التزام  لعدم 
عنه  التبليغ  ومت  ذلك،  اكت�سفت  املراقبة  نقاط  ولكن 

وكان القرار ا�ستبعاده من ال�سباق. 
را�سد البلو�سي: �سعيد بالفوز الأول

بلقب  الفائز  البلو�سي  حممد  را�سد  الفار�س  اأهدى 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  اإجنازه  ال�سباق 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
ال�سيخ  �سمو  واإىل   ،« اهلل  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، 
وتوجيه  الالحمدود  �سموهما  لدعم  وتقديرًا  عرفانًا 
لتجهيز  الالزمة  الإمكانات  كل  بتوفري  �سموهما 
واأعرب  والفر�سان،  املدربني  مهمة  وت�سهيل  اخليول 

عن �سعادته بالإجناز الذي حققه بفوزه باملركز الأول 
الذي يعد الأول يف تاريخ م�ساركاته يف �سباقات القدرة 
داخل الدولة، لكنه كان قد فاز يف بريطانيا من قبل، 
واأكد  هنا،  �سباقني  يف  الثاين  باملركز  الفوز  له  و�سبق 
يف  لتكراره  قوي  وحافز  خري  ب�سارة  الفوز  هذا  اأن 
اأكد  ال�سباق،  عن  انطباعه  وعن  املقبلة.  ال�سباقات 
يف  الطق�س  برودة  نتيجة  �سعبًا  كان  اأنه  البلو�سي 
املرحلة الأوىل وتقلبات الطق�س من اأتربة وحرارة يف 
بقية املراحل، واأكد البلو�سي اأنه حر�س على اللتزام 
الثالث  املراحل  يف  �سرعته  بتقنني  مدربه  بتعليمات 
الأوىل، وعدم الندفاع مع الفر�سان الذين زادوا من 
املرحلة  يف  جلواده  العنان  يطلق  اأن  على  �سرعتهم، 
اأنه  واأ�ساف  اأمامه،  التي  اخليول  ليتخطى  الأخرية 
ال�سرعة  زيادة  جواده  من  طلب  كيلومرتين  اآخر  يف 
وقد ا�ستجاب له جلاهزيته، وجنح يف ح�سم املناف�سة 
النهاية  خط  ليتخطى  الفالحي  طايف  الفار�س  مع 

متقدمًا عليه بفارق مريح.
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قدرةقدرة

برعاية مهرجان من�سور بن زايد العاملي للخيول

الفار�شي يحّلق بلقب مونديال اخليول ال�شغرية يف �شلوفاكيا

الفار�سي  �سعيد  من�سور  الإماراتي  الفار�س  تّوج  
لإ�سطبالت  فيجيول«  »ت�سوان  اجلواد  �سهوة  على 
حممد،  اإ�سماعيل  املدرب  وباإ�سراف  )اأم.اآر.اأم(، 
ال�سغرية  للخيول  العامل  ملونديال  الذهبية  بامليدالية 
اأقيمت  التي  كم،   120 مل�سافة  �سنوات  �سبع  �سن  يف 
الحتاد  اإ�سراف  حتت  ب�سلوفاكيا  �سامورين  ب�ساحية 
ال�سيخ  �سمو  مهرجان  وبرعاية  للفرو�سية،  الدويل 
العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور 
بالن�سبة  احلال  هو  كما  القدرة،  ريا�سة  دعم  بهدف 
تقام  التي  »امل�سمار«،  ال�سرعة  �سباقات  لدعم 
�سموه  ملهرجان  ال�ساد�سة  الن�سخة  فعاليات  �سمن 

 15 ميثلون  فار�سًا   43 البطولة   يف  و�سارك  العاملي. 
فر�سان  �سارك  كما  الإمارات،  دولة  بينها  من  دولة، 
ت�سيكيا،  كرواتيا،  بلغاريا،  النم�سا،  الأرجنتني،  من 
ال�سويد،  الربتغال،  بولندا،  اأملانيا،  فرن�سا،  اإ�سبانيا، 
متكن   امل�سيف.  البلد  و�سلوفاكيا  اإيطاليا،  اأ�ستونيا، 
من�سور الفار�سي من قطع امل�سافة الإجمالية لل�سباق، 
 5:47:29 5 مراحل، يف زمن قدره  اأقيمت على  التي 
ال�ساعة،  20.89 كلم يف  �ساعات، ومبعدل �سرعة بلغ 
فيما جاء يف املركز الثاين وامليدالية الف�سية الفار�س 
الفرن�سي جان فيليب فران�سي�س على �سهوة “تينكا ل 
�سرعة  ومبعدل  �ساعات،   5:50:31 ماجوري” بزمن 

20.71 كلم يف ال�ساعة، ونال امليدالية الربونزية  بلغ 
على  كامبي  اأوريل  الفرن�سي  الفار�س  الثالث  واملركز 
�سهوة اجلواد “ت�سمايل دو فريولز” بزمن 5:54:40 
ال�ساعة،  20.47 كلم يف  �ساعات، ومبعدل �سرعة بلغ 
اآل  دملوك  بن  حمد  ال�سيخ  للفار�س  احلظ  وعب�س 
اأن حل  بعد  “نورماندي”،  مكتوم على �سهوة اجلواد 
يف املركز الأول، ولكن مت ا�ستبعاد نتيجته ب�سبب �سلع 
خيله، فيما ح�سلت الفار�سة الإماراتية عفراء خليفة 
الفر�س  �سهوة  على  اخلام�س  املركز  على  ال�سويدي 
هذه  و�سط  طيبة  نتيجة  وتعد  تيجور”،  “اإينهوا 

العامليني. البطل من�سور الفار�سي الكوكبة العري�سة من الفر�سان 

فر�سان المارات يف حفل الفتتاح
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تتويج الفائزين

املدير  �سوايا  لرا  قامت  ال�سباقات  ختام  عقب 
اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان  التنفيذي 
جلنة  رئي�سة  الأ�سيلة،  العربية  للخيول  العاملي  نهيان 
اخليول  ل�سباقات  الدويل  الحتاد  يف  ال�سيدات  �سباق 
ق�سم  رئي�س  ويليامز  وايان  »افهار«،  الأ�سيلة  العربية 
القدرة يف الحتاد الدويل للفرو�سية، وعدنان �سلطان 
للفرو�سية، ومبارك  اأبوظبي  نادي  النعيمي مدير عام 
اخلارجية يف  واملكاتب  الرتويج  اإدارة  مدير  النعيمي  
العامري  وم�سلم  والثقافة،  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
اجلوائز  بتقدمي  1،و2،  اجلزيرة  اإ�سطبالت  مدير 

للفائزين.
حممد،  اإ�سماعيل  املدرب  التتويج  مرا�سم  ح�سر  كما 
بطولة  ملونديال  املنظمة  اللجنة  اأع�ساء  جانب  اإىل 
تتويج  املرا�سم  خالل  ومت  ال�سغرية،  للخيول  العامل 
حالة  واأف�سل  وال�ساد�س  اخلام�س  باملركز  الفائزين 

جواد من اللجنة املنظمة، واأ�سدل ال�ستار على البطولة 
بعزف ال�سالمني الوطني الإماراتي وال�سلوفاكي. 

البطل يهدي الفوز اإىل �سعب الإمارات

الذي  الفوز،  الفار�سي  من�سور  البطل  الفار�س  اأهدى 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  ال�سباقي  تاريخه  يف  له  الأول  يعد 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  واإىل �ساحب  اهلل، 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 

حاكم دبي، رعاه اهلل، واإىل �سعب الإمارات.
خ�سو�سًا  �سعبًا،  كان  ال�سباق  اإن  الفار�سي  وقال 
قمنا  ولكن  وتالل،  ه�ساب  لوجود  الأوىل،  املرحلة 
بزيادة ال�سرعة يف املراحل التالية، وكانت التوجيهات 
واملحافظة  ال�سدارة  اأ�سحاب  من  بالقرب  نكون  اأن 
الفار�سي  حممد  �سقيقه  خروج  اإن  وقال  اخليل،  على 
من ال�سباق كان اأكرب دافع له لتحقيق الفوز وتعوي�س 

ان�سحابه.

املهرجان داعم رئي�سي للقدرة

الحتاد  يف  القدرة  ق�سم  رئي�س  ويليامز  ايان  اأكد 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  اإن  للفرو�سية  الدويل 
بن زايد اآل نهيان يعد �سريكًا رئي�سًا لالحتاد الدويل، 
واأ�سهم ب�سكل كبري يف دعم �سباقات القدرة لل�سيدات 
املهرجانات يف خمتلف  ال�سغرية من خالل  واخليول 

دول العامل.
بـ120 �سباقًا للقدرة  اأن الحتاد الدويل بداأ  واأ�ساف 
من  اأكرث  على  ي�سرف  الآن  واأ�سبح   ،2002 عام  يف 
900 �سباق حول العامل يف عام 2014، وهذا التطور 

يف   2 رقم  اللعبة  القدرة  �سباقات  من  جعل  الكبري 
الحتاد الدويل للفرو�سية بعد لعبة قفز احلواجز .

واأثنى ويليامز على اجلهود الكبرية ل�سمو الأمرية هيا 
رئا�سة  يف  ق�ستها  التي  الفرتة  خالل  احل�سني،  بنت 
واهتمامها  الفاعلة  وم�ساهمتها  الدويل،  الحتاد 

الريا�سات.  بتطوير خمتلف 

تتويج الفائزين

عفراء ال�سويدي حققت اجناز الفتاة الماراتية باملركز اخلام�س

قدرة
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�سباق

حمدان بن را�سد ي�سهد “يوم دبي” يف نيوماركت

“�شارمينغ ثوت” جلودلفني بطاًل لـ “ميدل بارك �شتيك�س”

�سباق  بلقب  جلودلفني  ثوت«  »�سارمينغ  املهر  توج 
»يوم  �سباق  فعاليات  �سمن  �ستيك�س«  بارك  »ميدل 
دبي« يف نيوماركت، مل�سافة 1200 مرت )جروب1-(، 
اإ�سرتليني،  جنيه  األف   217 جائزته  قيمة  تبلغ  الذي 
باإ�سراف  للفوز  املهر  بيوك  وليام  الفار�س  وقاد 
 1.13.01 قدره  زمنًا  م�سجاًل  ابلبي،  �ساريل  املدرب 
دقيقة بفارق اأنف عن املر�سح الأول »اإيفاوود« بقيادة 

ريت�سارد هيوز.
مثرية،  اأ�سواط  �سبعة  ت�سمن  الذي  ال�سباق  واأقيم 
�سمو  بح�سور  �ستيك�س«،  ديوهري�ست  »دبي  اأبرزها 
حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ 
املالك،  وكبار  امل�سوؤولني  من  وعدد  املالية،  وزير  دبي 

وجمهور غفري من ع�ساق ال�سباقات الربيطانية.
اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »حمرر«  وجاء 
تناف�س  هانغان.  بول  بقيادة  الثالث  املركز  يف  مكتوم 
الأخرية  املرحلة  و�سهدت  خيول،  �سبعة  ال�سوط  يف 
�سراعًا �سر�سًا بني »�سارمينغ ثوت« و«اإيفاوود« ح�سمه 

الأول مبهارة عند خط النهاية.

مدير  املن�سوري،  عبداهلل  قام  ال�سوط  ختام  ويف 
مكتب دبي يف لندن، بت�سليم اجلائزة اإىل �سعيد منانة 
ابلبي،  �ساريل  املدرب  ت�سلم  فيما  املالك،  عن  نيابة 
ت�سفيق  و�سط  جائزتيهما  بويك،  وليام  والفار�س 

احل�سور.
»بيالردو« بطل دبي ديوهري�ست 

الفي�سل  عبداهلل  الأمري  ملالكه  »بيالردو«  خطف 
 )1 )جروب  �ستيك�س  ديوهري�ست  دبي  �سوط  لقب 
 451 جائزته  قيمة  بلغت  والذي  مرت،   1400 مل�سافة 
اأندريه  الفار�س  بقيادة  وذلك  اإ�سرتليني،  جنيه  األف 
اتزيني، واإ�سراف املدرب روجر فاريان، م�سجاًل زمنًا 
قدره 1.27.31 دقيقة بفارق طولني عن »كودي بري«، 
يف  كوف«  »�سمغلر�س  جاء  فيما  كريبي.  اآدم  بقيادة 
املر�سح  اأوبريان، وجاء  بقيادة جوزيف  الثالث  املركز 
اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »ا�ستذكار«  الأول 
مكتوم، باملركز الرابع، بقيادة بول هانغان، واإ�سراف 
معجبيه،  توقعات  عك�س  على  وذلك  هانون،  ريت�سارد 
اأثر  ما  متاأخرة،  البوابة  من  انطالقته  جاءت  حيث 

�سبعة  ال�سوط  يف  �سارك  ال�سدارة.  على  املناف�سة  يف 
و«�سيكريت  »مفتول« جلودلفني  بينها  من  قوية،  خيول 
بريف« ل�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد اآل مكتوم. ويف 
اإىل  اجلائزة  بت�سليم  منانة  �سعيد  قام  ال�سوط  ختام 
روجر  املدرب  ت�سلم  كما  الفي�سل.  عبداهلل  الأمري 

اأندريه اتزيني جائزتيهما. فاريان والفار�س 
»بول�سينيال« حتل و�سيفة

غوردان  الفار�س  بقيادة  كاتي«،  ليدي  »ليتل  تّوجت 
فند  بريدرز  يوربيان  »دبي  ل�سباق  بطلة  فوغان، 
 1400 مل�سافة  �ستيك�س«  هانديكاب  نري�سري  فيلليز 
واحتلت  �سنتني.  بعمر  للمهرات  واملخ�س�س  مرت 
وقادها  الثاين،  املركز  جلودلفني  »بول�سينيال«  املهرة 
تدريبها  على  اأ�سرف  فيما  بويك،  وليام  الفار�س 
لحج  ملليح  »ا�سكريك«  احتلت  فيما  ابلبي،  �ساريل 
واإ�سراف  الثالث بقيادة هاري بنتلي،  الب�سطي املركز 
لحج  مليح  قام  ال�سوط  ختام  ويف  �سيمكوك.  ديفيد 
بتتويج  ميدان،  يف  ال�سباقات  جلنة  رئي�س  الب�سطي، 

الأبطال الفائزين يف ال�سوط.

»توغيزر« بطلة »دبي فيلليز«

نالت املهرة »توغيزر فور اإيفر« لقب �سباق »دبي فيلليز 
 235 جائزته  قيمة  بلغت  والذي  امليل،  مل�سافة  مايل« 

7 مهرات. األف جنيه اإ�سرتليني وتناف�ست خالله 

للفوز  البطلة  املهرة  اأوبرين  جوزيف  الفار�س  وقاد 
بفارق  دقيقة   1.44.01 قدره  زمنًا  م�سجلة  باللقب، 
جاءت  فيما  �ستيوارت«،  »اأغني�س  عن  طول  ن�سف 
الثالث  املركز  يف  جلودلفني  مون«  »وينرتز  املهرة 

�سعيد  قام  ال�سوط  ختام  وعقب  دويل.  جيم�س  بقيادة 
يف  الفائزين  الأبطال  اإىل  اجلائزة  بت�سليم  منانة  بن 

ال�سوط.
حمدان بن را�سد يتابع ال�سباق.
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على  بيرتفيت�س  جيدي  الهولندية  الفار�سة  توجت 
ال�سمو  ل�ساحب  الأحلان”  “ملحن  اجلواد  �سهوة 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه 
ال�سيخة  ل�سمو  العامل  بطولة  نهائي  ل�سباق  بطلة  اهلل، 
فاطمة بنت مبارك لل�سيدات “اإفهار” مل�سافة 1600 
الفتتاحي  ال�سباق  مهرجان  فعاليات  �سمن   مرت، 
 2014- للفرو�سية  اأبوظبي  لنادي  اجلديد  للمو�سم 
خم�س�سة  اأ�سواط  �ستة  من  تاألف  والذي   2015

اإ�سدال  ومت  الأ�سيلة،  واملهجنة  العربية  للخيول 
�سمو  مهرجان  من  ال�ساد�سة  الن�سخة  عن  ال�ستار 
للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ 
املالية  اإجمايل اجلوائز  و�سل  الأ�سيلة، حيث  العربية 

لل�سباقات ال�ستة اإىل اأكرث من مليون درهم.
ال�سباقات  ابطال  بتتويج  وقام  الحتفالية  و�سهد   

نهيان بن مبارك ي�سهد ختام مهرجان من�سور بن زايد

“ثاقف” بطل كاأ�س زايد و“جيدي”  تك�شب مونديال “اأم الإمارات” 

معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الثقافة 
وال�سباب وتنمية املجتمع، رئي�س الهيئة العامة لرعاية 
ال�سباب والريا�سة. كما ح�سر احلفل عدد من �سفراء 
مديرة  ال�سويدي  نورة  و�سعادة  اوروبا  فى  الدولة 
املراأة  ريا�سة  جلنة  رئي�سة  العام  الن�سائي  الحتاد 
الكويتي  الحتاد  رئي�سة  اآل�سباح  نعيمة  وال�سيخة 
لريا�سة  التنظيمية  اللجنة  رئي�سة  املراأة  لريا�سة 
الدو�سري  املح�سن  وعبد  التعاون  جمل�س  بدول  املراأة 
ال�سباب  لرعاية  العامة  بالهيئة  امل�ساعد  العام  الأمني 
ملجل�س  العام  الأمني  العواين  عارف  و  والريا�سة 
مدير  النعيمي  �سلطان  وعدنان  الريا�سي  ابوظبي 
نادي ابوظبي للفرو�سية ومبارك النعيمي مدير ادارة 
الرتويج اخلارجي يف هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة 
ا�سافة اىل 800 �سيف ميثلون 57 دولة من املهتمني 

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

جميع قارات العامل.
“جيدي بيرتفيت�ش” تك�سب لقب ال�سيدات

على  بيرتفيت�س”  “جيدي  الهولندية  الفار�سة  نالت 
اإرن�ست  باإ�سراف  الحلان”  ملحن   “ اجلواد  �سهوة 
البالغ  الإمارات”  “اأم  بطولة  نهائي  لقب  اورتيل 
اأن  بعد  درهم،  األف   200 املالية  جوائزها  اإجمايل 
خ�س�س  الذي  ال�ساد�س  ال�سوط  يف  الفوز  خطفت 
للخيول العربية الأ�سيلة يف �سن اأربع �سنوات فما فوق 
14 فار�سة، وجاءت يف املركز  فيه  “هيبة” و�ساركت 
الثاين يف الكورية كيو جويل على �سهوة “لمع” ل�سمو 
ماجد  باإ�سراف  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ 
انا فان  البلجيكية  الثالث  املركز  اجلهوري، وحلت يف 

ملزرعة  ريت�س”  اند  “بيج  �سهوة  على  ترو�ست  دين 
عذبة باإ�سراف اريك ليمارتنيل. وقطع اجلواد البطل 
بفارق  ومتفوقا  دقيقة   1.47.77 قدره  بزمن  امل�سافة 

1.75 طول عن الو�سيف.

“ثاقف” بطل كاأ�ش زايد

بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  “ثاقف”  اجلواد  حلق 
وبقيادة  اجلهوري  ماجد  وباإ�سراف  نهيان،  اآل  زايد 
تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  كاأ�س  بلقب  بنتلي،  هاري 
اإجمايل  البالغ  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
يف  اأقيم  والذي  درهم،  األف   420 املالية  جوائزه 
 ،”3 مرت”جروب   1600 مل�سافة  اخلام�س  ال�سوط 
 1.43.82 قدره  بزمن  امل�سافة  البطل  اجلواد  وقطع 
“�ساطح”  زميله  عن   1.25 بفارق  متفوقا  دقيقة 
بقيادة �سعيد املزروعي، فيما جاءت يف املركز الثالث 
رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  الظبي”  “�سايل  الفر�س 
وبقيادة  وبقيادة  اورتيل  اإرن�ست  باإ�سراف  الدولة 
ال�سيخ  معايل  ال�سباق  هذا  ابطال  وتوج  او�سيه.  تايغ 
وال�سباب  الثقافة  وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  رئي�س  املجتمع،  وتنمية 

جمل�س  رئي�س  العواين  عارف  برفقة  والريا�سة، 
�سوايا،  ولرا  النعيمي  عدنان  و  الريا�سي  اأبوظبي 
اجلهوري  ماجد  “ثاقف” املدرب  فوز  جائزة  وت�سلم 

نيابة عن املالك.
الرتكي كابالن بطل الفر�سان املتدربني

على  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  خيول  �سيطرت 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  مونديال  الأوىل يف  املراكز 
يف  اأقيم  والذي  “افهار”  املتدربني  للفر�سان  مبارك 
للخيول  وخ�س�س  مرت   2200 مل�سافة  الرابع  ال�سوط 
 150 املالية  جوائزه  اإجمايل  وتبلغ  الأ�سيلة  العربية 
األف درهم و�سارك يف ال�سباق 14 فار�سا وفار�سة من 
فادتني  الرتكي  الفار�س  انتزع  و  العامل،  دول  خمتلف 
“ مونزيد”  البطولة على �سهوة اجلواد  لقب  كابالن 
اإرن�ست  وباإ�سراف  الدولة  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  مونديال  لقب  اورتيل 
يف  اأقيم  والذي  “افهار”  املتدربني  للفر�سان  مبارك 
للخيول  وخ�س�س  مرت   2200 مل�سافة  الرابع  ال�سوط 
 150 املالية  جوائزه  اإجمايل  وتبلغ  الأ�سيلة  العربية 
األف درهم و�سارك يف ال�سباق 14 فار�سا وفار�سة من 

خمتلف دول العامل. وتفوق البطل بفارق ن�سف راأ�س 
ال�سمو  ل�ساحب  اي�سا  وهو  الإمارات”  “جنم  عن 
رئي�س الدولة بقيادة الفار�س الفرن�سي جياين �سيافا، 
�سيزاين”  “فورجيل  زميلهما  الثالث  املركز  يف  وجاء 
ابطال  وتوج  �ساير.  اميا  المريكية  الفار�سة  بقيادة 
وفا�سل  �سوايا   ولرا  النعيمي  عدنان  ال�سباق  هذا 
م�سافة  البطل  وقطع  احل�سني.  وخالد  املن�سوري 

ال�سباق بزمن قدره 2.33.33 دقيقة.
“ ليف ريت�ش” مينح املزروعي اأول فوز

املزروعي  خلف  اأ�سبح اجلواد “ ليف ريت�س” خلليفة 
تايغ  وبقيادة  املزروعي  �سعيد  حا�سر  وباإ�سراف 
�ستد  الوثبة  مزرعة  كاأ�س  ل�سباق  بطل  اأول  او�سيه 
للخيول  واملخ�س�س   ، اخلا�سة(  الإ�سطبالت  )ملالك 
الثالث مل�سافة  ال�سوط  اأقيم يف  الذي  الأ�سيلة  العربية 
األف   80 املالية  جوائزه  اإجمايل  وبلغ  مرت   1600

البطل  اجلواد  وقطع  خيال.   12 مب�ساركة  درهم 
بفارق  متفوقا  �ساعة   1.47.69 قدره  بزمن  امل�سافة 
النابدوة  م�سارف” خلالد  اف  “ايه  عن  طول  ن�سف 
افرين�س  وبقيادة جريالد  ليمارتينيل  ايريك  باإ�سراف 

�سباق

نهيان بن مبارك اثناء فعاليات املهرجان.

جانب من فعاليات املهرجان.
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لفي�سل  اجلزيرة”  “درع  الثالث  املركز  يف  وجاء   ،
روي�ستون  وبقيادة  ديب  الدين  �سيف  باإ�سراف  العلي 
النعيمي  عدنان  ال�سباق  هذا  ابطال  وتوج  فرين�س. 

ولرا �سوايا  وفا�سل املن�سوري وخالد احل�سني.
“ اأبحار” يفوز بلقب املبتدئة

رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  اأبحار”   “ اجلواد  ومتكن 
او�سيه  تايغ  وبقيادة  اورتيل  اإرن�ست  باإ�سراف  الدولة 
من الفوز بال�سوط الأول مل�سافة 1400 مرت املخ�س�س 
الإمارات”  “توليد  املبتدئة  الأ�سيلة  العربية  للخيول 
جوائزه  اإجمايل  البالغ  البحر  ق�سر  �سباق  لقب  على 
وقطع  خيول.   9 مب�ساركة  درهم  األف   80 املالية 
دقيقة   1.33.72 قدره  بزمن  امل�سافة  البطل  اجلواد 
كرم”  ا�س  “ايه  عن  اطوال   4.75 بفارق  متفوقا 
وبقيادة  رم�سان  حممد  باإ�سراف  الع�سر  ملحمد 
“�ستار  الثالث  املركز  يف  وجاء  �سان�سيز،  كارلو�س 
بيطار  جابر  باإ�سراف  العجبان  لإ�سطبالت  الريف” 
عدنان  قام  ال�سوط  ختام  عقب  اأونيل.  دين  وبقيادة 

النعيمي مدير نادي اأبوظبي للفرو�سية بت�سليم جائزة 
الفوز اىل �سامل الكتبي مدير �سباقات �ساحب ال�سمو 

رئي�س الدولة انابة عن املالك. 
“رويال ريفايفل “ بطل املهجنة

ال�سيخ  ل�سمو   “ ريفايفل  “رويال  اجلواد  خطف 
حمدان بن حممد اآل مكتوم وباإ�سراف �ساتي�س �سيمار 
 1600 مل�سافة  الثاين  ال�سوط  �سميث،  ديفيد  وبقيادة 
 ” “تكافوؤ الأ�سيلة  املهجنة  للخيول  املخ�س�س  مرت 
جوائزه  اإجمايل  البالغ  ال�سعديات  �سباق  لقب  على 
املالية 105 الف درهم و�سارك فيه 16 خيال. وتفوق 
تامي”  “مار�سينج  عن  طول  ن�سف  بفارق  البطل 
باإ�سراف  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو 
يف  جاء  فيما  دوب�س،  باتريك  وبقيادة  وات�سون  دووج 
لل�سباقات  بور�سلي  “روت�سديل” لنقابة  الثالث  املركز 
�سان�سيز.  كارلو�س  وبقيادة  بور�سلي  را�سد  باإ�سراف 
 1.37.32 قدره  بزمن  امل�سافة  الفائز  اجلواد  وقطع 
النعيمي  عدنان  قام  ال�سوط  ختام  عقب  دقيقة. 

بت�سليم جائزة الفوز مل�ساعد املدرب انابة عن املالك.
نهيان بن مبارك يرحب ب�سيوف املهرجان

رحب معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك ال نهيان يف كلمته 
للمهرجان  اخلتامي  لليوم  الر�سمي  الفتتاح  خالل 
متمنيا  املهرجان  امل�ساركني يف  بال�سيوف  الكرنفايل، 

للجميع التوفيق و النجاح جلميع الفر�سان .
وقال ان دولة المارات ت�ستقطب دائما ابطال العامل 
والريا�سيني حيث جاب املهرجان ارجاء العامل وحقق 
الرائع  احلفل  ختامه  م�سك  وكان  كبرية  جناحات 
ال�سيخة فاطمة  ل�سمو  العامل  للجولة اخلتامية لبطولة 
من  ال�ساد�سة  الن�سخة  وختام  لل�سيدات  مبارك  بنت 
املهرجان الذي ح�سرته جماهري غفرية تفوق الو�سف 
التي  العاملية  املكانة  يوؤكد  ما  العامل  دول  جميع  من 
ل�سباقات  عاملية  كعا�سمة  اأبوظبي  العا�سمة  حققتها 

اخليول العربية عامة و�سباقات ال�سيدات خا�سة.
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بجهود  معاليه  وا�ساد 
لدعمه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زايد  بن 

الكامل  الدعم  اأعطى  والذي  الفرو�سية  لريا�سة 
الفرو�سية  وجدت  حيث  للمواطنني  وحببها  للفرو�سية 
له  املغفور  ان  اىل  م�سريا  كبريا،  اهتماما  الدولة  يف 
اأعطى  اهلل  رحمه  نهيان  ال  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
وكان  الريا�سة  هذه  على  للحفاظ  ال�سحيحة  الأ�س�س 

الرتاثية  الريا�سات  ممار�سة  على  يحث  اهلل  رحمه 
النابعة من تراث المارات .

زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  ال�سكر  معاليه  ووجه 
�سوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  و�سمو  الرئا�سة 

ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحتاد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية 
“اأم المارات” على دعم ورعاية �سموهما  والطفولة 

للريا�سة عامة وريا�سة الفرو�سية خا�س.
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ال�سباق الثاين مل�سمار جبل علي

»ان�شايفر” ينتزع كاأ�س ديرنزتاون و”�شجاع الغربية” اخليول العربية

 1:25:32 وقدره  زمن  يف  امل�سافة  قطع  من  البطل 
ال�سايغ  مريزا  قام  ال�سوط،  ختام  عقب  دقيقة. 
الفوز  جائزة  بتقدمي  بيجوت  لي�سرت  الفار�س  يرافقه 

اإىل املدرب علي را�سد الرايحي اإنابة عن املالك.
“�سايكل” يخطف لقب “ال�سعفار لال�ستثمار”

“�سبني �سايكل” ملوؤ�س�سة  وخطف اجلواد غري املر�سح 
�سيمار  �ساتي�س  باإ�سراف  لل�سباقات،  الدولية  زعبيل 
مل�سافة  الثاين  ال�سوط  مولن،  ريت�سارد  وقيادة 
البالغ  لال�ستثمار،  ال�سعفار  لقب  على  مرت   1200
يف  قوي  �سراع  بعد  درهم  األف   90 جوائزه  اإجمايل 
من  البالغ  �سايكل”  “�سبني  فوز  وجاء  النهاية.  خط 
اند  “اك�سيد  ن�سل  من  واملنحدر  �سنوات   8 العمر 
اك�سيل” بفارق 0،75 طول عن “جنم �سهيل” جلابر 
وبقيادة  الرايحي،  را�سد  علي  وباإ�سراف  عبداهلل، 
»نوت  الثالث  املركز  يف  جاء  فيما  املزروعي،  �سعيد 
را�سد  بن  حممد  بن  ماجد  ال�سيخ  ل�سمو  جيفن«  ايه 
اآل مكتوم، وباإ�سراف علي الرايحي وبقيادة روي�ستون 

توج اجلواد “�سجاع الغربية” لعبداهلل مو�سى الفندي 
العلوي، وقيادة تاج  باإ�سراف املدرب هالل  القبي�سي، 
ال�سيخ  �سمو  كاأ�س  على  التحدي  ل�سباق  بطاًل  اأو�سي، 
وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمدان 
العربية  اخليول  مربي  جلمعية  املخ�س�س  املالية، 
جوائزه  اإجمايل  والبالغ  مرت   1200 مل�سافة  الأ�سيلة 
�سباق  �سمن  اأقيم  والذي  درهم،  األف   40 املالية 
علي،  جبل  مب�سمار  الثاين  احلفل  يف  “العوير” 
من  العديد  فيها  �ساركت  جماهريية  احتفالية  و�سط 
ال�سايغ  مريزا  بح�سور  واملو�سيقية،  الغنائية  الفرق 
مدير مكتب �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم، 
ملكتب  العام  املدير  نائب  احللواين  �سريف  واملهند�س 
�سمو ال�سيخ اأحمد بن را�سد اآل مكتوم، مدير م�سمار 
مبكتب  التنفيذي  املدير  ي�سن  وعدنان  علي،  جبل 
ال�سركات  وممثلي  الأن�ساري،  وعبداهلل  �سموه، 

طالب  من  عدد  الثاين  ال�سباق  حفل  و�سهد  الراعية. 
مراكز ذوي الحتياجات اخلا�سة، وتاألف ال�سباق من 
�ستة اأ�سواط للخيول العربية واملهجنة الأ�سيلة، وتابعه 
الفائز  بيجوت  لي�سرت  الأ�سطوري  الإجنليزي  الفار�س 
متفرج  اآلف   10 ونحو  الإجنليزي،  الديربي  ب�سباق 

من جماهري وع�ساق الفرو�سية بامل�سمار العائلي.
“�سجاع الغربية” الذي ت�سدر ال�سباق اعتبارًا  متكن 
التفوق  من  امليدان،  عمق  يف  مرت   400 اآخر  من 
4 اأطوال عن “املهند�س” لأحمد حممد جمعة  بفارق 
جورج  وقيادة  العلوي،  هالل  باإ�سراف  الرحومي، 
ور�سان”  “�سلوان  الثالث  املركز  يف  جاء  فيما  بيكل، 
باإ�سراف  نهيان،  اآل  زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  ل�سمو 
البطل  ومتكن  هت�سكوت،  �سام  وقيادة  الكتبي  بخيت 
 1:23:29 قدره  زمن  يف  ال�سباق  م�سافة  قطع  من 
ال�سايغ  مريزا  قام  ال�سوط،  ختام  عقب  دقيقة. 

وعبداهلل الأن�ساري ويعقوب ال�سايغ بتقدمي اجلائزة 
اإىل املالك عبداهلل مو�سى الفندي القبي�سي.

“ان�سايفر”  بطل ال�سوط الرئي�ش

انتزع اجلواد “ان�سايفر” للخيالة ال�سلطانية - ُعمان 
باإ�سراف املدرب علي را�سد الرايحي وبقيادة الفار�س 
لقب  على  الرئي�سي  ال�سوط  كاأ�س  فرن�س،  روي�ستون 
1400 مرت، البالغ اإجمايل  مزارع ديرنزتاون مل�سافة 
كال�سيكي  باأ�سلوب  درهم  األف   120 املالية  جوائزه 
اأن متكن من زيادة �سرعته يف املراحل النهائية.  بعد 
�سنوات   5 العمر  من  البالغ  “ان�سايفر”  فوز  وجاء 
بفارق 1،25 طول عن »ناين ريامل�س« لل�سيخ جمعة بن 
وبقيادة  �سيمار،  �ساتي�س  وباإ�سراف  مكتوم،  اآل  دملوك 
»ياويل«  الثالث  باملركز  حل  فيما  موناهان،  مارك 
وباإ�سراف  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  اأحمد  ال�سيخ  ل�سمو 
ومتكن  مرييف،  اوي�سني  وبقيادة  �سلفرتنام  دروبا 

يف  امل�سافة  قطع  من  البطل  ومتكن  فرن�س،  روي�ستون 
1:25:82 دقيقة، عقب ختام ال�سوط قام  زمن قدره 
�سامل  اإىل  الفوز  جائزة  بتقدمي  ال�سويدي  حمد  اأحمد 

اإنابة عن املالك. ال�سبو�سي 
“ممار�ش” يك�سب اخلام�ش

بن  اأحمد  ال�سيخ  ل�سمو  “ممار�س”  اجلواد  وتاألق 
وقيادة  �سلفرتنام  دروبا  باإ�سراف  مكتوم،  اآل  را�سد 
 1400 مل�سافة  اخلام�س  ال�سوط  يف  مرييف،  اوي�سني 
مرت على لقب �سباق بنك دبي التجاري البالغ اإجمايل 
برباعة  تفوق  حني  درهم،  األف   70 املالية  جوائزه 
لنقابة  توماركت”  “مارك  عن  طول   4،25 وبفارق 
وبقيادة  وات�سون  دوج  وباإ�سراف  لل�سباقات  الإمارات 
ال�سيخ  “ها�سيندا” ل�سمو  ثالثًا  فيما جاء  او�سي،  تاج 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي، 
 1:26:76 البطل  و�سجل  هت�سكوت،  �سام  وبقيادة 
احللواين  �سريف  ت�سلم  ال�سوط،  ختام  عقب  دقيقة. 
وعدنان ي�سن جائزة الفوز من �سعود التميمي، ممثل 

بنك دبي التجاري.
“موهوب” جنم اخلتام

“موهوب” ل�سمو ال�سيخ �سعيد بن حممد  توج اجلواد 
بن را�سد اآل مكتوم، وباإ�سراف �ساتي�س �سيمار وقيادة 
 1800 مل�سافة  اخلتامي  لل�سوط  بطاًل  مولن  ريت�سارد 
جوائزه  اإجمايل  البالغ  �سبورت  اي  لقب  على  مرت 
التفوق  من  البطل  ومتكن  درهم،  األف   75 املالية 
ال�سيخ  ل�سمو  “مقرات”  عن  طول   3،25 بفارق 
وات�سون،  دوج  باإ�سراف  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمدان 
وبقيادة دين اونيل، فيما جاء ثالثًا “م�سباح” لنقابة 
لل�سباقات الرتفيهية بقيادة باتريك دوب�س،  الإمارات 
عقب  دقيقة،   1:51:18 وقدره  زمنا  البطل  و�سجل 
جائزة  بتقدمي  موردي  جاريث  قام  ال�سوط،  ختام 

الفوز اإىل املدرب �ساتي�س �سيمار اإنابة عن املالك.

يف  ال�سباق  م�سافة  قطع  من  البطل  ومتكن  فرن�س، 
ال�سوط  ختام  عقب  دقيقة،   1:12:70 قدره  زمن 
اإىل املدرب  قام في�سل ال�سعفار بتقدمي جائزة الفوز 

�ساتي�س �سيمار اإنابة عن املالك.
“ا�ستاد” يفوز بلقب “ال�سكندنافية”

جنح اجلواد “ا�ستاد” ل�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
باتريك  وقيادة  وات�سون  دوج  باإ�سراف  مكتوم،  اآل 
حدث  الذي  النحراف  من  ال�ستفادة  يف  دوب�س، 
م�سبح  باإ�سراف  الغفلي  ويف” ملحمد  “ارت  للجواد 
ليتعامل  التل،  مرتفع  يف  بيكل  جورج  وقيادة  املهريي 
ليتوج  مرتًا،   50 اآخر  يف  غرميه  ويتجاوز  باحرتافية 
لقب  على  مرت   1400 مل�سافة  الرابع  لل�سوط  بطاًل 
اإجمايل  البالغ  ال�سكندنافية  العربية  ال�سركة  �سباق 
“ا�ستاد” من  درهم. ومتكن  األف   85 املالية  جوائزه 
فيما  ويف”،  “ارت  عن  طول   1،25 بفارق  التفوق 
را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  “قنا�س”  ثالثًا  جاء 
وبقيادة  الرايحي  را�سد  علي  وباإ�سراف  مكتوم،  اآل 
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زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  خيـول  خطفت 
يف  الأ�سواء  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل 
حتت  اأقيم  الذي  العني  مل�سمار  الفتتاحي  ال�سباق 
اجلديدة،  الرملية  الأر�سية  وعلى  الكا�سفة  الأ�سواء 
بي  »ار  املهرين  عرب  الثنائية  وجاءت  الأوىل،  للمرة 
بي  و«اآر  الثالث  ال�سوط  الفوز يف  الذي خطف  تور�س« 
والرئي�س  الرابع  ال�سوط  ك�سب  الذي  ريت�س«  �سموكني 
يف احلفل. و�سجل اجلواد »ري�سبكت مي« ل�سمو ال�سيخ 
العني  مب�سمار  فوز  اأول  مكتوم،  اآل  حممد  بن  ماجد 
وتاألف  الفتتاح،  لقب  اقتن�س  عندما  املو�سم  لهذا 
للخيول  كلها  خ�س�ست  اأ�سواط   6 من  الأول  احلفل 
العربية الأ�سيلة، ما عدا ال�سوط الأول الذي خ�س�س 
اخلام�س  ال�سوط  وخ�س�س  الأ�سيلة،  املهجنة  للخيول 

ال�سباق الأول مل�سمار العني 

ثنائية خليول رئي�س الدولة عرب “تور�س” و”�شموكني ريت�س”

احلفل  و�سهد  اخلا�سة،  الإ�سطبالت  لأ�سحاب 
الفرو�سية  الفتتاحي جمهور غفري من حمبي وع�ساق 

يقدر بنحو 4 اآلف �سخ�س.
»ري�سبكت مي« اأول فوز بالعني

بات اجلواد »ري�سبكت مي« باإ�سراف املدرب اإ�سماعيل 
الفوز  يحقق  جواد  اأول  �سميث،  وين  وقيادة  حممد، 
ت�سجيل  من  متكنه  بعد  املو�سم،  لهذا  العني  مب�سمار 
للخيول  املخ�س�س  املبتدئة  �سباق  يف  كا�سح  فوز 
مل�سافة  فوق  وما  �سنوات   3 عمر  الأ�سيلة  املهجنة 
جلوائزه  الإجمالية  القيمة  تبلغ  والتي  مرت،   1800
قدره  بزمن  امل�سافة  البطل  وقطع  درهم،  األف   70
على  اأطوال   6.25 بفارق  متفوقًا  دقيقة   1.55.63
مكتوم،  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  ل�سمو  »تدمري« 

وجاء  نويل جاربوت،  وقيادة  �ساربي،  اأروين  باإ�سراف 
بن  را�سد  لل�سيخ  ليون«  »ماونتني  الثالث  املركز  يف 
وقيادة  �سيمار  �ساتي�س  باإ�سراف  مكتوم،  اآل  دملوك 
�سام هيت�سكوت. �ساركت يف ال�سباق 14 خياًل، وكانت 
حل  الذي  ال�سالم«  »�سوت  نحو  من�سبة  الرت�سيحات 
في�سل  قام  ال�سباق،  ختام  عقب  اخلام�س.  املركز  يف 
اإنابة  الفوز  املدرب جائزة  م�ساعد  بت�سليم  الرحماين 

عن املدرب.
»الأمري« يحقق فوزًا كا�سحًا

اكت�سح اجلواد »الأمري« ل�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
للخيول  املخ�س�س  الثاين  ال�سوط  لقب  مكتوم،  اآل 
العربية الأ�سيلة املبتدئة غري امل�سنفة عمر 4 �سنوات 
القيمة  تبلغ  والذي  مرت،   1600 مل�سافة  فوق  وما 

الفار�س  وقاد  درهم،  األف   80 جلوائزه  الإجمالية 
اأونيل »الأمري« الذي ي�سرف على تدريبه م�سبح  دين 
اأن  املهريي بحنكة ومهارة، م�سجاًل فوزًا عري�سًا بعد 
متفوقًا  دقيقة،   1.54.47 قدره  بزمن  امل�سافة  قطع 
ال�سلطانية  للخيالة  »زياد«  عن  اأطوال   7.25 بفارق 
وقيادة  احل�سرمي،  اإبراهيم  باإ�سراف  العمانية 
»ميجور«  الثالث  املركز  يف  وجاء  فرين�س،  روي�ستون 
وين  وقيادة  ليمارتنيل،  اإريك  باإ�سراف  حداد،  لعلي 
غالبية  وكانت  خيول   9 ال�سوط  يف  �ساركت  �سميث. 
وعقب  »زياد«.  الو�سيف  ن�سيب  من  الرت�سيحات 
جائزة  بت�سليم  الرحماين  في�سل  قام  ال�سوط  ختام 
�سمو  خيول  �سباقات  مدير  ال�سبو�سي  ل�سامل  الفوز 

ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم.
»اآر بي تور�ش« ي�سجل فوزه الأول

رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  تور�س«  بي  »اآر  املهر  وانتزع 
للخيول  املخ�س�س  الثالث  ال�سوط  لقب  الدولة، 
فوق  وما  �سنوات   3 عمر  املبتدئة  الأ�سيلة  العربية 
الإجمالية  القيمة  تبلغ  والذي  مرت،   1400 مل�سافة 
الأ�سقر  املهر  وا�ستطاع  درهم،  األف   70 جلوائزه 
قدره  بزمن  امل�سافة  قاطعًا  كبريًا  فوزًا  يحقق  اأن 
عن  اأطوال   6 بفارق  متفوقًا  دقيقة،   1.39.19

مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  »مروج« 
وحل  اأونيل،  دين  وبقيادة  الرايحي،  علي  باإ�سراف 
بن  حامد  لل�سيخ  فائز«  ا�س  »اإيه  الثالث  املركز  يف 
بطي، باإ�سراف اأحمد املحريبي، وبقيادة وين �سميث. 
�ساركت يف ال�سوط 11 خياًل، ومل يخذل البطل العدد 

الكبري من اجلمهور الذي قام برت�سيحه.
»�سموكني ريت�ش« يكمل ثنائية خيول 

رئي�ش الدولة
ال�سمو  »اآر بي �سموكني ريت�س« ل�ساحب  وخطف املهر 
تاج  وبقيادة  اأورتيل،  اإرن�ست  باإ�سراف  الدولة،  رئي�س 
الذي  والرئي�س يف احلفل  الرابع  ال�سوط  لقب  او�سي، 
مرت   1400 مل�سافة  الأ�سيلة  العربية  للخيول  خ�س�س 
 80 الإجمالية جلوائزه  القيمة  تبلغ  والذي  »�سروط«، 
واملدرب  املالك  الرمادي  املهر  ومنح  درهم.  األف 
زمنًا  �سجل  اأن  بعد  احلفل،  خالل  ثنائية  والفار�س 
وتفوق  دقيقة   1.38.64 بلغ  امل�سافة  لهذه  قيا�سيًا 
العلي،  لفي�سل  �سهيل«  »جنم  عن  اأطوال   4 بفارق 
روي�ستون  وبقيادة  ديب،  الدين  �سيف  باإ�سراف 
جونيور  ام  »تي  الثالث  املركز  يف  وحل  فرين�س. 
باإ�سراف  الدولة،  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  جون�سون« 

اأورتيل، وبقيادة دانيال م�سكوت.

»جمد اأبوظبي« يفوز بلقب الإ�سطبالت 

اخلا�شة
املطوع،  لفي�سل  اأبوظبي«  »جمد  اجلواد  خطف 
فرين�س،  روي�ستون  وبقيادة  هوجتر،  هاردي  باإ�سراف 
اخلا�سة«  الإ�سطبالت  »ملالك  اخلام�س  ال�سوط  لقب 
�سنوات   4 عمر  الأ�سيلة  العربية  للخيول  واملخ�س�س 
القيمة  تبلغ  والذي  »تكافوؤ«،  مرت   1000 مل�سافة 
اجلواد  ومتكن  درهم.  األف   70 جلوائزه  الإجمالية 
 1.08.84 قدره  بزمن  امل�سافة  قطع  من  البطل 
اف  »ايه  الفر�س  عن  اأطوال   4 بفارق  متفوقًا  دقيقة، 
ليمارتنيل،  اإريك  باإ�سراف  النابودة،  خلالد  عا�سفة« 
لعبداهلل  »تهديد«  جاء  فيما  جاربوت،  نويل  وبقيادة 
كارلو�س  وبقيادة  العلوي،  هالل  باإ�سراف  اخلوري، 
 10 ال�سوط  يف  �ساركت  الثالث.  املركز  يف  �سان�سيز، 
ن�سبة  اأعلى  عا�سفة«  اف  »اإيه  الو�سيفة  ونالت  خيول، 

الرت�سيحات.  من 
»�سفينة جنتوت«بطل اخلتام

اخلمريي  ربيع  لعلي  جنتوت«  »�سفينة  اجلواد  انتزع 
الأ�سيلة عمر  العربية  للخيول  لقب اخلتام املخ�س�س 
مل�سافة   )55  –  30( ت�سنيف  فوق  وما  �سنوات   4
الإجمالية  القيمة  تبلغ  والذي  »تكافوؤ«.  مرت   1000
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باإ�سراف  البطل،  وا�ستطاع  درهم.  األف   70 جلوائزه 
فوزه  بيكل  جورج  الفار�س  مينح  اأن  العلوي،  هالل 
الأول يف الإمارات، م�سجاًل رقمًا قيا�سيًا لهذه امل�سافة 
بلغ 1.07.83 دقيقة، متفوقًا بفارق راأ�س عن الفر�س 
زافري  وبقيادة  املزروعي،  حا�سر  ل�سعيد  باور«  »جيل 
ملحمد  »اأبواملل�س«  الثالث  املركز  يف  وجاء  زياين. 
اإ�سماعيل  وبقيادة  باإ�سراف حممد رم�سان،  الأع�سر، 

كيونكو.
الرحماين: نعمل على حتقيق روؤية 

من�سور بن زايد
املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب  الرحماين،  في�سل  اأكد 
نادي  م�سمار  فى  ال�سباقات  على  العام  وامل�سرف 
بف�سل  جاء  الأول  ال�سباق  جناح  اأن  للفرو�سية،  العني 

من  امل�سمار  يجدها  التي  والرعاية  الكبري  الدعم 
رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
اأ�ساد  كما  الرئا�سة،  �سوؤون  وزير  الوزراء،  جمل�س 
برعاية  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  بدعم  الرحماين 
اآل  زايد  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  من  وتوجيهات  كرمية 
مل�سمار  الأول  ال�سباق  انتهاء  وعقب  للم�سمار.  نهيان 
الأ�سواء  حتت  مرة  لأول  اأقيم  والذي  العني،  نادي 
اأكد في�سل الرحماين  الثاين،  الكا�سفة �سمن املو�سم 
الأقوى  العني هي  نادي  لتكون �سباقات  يتطلعون  اأنهم 
اأر�س  على  تقام  اأنها  خ�سو�سًا  متيزًا،  والأكرث 
 2500 م�ساحته  تبلغ  اإذ  الدولة،  يف  الأكرب  امل�سمار 
زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  روؤية  ولتحقيق  مرت، 
الوجهات  اأهم  اإحدى  امل�سمار  ي�سبح  باأن  نهيان،  اآل 

يف  ودوليًا  واإقليميًا  حمليًا  اخليل  ل�سباقات  املف�سلة 
انطالق  اأن  اإىل  الرحماين  واأ�سار  القريب.  امل�ستقبل 
ب�سهادة  ناجحًا  كان  امل�سمار  هذا  فى  ال�سباقات  اأول 
لأن  الوفية،  واجلماهري  والفر�سان  واملدربني  املالك 
ظل  الذي  �سموه  قبل  من  مدرو�سة  كانت  اخلطوة 
الالحمدود  بالدعم  لفتًا  اهتمامًا  ال�سرح  هذا  يويل 
م�ساف  اإىل  امل�سمار  ا�سم  حلمل  امل�ستمرة  واملتابعة 
ليكون  ي�سعى  العني  م�سمار  اأن  واأ�ساف  العاملية. 
التي  �سباقاته  عرب  العربية  للخيول  الأوىل  املرجعية 
والتي  لل�سباق،  األف درهم   100 الأغنى مبعدل  تعترب 
تتجاوز يف جمملها اخلم�سة ماليني درهم، بالإ�سافة 
الإ�سطبالت  لأ�سحاب  املخ�س�سة  ال�سيارة  اإىل 

اخلا�سة يف كل �سباق. 
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ح�سور جماهريي كبري مب�سمار فليمنغتون

اجلواد “بروتك�شن�شت” يعانق كاأ�س طريان الإمارات

العام يف �سباق  الأملانية على امل�سهد  �سيطرت اخليول 
على  جرى  الذي  ملبورن  الإمارات  طريان  كاأ�س 
»بروتك�سن�ست«  املهر  فاز  حيث  فليمنغتون،  م�سمار 
ال�سيافة  جناح  اكت�سى  كما  ال�سباق،  يف  الأملاين 
اأملانيًا  طابعًا  امل�سمار  يف  الإمارات  بطريان  اخلا�س 
اخلا�س  بالأ�سلوب  �سيوفه  وا�ستقبل  العام،  هذا 
النا�س  بني  تربط  التي  الدولية  الناقلة  مييز  الذي 
ملدربه  »بروتك�سن�ست«،  املهر  انطلق  وقد  والثقافات. 
ال�سهري  الربيطاين  الفار�س  وبقيادة  وولر،  اأندريا�س 
متجاوزًا  كال�سهم  املتاأخرة  املراكز  من  مور،  ريان 
اأطوال  اأربعة  بفارق  اأوًل  النهاية  ليقطع خط  اجلميع، 
الذي  ملبورن«،  الإمارات  »كاأ�س طريان  ب�سباق  ويفوز 
ملتابعته.  اأ�سرتاليا  تتوقف احلياة يف  وطنيًا  يعد حدثًا 
الفار�س  وبقيادة  دنلوب،  اإد  ملدربه  كادو«  »ريد  وحل 
�سنوات،  اأربع  خالل  الثالثة  للمرة  ثانيًا  بو�س،  غلني 

وجاء »�سوت ثيبارمان« يف املرتبة الثالثة.
اأغنى  ملبورن  الإمارات  طريان  كاأ�س  �سباق  ويعد 

جمموع  يبلغ  حيث  لـ«الهانديكاب«،  العامل  يف  �سباق 
جوائزه النقدية 6.2 ماليني دولر اأ�سرتايل. و�سارك 
مرت،   3200 م�سافته  البالغة  ال�سباق،  يف  العام  هذا 
ل�سراكة  ع�سرة  ال�سابعة  ال�سنة  هي  وهذه  خياًل.   22
طريان الإمارات مع نادي فكتوريا لل�سباقات، وال�سنة 
طريان  كاأ�س  مع  الناقلة  ل�سراكة  ع�سرة  احلادية 

الإمارات ملبورن.
تتويج البطل

طريان  اأول  رئي�س  نائب  براون،  باري  وقام 
كاأ�س  بتقدمي  التجارية،  العمليات  لدائرة  الإمارات 
ومالكي  ومدرب  لفار�س  ملبورن  الإمارات  طريان 
فخورون  »نحن  براون:  وقال  »بروتك�سن�ست«، 
�سباقات  ومع  الرائع،  احلدث  هذا  مع  بارتباطنا 
كبرية  بن�سبة  ت�ستاأثر  التي  عام،  ب�سكل  العاملية  اخليل 
بعد  »عامًا  واأ�ساف:  الريا�سية«.  رعايتنا  قائمة  من 
ملبورن  الإمارات  طريان  كاأ�س  �سباق  يوؤكد  عام، 
وحمبو  الأ�سرتاليون  يتابعه  قومي  كحدث  مكانته 

الأملاين  املهر  فوز  �سكل  وقد  العامل.  حول  ال�سباقات 
�سممناه  الذي  جناحنا  مع  م�سادفة  اأجمل  بال�سباق 
مدن   4 اإىل  خدماتنا  لإبراز  اأملاين  بطابع  العام  هذا 
ودو�سلدورف  وميونيخ  فرانكفورت  هي  رئي�سة،  اأملانية 

وهامبورغ«.
يف  الإمارات  طريان  جلناح  رائعة  جتربة 

فليمنجتون 
فليمنجتون  م�سمار  يف  الإمارات  طريان  جناح  يوفر 
على  ال�سرفة  من  رائعة  واإطاللة  م�سبوقة  غري  جتربة 
من  بت�سكيلة  ال�سيوف  وي�ستمتع  ال�سباق،  م�سمار 
لفرقة  الرتفيهية  والعرو�س  الأملانية  الطعام  اأطباق 
اإىل معاجلات �سبا وجل�سات جتميل  اأملانية، بالإ�سافة 
ملبورن  كاأ�س  كرنفال  فعاليات  وانطلقت  لل�سيدات. 
كاأ�س  يوم  تاله  اجلاري،  نوفمرب   1 يف  الديربي  بيوم 
و�سوف  نوفمرب.   4 يف  ملبورن  الإمارات  طريان 
بيوم  اخلتام  ويكون  نوفمرب،   6 يف  الأوك�س  يوم  يقام 

8 نوفمرب. �ستيك�س يف 
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جمال اخليل

اأ�سواط  معظم  على  دبي  مربط  خيول  �سيطرت 
مهرجان ال�سارقة للجواد العربي - ال�ساللة امل�سرية، 
بنادي  املغطاة  بال�سالة  الثامنة  ن�سخته  اأقيمت  الذي 
من  كرمية  برعاية  اأقيم  والذي  للفرو�سية،  ال�سارقة 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
بالتعاون  وال�سباق،  للفرو�سية  ال�سارقة  نادي  ونظمه 
هيئة  وبرعاية  العربية،  للخيول  الإمارات  جمعية  مع 
و�سهد  الدويل.  ال�سارقة  مطار  يف  احلرة  املنطقة 
�سعود  بن  حممد  ال�سيخ  املهرجان  ختام  فعاليات 
القا�سمي،  ماجد  بن  عبداهلل  وال�سيخ  القا�سمي، 
القا�سمي،  في�سل  بن  خالد  بن  في�سل  وال�سيخ 
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الهاجري  غامن  والدكتور 
عام  مدير  اليحيائي  و�سلطان  للفرو�سية،  ال�سارقة 
النادي، وحممد التوحيدي مدير مربط دبي، وق�سي 

عبيداهلل مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي.

مهرجان ال�سارقة للجواد العربي - ال�ساللة امل�رصية

خيول مربط دبي تخطف الأ�شواء يف اخلتام وتنال ذهبيتني
تاألق خيول مربط دبي 

املهرجان،  ذهب  على  دبي  مربط  خيول  �سيطرت 
بطولة  هما  البطولت،  من  اثنني  لقب  نالت  اأن  بعد 
الأمهار وبطولة املهرات، فيما ذهبت ذهبية الأفرا�س 
وفاز  القا�سمي،  �سلطان  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  خليول 
بلقب  ثاين  اآل  حممد  بن  عبداهلل  لل�سيخ  »ال�سعيدي« 
الفحول. وحّلق املهر »دي حيدر« من مربط دبي بلقب 
الف�سية  وامليدالية  الو�سافة  ونال  الأمهار،  ذهبية 
الربونزية  امليدالية  نال  بينما  فائق«،  »دي  زميله 
ثاين.  اآل  حممد  بن  عبداهلل  لل�سيخ  الزبري«  »عنرب 
وح�سدت املهرة »دي فلة« من مربط دبي لقب ذهبية 
الف�سية  وامليدالية  الو�سافة  نالت  بينما  املهرات، 
اآل  حممد  بن  عبداهلل  لل�سيخ  اململوكة  الزبري«  »نازك 
»دي  الربونزية  وامليدالية  الثالث  املركز  ونالت  ثاين، 
اأمنية« ملربط دبي.  وفازت »كحيلة خالد« ل�سمو ال�سيخ 
لبطولة  الذهبي  باللقب  القا�سمي  �سلطان  بن  خالد 

الأفرا�س، تاركة املرتبة الثانية وامليدالية الف�سية اإىل 
»ام ام اربيكا« لل�سيخ خالد بن �سعود القا�سمي، بينما 
جاءت يف املركز الثالث وامليدالية الربونزية »دي اإف 
فايك�س« ملربط دبي. وفاز »ال�سعيدي« لل�سيخ عبداهلل 
الفحول،  لبطولة  الذهبي  باللقب  ثاين  اآل  حممد  بن 
وكان اللقب الف�سي واملركز الثاين من ن�سيب »لباد« 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
الثالث وامليدالية الربونزية  القا�سمي، تاله يف املركز 

زميله »ميدان ما�سني«.
ودولية  محلية  مكانة  القا�سمي:  عبداهلل 

ملهرجان ال�سارقة 

رئي�س  القا�سمي،  ماجد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  وّجه 
وال�سباق،  للفرو�سية  ال�سارقة  نادي  اإدارة  جمل�س 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سكر 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن 
الفرو�سية،  لريا�سة  الالحمدود  دعمه  على  ال�سارقة، 

اأن مهرجان اجلواد العربي يف ن�سخته الثامنة  موؤكدُا 
�سهد مزيدًا من امل�ساركات، ما ا�سطر اللجنة املنظمة 
املحلي.   الإنتاج  عن  امل�سرية  ال�ساللة  ف�سل  اإىل 
اإ�سافة  املهرجان  من  الن�سخة  هذه  »جناح  واأ�ساف: 
يف  الفرو�سية  ريا�سة  دعم  يف  اأي�سًا  �ست�سهم  كبرية 
وليزال  بدايته  يف  املو�سم  اأن  خ�سو�سًا  الإمارات، 
املقبلة.  الفرتة  خالل  امل�ساركات  من  الكثري  اأمامنا 
اأن مهرجان  القا�سمي  ال�سيخ عبداهلل بن ماجد  واأكد 
املحلية  مكانته  له  اأ�سبحت  العربي  للجواد  ال�سارقة 
خدمة  يف  يلعبه  الذي  الدور  يوؤكد  ما  وهو  والدولية، 

ريا�سة الفرو�سية يف الإمارات والعامل العربي.
فر�سًا  خلقت  البطولة  اليحيائي:  �سلطان 

عديدة للمالك
نادي  عام  مدير  اليحيائي،  خليفة  �سلطان  اأكد  كما 
ال�ساللة  مهرجان  جناح  اأن  للفرو�سية،  ال�سارقة 
امل�سرية يف الن�سخة الثامنة جاء من خالل جناحات 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  م�ستمر  ودعم  �سابقة 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
الأعلى حاكم ال�سارقة، للفرو�سية. واأ�ساف: »اأ�سهمت 
فر�س  وخلق  امل�ساركة،  ن�سبة  زيادة  يف  البطولة  هذه 
ما  اأف�سل  لتقدمي  اخليول  مالك  من  للعديد  كبرية 

لديهم من اإنتاج ال�ساللة امل�سرية، موؤكدًا دور النادي 
يف دعم املزيد من امل�ساركات خالل البطولت املقبلة 
واخلا�سة بالإنتاج املحلي الذي مت ف�سله عن امل�سري 

امل�ساركات«. لزيادة  نتيجة 
�سي�سهد  وال�سباق  للفرو�سية  ال�سارقة  نادي  اإن  وقال 
والفعاليات املختلفة  الأن�سطة  العديد من  املو�سم  هذا 
ال�سرعة، وبطولت قفز احلواجز،  �سباقات  يف جمال 
جمال  وبطولت  مناف�سات  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة 

العربية. اخليول 
تزيد  امل�ساركات  زيادة  عبيداهلل:  ق�سي 

التناف�ش

قال ق�سي عبيداهلل، مدير بطولة دبي الدولية للجواد 
لديه  ما  اأف�سل  قدم  للخيول  دبي  مربط  اإن  العربي، 
الأوىل  املراكز  من  بالعديد  حظي  لذا  البطولة،  يف 
اخليول  ا�ستحقتها  التي  الذهبية  والكوؤو�س  خليوله، 
عن  امل�سرية  ال�ساللة  ف�سل  اأن  موؤكدًا  امل�ساركة، 
قبل  من  امل�ساركات  زيادة  يف  اأ�سهم  املحلي  الإنتاج 
املقبلة  املناف�سات  تكون  اأن  عبيداهلل  وتوقع  املالك. 
للم�ساركة من  الزيادات املتوقعة  اأكرث �سرا�سة يف ظل 
هذا  يدعم  ما  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  املالك  قبل 

النوع من امل�سابقات ب�سكل خا�س.
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برعاية احتاد المارات للفرو�سية وبالتعاون مع نادي 
ميدان  على  النادي  اإ�ست�ساف  للفرو�سية  ال�سارقة 
لدوري  الثالث  ال�سبوع  مناف�سات  املغطاة  ال�سالة 
نادي  يكون  وبذلك  لقفز احلواجز،  الإمارات لوجنني 
ملناف�سات  باإ�ست�سافته  اأوفى  قد  للفرو�سية  ال�سارقة 
ومنذ  متتالية  اأ�سابيع  ثالثة  يف  الدوري  �سمن  القفز 
الثالث  ال�سبوع  مناف�سات  اإ�ستملت  املو�سم،  اإنطالقة 

على ثمانية اأ�سواط  اأقيمت على مدى ثالثة اأيام.
لفئة  �سم   "100" من  حواجزها  اإرتفاعات  وتباينت 
املبتدئني و�سول اإىل "145" �سم للفئة الكربى، �سهد 
ال�سيخ  �سمو  القفز  لدوري  الثالث  ال�سبوع  مناف�سات 
ال�سارقة  نادي  رئي�س  القا�سمي  ماجد  بن  اهلل  عبد 
حممد  �سلطان  ميدانيا  وتابعها  وال�سباق،  للفرو�سية 
بتتويج  وقام  النادي  عام  مدير  اليحيائي  خليفة 

قفز احلواجز

دوري الإمارات لوجنني للقفز

مناف�شات مثرية يف نادي ال�شارقة للفرو�شية 
املتقدمة  املراكز  واأ�سحاب  الفائزين  الفر�سان 
و�سهدها اأي�سا في�سل العلي م�ساعد اأمني ال�سر العام 
لدوري  الثالث  ال�سبوع  مناف�سات  الفرو�سية،  باحتاد 
األف   "140" املالية  جوائزها  على  تناف�س  القفز 
املنت�سبني  والفار�سات  الفر�سان  من  كبري  عدد  درهم 
جلنة  وتراأ�س  بالدولة،  الفرو�سية  ومراكز  اأندية  اإىل 
على  الثالثة  للمرة  اإبراهيم  خليل  الدويل  التحكيم 
وقام  اجلديد  القفز  مو�سم  اإنطالقة  منذ  التوايل 
م�سارات  ت�ساميم  بو�سع  املحمودي  يو�سف  الدويل 

الثمانية. الأ�سواط 
زيادة ارتفاع حواجز الفئة الكربى

 "5" بزيادة  الكربى  الفئة  مناف�سة  م�سار  ت�سميم  مت 
مبوا�سفات  ال�سابقني  ال�سبوعني  مناف�سات  عن  �سم 
النقاط  حم�سوبة  للتمايز  جولة  مع  الواحدة  اجلولة 

اإرتفاع  لي�سل  الثالث  اإ�سبوعه  يف  القفز  دوري  �سمن 
فار�سا   15 فيها  و�سارك  �سم،   "145" اإىل  حواجزها 
دون  من  الرئي�سة  اجلولة  اأمتوا  منهم   5 وفار�سة، 
نقاط جزاء، وفار�ستان اأكملتا التمايز من دون خطاأ، 
�سنوات"   9" "كلفارا"  باجلواد  لوند  تينا  الفار�سة 
ثانية   "35.97" زمن  يف  للفرو�سية  مندرة  نادي  من 
ترمي  نادية  والفار�سة  الأول،  املركز  على  وحازت 
ال�سارقة  نادي  من  �سنة"   11" "كالوو"  باجلواد 
ثانية   "36.25" زمن  يف  التمايز  واأنهت  للفرو�سية 
التمايز  يف  زمن  اأ�سرع  الثاين،  املركز  على  وحازت 
"الهواجر  باجلواد  الهاجري  حممد  الفار�س  حققه 
للفرو�سية  ال�سارقة  نادي  من  �سنوات"   8" كيدام" 
تراجع  جزاء  نقاط   8 مع  ولكن  ثانية   "35.69" وبلغ 

كثريا املركز الذي اإحتله الهاجري.

م�ساركة كبرية يف مناف�سات الفئة 

الو�سطى
النقاط  حم�سوبة  الو�سطى  الفئة  مناف�سة  جاءت 
مع  جولة  من  للقفز،  لوجنني  المارات  دوري  �سمن 
"140" �سم،  اإرتفاعها  جولة للتمايز على حواجز بلغ 
اأمتوا  منهم   14 وفار�سة،  فار�سا   45 فيها  و�سارك 
اأجنزوا  فر�سان  و7  خطاأ،  دون  من  الرئي�سة  اجلولة 
عبد  الفار�س  تقدمهم  خطاأ  دون  من  التمايز  مهمة 
 7" ات�س"  بي  اف  "نار�سي�س�ست  باجلواد  املري  اهلل 
�سنوات" من مركز المارات للفرو�سية بدبي م�سجال 
والفار�سة  ثانية،   "32.88" بلغ  حيث  الأزمنة  اأف�سل 
نادي  �سنوات" من  "بابريكا" "7  بالفر�س  لوند  تينا 
وحازت  ثانية   "35.65" �سجلت  للفرو�سية  مندرة 
على املركز الثاين واأحرز املركز الثالث الفار�س حمد 
نادي  من  بيكوليني"  "دبليو  باجلواد  الكربي  علي 
"36.71" ثانية، وتبعه من  ال�سارقة للفرو�سية وزمنه 
الفار�س �سامل خمي�س بالفر�س  ال�سارقة  فر�سان نادي 
الربعي  اأ�سامة  حممد  والفار�س  رابعا  ا�س"  "فيلني 
الفئة  فر�سان  م�ستوى  وعلى  خام�سا،  "دورين"  مع 
الرئي�سة  اجلولة  اأكمل  املناف�سة  امل�ساركني يف  الكربى 

فار�سان  خطاأ  دون  من  اأكمله  والتمايز  فر�سان   4
"لوردي"  باجلواد  فردريك  ديفيد  الفار�س  اأول  وجاء 
عمرو  والفار�س  ثانية   "33.74" �سنوات" وزمنه   9"
م�سجال  �سنوات"   10" "كورنيتا"  باجلواد  حم�سو 

زمنا قدره "34.81" ثانية.
ميثاء الهاجري ومحمد �سايف يتاألقان 

يف ال�سغرى
 ، ال�سغرى  الفئة  مناف�سات  اأوىل  حواجز  ارتفاع  بلغ 
اثنني  وا�ستطاع  فار�سا،   11 مب�ساركة  �سم،   "130"
الفار�سة  دون خطاأ،  من  التمايز  اأكمال  الفر�سان  من 
ريبل"  "راندي�س  باجلواد  الهاجري  حممد  ميثاء 
بدبي،  للفرو�سية  الإمارات  مركز  من  �سنوات"   8"
"كارول"  بالفر�س  الرميثي  �سايف  حممد  والفار�س 
القفز  وبخيول  جزاء،  نقاط   8 وعليه  �سنوات"   7"
 6 وفار�سة،  فار�سا   17 �سارك  �سنوات   "6 ـ   5" عمر 
منهم اأمتوا اجلولة الرئي�سة من دون خطاأ، وفار�سان 
اهلل  عبد  الفار�س  خطاأ،  دون  من  التمايز  اأكمال 
�سنوات"  مي" "6  كات�س  ا�س  ام  "ايه  بالفر�س  املري 
زمن  يف  واأمتها  بدبي  للفرو�سية  المارات  مركز  من 

ال�سويدي  خمي�س  �سامل  والفار�س  ثانية،   "39.22"
نادي  �سنوات" من  �ساموراي" " 6  "اأوبورا  باجلواد 
ال�سغرى  الفئة  فر�سان  ومن  للفرو�سية،  ال�سارقة 
التمايز  اأمتوا  منهم   4 وفار�سة،  فار�سا   33 �سارك 
الفار�س حمد  الأول  املركز  من دون خطاأ، وحاز على 
ال�سارقة  نادي  "ليبي" من  بالفر�س  اليحيائي  �سلطان 
"35.18" ثانية والفار�س  للفرو�سية واأنهى اجلولة يف 
نادي  من  "نيما"  باجلواد  الظاهري  حممد  خالد 
املركز  على  حاز  واجلولف  والرماية  للفرو�سية  العني 
الثاين واأنهى التمايز يف زمن "37.77" ثانية، املركز 
اأجنيو  اأندريا مالي�سا  الثالث جاء من ن�سيب الفار�س 
للفرو�سية  علي  جبل  نادي  من  "درا�ستور"  باجلواد 

واأنهى اجلولة يف زمن )40.39( ثانية.
بالدوري  الثالث  ال�سبوع  مناف�سات  واأختتمت 
الفرو�سية  تدريب  مدار�س  من  للفر�سان  مبناف�ستني 
ال�سغرية  القفز  خيول  اأ�سحاب  وللفر�سان  واملبتدئني 
5" �سنوات، الأوىل على حواجز "100" �سم  ـ  عمر "4 
والثانية  واأدائهم،  الفر�سان  ركوب  لطريقة  تقييم  مع 

على حواجز "105" �سم.
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قفز احلواجز

�سهوة  على  غريب  �سادي  ال�سوري  الفار�س  ظفر 
كاأ�س  بطولة  يف  الكربى  باجلائزة  "اأدامو"  الفر�س 
القفز  دوليات  اأوىل  احلواجز،  لقفز  الذهبي  غنتوت 
اأ�سواط  �سبعة  البطولة  ت�سمنت  الإماراتي،  باملو�سم 
والبولو  اخليل  ل�سباق  غنتوت  نادي  ا�ست�سافها  للقفز 
�سمو  البطولة  جلان  وتراأ�س  اأيام،  ثالثة  مدى  على 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  فالح  ال�سيخ 
احتاد  واأ�سرف  والبولو،  اخليل  ل�سباق  غنتوت  نادي 
الفر�سان  وتتويج  املناف�سات  على  للفرو�سية  الإمارات 
األف   250 قيمتها  بلغت  مالية  بجوائز  فيها  الفائزين 
درهم. وقامت �سركة لوجنني، راعية دوري الإمارات 
التي  البطولة  برعاية  احلواجز،  لقفز  لوجنني 
املبتدئني  للفر�سان  حملية  اأ�سواط  �ستة  معها  تزامنت 
اأ�سحاب  والفر�سان  ال�سغرى  الفئة  من  والنا�سئني 
ن�ساطها  ال�سغرية، حر�سًا على موا�سلة  القفز  خيول 
و�سهد  املو�سمي.  القفز  لربنامج  وفقًا  الأ�سبوعي 
فعاليات بطولة كاأ�س غنتوت الذهبي �سعيد بن حوفان 
واأحمد  النادي،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  املن�سوري 
احتاد  من  و�سهدها  النادي،  عام  مدير  النعيمي  علي 
العام  ال�سر  اأمني  املهريي  ظاهر  طالب  الفرو�سية 
في�سل  البطولة  مدير  وم�ساعده  الفرو�سية،  باحتاد 

لفرو�سية  حمبة  وجماهري  العلي، 
با�ستعرا�سات  ا�ستمتعت  القفز 

ال�سغرى  الفئة  من  املناف�سة  اجلديد،  املو�سم 
مبوا�سفات اجلولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 
 12 وفار�سة،  فار�سًا   22 فيها  و�سارك  �سم،   120
منهم اأكملوا اجلولة من دون خطاأ، وتقدمهم الفار�س 
اجلولة  اإكمال  بعد  "لبريل"،  بالفر�س  ال�سويدي 
واملركز  ثانية،   56.02 بلغ  الذي  الأف�سل  الزمن  يف 
الثاين اأحرزه الفار�س عبداهلل حميد املهريي بالفر�س 
الثالث  املركز  ليذهب  ثانية،   56.81 وزمنه  "كارل" 
"�سبايت  العبدويل باجلواد  الفار�س عبدالرحمن  اإىل 

فاير"، واأنهى اجلولة يف 58.07 ثانية.
 130 على حواجز  الثاين من مرحلتني  ال�سوط  وجاء 
اأمتوا  منهم   24 وفار�سة،  فار�سًا   31 فيه  �سارك  �سم 
املرحلة الأوىل من دون خطاأ، ومن ثم وا�سلوا الأداء 
اأي�سًا  خطاأ  دون  من  واأجنزها  الثانية،  املرحلة  يف 
بالفر�س  حم�سو  عمرو  ال�سوري  الفار�س  فار�سًا.   16
على  مناف�س  زمن  الثانية يف  املرحلة  "كورنيتا" اأكمل 
ثانية   26.67 ت�سجيله  بعد  ليك�سبها  بقوة  ال�سدارة 
الذي  الهاجري  غامن  حممد  الفار�س  ح�ساب  على 
يف  كيدام"  "الهواجر  باجلواد  الثانية  املرحلة  اأكمل 
و�سارك  الثاين،  املركز  حمرزًا  ثانية   26.90 زمن 

بطولة كاأ�س غنتوت الذهبي لقفز احلواجز

غريب يظفر باجلائزة الكربى.. واجلنيبي ينال لقب امل�شّغرة
رائعة قدمها فر�سان القفز امل�ساركون يف البطولة.

اجلولة  مبوا�سفات  الكربى  اجلائزة  �سوط  وجاء 
الواحدة مع جولة للتمايز قام الإيطايل الدويل يوليانو 
ارتفاعها  بلغ  حواجز  على  م�سارها  بت�سميم  فيزاين 
ثالثة  وفار�سة،  فار�سًا   16 فيها  و�سارك  �سم،   145
منهم فقط جنحوا يف اإمتام اجلولة الرئي�سة من دون 
فاز  التي  التمايز  جولة  حتديات  وخا�سوا  اأخطاء، 
�سادي  ال�سوري  الفار�س  التوقيت  بفارق  ب�سدارتها 
جولة  منهيًا  �سنوات،   9 "اأدامو"،  بالفر�س  غريب 
جزاء،  نقاط   4 وبر�سيد  ثانية   41.08 يف  التمايز 
باجلواد  العوي�س  حممد  الفار�س  الثاين  املركز  ونال 
 4 مع  ثانية   41.54 وزمنه  �سنوات،   10 "كوريكو"، 
حممد  للفار�س  الثالث  املركز  وذهب  جزاء،  نقاط 
"رويال  باجلواد  الرميثي  �سايف 
 9 فونتين�س"،  دو�س 

 36.50 بلغ  �سريع  زمن  يف  التمايز  واأنهى  �سنوات، 
ثانية، ولكن بر�سيد 8 نقاط جزاء.

"تنزرين  بالفر�س  اجلنيبي  علي  خالد  الفار�س  وفاز 
البطولة،  يف  امل�سّغرة  اجلائزة  بلقب  �سنة،   12  ،"5
جولة  مع  الواحدة  اجلولة  مبوا�سفات  �سوطها  وجاء 
140 �سم، و�سارك  للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 
اإمتام  3 فر�سان جنحوا يف  16 فار�سًا وفار�سة،  فيها 
التمايز  اأنهى  بينما  خطاأ،  دون  من  الرئي�سة  اجلولة 
الفر�س  مع  اجلنيبي  خالد  الفار�س  خطاأ  دون  من 
ال�سدارة  ونال  ثانية،   47.90 زمن  يف   "5 "تنزرين 
باجلواد  القا�سمي  عبداهلل  بن  ماجد  ال�سيخ  الفار�س 
يف  التمايز  منهيًا  الثاين  املركز  اأحرز  "�سيل�سن" 
لتجاوزه  جزاء  نقطتي  بر�سيد  ثانية   51.46 زمن 
الزمن امل�سموح، وعاد الفار�س ال�سوري �سادي غريب 
اجلائزة  �سوط  يف  الثالث  املركز  على  لالنق�سا�س 
بلغ  �سريع  زمن  يف  التمايز  منهيًا  امل�سّغرة،  الكربى 

42.55 ثانية، ولكن بر�سيد 4 نقاط جزاء.

ال�سويدي يك�سب ال�سوط الأول 
ال�سويدي  خمي�س  �سامل  الفار�س  اأحرز 
الأول  ال�سوط  �سدارة  "لبريل"  بالفر�س 
اأوىل  الذهبي،  غنتوت  كاأ�س  بطولة  يف 
الفرو�سية  ميادين  على  القفز  دوليات 
خالل  بالإمارات 

اأوتي"،  ـ  "يو  بالفر�س  الأهلي  اأحمد  عارف  الفار�س 
ونال املركز الثالث م�سجاًل 27.54 ثانية.

باجلواد  الرميثي  �سايف  حممد  الفار�س  وت�سدر 
يف  واحدة  جولة  من  مناف�سة  فونتي�س"  دي  "رويال 
اأقيمت يف ختام اليوم الأول على حواجز بلغ ارتفاعها 
ثالثة  وفار�سة،  فار�سًا   15 فيها  و�سارك  �سم،   140
املراكز  ونالوا  اأخطاء  دون  من  اجلولة  اأكملوا  منهم 
�سايف  حممد  الفار�س  اأحرزه  الأول  املركز  املتقدمة، 
ثانية،   65.18 وزمنه  "رويال"  باجلواد  الرميثي 
املركز  اأحرزت  ترمي  عبدالعزيز  نادية  والفار�سة 

الثاين واأنهت اجلولة يف زمن 71.09 ثانية.
باجلواد  لوند  تينا  الدمناركية  الفار�سة  ترتدد  ومل 
التمايز  زمن  ت�سجيل  يف  مودان"  �ست  دو  "عمان 
�سمم  �سم   130 ارتفاعها  بلغ  حواجز  على  الأف�سل 
بطولة  يف  الثاين  اليوم  مناف�سات  اأوىل  م�سار،  بها 
واملناف�سة  احلواجز،  لقفز  الذهبي  غنتوت  كاأ�س 
مبوا�سفات اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز و�سارك 
حتديات  خا�سوا  منهم   6 وفار�سة،  فار�سًا   37 فيها 
لوند  تينا  الفار�سة  ح�سمتها  التي  التمايز  جولة 
والفار�س  ثانية،   29.36 زمن  يف  "مودان"  باجلواد 

املركز  "كبات�سينو" نال جائزة  عادل خمي�س باجلواد 
ثانية،   30.53 زمن  يف  التمايز  اإنهاء  بعد  الثاين 
الفار�سة  الرنويجية  ن�سيب  من  جاء  الثالث  واملركز 
التمايز  واأنهت   ،"2 كا�س  "فور  باجلواد  �ساندي  اأنيتا 

يف زمن 31.92 ثانية.
اأول  حتقيق  يف  حم�سو  عمرو  ال�سوري  الفار�س  وجنح 
النقاط  جتميع  مناف�سة  ت�سدره  بعد  بالبطولة  ثنائية 
على  حواجز   10 من  م�سارها  وامل�سمم  باجلوكر 
يكون  الذي  اجلوكر  احلاجز  عدا  �سم   135 ارتفاع 
الفار�س  مينح  لذا  بالأخرى،  مقارنة  ارتفاعًا  اأكرث 
قبل  ب�سالم.  تخطيه  يف  جنح  اإذا  النقاط  �سعف 
 7 فار�سًا،   20 اجلوكر  مناف�سة  امل�ساركة يف  حتديات 
والفار�س  نقطة(،   65( النقاط  كامل  جمعوا  منهم 
فرغ  حيث  جتميعها،  يف  الأ�سرع  كان  حم�سو  عمرو 
زمن  يف  "كورنيتا"  الفر�س  �سهوة  على  جتميعها  من 
50.43 ثانية، ومن بعده يف املركز الثاين حّل مواطنه 
النقاط  كامل  وجمع  "اأدامو"،  بالفر�س  غريب  �سادي 
فرهاجن  الإيراين  والفار�س  ثانية،   54.39 زمن  يف 
 56.87 ا�س" جمعها يف  بي  "فيت�س  باجلواد  �سادقي 

ثانية، وحاز املركز الثالث.
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قفز احلواجز

6 مناف�سات للمبتدئني والنا�سئني 

واأ�سحاب خيول القفز ال�سغرية 
اأقيمت على امليدان الع�سبي الثاين خالل اأيام احلدث 
املبتدئني  فئة  من  للفر�سان  مناف�سات   6 الرئي�س 
ال�سغرية  القفز  اأ�سحاب خيول  وللفر�سان  والنا�سئني 
6( بلغت جوائزها  ـ  5( �سنوات وعمر )5  ـ  عمر )4 
50 األف درهم، وراوحت ارتفاعات حواجزها بني 90 
و120 �سم ح�سب كل فئة مبوا�سفات اجلولة الواحدة، 

وجولة مع متايز، وجولة من مرحلتني.    
 في�سل العلي: تعدد الأ�سماء يدل على 

ا�ستقطاب النخبة 
 عقب تتويجه الفائزين باجلائزة الكربى يف البطولة، 
ال�سر  اأمني  م�ساعد  البطولة،  مدير  العلي  في�سل  قال 
الفر�سان  اأ�سماء  تعدد  "اإن  الفرو�سية:  باحتاد  العام 
الفائزين، �سواء يف مناف�سات دوري الإمارات لوجنني 
لقفز احلواجز اأو يف بطولة كاأ�س غنتوت الذهبي لقفز 
الإماراتي،  باملو�سم  الدولية  البطولت  اأوىل  احلواجز 
من  القفز  فر�سان  نخبة  ي�ستقطب  الدوري  اأن  يوؤكد 
املحليني والعامليني، خ�سو�سًا بعد زيادة اجلوائز التي 

ينالها الفائزون، وهذا يب�سر بنتائج طيبة للجميع".
ال�سيخ فالح  �سمو  اإىل  والتقدير  بال�سكر  العلي  وتقدم 
بن زايد اآل نهيان على رئا�سته للجان البطولة، و�سكر 
على  والبولو  اخليل  ل�سباق  غنتوت  نادي  اإدارة  العلي 
الإمـكـــــانــــــات  وتـقـدمي  اجلهــود  لكـــل  ت�ســخـريهــا 
جناح  �سبيل  يف  النادي  بها  يتمتع  التي  الكبرية 
البطولة واملناف�سات الأ�سبوعية �سمن دوري الإمارات 
لوجنني للقفز، متمنيًا التقدم والنجاح لنادي غنتوت 

اأن  م�سيفًا  زايد،  بن  فالح  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
الإيطايل  العاملي  بامل�سمم  ا�ستعان  الفرو�سية  احتاد 
م�سارات  ت�سميمات  بو�سع  للقيام  فيزاين  يوليانو 
الت�ساميم  عن  البتعاد  بهدف  البطولة  مناف�سات 
كل  مهارات  يطّور  ذاته  حد  يف  وهذا  التقليدية، 
التمنيات  مع  للفائزين،  بالتهنئة  وتقدم  امل�ساركني، 
كما  القادمة،  البطولت  يف  الأف�سل  بتحقيق  للجميع 
ودوري  البطولة  راعية  ل�سركة لوجنني،  بال�سكر  تقدم 
وجمل�س  الرابع،  مو�سمه  يف  احلواجز  لقفز  الإمارات 
لريا�سة  وم�ساندته  دعمه  على  الريا�سي  اأبوظبي 

الريا�سية.     الأن�سطة  الفرو�سية وعموم 
فوا�سل حما�سية مثرية للتقاط الأوتاد 

بني الأ�سواط 
قدم فريق التقاط الأوتاد بنادي تراث الإمارات جملة 

من ال�ستعرا�سات املثرية بني الأ�سواط لفتت النتباه 
وتنوعها  بحما�ستها  اجلمهور  ا�ستح�سان  ونالت 
عام  الفريق  الإمارات  تراث  نادي  اأن�ساأ  ور�ساقتها. 
2001، وي�سم اليوم 12 فار�سًا، وقدم الفريق العديد 
والحتفالت  املهرجانات  خالل  ال�ستعرا�سات  من 
لقفز  الذهبي  غنتوت  كاأ�س  بطولة  وخالل  الوطنية. 
م�سابقة  يف  مهاراتهم  الفر�سان  ا�ستعر�س  احلواجز 
الفردي لالأهداف الأر�سية، وفاز فيها الفار�س �سعيد 
لالأهداف  ثنائية  م�سابقة  واأقيمت  اخلييلي،  عي�سى 
اخلييلي  عي�سى  اأحمد  الفار�سان  فيها  وفاز  الأر�سية، 
ا�ستعرا�س  اأ�سيف  اخلتام  يوم  ويف  خمتار.  وعزيز 
على  الأوتاد  والتقاط  ال�سيف  بوا�سطة  الليمون  قطع 
الإمارات  احتاد  ي�سرف  الهندي.  الطابور  طريقة 
مع  بالتن�سيق  الأوتاد  التقاط  ريا�سة  على  للفرو�سية 
والتي  الوليدة  الريا�سة  بهذه  املهتمة  الفرو�سية  اأندية 
ان�سمت قبل مو�سمني ب�سفة ر�سمية لحتاد الفرو�سية 
الذي بداأ يف التعريف والو�سول بالن�ساط اإىل م�ستوى 

داخليًا وخارجيًا. التناف�س 
الإيطايل فيزاين يهدي البطولة اأجمل 

ت�سميم 
فر�سان  فيزاين  يوليانو  الإيطايل  امل�سمم  اأهدى 

يف  بقوة  اأ�سهمت  التي  الت�ساميم  اأجمل  البطولة 
جناح البطولة، فيزاين م�سمم دويل ويعترب من اأرفع 
جانب  فاإىل  احلواجز،  قفز  يف  العامليني  امل�سممني 
"اإنرتنا�سيونال  القارات  لبطولة  الرئي�س  امل�سمم  اأنه 

ختام  ت�سميمات  بو�سع  �سيقوم  التي  تور"  جلوبال 
قام  فقد  اأ�سبوعني،  بعد  اجلاري  للعام  جولتها 
لقفز  العامل  كاأ�س  بطولة  مناف�سات  ت�سميمات  بو�سع 
ومن   ،2013 عام  بال�سويد  هل�سنكي  يف  احلواجز 

املعلوم اأن جناح البطولت يف عامل القفز يتوقف اإىل 
واأع�ساء  امل�سمم  واقتدار  كفاءة  مدى  على  كبري  حد 

جلنة التحكيم التي تدير جوانبها الفنية كافة.
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اأخبار

معر�س الفار�س 2014  

الدورة العا�رشة ت�شتقطب اأكرث من 215 �رشكة من 21 دولة 

معر�س  اأكرب  يعترب  الذي  الفار�س،  معر�س  ا�ستطاع 
الأو�سط  ال�سرق  واخليل يف  الفرو�سية  معدات  لتجارة 
خالل  من  كبرية  جناحات  حتقيق  اأفريقيا،  و�سمال 
الدورة العا�سرة للمعر�س، التي افتتحها ال�سيخ ح�سر 
اإعالم  دائرة  مدير  مكتوم،  اآل  جمعة  بن  مكتوم  بن 
واملعار�س،  للموؤمترات  الدويل  دبي  مركز  يف  دبي، 
دولة   21 من  �سركة   215 من  اأكرث  ا�ستقطبت  والتي 
اجلهود  موا�سلة  اإىل  املعر�س  وي�سعى  العامل.  حول 
اإليها  الو�سول  ا�ستطاع  التي  الكبرية  مكانته  لرت�سيخ 
ريا�سة  ت�سهده  الذي  الكبري  التطور  وتعزيزها يف ظل 

الفرو�سية يف دولة الإمارات ويف املنطقة عمومًا. 
�سلط املعر�س ال�سوء على اأحدث املنتجات واخلدمات 
املعر�س  وي�ستقطب  والفر�سان،   للخيول  اجلديدة 
الفرو�سية  قطاع  وخرباء  واملدربني  اخليول  مالكي 
وحمبي  البولو  وحمرتيف  امل�سهورين  والفر�سان 
يف  املعر�س  وياأتي  العامل.  اأنحاء  كل  من  اخليول 
مثل  الإمارات،  يف  ال�سباقات  اأعداد  فيه  تتزايد  وقت 

احلواجز،  وقفز  ال�سرعة  و�سباقات  القدرة  �سباقات 
والعامة  اخلا�سة  النوادي  من  العديد  هناك  اأن  كما 
هذه  وتعد  القطاع،  هذا  تعزز  التي  الإمارات  دولة  يف 
الأحداث جزءًا من الكثري من الأحداث الدولية التي 
ل�سادرات  مطرد  منو  ظل  يف  دبي،  يف  تنظيمها  يتم 

الفرو�سية.  منتجات 
ر�سيد مبي�ش: »الفار�ش« من اأقدم 

املعار�ش املتخ�س�سة باملنطقة
معر�س  اإن  املعر�س،  مدير  مبي�س،  ر�سيد  قال 
الفار�س يعد من اأقدم املعار�س املتخ�س�سة يف جمال 
الفرو�سية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 
منتجات  الدورة  هذه  يف  اأطلق  املعر�س  اأن  واأ�ساف 
افرتا�سي  حل  اأبرزها  دبي،  خالل  من  عامليًا  جديدة 

جديد ملحاكاة اخليل يف جمال قفز احلواجز.
يف  اجلديدة  التكنولوجيا  »هذه  مبي�س:  واأ�ساف 
الفرو�سية،  لقطاع  نوعية  اإ�سافة  تعد  املحاكاة  برامج 
على  احل�سول  يف  للفر�سان  وا�سعًا  الباب  و�ست�سرع 

جتربة �سبه حقيقية يف منازلهم«. 
وقال: »اإن الثورة التكنولوجية اجلديدة لها تاأثري كبري 
به منذ  الذي �سعرنا  الأمر  الفرو�سية، وهو  على عامل 
يكون  باأن  ونفخر  العام،  هذا  للمعر�س  الأول  اليوم 
خالل  من  للخيول  اجلديد  املحاكاة  برنامج  اإطالق 

الفار�س يف دبي اإىل كل اأنحاء العامل«.
و�سدد مبي�س: »اإن اإطالق هذه املنتجات التكنولوجية 
اجلديدة يف عامل الفرو�سية يعد اأمرًا مف�سليًا، متامًا 
الذكية يف  الهواتف  ت�سغيل  باأنظمة  البدء  مرحلة  مثل 

عامل الت�سالت اخلليوية«. 
برنامج  يف  املبتكر  احلل  هذا  اأهمية  »تكمن  وتابع: 
بينما  حقيقية،  تدريب  جتربة  يوفر  لكونه  املحاكاة 
�سرورية  غري  لإ�سابة  تعر�سه  عدم  الالعب  ي�سمن 

التدريب«.  اأثناء 
منتجات  ي�ستهدف  التكنولوجيا  »قطاع  اأن  واأ�ساف 
�سواء،  حد  على  والفر�سان  اخليول  ملالكي  جديدة 
لي�س  جديدة  منتجات  باإطالق  الفجر  �سركة  وتفخر 

ل�سوق ال�سرق الأو�سط فح�سب واإمنا اإىل العامل«.
دورة مميزة ودول جديدة للمرة الأوىل

تعد �سركة »ري�س وود« اأحد اأبرز امل�ساركني من خالل 
امل�سنع  وهي  اجلديد،  التكنولوجي  املحاكاة  برنامج 
والتي   ،1990 عام  منذ  املنتجات  لهذه  عامليًا  الرائد 
والربامج  الهيكلية  الت�ساميم  تطوير  يف  تتخ�س�س 
التكنولوجية اخلا�سة يف هذا املجال ب�سورة تفاعلية، 
اخليول  ومرو�سو  فر�سان  احللول  هذه  وي�ستخدم 
ولعبو البولو العامليون، كما يتم اعتمادها يف املراكز 
للم�ساعدة  العامل،  اأنحاء  يف  املتخ�س�سة  التدريبية 

على حتقيق نتائج اأف�سل لكل من الفار�س والفر�س.
ت�سارك  التي  ال�سركات  هي  العام  هذا  دورة  ومييز 
هور�سيز«  »�سيفن  مثل  الأوىل،  للمرة  املعر�س  يف 
الأ�سرتالية و«اأوفر هور�سيز« البولندية، كما ا�ستقطب 
باك�ستان  مثل  الأوىل،  للمرة  جديدة  دوًل  املعر�س 

وبولندا، وت�سارك من خالل اأجنحة وطنية.
اأهمية  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  جناح  وميثل 
امل�ساركة  حجم  من   40% على  ي�ستحوذ  اإذ  كبرية، 
 350 من  اأكرث  ميثل  والذي  املعر�س،  يف  الإجمالية 

عالمة جتارية من خمتلف اأنحاء العامل. 
جهاز  مثل  حديثة،  تقنيات  العام  هذا  دورة  وطرحت 
�سهوة  على  الفار�س  �سري  لتعقب  ا�سطناعي  قمر 
لتقوم  الفار�س  يرتديها  �ساعة  خالل  من  ح�سانه، 
الو�سائط  اأمناط  بجميع  وتقدميها  حركاته  بت�سوير 
اأداء  تقييم  يف  الأجهزة  هذه  مثل  وتعمل  املتعددة، 
التجارة  على  املعر�س  �سريكز  كما  الأح�سنة، 
حيث  اخليل،  ومعدات  مالب�س  لتجارة  الإلكرتونية 

الإنرتنت  �سبكة  تبيع على  �سركات عدة  فيه  �ست�سارك 
ومقرها دولة الإمارات. 

اخليالة ال�سلطانية �سيف �رسف
على  الرابعة  وللمرة  العام،  هذا  املعر�س  وي�ست�سيف 
لتنقل  �سرف،  ك�سيف  ال�سلطانية  اخليالة  التوايل، 
الذي  عمان«  لـ«جتوال  تنظيمها  عقب  دولية  خربات 
العامل.  اأنحاء  كل  من  فار�سًا   160 من  اأكرث  جمع 
اخليالة  معار�س  على  امل�سرف  الرواحي،  �سيف  وقال 
الفرو�سية  قطاع  رواد  مع  بتعاوننا  »ن�سعد  ال�سلطانية: 
ال�سلطانية  واإن جمموعة اخليالة  والعامل،  املنطقة  يف 
هي اأحد اأبرز امل�ساركني يف معر�س الفار�س 2014«.

ح�سور قوي لفر�سان الإمارات يف 

املعر�ش
الدورة  يف  باملنطقة  الفر�سان  من  العديد  ي�سارك 
اأحد  العوي�س،  حممد  ومنهم  املعر�س،  من  احلالية 
اأبطال الإمارات يف الفرو�سية وامل�سنف �سمن الع�سرة 
خالل  من  ي�سارك  والذي  احلواجز،  قفز  يف  الأوائل 
منتجات  جمال  يف  العاملة  »ال�سكب«  اخلا�سة  �سركته 
الفرو�سية ومعداتها. وت�سري تقديرات الحتاد الدويل 
للفرو�سية اإىل اأن هناك اأكرث من 7282 خياًل م�سجاًل 
ملالكني يف الإمارات، هذا الأمر جعل الإمارات تت�سدر 
قائمة دول ال�سرق الأو�سط يف قطاع الفرو�سية، نظرًا 
ت�سمل  التي  الدولية  ال�سباقات  من  عددًا  ل�ست�سافتها 
احلواجز  وقفز  القدرة  و�سباقات  امل�سمار  �سباقات 
دعم  يف  واخلا�سة  العامة  الأندية  وت�سهم  وغريها. 
واإ�سفاء طابع دويل مميز  الدولة  الفرو�سية يف  قطاع 
هناك  اأن  الفرو�سية  احتاد  اإح�ساءات  وتظهر  عليه. 

اأن  كما  الدولة،  يف  م�سجاًل  اإ�سطباًل   87 يقارب  ما 
الإمارات حتت�سن اأكرب �سباقات اخليول يف العامل، ما 

يعك�س م�ستوى ن�ساط قطاع الفرو�سية فيها.
�سفقات جديدة خالل املعر�ش

واملوؤ�س�سات  لل�سركات  ذهبية  فر�سة  املعر�س  ميثل 
كربيات  مع  للتوا�سل  بالفرو�سية،  املهتمني  والفراد 
واحل�سول  التفاقيات  توقيع  عرب  العاملية،  ال�سركات 

على وكالت ملنتجات الفرو�سية املختلفة. 
حممد  موؤ�س�سة  ع�سو  التجارية  بون�س«  »اأي  �سركة 
�سركة  مع  اتفاق  وقعت  ال�سباب،  مل�ساريع  را�سد  بن 
تنتج  التي  اليطالية   ”RAZZAPURA« رازبورا 
احدث مالب�س الفرو�سية والتي تتميز باجلودة العالية 
اقم�ستها  وتتميز  القم�سة،  انواع  افخر  من  وت�سنع 
وتتوىل  الف�سة.  ايونات  على  حتتوي  بانها  املبتكرة 
هذه  توزيع  “ايبون�س”  �سركة  التفاقية  هذه  مبوجب 
ال�سركة  عام  مدير  وقال  الإمارت.  داخل  املنتجات 
حممد عبا�س ال�سيد ان ال�سركة ت�سعى للح�سول على 
منتجات  جمال  يف  خ�سو�سا  الوكالت  من  املزيد 
تامل  ال�سركة  ان  م�سيفا  الفرو�سية،  وم�ستلزمات 
وا�ساف  املقبلة،  الفرتة  يف  املجال  هذا  يف  تتو�سع  ان 
�سجعه  الذي  هو  واخليل  للفرو�سية  و�سغفه  حبه  اأن 
يذكر  الفرو�سية.  م�ستلزمات  جمال  يف  الدخول  على 
عبا�س  حممد  بون�س”  “اأي  ل�سركة  العام  املدير  ان 
وي�سارك  القدرة  خليول  ومالك  فار�س  ال�سيد، 
داخل  انت�سارات  حقق  ان  و�سبق  ال�سباقات  يف 
يف  مهمة  �سباقات  عدة  فوزه  اهمها  وخارجها  الدولة 

ا�سرتاليا.

ح�رص بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم يفتتح املعر�س.

محمد عبا�س ال�سيد مع مندوبة ال�رصكة الإيطالية.
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املوؤمتر الإقليمي حول تنقل اخليل يف امل�سابقات الدولية

تو�شيات باإطالق مفهوم ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�س

اأيام،  ثالثة  مدى  على  بدبي،  ميدان  فندق  �سهد 
لل�سحة  العاملية  للمنظمة  الإقليمي  املوؤمتر  فعاليات 
الدولية،  امل�سابقات  يف  اخليل  تنقل  حول  احليوانية 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  نوعه  من  الأول  احلدث 
وا�سعة  م�ساركة  و�سط  اأقيم  والذي  اإفريقيا،  و�سمال 
احلكومية  ال�سخ�سيات  وكبار  اخلرباء  اأبرز  من 
الإقليمية  املنظمات  عن  وممثلني  القرار،  و�سّناع 
ب�سحة  املعنية  اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات  والدولية 

و�سالمة اخليول.
اإمكانية  وحتديد  مناق�سة  حول  احلدث  متحور 
اخليول  بتنقل  املتعلقة  احلالية  الت�سريعات  مواءمة 
ال�سترياد  حركة  لت�سهيل  الدولية  امل�سابقات  يف 
املعتمدة  املعايري  مع  ين�سجم  مبا  املوؤقتة،  والت�سدير 
ومع  احليوانية«،  لل�سحة  العاملية  »املنظمة  قبل  من 
والأداء  املمتازة  »ال�سحة  يف  املتمثل  اجلديد  املفهوم 

العايل خليول الفرو�سية«.

را�سد بن فهد ي�ستقبل مونيكايلوا
وزير  فهد  بن  اأحمد  را�سد  الدكتور  معايل  ا�ستقبل 
دبي،  يف  الوزارة  بديوان  مكتبه  يف  واملياه،  البيئة 
للمنظمة  العام  املدير  نائبة  مونيكايلوا  الدكتورة 
�سيف  املهند�س  بح�سور  احليوانية،  لل�سحة  العاملية 
الزراعية  لل�سوؤون  امل�ساعد  الوزارة  وكيل  ال�سرع 

واحليوانية.
اللقاء،  بداية  يف  واملياه،  البيئة  وزير  معايل  ورّحب 
لل�سحة  العاملية  للمنظمة  العام  املدير  بنائبة 
احليوانية، موؤكدًا حر�س الوزارة على التعاون امل�ستمر 
يف  وذلك  احليوانية،  لل�سحة  العاملية  املنظمة  مع 
اإطار تعزيز وتنمية قطاع الرثوة احليوانية يف الدولة، 

اجلديد  املفهوم  اإطالق  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  واأّيد 
واخلا�س«،  العام  القطاعني  بني  »ال�سراكة  لربنامج 
الهيئات  بني  الوثيق  التعاون  تعزيز  على  ينطوي  الذي 
لريا�سات  الدويل  لـ«الحتاد  التابعة  املخت�سة 
مع  اخليل«  ل�سباقات  الدويل  و«الحتاد  الفرو�سية« 

البيطرية. اجلهات املعنية باخلدمات 
التنظيمية  اجلهود  نتيجة  لفتًا  جناحًا  املوؤمتر  حقق 
املبذولة من قبل وزارة البيئة واملياه و«هيئة الإمارات 
ل�سباق اخليل«، والدعم الالفت من اجلهات الر�سمية 
للفرو�سية«  الدويل  »الحتاد  مقدمتها  ويف  الراعية، 
و«الحتاد الدويل ل�سباقات اخليل« و«موؤ�س�سة ميدان«.

بدبي  ميدان«  »فندق  يف  اأقيم  الذي  املوؤمتر،  وحظي 
واملياه  البيئة  لوزارة  ال�سرتاتيجي  التوجه  اإطار  يف 
انت�سار  من  واحلد  القاطنني  �سالمة  حتقيق  يف 
وا�سعة  باإ�سادة  املعدية،  احليوانية  والآفات  الأمرا�س 
اأعربوا عن تقديرهم لالإمارات  الذين  امل�ساركني  من 
على ا�ست�سافة مثل هذا احلدث املرموق، الذي �سّكل 
من  التي  بال�سيا�سات  النظر  لإعادة  مهمة  حمطة 
اأثناء  اخليول  و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ  �ساأنها 

التنقل عرب احلدود.
ت�سكيل  حول  مو�سعة  مناق�سات  املوؤمتر  و�سهد 
املمتازة  »ال�سحة  ملفهوم  املطابقة  اخليول  جمموعات 
اخلدمات  اأهمية  اأي�سًا  تناول  كما  العايل«،  والأداء 
البيطرية وال�سهادات ال�سحية املوثوقة ال�سادرة وفق 
لل�سحة  العاملية  »املنظمة  قبل  من  املعتمدة  املعايري 

احليوانية«.

الذي  الدعم  مثمنًا  املنظمة،  خربات  من  وال�ستفادة 
تقدمه املنظمة وجهودها يف حماية الرثوة احليوانية.

البيئة  وزارة  بجهود  مونيكايلوا  اأ�سادت  جانبها،  من 
يف  اخليل  لتنقل  الإقليمي  املوؤمتر  تنظيم  يف  واملياه 
الأول من نوعه  الذي يعد   ،2014 الدولية  امل�سابقات 
اإفريقيا، مب�ساركة  يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

26 دولة ومنظمة من جميع اأنحاء العامل.
التزام  يوؤكد  املوؤمتر  وتنظيم  ا�ست�سافة  اأن  واأ�سافت 
املتعلقة  الريا�سية  الأن�سطة  وت�سجيع  بدعم  الإمارات 
وفق  وت�سريعاتها  قوانينها  وتطوير  الدولة،  باخليل يف 
الرقابة  جمال  يف  خ�سو�سًا  الدولية،  املعايري  اأعلى 

الإر�ساليات احليوانية. على 
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اأ�سدرت اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل ل�سباقات 
اجتماعـها  يف  »(افهــار”  الأ�سيــة  العربــية  اخليـــول 
الـ17 الذي عقد يف باري�س قرارات مهمة عدة تتعلق 
اأبرزها  الأ�سيلة،  العربية  اخليول  وتطوير  برتقية 
�سمو  ملهرجان  التنفيذي  املدير  �سوايا،  لرا  ت�سمية 
للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ 
ملن�سب  ال�سيدات،  �سباقات  جلنة  رئي�سة  العربية 
الحتاد  يف  وال�سباقات  املتدربني  الفر�سان  رئي�سة 

الدويل “افهار”.
اإيران  من  جديدين  ع�سوين  قبول  الجتماع  واأقر 
ال�سباقات  ولوائح  نظم  على  وافق  كما  والربتغال، 
امل�سنفة، ويف خطوة �سخمة اإىل الأمام متت املوافقة 
على اإطالق اتفاقية دولية تهدف اإىل الربط امل�سرتك 

بني معظم البلدان الأع�ساء لالتفاق بينهما.

عمومية الحتاد الدويل ل�سباقات اخليول العربية 

اإطالق اتفاقية دولية للربط امل�شرتك بني الدول الأع�شاء

“افهار”  رئي�س  البوعينني  جا�سم  �سامي  وتقدم 
ال�سيخ  ل�سمو  الالحمدود  للدعم  والتقدير  بال�سكر 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور 
فاطمة  ال�سيخة  و�سمو  الرئا�سة،  �سوؤون  وزير  الوزراء 
الرئي�س  العام،  الن�سائي  الحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت 
املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية،  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
مثمنًا  الإمارات)،  (اأم  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى 
الأ�سيلة،  العربية  اخليول  ل�سباقات  الإمارات  دعم 
الأمر الذي �ساعد على الو�سول اإىل مرحلة هائلة من 
لالحتاد  املجال  وفتح  كبريًا  �سدى  واأحدث  التطور، 
الدويل ل�سباقات اخليول العربية الأ�سيلة يف التطوير.

اخليول  و�سباقات  (افهار)  تطورت  “لقد  وقال: 
اأن  مو�سحًا  الأخرية”،  الآونة  يف  كبري  ب�سكل  العربية 
لرا �سوايا كمديرة تنفيذية للمهرجان ا�ستحقت هذا 

اخليول  �سباقات  دعم  يف  جلهودها  اجلديد  املن�سب 
العربية الأ�سيلة، ما اأحدث حت�سنًا كبريًا يف �سباقات 
“الختيار  اأن  واأو�سح  املتدربني،  والفر�سان  ال�سيدات 

اأهله”. �سادف 
من ناحيتها، اأكدت لرا �سوايا اأن النجاحات الكبرية 
اخليول  ل�سباقات  العاملي  املهرجان  حققها  التي 
العربية ثمرة الدعم الالحمدود ل�سمو ال�سيخ من�سور 
وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  و�سمو  الرئا�سة،  �سوؤون 
الأعلى  الرئي�س  العام،  الن�سائي  الحتاد  رئي�سة 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية،  التنمية  ملوؤ�س�سة 

لالأمومة والطفولة، (اأم الإمارات).
واأ�سافت �سوايا: “ت�سميتي رئي�سة للفر�سان املتدربني 
ال�سابقة،  املهام  جانب  اإىل  )افهار(  يف  وال�سباقات 

املهمة  لهذه  م�ستعدون  ونحن  جديدًا،  حتديًا  اأعتربه 
لكنها  الكثرية،  الأعمال  من  الرغم  على  ال�سعبة، 
الأ�سيلة،  العربية  اخليول  تطوير  لواء  حتت  تن�سوي 

وهو الهدف الرئي�س للمهرجان”.
وتابعت: “بناًء على روؤية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
مبارك، ترتكز  بنت  فاطمة  ال�سيخة  و�سمو  نهيان،  اآل 

وم�ساعدة  وتطويرها  التدريب  مدار�س  حول  جهودنا 
الرتويج  الأول  والهدف  وال�سيدات،  الأجيال اجلديدة 

ل�سباقات اخليول العربية، وهي حمرك اأ�سا�سي”.

�سوايا واحلمادي مع رئي�س واع�ساء افهار

�سورة جماعية لع�ساء الحتاد الدويل-افهار
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تعترب �سركة ماي لند  و  مقرها الرئي�سي  يف ليتوانيا. 
العالية  املنتجات  ت�سنيع  يف  متخ�س�سه  �سركه 
اجلودة لرتبية اخليول . و التي ح�سلت على �سهادات 
كثرية توكد على جوده منتجاتها و ميزاتها الطبيعية. 
املتحدة،  العربية  المارات  حاليا يف  املوجود  والفرع  
دبي ، هو املقر املعتمد خلدمه منطقه اخلليج العربي 
املا�سيه ت�سدرت منتجات  ال�سنوات  كافة. ويف خالل 
العايل  الداء  ذات  للخيول  الوىل  الدرجه  لند  ماي 
ت�ستخدم  باتت  و  الوروبية،   الدول  يف  املتو�سط  و 
جمال  يف  املخت�سني  و  اخلرباء  من  العديد  قبل  من 
تربية اخليول و كذلك الفر�سان العامليون . و من اأهم 
مميزاته انه  العلف الوحيد الذي يتم توفريه للخيول 
  %  100 على مدار العام . وانه ذات تركيبه طبيعية 

خاليه من اي ا�سافات او مركبات كيميائية . 
و اجلدير بالذكر اأن جميع اخليول خا�سه ذات الداء 
من  تنوعا  اكرث  غذائي  نظام  اىل  بحاجه  العايل 
الع�ساب  تعترب  حيث   . التقليدية  اجلافة  الع�ساب 
اأن هنالك  .و حيث  للخيول  ال�سا�سي  النخالة  م�سدر 
التنف�سي،  اجلهاز  �سحه  على  للحفاظ  عاليه  اأهميه 

و  اجلراثيم  لنتقال  معر�سه  اخليول  ان  خا�سه  و 
و  اجلافة  الع�ساب  ا�ستخدام  جراء  من  امليكروبات 
اي�سا خالل  و  ال�سفر.  و  التنقل  خ�سو�سا خالل فرته 
وا�سع  انت�سار  تعاين من  التي  البلدان  بع�س  تنقلها يف 
لند  ماي  منتجات  فان   . الهوائية  ال�سحيه  للم�ساكل 
حيث  من  الف�سل  املنتج  ايجاد  يف  التكامل  حققت 
احتياجات  مع  تتوافق  التي  املوا�سفات  و  املعايري 

اخليول املختلفة ح�سب متطلباتها . 
العالف  انتاج  يف  معنية  �سركه  لند  ماي  ان  حيث  و 
قامت  فقد   ، اخليول  انواع  جلميع  الطبيعية 
و  اخليل  نوع  ح�سب  عاليه  جوده  ذات  انواع  بانتاج 

ا�ستخداماته. وهي على النحو التايل : 
علف – ليدرز �سبرييت – "�سبي�سال"  خملوط من 9 
انواع من احل�سائ�س : و يعترب هذا النوع من العالف 
القوي  و  املتو�سط  الداء  ذات  للخيول  املتخ�س�سه 
قيمة  تعادل  عاليه  حيويه  بقيمة  يتميز  انه  ،حيث 

العالف املركزة. 
 7 من  خملوط  "انريجي"  �سبرييت-  -ليدرز  علف 
طبيعي  مزيج  هو  النوع  هذا   : احل�سائ�س  من  انواع 

التغذية  يكون  ان  ميكن  الذي  العلف  من  فريد 
مركبات  على  لحتوائه  املناف�سه  خليول  الريئ�سية 

متخ�س�سه بهذا ال�سان . 
 7 علف -ليدرز �سبرييت- "يونيفر�سال" خملوط من 
متعدد  املميز  النوع  هذا  يعترب  احل�سائ�س:  من  انواع 

ال�ستعمالت و ينا�سب جميع �ساللت اخليول .
مـنـتـجـــات  تــمــيـــز  ان  الــــى  التنــويـــه  علـيـنــــا  و 
الع�سبية  الهيكليه  الرتكيبه  حيث  من  لند  مــاي 
من  كمـيــــات  علـــى  احتــوائــــهــــا  يف  الطبيعـيــة 
التاليه  العنا�سر  و  الربوتني،الكربوهيدرات،الألياف 

،املغني�سيوم،الكال�سيوم..."  "الف�سفور 
و قد غدت ماي لند �سركه متميزه و تنمو ب�سكل �سريع، 
ا�سرتاتيجيني  �سركاء  ايجاد  عن  تبحث  فانها  لذا 
منطقه  يف  باملنتجات  اخلا�سه  التوزيع  عمليه  يف 
العربي  اخلليج  منطقه  ان  حيث   . العربي  اخلليج 
و  ال�ساللت  ذات  اخليول  برتبيه  مزدهره   منطقه 

ال�ستخدامات املختلفة جلميع انواع الريا�سات .

اأخبار

ماي لند حتتل املرتبة الوىل 

لأعالف اخليول يف معظم الدول الأوروبية 

E-mail: alomari@me.mylandgrass.com

www.me.mylandgrass.com
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اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  �سمو  قادت 
بلقب  للفوز  التجاري  اأبوظبي  بنك  فريق  مكتوم 
املباراة  يف  وذلك  بولو«،  بينك  اأبوظبي  »بنك  بطولة 
اجلماهريية  اخلريية  ال�ستعرا�سية  الفتتاحية 
الإن�سانية بامللعب الرئي�س يف نادي غنتوت بفوزه على 
الفريقان  �سم  حيث   ،6/4 بنتيجة  مازيراتي  فريق 
واملحرتفني،  املواطنني  اللعبة  جنوم  من  كبريًا  عددًا 
مر�س  مبخاطر  التعريف  بهدف  �سنويًا  تقام  والتي 
اأربعة  من  جمرياتها  جاءت  والتي  الثدي،  �سرطان 
بن  فالح  ال�سيخ  �سمو  برعاية  وممتعة  مثرية  اأ�سواط 
اخليل  ل�سباق  غنتوت  نادي  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد 
اإيذانًا  و�سعبي  ر�سمي  كبري  ح�سور  وو�سط  والبولو، 
بافتتاح مو�سم النادي الريا�سي للبولو،  والتي اأقيمت 
دورتها  بلغت  التي  ال�سنوية  بولو«  »بينك  كاأ�س  على 

اخلام�سة.
باملرح  مملوء  عائلي  يوم  يف  رائعًا  املهرجان  وجاء 
كالفح�س  الأن�سطة  من  متنوعة  جمموعة  خالل  من 
تنا�سب  كثرية  اأخرى  وفعاليات  املبكر،  املجاين 

فاز على مازيراتي يف املباراة ال�ستعرا�سية 4-6

ميثاء بنت محمد تقود اأبوظبي لالحتفاظ بكاأ�س بينك بولو

و�سباق  كالبولو  عديدة  واأن�سطة  الأعمار،  خمتلف 
كرة  مهارات  مثل  امل�ساحبة،  والفعاليات  اخليل 
وبرعم  نا�سئ   100 من  اأكرث  مب�ساركة  القدم 
املدرب  بقيادة  اآيبيك  اأكادميية  من  الواعدين  من 
اأحمد  ال�سابق  الدويل  اجلزيرة  ولعب  الوطني 
واملهور  اخليل  ركوب  فقرات  بجانب  املرزوقي،  جمعة 
ال�سغار،  وجوه  على  والر�سم  والهجن،  ال�سغرية 
وال�ساحر املتجول، فيما �سارك اأكرث من األفي �سخ�س 
الوردية  البالونات  اإطالق  يف  ومقيمني  مواطنني،  من 
بهيج  ال�سماء يف منظر  لتظهر يف  نف�سها،  اللحظة  يف 

للمجتمع. ر�سالة  ميثل 
باملظالت  للقفز  مثريًا  ا�ستعرا�سًا  املهرجان  و�سهد 
احلر  القفز  اأع�ساء  من   7 من  مميزة  مب�ساركة 
قفزوا  حيث  ومثرية،  رائعة  ت�سكيالت  يف  باملظالت 
من اأكرث من 10 اآلف قدم، يتقدمهم علم الإمارات، 
م�ساركًة وابتهاجًا بذكرى يوم العلم. ح�سر املهرجان 
اأبوظبي  ملجل�س  العام  الأمني  العواين  حمد  عارف 
رئي�س  نائب  املن�سوري  حوفان  بن  و�سعيد  الريا�سي، 

نادي غنتوت، وعالء عريقات الرئي�س التنفيذي ع�سو 
من  والعديد  التجاري،  اأبوظبي  لبنك  الإدارة  جمل�س 
والريا�سيني  الدبلوما�سي  ال�سلك  ورجال  امل�سوؤولني 

من اجلن�سني.
فقد  وممتعة،  مثرية  ال�ستعرا�سية  املباراة  وجاءت 
عن  الت�سجيل  التجاري  اأبوظبي  بنك  فريق  افتتح 
اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  �سمو  طريق 
كاأول  الأول  ال�سوط  من  الأوىل  الدقائق  يف  مكتوم 
اأحمد  واأ�ساف  غنتوت،  بنادي  البولو  مو�سم  اأهداف 
النعيمي الذي �سجل هدفني خالل املباراة الحتفالية، 
علي  طريق  عن  مازيراتي  لفريق  الفارق  قل�س  فيما 
عن  ليتقدم  التجاري  اأبوظبي  فريق  وعاد  املري، 
اأهداف  ثالثة  �سجل  الذي  اأو�سكار  الأرجنتيني  طريق 
»هاتريك«، فيما �سجل حمرتف مازيراتي الأرجنتيني 
اليازية  ال�ساعدة  والالعبة  هدفني،  كو�سيك  ديجو 
مناف�سات  يف  مرة  لأول  ت�سارك  التي  هدفًا،  املهريي 
ل�سالح  املباراة  لتنتهي  الن�سائي،  للبولو  دعمًا  البولو 
4-6. وقد عب�س احلظ  التجاري  اأبوظبي  فريق بنك 

نا�سر  من  لكل  الفتتاحية  باملباراة  الت�سجيل  يف 
بن  وعبداهلل  التجاري،  اأبوظبي  لعب  ال�سام�سي 
يف  �ساركا  اأنهما  اإل  مازيراتي،  فريق  جنم  د�سمال 
ال�ستعرا�سية  املباراة  تلك  خالل  من  التوعية  حملة 

التي اأدارها  بيليو بزاردي.
تتويج الفريق الفائز

حوفان  بن  و�سعيد  العواين،  حمد  عارف  قام 
املن�سوري نائب رئي�س نادي غنتوت، وعالء عريقات، 
املركز  بكاأ�س  التجاري  اأبوظبي  بنك  فريق  بتتويج 
الأول واجلوائز والهدايا التذكارية التي قدمها البنك 
الريا�سي، كما  اإجناح احلدث  واجلهات امل�ساهمة يف 

ومت  احلفل.  و�سيوف  الراعية  اجلهات  التكرمي  �سمل 
باللون  زي  اأجمل  على  ال�سحب  الحتفال  ختام  يف 
املختارين  الفائزين  وتتويج  والأطفال،  للكبار  الوردي 

املنا�سبة. بهذه 
عارف العواين: جمل�ش اأبوظبي يدعم 

املبادرة 
اأبوظبي  ملجل�س  العام  المني  العواين  عارف  قال 
الريا�سي  ان املجل�س بتوجيهات �سمو ال�سيخ نهيان بن 
زايد اآل نهيان، حري�س على دعم مثل تلك املبادرات 
لنادي  الريا�سي  املو�سم  بداية  متثل  التي  الإن�سانية، 
احل�سور  خالل  من  مميز  مب�ستوى  يب�سر  ما  غنتوت، 

الالعبات  من  املميزة  وامل�ساركة  الكبري،  اجلماهريي 
والالعبني، وامل�ساركة املجتمعية التي حققت اأهدافها 

النبيلة يف ن�سر التوعية �سمن هذه املبادرة البارزة.
بني  وا�سعة  با�ستجابة  حظي  “املهرجان  واأ�ساف: 
عالج  يف  اأطباء  مع  اجتمعن  اللواتي  احلا�سرات 
اللواتي  مقابلة  فر�سة  لهن  ت�سنت  الثدي،  �سرطان 
الأ�ساليب  تدريبهن على  املر�س، ومت  تعافني من هذا 
املجانية  الفحو�س  خالل  من  ال�سحيحة  والطرق 
�سمن  للثدي  ال�سعاعي  للت�سوير  متنقلة  وحدة  داخل 
وتوفري  الثدي  �سرطان  مبر�س  التوعية  برنامج  جهود 

للوقاية منه”. الفحو�س املتقدمة 

ميثاء بنت محمد خالل التتويج بح�سور عارف العواين و�سعيد بن حوفان ومطر اليبهوين.

ميثاء بنت محمد خالل املباراة.

ميثاء بنت محمد خالل املباراة.
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را�ســد  بــن  حممــد  بنت  ميثــاء  ال�ســيخة  �سـمو  قـادت 
الثانية  الدورة  بلقب  للفوز  الإمارات  فريق  مكتوم  اآل 
بعد  ال�سيدات،  لبولو  الدولية  لورين  رالف  بطولة  من 
واأقيمت   .)8-4( بنتيجة  اأوروبا  فريق  على  تغلبه 
دبي  يف  بامل«  »ديزرت  ومنتجع  فندق  يف  البطولة 
اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  �سمو  برعاية 
مكتوم، ومت تقدمي جائزة كاأ�س البطولة للفريق الفائز 
من  الإمارات  دولة  فريق  قائدة  ميثاء  ال�سيخة  ل�سمو 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  �سلهوب،  باتريك  قبل 
خيل  اأف�سل  جائزة  البواردي  طارق  وقدم  �سلهوب، 
ملكيته  تعود  الذي  »ت�سي�سمي«  اجلواد  وهو  م�سارك، 
ل�سمو ال�سيخة ميثاء، وذهبت جائزة اأف�سل لعبة من 
الهواة لالأمرية عظيمة البلقية، ابنة �سلطان بروناي، 
�سلهوب،  اإجني  من  اجلائزة  على  ح�سلت  حيث 

بقيادة ميثاء بنت محمد

فريق الإمارات يعانق كاأ�س رالف لورين للبولو

»اإتوال«. التنفيذية ملجموعة  الرئي�سة واملديرة 
ومت تقدمي جائزة كاأ�س كل النجمات لفريق الإمارات 
من قبل جون هوك�س، رئي�س جمموعة رالف لورين يف 
الالعبات  جميع  وح�سلت  الأو�سط،  وال�سرق  اأوروبا 
املميزة  ال�ساعات  اإىل  اإ�سافة  امليداليات،  على 
اإجني  قدمتها  والتي  لورين،  رالف  من  والبطانيات 
بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  �سمو  وتولت  �سلهوب. 
الأمرية  اأمام  الإمارات  فريق  قيادة  مكتوم  اآل  را�سد 
اأوروبا بقيادة نينا كالركن،  عظيمة البلقية من فريق 
ال�سوط  نتيجة  وانتهت  �سعبة،  املباراة  بداية  وكانت 
الأول )1-2( مل�سلحة فريق الإمارات، و�سهد ال�سوط 
الإمارات  فريق  جانب  من  القوة  من  املزيد  الثاين 
فريق  �سجل  حني  يف  اأخرى،  اأهداف   4 �سجل  الذي 
النتيجة  لت�سل  ال�سوط  نهاية  متاأخرًا يف  اأوروبا هدفًا 

خطته  يف  النظر  اأوروبا  فريق  واأعاد   ،)6-2( اإىل 
واإر�سال  الإمارات،  اأمام  دفاعية  اأكرث  بطريقة  للعب 
النتيجة  لت�سل  كمهاجم  الأمام  اإىل  عظيمة  الأمرية 
ال�سوط  ويف  الثالث،  ال�سوط  نهاية  يف   )7-4( اإىل 
الأخري، كان وا�سحًا تفوق فريق الإمارات الذي متكن 
اإىل  النتيجة  لت�سل  اآخر  بهدف  تقدمه  تعزيـز  مـن 
)4-8(، على الرغم من اجلهود اجلبارة التي قامت 

بها نينا كالركن مع زميالتها يف الفريق.
املباراة  هداف  لقب  على  هيل  �سني  وح�سلت 
ميثاء  ال�سيخة  �سمو  �سجلت  بينما  اأهداف،   4 بر�سيد 
وكفل  منهما،  لكل  هدفني  كا�ستاغنول  وماريانيال 
اللقب فريق  ال�سيخة ميثاء وحامل  ل�سمو  الهدف  هذا 
الإمارات املحافظة على لقب بطولة رالف لورين بولو 

لبولو. تكرمي عظيمة البلقية ابنة �سلطان بروناي.الدولية 

ميثاء بنت محمد حتمل كاأ�س البطولة.

تتويج الفريق الفائز.



7677 76

املباراة �سهدت مناف�سة قوية.
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جولة مازيراتي املئوية للبولو

ديزرت بامل يحت�شن بطولة “كاأ�س ل مارتينا للبولو”
“ديزرت بامل” الفاخر بدبي املحطة  اختتمت بفندق 
املئوية  مازيراتي  “جولة  من  والأخرية  اخلام�سة 
للبولو” التي  مارتينا  ل  “كاأ�س  بطولة  للبولو” �سمن 
تنظمها مازيراتي  بالتعاون  مع ل مارتينا - الراعي 
العامل.   حول  املرموقة  البولو  لبطولت  الر�سمي 
بارزة  فرق  من  وا�سعة  م�ساركة  الفعالية  و�سهدت 
بامل” و”مازيراتي” و”اأمريكان  “ديزرت  بينها  من 
اأكرث  البطولة  يف  و�سارك  مار”.  اإك�سربي�س” و”باها 
يف  واأقيمت  العامل،  حول  دولة   12 من  لعبًا   65 من 
واأختتمت  �سافية.  زرقاء  �سماء  مع  مثالية  ظروف 
املحطة اخلام�سة من البطولة التي اأ�سرف عليها علي 
“البواردي  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البواردي، 
نهائية  مبباراة  فعالياتها  اأختتمت  لال�ستثمار”، 
حما�سية فاز فيها فريق “ديزرت بامل” على مناف�سه 
واإىل   .6-5 وبنتيجة  �سئيل  مار” بفارق  “باها  فريق 

البطولة  حظيت  مارتينا”،  و”ل  “مازيراتي”  جانب 
ال�سفارة  من  كاًل  ت�سمنت  مهمة  راعية  جهات  بدعم 
الأرجنتينية، و”اأمريكان اإك�سربي�س ال�سرق الأو�سط” 
وفندق  مار”،  و”باها   ، ماي�سون”   & و”فورتنم 
اإي�سرتن”،  اآند  و”اأفريكان  موريتز”،  �سانت  “كومل 
اأرابيا”  و”�ستايل�ست  الأو�سط”،  ال�سرق  و”اإ�سكواير 
و” اأكو�سرتيو اأرابيا”. وح�سر البطولة كل من ال�سفري 
الأرجنتيني يف دولة الإمارات العربية املتحدة  ال�سيد 
مدير  ح�سني،  ح�سام  ال�سيد  و  كارو،  اإدواردو  روبني 
عام ق�سم �سيارات الرفاهية يف “الطاير لل�سيارات”، 
اأعمال  ورجال  اأخرى  بارزة  �سخ�سيات  جانب  اإىل 
ريا�سة  وع�ساق  مرموقة  اجتماعية  و�سخ�سيات 
البولو ورموز عامل املو�سة والأناقة. واحتفت الفعالية 
�سجت  اأجواء  يف  امللكية  البولو  بريا�سة  املرموقة 
بلم�سات املو�سة والتاأّلق، واأ�سهى الأطباق وامل�سروبات 

باملتعة  غنية  بتجربة  احل�سور  ليحظى   ، الفاخرة 
اأ�سلوب مميز لطاملا ا�ستهرت به عالمة  وال�سرور ويف 
“كاأ�س  بطولة  احتفت  البولو،  مارتينا” وريا�سة  “ل 
خالل  من  والأناقة  املو�سة  بعامل  للبولو”  مارتينا  ل 
الأكرث  ال�سيوف  لتكرمي  الأناقة  م�سابقات  العديد من 
اأناقة”، و”ال�سيدة  الأكرث  “الرجل  اأناقة �سمن فئات 
وت�سمنت  اأناقة”  الأكرث  و”الزوجني  اأناقة”،  الأكرث 
�سبا  وعالجات  فاخر،  فندق  يف  اإقامات  اجلوائز 
البطولة  و�سهدت  مارتينا”.  “ل  من  ت�سوق  وبطاقات 
اإقامة العديد من الأن�سطة الأخرى التي عززت روعة 
اليوم املفعم باملرح. حيث اجتمع احل�سور على بوفيه 
الالتيني،  املطبخ  من  امل�ستوحى  الفاخر  الربان�س 
“فورتنم  من  كرمي  والآي�س  الظهر  بعد  فرتة  و�ساي 
واأن�سطة  الوجبات اخلفيفة  اإىل جانب  & ماي�سون”، 

الر�سم على الوجه وت�سكيل البالونات لالأطفال.
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Fortune 

Heights
Super Nations 

Cup
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La Dolfina (Adolfo Cambiaso, Pelon 

Stirling, Pablo MacDonough and Juan 

Martin Nero) outscored Ellerstina 

(Facundo Pieres, Gonzalito Pieres, 

Mariano Aguerre and Nico Pieres) 51- 

in the opening chukker on their way 

to an 1815- win in the final of the 

Hurlingham Open. In a foul riddled 

opening chukker La Dolfina took 

advantage of a number of Ellerstina 

miscues as Adolfo Cambiaso scored 

three of his four first chukker goals on 

penalty shots.  Pablo MacDonough 

added the team’s fifth goal with 

Facundo Pieres managing to put a 

single Ellerstina goal on the scoreboard 

on a penalty shot for the 51- score. 

In this way, La Dolfina got its sixth 

consecutive trophy between 2013 

and 2014 and stretched its unbeaten 

streak to 20 matches. In addition, to 

achieve the title in Palermo, will win 

his second Triple Crown of the AAP.

La Dolfina continued to dominate 

play throughout the first half, adding 

three more goals in the second period.  

Ellerstina scored twice but trailed, 83-.

The two teams exchanged goals in the 

third and fourth, each adding a goal in 

the third and two goals apiece in the 

La Dolfina
continues to dominate Hurlingham Open

fourth.  As the two teams left the field 

at the end of the fourth chukker, it was 

La Dolfina with a five goals lead, 116-.

Cambiaso continued to display the 

expert mallet work that made him the 

top rated player in the game today as 

the La Dolfina lead grew to six goals, 

148- in the fifth.   Ellerstina had their 

most productive offensive chukker in 

the sixth, outscoring La Dolfina 41- 

and cutting the lead to a manageable 

three goals, 1512-.   Facundo Pieres 

scored in the seventh to cut the La 

Dolfina lead to two goals, 1513-, but 

could get no closer.  Two scoring 

opportunities for Ellerstina were 

rebuffed followed by goals from Juan 

Martin Nero who put La Dolfina in 

front by four goals, 1713-.

Ellerstina scored twice in the eighth 

while limiting La Dolfina to a single 

goal, but the damage had been done 

chukkers before.  La Dolfina rode on 

to register the 1815- win and move a 

step closer to securing their second 

consecutive Triple Crown sweep in 

two years. Cambiaso led all scoring 

with eleven goals (six on penalty 

conversions).  Nero scored four times; 

Pablo Macdonough added two goals 

and Pelon Stirling scored once in the 

win.   Juan Martin Nero was named 

MVP while Open Chequera, owned 

and played by Facundo Pieres, was 

named Best Playing Pony in the final.

Both La Dolfina and Ellerstina will have 

a short rest with both competing this 

coming weekend.
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Flight Options
lands

USPA Fall 
Classic, 7 - 6
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Argentine 6-goaler Guille Aguero 

received MVP honors as he led 

Flight Options (Gene Goldstein, Wes 

Finlayson, Guille Aguero and Juan 

Bollini) to a 76- win over CT Energia 

(Carlitos Gracida, Alessandro Bazzoni, 

Marc Ganzi and Kris Kampsen) in the 

final of the 2014 USPA Fall Classic at 

the Grand Champions Polo Club.

CT Energia received two goals by 

handicap from the 14-goal Flight 

Options side but couldn’t add to it until 

the 1:47 mark of the opening chukker. 

The CT Energia defense shut out Flight 

Options in the opening seven minutes 

of the match and moved in front, 30-.

The defenses continued to dominate 

the action on the field as the second 

Flight Options lands
USPA Fall Classic, 7 - 6

period got underway.  Guille Aguero 

got Flight Options on the scoreboard 

with a goal from the field just two-

and-a-half minutes into the second 

chukker, 31-.

A Penalty 1 was called against CT 

Energia resulting in an automatic 

goal for Flight Options, 32-.  Juan 

Bollini scored level the score at 33-.  

With 33 seconds left in the period 

Gene Goldstein scored to give Flight 

Options a43- advantage at the end of 

the first half. Goldstein’s second goal of 

the game came with two minutes left 

in the fourth.  CT Energia was shutout 

for the third consecutive chukker and 

trailed 53-.

A CT Energia rally in the fifth netted 

them goals from Kampsen (penalty 

conversion) and Carlitos Gracida as 

Flight Options was unable to score.   

With one chukker of regulation time 

left the score was all even at 55-.

Juan Bollini scored the go-ahead goal 

for Flight Options at the 5:05 mark 

of the sixth period, 65-.  Less than a 

minute later Aguero scored to extend 

the Flight Options lead to two goals, 

75-.  CT Energia fought to get back 

into the game but had to settle for a 

final goal from Gracida in the 76- loss 

to Flight Options.

Goldstein, Bollini and Aguero scored 

two goals apiece.   The team received 

one goal on a Penalty.  Gracida and 

Kampsen scored two goals each and 

the team was given two goals by 

handicap in the loss. 

Casablanca wins consolation round-

robin

In the closing competition, Casablanca 

(Grant Ganzi, Alejandro Gonzalez, 

Jesse Bray and Martin Pepa) won the 

Fall Classic consolation competition as 

they beat Palm Beach Equine (Juancito 

Bollini, Leo Mandelbaum, Nic Roldan 

and Scott Swerdlin) and Postage 

Stamp Farm (Annabelle Garret, Julio 

Gracida, Brandon Phillips and Roberto 

Gonzalez).

Postage Stamp Farm scored a 53- 

win over Casablanca in the opening 

three chukkers of the round-robin.  

Casablanca rebounded to defeat Palm 

Beach Equine, 83-.  Palm Beach Equine 

salvaged a win in the final three 

chukkers of play by beating Postage 

Stamp Farm, 62-.

With all three teams tied with 11- 

records, the decision was made on 

the basis of net goals, with Casablanca 

taking top honors with 11.  Palm 

Beach Equine finished second with 

nine goals and Postage Stamp Farm 

came in third with seven net goals. 

Halo Polo-owned Catina Mama was 

selected as Best Playing Pony.  The 

mare was played by Guille Aguero in 

the sixth chukker.
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Gracida and Aguero.  Finlayson scored 

five times for Casablanca.  Grant Ganzi 

added three goals, and Roldan scored 

once on a penalty shot for the 1110- 

win.

Roldan was named MVP while Halo 

Polo’s X-Box earned Best Playing Pony 

honors.  X-Box was played by Grant 

Ganzi in the sixth chukker of the title 

game.

Flight Options 10, 
Newport 6
In the subsidiary match that closed 

out the game, Marc Ganzi scored 

six goals for the 106- win as Flight 

Options (Melissa Ganzi, Kris Kampsen, 

Marc Ganzi and Juan Bollini) rolled 

over Newport (Gene Goldstein, Leo 

Mandelbaum, Julio Gracida and 

Roberto Gonzalez) .

Flight Options scored early, with 

Marc Ganzi scoring the opening goal 

from the field at 6:16.  Newport team 

captain Gene Goldstein tied it, 11-, 

with his first goal of the day.  Goals 

from Marc Ganzi and Melissa Ganzi 

had Flight Options a 31- lead.  Leo 

Mandelbaum scored the final goal of 

the chukker to trail Casablanca, 32-.

Marc Ganzi converted a penalty 

shot, 42-, but Newport fired right 

back.  Goldstein scored from the field, 

cutting the lead back to a manageable 

43-.

Both defenses stepped it up in the fifth, 

turning away attacks and being on the 

receiving end of a closely-contested 

march.  Melissa Ganzi scored the only 

goal of the chukker,   as Flight Options 

stretched their lead to two goals, 53-. 

The fourth chukker belonged to Flight 

Options with Kampsen scoring twice 

while the Newport team was held 

scoreless.  Flight Options owned a four 

goal lead, 73-, with two periods left in 

regulation play.

Goals were hard to come by in the 

fifth.  Mandelbaum finally scored with 

2:03 on the clock and Marc Ganzi 

tapped one through the goalposts 

with just 17 seconds left to play.  The 

Flight Options lead held at 84- going 

into the final chukker.

Marc Ganzi added two more goals in 

the sixth while Newport answered 

with single goals from Goldstein and 

Mandelbaum.   It was Flight Options 

celebrating the 106- victory.

Marc Ganzi set the pace for the game 

with six goals.  Kampsen and Melissa 

Ganzi added two goals each in the 

win.   Goldstein and Mandelbaum 

each scored three times in the loss.
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A well-coordinated Casablanca (Grant 

Ganzi, Juancito Bollini, Nic Roldan and 

Wes Finlayson) attack rode out to a 

93- lead over Postage Stamp Farm 

(Annabelle Garret, Carlitos Gracida, 

Brandon Phillips and Guille Aguero) 

in the final of the 2014 US Trust Cup 

at the Grand Champions Polo Club in 

Wellington.

Juancito Bollini scored both first 

chukker goals for Casablanca, one 

from the field and another on a 

penalty conversion.  Postage Stamp 

Casablanca
holds on to win US Trust Cup

Farm had several shots at goal, but 

were unable to score and trailed 20- 

after the opening period.

Brandon Phillips converted a 60-yard 

penalty shot for Postage Stamp Farm 

cutting the Casablanca lead to a single 

goal, 21-, less than a minute into the 

second chukker.  Nic Roldan scored on 

a 30-yard penalty shot and teammate 

Wes Finlayson scored at the 5:02 mark.  

Casablanca rode off the field at the 

end of the chukker on the winning 

end of a 41- score.

Phillips opened the scoring in the 

third period, three minutes into 

play, 42-.  Finlayson responded with 

consecutive goals to give Casablanca 

a 62- lead.  With one minute on the 

clock, Phillips closed out the chukker 

with his third goal of the game.  At 

the end of the first half Casablanca 

continued to lead, 63-.

Finlayson opened the fourth chukker 

with a goal from the field followed by 

a pair of goals from Grant Ganzi (one 

on a penalty conversion), 93-.  Phillips 

fought to get his Postage Stamp Farm, 

scoring the final goal of the chukker 

with two seconds on the clock, 94-.

Carlitos Gracida scored the first goal 

of the fifth, 95-, but Phillips stole the 

ball from a Casablanca player deep 

in their own end and scored Postage 

Stamp Farm’s sixth goal of the game, 

96-.  Grant Ganzi scored with four and-

a-half minutes left in the period, 106-, 

with what turned out to be the final 

goal of the chukker.

Finlayson opened the sixth chukker 

with a goal from the field, 116-, when 

Postage Stamp Farm came alive.  Two 

goals from Phillips were followed by 

a penalty conversion from Garret, 

119-, with three minutes left to play.  

Guille Aguero scored the final goal 

with 13 seconds on the game clock as 

Casablanca celebrated their title win, 

but it was too late.

Phillips led all scoring with seven goals.  

Single goals were scored by Garret, 
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Jaeger-LeCoultre 
participate in the Gold Cup 
Jaeger-LeCoultre is confirming its 

commitment alongside the Cowdray 

Park Polo Club by becoming official 

sponsor of the Gold Cup for the 2015 

British Open Polo Championship. 

Since 2006, Jaeger-LeCoultre has been 

the official timekeeper for the Cowdray 

Club Polo Club, a club synonymous 

with tradition, and known for being 

the cradle of British polo. Since 2012, 

the Brand has also been the official 

sponsor of six HPA tournaments that 

take place at the Cowdray Park Polo 

Club. 

The Jaeger-LeCoultre Gold Cup for the 

2015 British Open Polo Championship 

will start on June 23rd with the final 

taking place on Sunday July 19th 2015.
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To create an elegant watch capable of 

surviving a polo match: that was the 

challenge set by British colonial army 

officers based in India that plunged 

Jaeger-LeCoultre into the world 

of polo. In 1931, Jaeger-LeCoultre 

launched a watch whose reversible 

case made it possible to 

protect the dial and the glass by 

exposing only the metal back to 

possible impacts. The Reverso was 

born. The purity of its Art Deco-inspired 

lines as well as the refined nature of 

its case, providing a dedicated space 

for personalisation, have made it an 

iconic watch well beyond polo fields 

Jaeger-LeCoultre official sponsor of the
121st Argentine Polo Open of Palermo

the world over.

Since the birth of the Reverso in 1931, 

the ties uniting Jaeger-LeCoultre 

and polo have been consistently 

strengthened. Jaeger-LeCoultre has 

associated its name with the biggest 

international events and particularly 

in Argentina, where the brand has 

been supporting players and their 

teams through benefit gala dinners 

and charity polo events for more than 

ten years. 

Relationships established with player 

such as Eduardo Novillo Astrada, Luke 

Tomlinson and Clare Mountbatten, 

Marchioness of Milford Haven, all 

longstanding Jaeger-LeCoultre 

ambassadors, are living proof of the 

values Jaeger-LeCoultre shares with 

the world of polo. 

Jaeger-LeCoultre 
strengthens its presence
“Jaeger-LeCoultre is historically and 

symbolically connected with the 

world of polo. Robust and sturdy, yet 

slim and elegant, our emblematic 

Reverso is a watch that reflects the 

qualities of players and their mounts. 

With a single movement of the hand, 

just as the rider asks his horse to turn 

round on the field, the dial turns 

to make space for its solid back. It 

provides the assurance of finishing the 

match without damaging the watch 

movement, as well as providing a 

space for personalisation such as an 

engraving in tribute to a success on 

the field, for example. 

Jaeger-LeCoultre has nurtured its 

strong ties with the Polo, and we are 

very proud of being both sponsor 

and official timekeeper for the Open 

of Palermo, which brings together 

the best players in the world.” Daniel 

Riedo, CEO, Jaeger-LeCoultre. 

During the three-week competition, 

the eight best teams in the world 

challenge each other on the field. 

From November 15th to December 

6th 2014, polo aficionados will be able 

to follow the results of Eduardo Novillo 

Astrada (handicap 9) and his team, La 

Aguada Las Monjitas.

Jaeger-LeCoultre’s ambassador 

will once again be taking part in 

the competition alongside Lucas 

James (handicap 8), Cristian Laprida 

(handicap 8) and Alejandro Novillo 

Astrada (handicap 8).

An area devoted to the universe of the 

Manufacture and to polo will welcome 

spectators during the various matches 

and Casa Fagliano will demonstrate 

its know-how in custom-made polo 

boot making. Established in Buenos 

Aires since 1892, this family business 

knows only one trade – leather – 

and is intimately acquainted with all 

its countless intricacies. For  Jaeger-

LeCoultre, Casa Fagliano has accepted 

to make hand-crafted straps for the 

Grande Reverso Ultra Thin 1931. All 

stages in their production are subject 

to the strict tenets of an ancestral 

tradition in working with Cordovan 

leather, which is renowned for its 

hardwearing properties. Straps made 

by the Casa Fagliano stand out due 

to their elegant suppleness as well as 

the hand-crafted methods resulting in 

truly unique creations. 

A prestigious tournament 
Organised by the Argentine Polo 

Association (AAP), the Argentine 

Polo Open of Palermo is the world’s 

most prestigious polo tournament. 

Together with the Tortugas Country 

Club Open and the Hurlingham Open, 

the Argentine Polo Open of Palermo 

form the famous Argentine Triple 

Crown, one of the most spectacular 

and eagerly awaited fixtures on the 

annual polo calendar and reserved 

exclusively for teams with a 28 to 40-

goal handicap.

The event created in 1893 was 

initially named the River Plate Polo 

Championship and acquired its 

definitive name in 1923 when the 

River Plate Polo Association became 

the Argentine Polo Association. Ever 

since, the Open of Palermo is held 

each year at the Campo Argentino 

de Polo in Palermo, a Buenos Aires 

district popularly known as the 

“cathedral of polo”. The polo stadium 

can accommodate up to 16,000 

spectators during the tournament, 

around the two grass playing fields 

providing an oasis of greenery amid 

the Buenos Aires skyscrapers.
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اليف�ستايل

�سخامته  يف  الوقت  يظهر  هريمي�س،  �ساعة  مع 
للحرية  لها  نهاية  ل  اآفاقًا  يفتح  مما  الكاملة، 
الرائع"  "املالذ  ال�سخ�سية ويوّفر فر�سة دائمة لأ�سر 
والتم�سك فقط باللحظات املهمة حقًا يف احلياة. يظل 
عقرب ال�ساعات اللعوب خمفيًا حتت عقرب الدقائق 
ال�سغط  عند  فقط  ويظهر  با�ستمرار،  يتحرك  الذي 
ياأ�سر  بالتاج.  مدمٍج  �ساغٍط  زٍر  على  ُمتعمٍد  ب�سكٍل 
متناول  يف  التي  اللحظة  الزوال  ال�سريع  الظهور  هذا 
اليد ح�سريًا، ويتال�سى حاملا يتم اإيقاف ال�سغط على 
املنطقة  نافذة  عر�س  اأي�سًا  يفعل  كما  وذلك  الزر- 

اجللدية  "اإك�سرتمي"  جمموعة  بالن"  "مون  اأبدعت 
حياته  يف  الع�سري  الرجل  متطلبات  لتلبية  املبتكرة 
تو�ّسع  بكونها  تت�سم  جمموعة  وهي  اليومية،  واأ�سغاله 
حدود البتكار التقني اإىل اآفاق جديدة لتحقيق مزيد 
التوازن بني  اأنها حتّقق  كما  التحّمل،  وقوة  املتانة  من 
امل�سنوعات  هذه  نعت  و�سُ الوظيفي.  والأداء  الأناقة 
املميزة  املعا�سرة  بت�ساميمها  الأنيقة  اجللدية 
لت�سّكل  املقاومة،  و�سديدة  مبتكرة  مواد  با�ستخدام 
امل�سممة  اجللدية  الإك�س�سوارات  من  جديدًا  جياًل 
على  للح�سول  ل�سعيهم  ا�ستجابة  املتفوقني،  حلياة 
اليومية  ت�ساعدهم على امل�سّي بحياتهم  قطع وظيفية 

املعا�سرة.
واإذ ت�سّيد جمموعة "اإك�سرتمي" اجلديدة ج�سرًا ي�سل 
ب�سعي  واجلميلة  العريقة  اليدوية  احِلرف  تقاليد 
برباعة  جتمع  فهي  لالبتكار،  بالن" املتوا�سل  "مون 
منذ  قائمة  تزال  ما  التي  اجللود،  ت�سنيع  عمليات 
ور�سة  "مون بالن" اأول  فتحت  1926 عندما  العام 

ال�سرياميك  لتكنولوجيا  با�ستخدامها  رادو  ت�ستهر 
يف  للعالمة  الفنية  الرباعة  وتتجلى  التقنية،  العايل 
فيها  مثل  والتي  هايربكروم  لعائلة  اإ�سافة  اأحدث 
والتكنولوجيا  الأنيق  الالمع  املظهر  مابني  اجلمع 
نقلة  قرياط،   18 عيار  والذهب  التقنية  العالية 
ال�ساعات  فارقة يف عامل  �سكلت عالمة  نوعية مذهلة 

الفاخرة. 
رادو  الذهب  �ساعات  من  املحدودة  الإ�سدارة  تعترب 
فنية  حتفة  الأتوماتيكية،  كرونوغراف  هايربكروم 
مبهرة مبا يعك�سة ت�سميمها املتقن من مهارة حرفيه 
تقنية  با�ستخدام  ال�ساعة  علبة  تنفرد  حيث  مبدعة، 

باآلية  العاملة  لوجنني  �ساعة  خطوط  حتاكي 
اإىل  تعود  التي  الطيار  �ساعة  خطوط  كرونوغراف 
بالقطر  تتمتع  اأنها  كما  املا�سي،  القرن  خم�سينيات 
ملليمرتًا.   47.50 البالغ  بحجمه  وال�سهري  نف�سه 
تعمل  التدوير  ذاتية  بحركة  ال�ساعة  هذه  جتهيز  مّت 
ال�ساعة  هذه  تتميز   .  L789 ميكانيكية  بطريقة 
متدرج  مقيا�س  اإىل  اإ�سافة  الكرونوغراف  بوظيفة 

 �ساعات هريمي�س

حلظات من الزمن

الُغمي�سة.  لعبة  نف�س  يف  يعلق  الذي  الثانية  الزمنية 
ُين�َسق هذا ال�سبط املرح بوا�سطة التفاعل املبتكر بني 
ال�سغري وحمور  امل�سنن  والرت�س  نقل احلركة  �سال�سل 
ميكانيكية  حُترر  حتفيزها،  يتم  عندما  العجلة. 
باإخال�س  يظهر  الذي  العقرَب  خمبئها  من  الدوران 
على  ال�سحيحة  ال�ساعة  اإىل  الإ�سارة  يف  دوره  لأداء 
قر�س ال�ساعة. عر�س املنطقة الزمنية الثاين يحركه 
تعديله عن  الأ�سا�سي وميكن  ال�ساعة  مبا�سرة حمرك 

طريق الزر ال�ساغط املقابل للتاج.

 The Longines Twenty-Four Hours
Single Push-Piece Chronograph

للثواين  عداد  والع�سرين،  الربع  ال�ساعات  لتحديد 
الـ12  موؤ�سر  عند  للتاريخ  ومبنّي  الـ18،  موؤ�سر  عند 
املع�سم  حول  ال�ساعة  هذه  تلتّف  امليناء.  اأ�سفل  يف 
البني  اأو  ال�سود  التم�ساح  جلد  من  �سوار  بوا�سطة 
ال�سود  باللون  مطليًا  ياأتي  الذي  امليناء  يحاكي  اللون 

بالف�سة.  اأو 

م�سنوعات جلدية ممتازة

لتلبية متطلبات الرجل الع�رشي من "مون بالن"

�ساعة  الذهب الأ�سود من رادو

هايربكروم كرنوغراف محدودة الإ�شدار

الت�سنيع  اأ�ساليب  مع  اأملانيا،  يف  اجللود  لت�سنيع 
الراقية.  العالمة  معامل  يف  تاأ�س�ست  التي  اجلديدة 
فريد  اأملاين  اأ�سلوب  �سمن  حديثة  تقنيات  وُت�ستخدم 
النهائية  والت�سطيبات  واللم�سات  باحل�سو  خا�س 
لتزويد كل قطعة بحماية اإ�سافية �سد تلك العنا�سر. 
املبتكرة  اجللدية  املجموعة  هذه  قطع  وتت�سم 

مبقاومتها العالية للتاآكل واحلرارة واملاء.

ال�سرياميك  و�سوار  املوحدة(  )العلبة  املونوبلوك 
يبدو  قد  مظهرها  اأن  من  الرغم  وعلى  املتكامل، 
ذلك  ويعود  اخلفة،  غاية  يف  اأنها  اإل  الوزن  ثقيل 

التقنية.  العايل  ال�سرياميك  تكنولوجيا  ل�ستخدامها 
فانها  لل�ساعة،  الأ�سود  اللون  حدة  من  وللتخفيف 
 18 عيار  الوردي  اأو  الأ�سفر  بالذهب  مطعمة  تاأتي 
مع  بان�سجام  يتناغم  الذي  ال�ساعة  ميناء  يف  قرياط 
عن  ينم  مظهرًا  يعك�س  مثاليًا  مزيجًا  وي�سكل  ال�سوار 
الراحة  على  امل�ساومة  دون  والهيبة  املرتفة  الفخامة 

العملي.  والإ�ستخدام 
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اليف�ستايل

يعلنا  اأن  لوكولرت  جيجر-  و  فيني�سيا  دي  بينايل  ي�سر 
املواهب  املتعدد  فرانكو  جيم�س  الأمريكي  املخرج  اأن 
ل�سانع  "املجد  لوكولرت  جيجر-  جائزة  ُمِنَح  قد 
التي  لل�سخ�سية  املخ�س�سة   2014 لعام  ال�سينما" 
البتكار  و  التجديد  اأجل  من  اأ�سيلة  م�ساهمًة  قدمت 
منح  اأثناء  التقدير  كلمة  يف  املعا�سرة.  ال�سينما  يف 
مهرجان  مدير  باربريا  األبريتو  قال  اجلائزة،  هذه 
واحد  هو  فرانكو  جيم�س  "اإن  ال�سينمائي:  البندقية 
من الأكرث تنّوعًا و اأحد املوؤلفني املتعددي املواهب على 
امل�سرح،  يف  و  ال�سينما  يف  ممثٌل  الأمريكية،  ال�ساحة 

جيم�س فرانكو يحوز على جائزة جيجر- لوكولرت املجد ل�سانع ال�سينما لعام 2014

يف مهرجان فيني�شيا / البندقية ال�شينمائي الدويل

امل�سل�سالت  يف  جنم  منِتج،  �سيناريو،  كاتب  خمرج، 
ذلك  من  اأكرث  و  بل  الفيديو  يف  فنان  امليلودرامية، 

بكثري - اإنه "�سانع" ليهداأ يف امل�سهد الثقايف.
جليجر-  التنفيذي  الرئي�س  ريدو  دانييل  كلمة  يف 
املهنية  تكرم  اأن  لوكولرت  جيجر-  قال:"ي�ّسر  لوكولرت 
جائزة  منحه  خالل  من  فرانكو  جليم�س  الإبداعية 
لوكولرت  جيجر-  بقَيت  لقد  ال�سينما.  ل�سانع  املجد 
احلفاظ  مع  ال�ساعات  �سناعة  تقاليد  و  لرتاث  وفية 
يف  اأ�سيلة  اأ�ساطري  ابتكار  و  اإبداع  على  قدرتها  على 

.1833 �سناعة ال�ساعات الراقية منذ العام 

 MOVADO SAPPHIRE
STAINLESS STEEL

Movado Sapphire لفتة وب�سيطة يف اآن  �ساعة 
معًا، تتاألق باإطاللة مميزة بف�سل �سطح من كري�ستال 
علبة  حافة  حتى  ين�ساب  الذي  امل�سطح  ال�سفري 
ولعام  اإطار.  على  حتتوي  ل  التي  امل�ستديرة  ال�ساعة 
ال�ساعة  من  الراقية  املجموعة  هذه  تعك�س   ،2014
 Movado لت�ساميم  اجلمالية  العنا�سر  جوهر 

املعا�سرة عرب موديل جديد للمراأة.
خارجية  حلقة  مع  والأبي�س،  الأ�سود  باللونني  اأنيقة 
بنف�س اللون املعدين تلون ال�سطح الداخلي للكري�ستال 
– هذه ال�ساعة اجلديدة تتميز بعلبة �ساعة اأكرث اأنوثة 
بقيا�س 28 ملم، وت�سميم باأبعاد جديدة لل�سوار الذي 
من  يربطها  ال�سكل  هرمية  فريدة  حلقات  من  يتاألف 

اإبزمي  امل�سطحة.  الراأ�سية  احللقات  الو�سط �سف من 
طريف  يجمع   ”butterfly“ جانبني  من  �ساغط 

ال�سوار بان�سيابية واإحكام حول املع�سم. 
امل�سقول  �ستيل  ال�ستانل�س  من  ال�ساعة م�سنوعة  هذه 
اللون  ف�سي  عاك�س  بقر�س  وتتميز  امل�سقول،  وغري 
 Movado لعالمة  املعروفة  املقعرة  النقطة  متيزه 
موؤ�سرًا   11 اإىل  بالإ�سافة   ،12 ال�ساعة  موؤ�سر  عند 
الأطراف  من  مدببة  ف�سية  وعقارب  الأملا�س  من 
)dauphine(. ويربز الت�سميم تاألق املا�سات عند 
احللقة الراأ�سية الأوىل من اجلانبني العلوي وال�سفلي 

ال�ساعة. لعلبة 

ل�ساعة  م�سمى،  على  اأ�سم   Glamorous تي�سو 
ت�سميمها  بف�سل  الأنيقة  املراأة  ذوق  تالئم  جذابة 
يف  تتمثل  ال�ساعة  جماليات  واأبرز  الكال�سيكي. 
الذهب  من  امل�سنعة  وعلبتها  البي�ساوي  ت�سميمها 
وموؤ�سر  اللوؤلوؤ  ِعرق  من  امل�سمم  والقر�س   18 عيار 
الدقائق باخلط الروماين القدمي، مما ي�سفي املزيد 
Glamorous هي  من الفخامة على ال�ساعة. تي�سو 
خا�سة  قطعة  عن  تبحث  اأمراأة  لكل  المثل  ال�ساعة 
باأن  �سك  ل  مقرب.  ل�سخ�س  لإهدائها  اأو  لإقتنائها 

اأ�سلوب مقتنيها. اأناقة وفخامة  ال�ساعة �ستعك�س 
�ساعة   Glamorous تي�سو  الأزياء:  ب�ساط  على 
راقية �سممت لأ�سحاب الذوق الرفيع وحمبي الأزياء 
خمتلفة  ت�سكيالت  هناك  احلال،  بطبيعة  الراقية. 
ال�سادة.  ومنها  بالأملا�س  املزينة  منها  للمجموعة 
يف  الت�ساميم  باإختالف  ال�ساعة  اأ�ساور  وتختلف 
املجموعة لتالئم الأذواق املختلفة. بع�س الن�ساء رمبا 

 Glamorous ساعة تي�سو�

جذابة ...

الذي  الأ�سود  اجللد  ذو  الكال�سيكي  ال�سوار  يف�سلن 
يالئم كافة املنا�سبات اأو اللون البيج اللوؤلوؤي للم�سات 
تي�سو  �ساعات  بتقدميها  تي�سو  تفتخر  طاغية.  اأنثوية 
وباأ�سعار  الذهب  من  امل�سنعة   Glamorous

منا�سبة.  

ال�ساعات  ماركة  لدى  اجلديد  العامل  تدريب 
�سوف  و  �سابة.  و  �سابًا   20 ل  للتو  بداأ  ال�ساك�سونية 
الفنية  الرباعة  اأ�سرار  على  الطالع  يف  ي�سرعون 
ثالث  فرتة  خالل  لنغيه  دار  لدى  ال�ساعات  ل�سناعة 
�سنوات، بالإ�سافة اإىل ذلك، ان�سم متدربان للتدرب 

على مهنة �سناعة الأدوات.
�سركة  داخل  توجد  التي  ال�ساعات  �سناعة  مدر�سة 
عام  يف  افتتاحها  مت  قد  �سونه"  اآند  لنغيه  "اإيه. 
متدرب   100 اأكرث من  ومنذ ذلك احلني،   ،1997
�سانعي  من  �سبعة  و  واحد  نقا�س  و  ال�ساعاتيني  من 

الأدوات قد اأمتو تدريبهم هنا.

تدريبات العام اجلديد

يبداأ لدى »اإيه. لنغيه اآند �شونه«
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ALEXANDRE C ساريول اأناقة موحدة, �ساعات�

بت�شاميم جديدة رجالية ون�شائية،
تفخر عالمة Charriol باأ�سول عائلتها، وتبقى بعد 
بالكامل.  عائلية  �سركة  تاأ�سي�سها  على  �سنة   30 مرور 
 Alexandre C �ساعات  جمموعة  ت�سمية  وتاأتي 
الفني  املدير  حاليًا  وهو  ت�ساريول،  فيليب  لبن  ن�سبة 
وهي   ،Alexandre C جمموعة  وتعترب  لل�سركة. 
ا�ستمرارية،  واأكرثها  الدار  �ساعات  اأبرز  اإحدى 
التي  والأناقة  والتميز  لقيم احلرفية  وا�سحًا  جت�سيدًا 
Charriol. وتكرميًا للذكرى ال�سنوية  متثلها عالمة 
الثالثني على تاأ�سي�س العالمة ي�سهد عام 2014 طرح 
عدد من اإ�سدارات �ساعة Alexandre C اجلديدة 

والن�سائية. الرجالية 
حركة  باآلية  املوديالت  من  ومتنوعة  وا�سعة  جمموعة 
اخليار  الكال�سيكية  ال�ساعة  هذه  من  جتعل  الكوراتز 

الأمثل لالأزواج واملحبني لتعرب عن الرابط بينهم.
اجلديدة   Alexandre C �ساعة  موديالت  وتعك�س 
لتعلن عن بداية جيل  للموديل الأ�سلي  اإعادة ت�سميم 
مم   40– اأكرب  قيا�سات  ال�ساعات.  هذه  من  جديد 
الن�سائي– تعزز  للموديل  مم  و34  الرجايل  للموديل 
عمق وحجم ال�ساعة. اأما حجم القر�س الأكرب واإطاره 
الكبرية  العالمة  ويربزان خربة  النظر  فيلفتان  املائل 

يف �سناعة ال�ساعات واهتمامها باأدق التفا�سيل. 
ال�ستانل�س  من  �سوي�سرا  يف  ال�ساعات  هذه  ت�سنع 
امللتفة  الأ�سالك  من  املعدين  ال�سوار  ومييزها  �ستيل، 
والذي تعرف به عالمة Charriol يف اأنحاء العامل. 
ومريحة  لينة  باأنها  الفولذ  من  النوعية  هذه  ومتتاز 

للغاية. وفريدة 

من قمرة قيادة الطائرة اإىل املع�سم
 )Bell & Ross( رو�س"  اآند  "بيل  �ساعات  متتاز 
اأق�سى  يف  العاملني  متطلبات  تلبية  على  بقدرتها 
اإر�ساء �سمعة وا�سعة وطيبة  الظروف، مما مّكنها من 
لنف�سها بني امل�ستخدمني املحرتفني. واليوم، ي�ستخدم 
غطا�سون،  حربيون،  طيارون  ف�سائيون،  مالحون 
�ساعات  ال�سرطة  �سباط  ونخبة  الألغام  اإزالة  خرباء 
�سعيهم  خالل  عملهم.  يف  كاأداة  رو�س"  اآند  "بيل 
وبالعتماد  العملي–  باأدائها  مثالية  �ساعة  لبتكار 
املالحة  وجمال  الع�سكري  املجال  يف  خرباتهم  على 

جمموعة املالحة اجلوية

"بيل اآند رو�س" من ال�شرياميك

كبار،  �ساعات  �سانعو  مهند�سون،  �سّخر   – اجلوية 
م�سممون ومالحون جويون حمرتفون خرباتهم كافة 
 instrument( لتحديد مفهوم اأ�سلي: ال�ساعة الآلة
watch(. ومبا اأن اأجهزة املالحة اجلوية هي املعيار 
العتمادية  القراءة،  ب�سهولة  يتعلق  فيما  الذهبي 
مبادئ  �سدى   BR 03 �ساعة  تردد  العايل،  والأداء 
الت�سميم ل�ساعة قمرة القيادة للطائرات. اإنها �ساعة 
اأنها  كما  املهني،  لال�ستخدام  مثالية  جدًا  عملية 
ت�سميم  التجارية:  العالمة  لفل�سفة  املثايل  التج�سيد 

يقوده الأداء الوظيفي.
تتمتع "بيل اآند رو�س" بطموح ثابت وهو املحافظة على 
ال�ساعات، كما  التقنيات يف �سناعة  اأحدث  ا�ستخدام 
تلك  خ�سو�سًا  التكنولوجيات،  اأحدث  رواد  اأحد  اأنها 
التي ابتكرت لأول مرة لال�ستخدام يف املالحة اجلوية 
وخلتم   ،2014 �سنة  يف  الع�سكري.  لال�ستخدام  اأو 
الحرتافية،  ال�ساعات  �سناعة  يف  الع�سرية  روؤيتها 
عالية  BR 03 مبادة  رو�س" �ساعة  اآند  "بيل  عززت 

ال�سرياميك. للتلف:  ومقاومة  التقنية 

اليف�ستايل

تقدم روجيه دوبوي دار ت�سنيع ال�ساعات ال�سوي�سرية 
والتعقيدات  الأيقوين  الأ�سلوب  ذات  الفاخرة 
 “ راقية  جوهرة  “فالفت  موديل  تقدم  ال�سديدة، 
ال�سرق  يف  مرة  لأول  يتوفر  الذي  الوردي  الذهب  من 
يف  الكائن  العالمة  لبوتيك  ح�سرية  كقطعة  الأو�سط 

اأبراج الإمارات. 
اإنها  الوردي،  الذهب  من  ومتاألقة  مذهلة  قطعة 
حقيقية  روؤية  جت�سد  التي   “ راقية  جوهرة  “فالفت 
الرائعة  ال�ساعة  هذه  وتعد  والأ�سلوب.  للجمال 
املو�سوفة كليا بالأملا�س �ساهدا على اخلربات منقطعة 
النظري التي تتحلى بها روجيه دوبوي. اإنها عبارة عن 
توليفة �ساحرة من الإبداع الفني والفخامة، مع 366 

روجيه دوبوي تقدم

“فالفت جوهرة راقية” من الذهب الوردي 

يكرّب  وكاأنه  يبدو  مرئي  غري  تر�سيع  يف  مرتبة  اأملا�سة 
الأحجار الثمينة التي ي�سل وزنها الإجمايل اإىل 12 

قرياط. 
 5.99( اأملا�سة   135 اإجمايل  العلبة  يزين 
باأحجام  ال�سكل  متطاولة  اأملا�سات  قرياط(، 

 5.25(  50 بقيا�س  اأخرى   111 مع  خمتلطة،   24
القطعة  هذه  ولإكمال  امليناء.  تزين  قرياط( 
على  ما�ستان  احلزام  ملحق  تزين  بحق  ال�ستثنائية 
مل�سة  ويف  قرياط،   0.4 حوايل  بوزن  و�سادة  �سكل 
30 ما�سة )0.75  امل�سبك املطوي بربيق  ي�سع  نهائية 
قرياط(. الأنوثة، البهاء والربيق املمتع لهذه ال�ساعة 

.Diva ي�سعها بال �سك �سمن عامل الفاتنة 

على  احلا�سلة  ال�سركة  لل�سيارات،  العربية  د�سنت 
اأكرب عدد من جوائز اجلودة كاأف�سل موزع لل�سيارات، 
 Q50 حملة ت�سويقية خالل ال�سيف ل�سيارة اإنفينيتي 
اجلديدة ذات املحرك الهجني �سعة 3.5 لرت. ونفذت 
 19 من  يديك”  بني  “الرفاهية  الرتويجية  احلملة 
من  اجلوائز  وتراوحت  اأغ�سط�س،   23 ولغاية  يونيو 

Q50 العربية لل�سيارات اإنفينيتي تعلن عن الفائز ب�سيارة اإنفينيتي

باملحرك الهجني �شعة 3.5 لرت

عام  مدير  بغدادي،  ح�سام  ال�سيد 
يقدم  اإنفينيتي،  لل�سيارات  العربية 
�سيارة  مفتاح  كابول  اأحمد  للفائز 
اإنفينيتي Q50 اجلديدة باملحرك 
ويظهر  لرت.   3.5 �سعة  الهجني 
مدير  وهاب،  مناح  ال�سورة  يف 

اإنفينيتي. املبيعات يف مركز 

على  درهم  مليون  من  اأكرث  الجمالية  قيمتها  مبالغ 
اإنفينيتي  �سيارة  اإىل  م�سمونة  نقدية  جوائز  �سكل 
لرت.   3.5 �سعة  الهجني  املحرك  Q50 اجلديدة ذات 
الرتويجي  بال�سحب  ال�سعيد  الفائز  عن  العالن  ومت 

املا�سي. الأ�سبوع 
من   G25 �سيارة  ا�سرتى  كابول  اأحمد  الفائز  وكان 

باإنفينيتي  للفوز  ال�سحب  بديرة ودخل  اإنفينيتي  مركز 
اأحمد:  وقال  الهجني.  املحرك  ذات  اجلديدة   Q50
التوازن املثايل  اإنفينيتي لأنها حتقق  »ا�سرتيت �سيارة 
العر�س  هذا  يف  الفوز  اإن  والأداء.  الفخامة  بني 
الرتويجي  جعلني اأدرك اأن اأنني ا�سرتيت اأكرث بكثري 
لل�سيارات  العربية  يل  قدمت  فقد  �سيارة،  جمرد  من 
اإنفينيتي جتربة مذهلة، واإين مت�سوق مل�ساركة عائلتي 

واأ�سدقائي يل هذه الفرحة«.
يف  والت�سويق  املبيعات  مدير  ميوت،  �سالح  وقال 
الرئي�سية  ال�سركة  اإنفينيتي،  لل�سيارات  العربية 
»يف  الر�ستماين:  الواحد  عبد  �سركات  جمموعة 
اإنفينيتي، نهدف اإىل تقدمي جتربة  العربية لل�سيارات 
ال�سيارات.  وكالت  من  عمالئنا  يتوقعه  ما  تتجاوز 
لتحقيق  املثلى  الطريقة  الهجينة   Q50 حملة  كانت 
ذلك واإعطاء عمالئنا فر�سة التعرف على واحدة من 

اأكرث ال�سيارات ابتكارًا وحداثًة«.
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مت اختيار اإحدى �ساعات اإبرهارد التي اختريت رمزا 
التاريخية  احلقبة  هذه  يظهر  الذي  الفيلم  يف  للزمن 
100 عام على  من منظور جديد كليا مبنا�سبة مرور 

احلرب العاملية الأوىل. 
على مدى اأكرث من قرن كانت �ساعات اإبرهارد اآند كو 
الأحداث  اأهم  خالل  ت�سحبنا  الب�سري  للتطور  رمزا 
ولهذا  اليومية.  حياتنا  جانب  اإىل  بها  منر  التي 
الدار  �ساعات  من  واحدة  على  الختيار  وقع  ال�سبب 
العاملية  للحرب  التاريخية  احلقبة  لتمثيل  ال�سوي�سرية 
 Fango "تبريي "ليوناردو  فيلم  يف  وظهرت  الأوىل 
)الطني   e Gloria – La Grande Guerra

اإبرهارد اآند كو تتاألق يف فيلم عاملي

عن احلرب العاملية الأوىل

واملجد – احلرب العاملية الأوىل(. بداأ ت�سوير الفيلم 
والق�س�س  الأماكن  عن  فيلم  وهو  مايو  نهاية  يف 
للحرب  الإيطالية  الوجهة  عن  العيان  و�سهادات 
عليها.  عام   100 مرور  مبنا�سبة  الأوىل  العاملية 
الفليم  يف  الرئي�سي  الدور  �ساحب  يح�سل  و�سوف 
�سابط  بدور  يقوم  الذي   – فران�سثيني"  "يوجنيو 
اجلي�س الإيطايل-  على �ساعة اإبرهارد حلقبة زمنية 
هامة من خطيبته "املمثلة فالنتينا كورتي" يف الفيلم 
من  واحد  على  �ساهدا  ال�ساعة  حتمل  مع�سمه  وعلى 

اأهم الأحداث يف القرن الع�سرين.

�ساعات  �سركة  اأقدم  كون�ستانتني،  ڤا�سرون  اأعادت 
افتتاح  260 عامًا،  منذ  متوا�سل  تاريخ  مع  العامل  يف 
ياأ�سر  دبي.  يف  الإمارات  مول  يف  ر�سميًا  متجرها 
روحية  جتديده  بعد  للمتجر  الداخلي  الت�سميم 
الت�سميم  معايري  جم�سدًا  كون�ستانتني  ڤا�سرون 
جميع  يف  تقديرنا  وتلقى  ن�سهدها  التي  والديكور 
م�ساحة  امتداد  على  العامل.  حول  ال�سركة  متاجر 
جمددًا  املفتتح  املتجر  يعر�س  مربعًا،  مرتًا   38 تبلغ 
والرفاه  التقنيات اجلمالية  يف دبي مزيجًا مثاليًا من 

متجر ڤـا�رصون كون�ستانتني

يفتتح اأبوابه ر�شميًا يف مول الإمارات 

يف  امل�ستجدات  اآخر  على  املطلعني  بزبائنه  ويرّحب 
هذا القطاع يف اأجواء من الفخامة. حُتفظ ال�ساعات 
اإىل  الطراز  اأنيقة  للعر�س  علب  املتجر يف  الرائعة يف 
�سبعة متاجر  ا�ستقدمت من  جانب ت�ساميم ح�سرية 
الت�ساميم  وت�سمل  دبي.  متجر  يف  لتعر�س  لل�سركة 
كون�ستانتني  ڤا�سرون  متجر  يعر�سها  التي  احل�سرية 
�سغري،  موديل  تراد�سيونل  التالية:  ال�ساعات  دبي  يف 
تراد�سيونل  باترميوين،  كرونوغراف،  تراد�سيونل 

يدوية التعبئة، باترميوين ذاتية التعبئة.

اليف�ستايل

متجر  واأكرب  اأ�سهر  مول«،  »دبي  يف  »�سوبارد«  بوتيك 
ال�سرق  مبنطقة  العريقة  ال�سوي�سرية  ال�ساعات  لدار 
اأكتوبر   13 يف  موؤخرًا  اأبوابه  افتتاح  اأعاد  الأو�سط 
املعماري  اأبدعه  جديد  ت�سميم  مبفهوم   2014

ال�سهري تريي دي�سبون الفرن�سي 
مفهوم ت�سميم جديد على امتداد 

بوتيكات »�سوبارد« حول العامل
»�سوبارد«  العريقة  ال�سوي�سرية  ال�ساعات  دار  نت  د�سَّ
ال�سهري  البوتيك  بافتتاح  اجلديد  الت�سميم  مفهوَم 
ق  ُطبِّ ومنذئٍذ،  نيويورك.  يف  اأفينيو  مادي�سون  يف 
الفرن�سي  املعماري  اأبدعه  الذي  اجلديد  الت�سميم 
»�سوبارد«،  بوتيكات  كافة  على  دي�سبون  تريي  ال�سهري 
احلالية  البوتيكات  امتداد  على  تباعًا  ق  �سُيطبَّ مثلما 

يف اأهم مدن العامل.

بوتيك »�سوبارد« يف »دبي مول«

يعيد فتح اأبوابه مبفهوم ت�شميم جديد

التنفيذي  الرئي�س  اأ�سارت مرمي حممد �سعيد حارب، 
يف مركز اللياقة البدنية �سبيد فيت الإمارات اإىل منو 
والتجهيزات  املعدات  قطاع  يف  ال�ستثمارات  حجم 
الدولة  يف  ال�سحية  والأندية  واملنتجعات  البدنية 
ال�سناعية  للتقارير  ووفقًا  املا�سية.  ال�سنوات  خالل 
البدنية  اللياقة  معدات  ل�سناعة  التجزئة  �سوق  ي�سل 
 440.1 اإىل  املحلي  ال�سحية  والأندية  واملنتجعات 

مليون دولر بحلول العام 2017.
اأحدث  لتطبق  اأملانيا  من  عادت  التي  مرمي  وقالت 
خالل  من  البدنية  للياقة  احلديثة  العلمية  الدرا�سات 
والأندية  املنتجعات  تعد  بدبي:"  فيت  �سبيد  مركز 
ال�سحية العلمية الفاخرة من القطاعات التي حتظى 
منوالقطاع  اأتوقع  لذلك  املنطقة،  يف  كبري  باهتمام 
لدى  الوعي  زيادة  مع  خا�سة  القادمة  الفرتة  خالل 

مرمي حارب الرئي�س التنفيذي ملركز �سبيد فيت:

"دبي متتلك البنية التحتية لت�شميم 
واإن�شاء املراكز والأندية ال�شحية"

على  للح�سول  العلمية  الو�سائل  لتطبيق  الأفراد 
البدنية".  اللياقة 

فيت  �سبيد  يف  العمل  وفريق  :" حاولت  مرمي  وتابعت 
الأفراد  تعني  التي  العلمية  الو�سائل  اأب�سط  تطبيق 
تقوية  على  العمل،  و�سغوط  اليومية  احلياة   ظل  يف 
للياقة  �سهلة  �سحية  طرق  واتباع  والع�سالت  اجل�سم 
اأملانيا  يف  الدرا�سة  �سنوات  خالل  تعرفت  البدنية". 
جهد  باأقل  الدهون  حلرق  العالج  اأنواع  اأحدث  على 
اللياقة  تقنيات  تطبيق  على  حفزين  ما  وهو  ممكن 
فيت  �سبيد  م�سروع  واإطالق  املبتكرة  الأملانية  البدنية 
�سن�ست  يف  دبي  بجمريا  الإمارات  يف  الأوىل  للمرة 
بطبيعتها  فهي  دبي  مدينة  على  الختيار  ووقع  مول. 
املرافق  واإن�ساء  لت�سميم  التحتية  البنية  متتلك 

والأندية ال�سحية  وفقًا للمعايري العاملية.
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ع�رص �سنوات من ال�رصاكة

Bugatti Mythe اأ�شطورة بوجاتي
 Parmigiani فلوريه  برميجياين  بني  اللقاء 
عام  يف  حدث   Bugatti وبوجاتي   Fleurier
 Molesheim وا�سل  الفرتة،  هذه  يف   .2001
�سركة  مع  قوية  �سراكة  عن  للبحث  �سعيه  املرموق 
اأن  ينبغي  حمددة.  معايري  تلبي  �ساعات  �سناعة 
الفني،  التقني، وكذلك  للتميز  املاركة ميل  يكون لدى 
اأن  يجب  ال�سكل.  وباأناقة  بالت�سميم  عال  �سعور  مع 
امل�ستقلة،  م�ساغلها  التجارية  العالمة  لهذه  يكون 
وتتوافق  الت�سنيع  يف  احلرية  لديها  تكون  اأن  مبعنى 
املنطقي  من  املحدودة.  غري  الإبداعية  الإمكانات  مع 
فلوريه  برميجياين  مع  م�ستقبلها  بوجاتي  تربط  اأن 
املاركة  لأن   ،2004 عام  يف  �سراكتهما  ر�سمًيا  وتعلن 
احلني،  ذلك  وزيادة.منذ  املتطلبات  كل  على  جتيب 
ت�سكيلة  �ساعات  لإبداع  املزدهر جاهدًا  امل�سغل  ي�سعى 
اأكرث من جمرد �ساعة حتمل �سعار  بوجاتي والتي هي 

�سيارة، اإنها جت�سيد لل�سيارة يف �ساعة. اأول مولود من 
 Bugatti اإنه  ال�سنوية،  بالذكرى  اخلا�س  الإ�سدار 
اخلا�س  اجلمايل  التناغم  يوؤ�س�س  الذي   Mythe
ال�سيارة  مقدمة  لبوجاتي  الرمزي  العن�سر  على  به 
كانت  ال�سيارة  مقدمة   .57 النوع  من  ال�سيت  ذائعة 
مده�سة  وكانت  بوجاتي  من  الأوىل  ال�سيارات  تزين 
من  ولي�س  خطوط  من  امل�سنوع  ت�سميمها  خالل  من 
ال�ساعة  مينا  على  اخلطوط  هذه  اأخذ  مت  جتاويف. 
اأ�سلوب  على  التاأكيد  مع  لأ�سفل  حميطها  حتد  وهي 
ال�سيارة  مقدمة  جناح  حقق  الذي  الزخريف  الفن 
تعد  بوجاتي،  بتاريخ  الإ�سادة  عن  بعيدًا  التاريخية. 
Bugatti Mythe تكرمًيا للتعاون امل�ستمر  ال�ساعة 
ال�سيارات  عامل  يف  واحلرفية  ال�سناعية  للتقاليد 
عند  والفن  ال�سناعة  ال�ساعات.  عامل  عن  ف�ساًل 
كل  يف  الآفاق  وي�سكالن  با�ستمرار  مرتبطني  بوجاتي 
املوديل  التجارية.  العالمة  قيمة  يربز  ما  وهو  اإبداع 
التاأثري  بني  التحالف  هذا  ميثل   Bugatti Mythe
الرمادي  املربع.ال�سطح  ال�سكل  لأ�سطح  الألوان  ثنائي 
لغر�س  للمنتج  ال�سناعي  ال�سكل  املنقط ميثل  الداكن 

الن�سيابية  الأ�سطح  "القا�سي"،  ال�سكل  تدعيم 
واملذهبة ترتكك تتخيل الوجه احلريف والرقيق. 

اليف�ستايل

�سيارتها  من  بالكامل  اجلديد  اجليل  ني�سان  اأطلقت   
و�ستتوفر  الأو�سط.  ال�سرق  منطقة  يف  ترايل  اإك�س 
هذه ال�سيارة اجلديدة التي تنتمي اىل قطاع �سيارات 
عرب  ني�سان  عر�س  �سالت  يف  املدجمة   SUV الـ 
ترايل  اإك�س  طراز  اأطلقت  قد  ني�سان  املنطقة.وكانت 
املعا�سر  وت�سميمه  الريا�سية  بع�سالته  يتميز  الذي 
اجلديدة،  التقنيات  من  كبرية  كميات  يخفي  والذي 
وتعتمد  لل�سيارات.  الدويل  فرانكفورت  معر�س  يف 
يف  العريق  ني�سان  تراث  على  اجلديدة  ترايل  اإك�س 
من  وت�ستفيد  الرباعي  الدفع  �سيارات  �سناعة  عامل 
الطويلة وريادتها ملختلف فئات �سيارات  ني�سان  خربة 
�سيارات  قطاع  تعريف  بذلك  لتعيد  اأوفر،  الكرو�س 

الكرو�س اأوفر املدجمة.

ني�سان اإك�س ترايل اجلديدة كليًا

تعيد تعريف قطاع �شيارات الـ SUV املدجمة

اجليل  مميزات  اىل  اجلديدة  ترايل  اإك�س  وت�سيف 
كل  اىل  الو�سول  على  بقدرته  اإ�ستهر  الذي  الأ�سبق 
الأماكن، الكثري من الإعتمادية املعززة بكل املكونات 
ومورانو  وجوك  كا�سكاي  طرازات  مكنت  طاملا  التي 
التفوق،  اأوفر من  الكرو�س  �سيارات  الرائدة يف قطاع 
اأوفر  كرو�س  �سيارة  �سكل  على  جديد  من  لتولد 

الظروف  كل  ملواجهة  اإ�ستثنائية  بقدرات  تتميز 
اإطالق  ومبنا�سبة  معا�سر.  عائلي  بت�سميم  وتنفرد 
املدير  �سرفان،  �سمري  قال  اجلديدة،  ترايل  اإك�س 
اإك�س  "تتمتع  الأو�سط:  ال�سرق  ني�سان  لـ  التنفيذي 
ترايل اجلديدة بكل مقومات النجاح التي كان اجليل 
�سيارات  مميزات  اليها  وت�سيف  بها  يتحلى  ال�سابق 
الكرو�س اأوفر من نواحي الت�سميم والكفاءة واملالمح 
الق�سوى  والراحة  املعا�سرة  والتقنيات  املميزة 
وت�سع بالتايل مقايي�س جديدة ل�سناعة 
اأوفر  الكرو�س  �سيارات 

املدجمة  اأوفر  الكرو�س  قطاع  لواء  حتت  تندرج  التي 
“يف  بقوله:  �سرفان  �سمري  وتابع   .”)C-SUV(
مكان  اجلديدة  ترايل  اإك�س  �ستاأخذ  الأو�سط،  ال�سرق 
طرازي اإك�س ترايل وكا�سكاي الأ�سبقني اللذين و�سلت 
مركبة.   4500 اىل  املا�سي  العام  خالل  مبيعاتهما 
رواجًا  اجلديدة  ترايل  اإك�س  حتقق  اأن  نتوقع  ونحن 
ونقدر  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  امل�ستهلكني  بني 
 10،000 حوايل  اىل  ال�سنوية  مبيعاتها  ت�سل  اأن 
عالمة  مدير  بلخودجا،  كاتيب  اأما  �سنويًا".  �سيارة 
الريا�سية  ال�سيارات  ق�سم   - الأو�سط  ال�سرق  ني�سان 
فقد  اأوفر،  الكرو�س  و�سيارات  الإ�ستعمال  املتعددة 
اإك�س  لإطالق  كثريًا  متحم�سون  “نحن  قائاًل:  اأ�ساف 
ترايل اجلديدة التي تتفوق على �سعد الرتف والراحة 
والتقنية ونحن على ثقة تامة باأن اإك�س ترايل اجلديدة 
التي  النجاح  ق�س�س  �ستكرر  املتكاملة،  بتجهيزاتها 
قطاع  يف  باترول  الأكرب  �سقيقها  يزال  ول  حققها 

الكبرية.” الإ�ستعمال  املتعددة  الريا�سية  ال�سيارات 
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اليف�ستايل

ل�سيارات  املوزع احل�سري  لل�سيارات،  الفطيم  ك�سفت 
مفهوم  عن  املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  تويوتا 
رفيع  والأداء  ال�سباق  ل�سيارات  احلقيقي  تويوتا 
لتطوير  تويوتا  عالمة  اإطالق  فعالية  مع  امل�ستوى، 
للمرة  وذلك  الإمارات  يف    TRD ال�سباق  �سيارات 

باملنطقة.  الأوىل 
تويوتا  �سيارات  حتويل  يف   TRD حزم  ت�ساهم 
توفر  متيزًا،  اأكرث  ت�ساميم  مع  فريدة  �سيارات  اإىل 
لل�سيارة  املح�ّسن  الثبات  مثل  اأف�سل،  اأداء  م�ستويات 
وذلك  املنحنيات،  وعلى  م�ستقيم  بخط  القيادة  اأثناء 

بف�سل قوة خف�س وايروديناميكية متطورة.
جتهيزات  بنوعني:  تاأتي  التي   TRD حزم  تتوفر 
تويوتا  �سيارة  يف  ريا�سية  وجتهيزات  ايروديناميكية 

الفطيم لل�سيارات

تطرح عالمة تويوتا لتطوير �شيارات ال�شباق بالإمارات

ويار�س  كليًا،  اجلديدة  باك  هات�س  ويار�س   ،86
احلزم  ت�سفي  وفيما  واأوريون.  وكورول،  �سيدان، 
مثل  ال�سيارة  على  جمالية  مزايا  اليروديناميكية 
والرفراف  واخللفية  الأمامية  امل�سدات  اأجنحة 
وجريئة  فريدة  اإطاللة  ال�سيارات  اجلانبي، مبا مينح 
على  ت�ستمل  الريا�سية  احلزم  اأن  جند  بامتياز، 
اأداًء  توفر  منخف�سة  اإطارات  مع  اإ�سافية،  خ�سائ�س 
فلرت  مثل  اأخرى  مزايا  جانب  اإىل  للعجالت،  حم�ّسنًا 
وغري  انخفا�سًا،  الأكرث  والنواب�س  الريا�سي  الوقود 
ذلك من التعديالت التي ت�سمن �سرعة ا�ستثنائية يف 
اأثناء قيادة مفعمة باحلما�س واحليوية.    ال�ستجابة 

يف  والت�سويق  املبيعات  عام  مدير  كاربنرت،  اآلن  وقال 
الفطيم لل�سيارات: "يواكب مفهوم "واكو دوكي" وهو 

امل�سطلح الياباين الذي يعرّب عن احلما�سة والإثارة ، 
 TRD اإطالق عالمة تويوتا لتطوير �سيارات ال�سباق 
تكنولوجيا   TRD حزم  وت�ستوحي  الإمارات.  يف 
على  حما�سية  بقيادة  للتمتع  ال�سباق  ب�سيارات  خا�سة 
تويوتا  �سيارات  املعدات  هذه  وتزود  الأمثل.  الوجه 
مدى  على  ال�سباق  �سيارات  لأداء  احلقيقي  باجلوهر 
من  متكنهم  جديدة  اأبعادًا  للعمالء  وتقدم  عقود، 
على   فائقة  اأداء  وم�ستويات  مذهلة  اإطاللة  اإ�سافة 

�سيارات تويوتا، م�سممة ح�سب الطلب".  
الت�سميم  على   TRD حزم  تقت�سر  "ل  واأ�ساف: 
الأخذ  مع  جتهيزها  مت  فقد  وح�سب،  اجلذاب 
املتقدم،  والأداء  اجلمالية  اخل�سائ�س  بالعتبار 
تعزيز  بقطع  املزودة  املركبات  من  جعل  الذي  الأمر 

متّيز  مثل  متامًا  نوعها  من  فريدة   TRD الأداء 
مالكي هذه املركبات".  

ال�سركة،  انطالق  على   60 بالـ  بالذكرى  واحتفاًل 
�سركة  رئي�س  اإناجاكي،  كازويا  ال�سيد  حتّدث 
�سركة  تاريخ  عن  الفعالية  يف  تيكنوكرافت،  تويوتا 
ريا�سة  تطوير  يف  لل�سركة  احلثيثة  وامل�ساعي   TRD
TRD يف  وتاأ�س�ست  العامل.   اأنحاء  ال�سيارات بجميع 
 ،1954 العام  يف  �سيبي  تويوبيت  ا�سم  حتت  البداية 
يف  الرائدة  مكانتها  تر�سيخ  على  ال�سركة  وحافظت 
تطوير م�ستقبل ال�سيارات من خالل اعتماد التقنيات 

على  مهند�سني  وتوظيف  القطاع،  هذا  يف  املتقدمة 
درجة عالية من املهارة والكفاءة. 

حول  يتمحور  عريق  بتاريخ   TRD عالمة  وت�ستهر 
تويوتا  م�ساركة  منذ  وذلك  املتطّور،  الأداء  م�ستويات 
الإطالق  على  الأوىل  ال�سيارات  ريا�سة  فعالية  يف 
�ستة  يقارب  ما  منذ  اأي   1957 العام  يف  لل�سركة 
TRD من تطور ومنو يف  اأحرزته  عقود، وانتهاًء مبا 

عامل ريا�سة ال�سيارات بكافة اأرجاء العامل.
ال�سراكة  اأعقاب  يف   TRD اطالق  فعالية  وجاءت 
التي اأبرمتها الفطيم لل�سيارات مع حلبة مر�سى يا�س 

بطولة  اأول   ،TRD 86 تويوتا  كاأ�س  بطولة  لإطالق 
�سيارات  على  تقت�سر  الإمارات  دولة  يف  اإقامتها  يتم 
مل�ساركة  الفر�سة  وفرت  والتي  واحد،  م�سّنع  من 
تتيح  ال�سيارات.  �سباق  عامل  يف  التكاليف  اقت�سادية 
 86 تويوتا  �سيارة  امتالك  للم�ساركني  البطولة  هذه 
من  مميزة  وجمموعة  الأداء،  لتعزيز  بقطع  مزودة 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سباق،  ب�سيارات  اخلا�سة  املعدات 
 150،000 مقابل  وذلك  مكلفة  غري  �سيانة  حزمة 

درهم فقط.  
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ذكي  هاتف  اأول  عن  اليوم  النقاب  لنا  تك�سف  بنتلي 
الكبري  ال�سم  �ساحبة  فريتو  مع  م�سرتك  ت�سميم  يف 
و�سوف  الفاخرة.  املحمولة  الهواتف  �سناعة  عامل  يف 
بحر  يف  مب�ستخدمه  بنتلي"  فور  "فريتو  هاتف  يبحر 
يتمتع  ما  بف�سل  النظري  منقطعتي  واملتعة  الإثارة  من 
املختارة  ال�سوتي واخلدمات  الأداء  به من مزيج من 
بعناية. وهو اأول منتج م�سرتك ُتثمر عنه ال�سراكة بني 
التي  الفاخرة  للمنتجات  التجاريتني  العالمتني  هاتني 
عنه  النقاب  ُك�سف  والذي  �سنوات،  خلم�س  امتدت 

موؤخرًا.
ال�رساكة

موتورز  بنتلي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  روز،  كيفني  قال 
يف  بنتلي  مقّر  من  له  ت�سريح  يف  والت�سويق  للمبيعات 
العمالء  متكن  وفريتو  بنتلي  بني  ال�سراكة  "اإن  كرو: 
من ال�ستمتاع مبا يقدمه لهم ال�سم التجاري ل�سركة 
به  يتميز  وما  ال�سيارة.  مقاعد  خارج  حتى  بنتلي 
املثمر  للتعاون  نتاج  لهو  ومظهر  �سكل  من  الهاتف 
من  فريتو  و�سركة  بنتلي  �سركة  من  كل  ما متتلك  بني 
اإنه لهاتف مميز  فرق عمل تتميز بالإبداع يف عملها. 
بحق ميتزج فيه الت�سميم واملواد مع خدماته الفريدة 
تكنولوجيا  عن  ف�ساًل  بنتلي  من  املدمج  واملحتوى 
الكلمة  مبعنى  لنا  يج�سد  مما  امل�ستوى،  رفيعة  الأداء 
تقدميه  اإىل  وفريتو  بنتلي  �سركة  من  كل  ت�سعى  ما 

لعمالئها ف�ساًل عن منحهم ما يبحثون عنه."
الرئي�س  بوغليانو  ما�سيميليانو  لل�سيد  تعليق  ويف 
فور  "فريتو  هاتف  "اإن  قال:  فريتو  ل�سركة  التنفيذي 
العالمتني  لقيم  عملي  جت�سيد  لهو  اجلديد  بنتلي" 

يف    وفريتو  بنتلي  من  كل  تتعاون   •
ذكي  هاتف  لأول  بت�سميم  لنا  اخلروج 

من "فريتو فور بنتلي".

من  متوفر  لبنتلي  ح�رصي  محتوى   •
خالل تطبيق خا�س على الهاتف.

متاجر  من  محدد  عدد  يف  متوفر   •
فريتو بدايًة - من اأكتوبر, ب�سعر يبداأ من  

17,100 دولر اأمريكي.

بنتلي وفريتو

يف حلة واحدة مع اإ�شدار خا�س للهواتف الذكية

اليدوية  ال�سناعة  فن  بني  يجمع  فهو  التجاريتني. 
الإجنليزية والفخامة ذات الطابع الع�سري مع الأداء 

املتطورة." والتكنولوجيا  الفائق 
الت�سميم

العجل  جلد  الذكي  بنتلي"  فور  "فريتو  هاتف  يغلف 
ماركت  نيو  فئة  الكال�سيكي  الأ�سمر  اللون  ذو  املبطن 

ومطرز بغرز على �سكل الأملا�س.
الوزن  خفيف  التيتانيوم  املرن  اجللد  هذا  ويك�سو 
�سديد التحمل الذي يظهر ب�سكل بارز على هيئة قطع 
من الأملا�س. وتكتمل تلك اللم�سة الفنية على اجلوانب 
بنمط التزيني املنقو�س على �سكل دوائر على الناحية 
ليظهر  تنفتح  والتي  التيتانيوم  امل�سنوعة من  اخللفية 
بناء  على  عكف  الذي  الفنان  احلَريف  توقيع  عليها 
النهاية يف  اإىل  البداية  القطعة من  تلو  الهاتف قطعة 

مقر فريتو يف ت�سر�س كروكهام يف اإجنلرتا.
بها  تتميز  التي  التقليدية  اخلزفية  البطانة  هي  وها 
"�سيغنيت�سر"  جمموعتي  مثل  الرائعة  فريتو  هواتف 
Sign -( تات�س"  و"�سيغنيت�سر   )Signature(
ture Touch( قد اأعيد ت�سكيلها باحرتافية لتظهر 
اأ�سلوب  يعك�س  اأناقة مما  اأكرث  تقليمات  الو�سادة  على 

بنتلي الأنيق والراقي.
هذا ويحتفي كل هاتف من هواتف "فريتو فور بنتلي" 
ريا�سي  ت�سميم  خالل  من  اجلديدة  ال�سراكة  بهذه 
على  املعدنية  بنتلي  اأجنحة  بعالمة  تطعيمه  مع  مميز 
التي  النزلقية  املجانية  العلبة  اأما  الهاتف.  واجهة 
فيظهر  بنتلي"  فور  "فريتو  هواتف  جميع  ت�ساحب 
عليها اأي�سًا �سعار بنتلي املنقو�س على جلد العجل ذي 

اللون الأ�سمر فئة نيو ماركت.

اليف�ستايل

منتجع �ساهداج للتزلج                                                

جنة ال�شائحني القادمني من منطقة اخلليج

ال�سرقي من  ال�سمايل  الق�سم  تقع منطقة �ساهداغ يف 
اأذربيجان يف ظل جبال القوقاز ال�ساهقة  التي حتتوي 
يف  و�سفها،  لميكن  الطبيعة  جمال  من  مناظر  على 
الأو�سط.  وال�سرق  اأوروبا  بني  بوابة  تعد  منطقة 
البكر  اجلليدية  الأنهار  من  جمموعة  �ساهداغ  وت�سم 
اخلالبة  اجلبلية  والبحريات  العميقة،  والوديان 

والأخاديد، لتكون مبثابة كنز بيئي ي�سم اأنواع عديدة 
مبناخ  �ساهداغ  تتمتع  و  واحليوانات.  النباتات  من 
و  الريا�سية  الأن�سطة  جميع  ممار�سة  على  ي�ساعد 
بني  احلرارة  ترتاوح  و  العام،  مدار  على  الرتفيهية 
اأقل  اىل  لت�سل  ال�ستاء  ف�سل  يف  م�ستوياتها  اأدنى 
اأم�سيات  اإىل  ال�سفر  حتت  مئوية  درجة  ع�سرون  من 

مئوية  ع�سرون  تبلغ  حرارة  بدرجة  اللطيفة  ال�سيف 
الوطنية  احلدائق  اأكرب  من  من  واحدًا  يعد  مكان  يف 
التزلج  منتجعات  اأكرب  اأحد  داخله  ي�سم  العامل،  يف 
على اجلليد يف املنطقة. اإن املناظر الطبيعية الأخاذة 
يف �ساهداغ ت�سم جماًل لميكن و�سفه و متثل مالذا 

اأ�سطوريًا لتجربة لتن�سى لكل من يزورها. 
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لرئي�س  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني  كومل  ت�سلم 
الرئا�سة  جائزة  احلرة  دبي  �سوق  اإدارة  جمل�س 
»الأعمال  فئة  املتميزةعن  للخدمة  الإيرلندية 
اخلارج  يف  اليرلندية  للجالية  والتعليم«واملخ�س�سة 
املقر  يف  هيغينز  مايكل  اليرلندي  الرئي�س  من 

الر�سمي للرئا�سة اليرلندية يف دبلن. 
 وو�سعت هذه اجلائزة ماكلوكلني �سمن كوكبة خمتارة 
اأول  ال�سرف،واأ�سبح  هذا  تنال  التي  ال�سخ�سيات  من 
حتظى  الإمارات  دولة  يف  مقيمة  ايرلندية  �سخ�سية 
لإ�سهاماته  تقديرًا  اليرلندية  احلكومة  بتكرمي  
يف  اليرلندية  واجلالية  الأعمال  دعم  يف  البارزة 

اخلارج.
الرئا�سة  جائزة  اليرلندية  احلكومة  واأطلقت 
تكرمي  بهدف   2012 يف  املتميزة  للخدمة  الإيرلندية 
يقدمون  والذين  اخلارج،  يف  املقيمني  الأ�سخا�س 
مثل  رئي�سية  قطاعات  يف  ومتميزة  دائمة  خدمات 
والثقافة،  والفنون،  واملجتمع،  والتعليم،  الأعمال، 
والريا�سة، والأعمال اخلريية، وال�سالم، وبلغ جمموع 

الفائزين بهذه اجلوائز ع�سر �سخ�سيات.

كومل ماكلوكلني يت�سلم

جائزة الرئا�شة الإيرلندية للخدمة املتميزة من رئي�س ايرلندا

الرئي�س اليرلندي مايكل هيغينز يقدم جائزة الرئا�سة الإيرلندية للخدمة املتميزة اإىل كومل ماكلوكلني 
النائب التنفيذي لرئي�س جمل�س اإدارة �سوق دبي احلرة يف مقر الرئا�سة اليرلندية يف دبلن.

اليف�ستايل

قطاع  يف  العاملي  تاألقها  احلرة  دبي  �سوق  وا�سلت 
اجلوائز  لكربى  املطارات من خالل ح�سدها  جتزئة 
ال�سوق  فوز  اأحدثها  كان  ال�سناعة،  هذه  يف  العاملية 
للعام-يف  املطارات  لتجزئة  �سوق  »اأف�سل  بجائزة 
جوائز  توزيع  ع�ساء  حفل  خالل  وذلك  واحد«،  مكان 
فرونتري العريقة الذي اأقيم يف فندق مارتينيه مبدينة 

29 اأكتوبراملا�سي. كان الفرن�سية يف 
تعد جوائز فرونتري التي احتفلت هذا العام بالذكرى 
الأ�سواق  �سناعة  اأو�سكار  مبثابة  لنطالقتها   30

لتجزئة  �سوق  »اأف�سل  جائزة  وتت�سدر  احلرة، 
املطارات للعام« قائمة اأبرز هذه اجلوائز. 

للمرة ال�سابعة منذ تاأ�سي�س جوائز فرونتري »�سوق دبي احلرة«

تفوز بجائزة اأف�شـل �شوق لتجزئة املطارات للعام

رئي�س  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  وقال 
�سوق  اإدارة  رئي�س جمل�س  بدبي  املدين  الطريان  هيئة 
يف  ال�سوق  جناح  على  تعليقه  معر�س  يف  احلرة،  دبي 
لإدارة  بالتهنئة  اأتقدم  اأن  اأود   « التكرمي:  هذا  نيل 
بجائزة  بجدارة  لفوزهم  احلرة،  دبي  �سوق  وموظفي 
متهد  والتي   ،« للعام  املطارات  لتجزئة  �سوق  »اأف�سل 
اأكرب  لأجواء مثالية العام املقبل عندما تتو�سع ال�سوق 
دبي  مبطار   )D )كونكور�س  دي  املبنى  افتتاح  مع 
النائب  ماكلوكلني،  كومل  قال  جانبه  من  الدويل.«  
احلرة  دبي  �سوق  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  التنفيذي 
املرة  »اإنها  فرونتري:  جوائز  على  تعليقه  معر�س  يف 

عامًا-   30 قبل  اجلائزة  تاأ�سي�س  -منذ  ال�سابعة 
�سوق  اأف�سل  بجائزة  احلرة  دبي  �سوق  بها  تفوز  التي 
الكبرية  املناف�سة  بالرغم من  للعام  املطارات  لتجزئة 
وجلنة  املنظمني  واأ�سكر  الفئة،  بهذه  اأحاطت  التي 
ال�سيخ  �سمو  اإىل  �سوتي  واأ�سم  دعمهم،  على  احلكام 
اجلائزة  هذه  اإهداء  يف  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  اأحمد 
اإىل جميع اأع�ساء فريق عمل �سوق دبي احلرة.«  وقال 
ت�سلمه  دبي احلرة، خالل  �سوق  رئي�س  جورج هوران، 
مميز،  فوز  »اإنه  ال�سوق:  عن  نيابة  كان  يف  اجلائزة 
وي�سعدنا اأن نت�سلم هذه اجلائزة التي ُتقدم اإىل �سوق 

دبي احلرة للمرة ال�سابعة على نحو غري م�سبوق.«
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فائقة  �سراء  جتربة  بتقدمي  التزامها  مع  متا�سيا 
وجودها  لتعزيز  روؤيتها  مع  وان�سجاما  لعمالئها 
�سركة  اأطلقت  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف 
�سالت  اأكرب  من  واحدٌة  موؤخرا  لل�سيارات  احلبتور 
 - )م�سفح  العامل  يف  ميت�سوبي�سي  �سيارات  عر�س 
قيمته  تقدر  الذي  اجلديد،  املجمع  واأُفتتح  اأبوظبي(. 
وي�سم  اإماراتي،  درهم  مليون  بـ100  ال�ستثمارية 
وميتد  التكنولوجيا  و�سائل  واأحدث  م�ستويات  ثالثة 
على م�ساحة اإجمالية ت�سل اإىل 200 األف مرت مربع، 
ال�سيد  ح�سور  يف  نوفمرب  من  اخلام�س  يف  موؤخرا 
لل�سيارات  احلبتور  �سركة  رئي�س  احلبتور  �سلطان 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  احلبتور  اأحمد  وال�سيد 
الرئي�س  نائب  هاروناري  هريو�سي  وال�سيد  احلبتور 
املديرين  موتورز وكبار  ميت�سوبي�سي  ل�سركة  التنفيذي 

يف احلبتور لل�سيارات. 
هدية  احلبتور  �سلطان  ال�سيد  قدم  املنا�سبة،  وبهذه 
تذكارية لل�سيد هريو�سي هاروناري تعبريا عن العالقة 
اجلانبني،  بني  طويلة  فرتة  منذ  والقائمة  املحرتمة 
وذلك خالل م�ساركتهما يف اإزاحة ال�ستار عن اللوحة 

التذكارية اإعالنًا بافتتاح املن�ساأة اجلديدة.  

احلبتور لل�سيارات

تفتتح واحدة من اأكرب �شالت العر�س للميت�شوبي�شي يف العامل

احلبتور  ل�سركة  العام  املدير  هامر  كارل  وقال 
طموحا  الأكرث  التو�سع  خطة  اأطلقنا  “لقد  لل�سيارات 
دولة  يف  ميت�سوبي�سي  مكانة  تعزيز  بهدف  ون�ساطا 
منوا  امل�سفح  �ساهد  لقد  املتحدة.  العربية  الإمارات 
لأبوظبي.  اأي�سا  وجتاري  �سناعي  كمركز  متزايدا 
اإمكانات  وتو�سعا  منوا  ت�سهد  التي  املدينة  هذه  وتوفر 
التجارية  املركبات  املتزايد على  الطلب  هائلة يف ظل 
روؤيتنا  خالل  ومن  اجلودة.  ذات  الركاب  و�سيارات 
فقد  ميت�سوبي�سي،  ل�سركة  النمو  لفر�س  امل�ستقبلية 
قررنا ال�ستثمار يف النمو على املدى الطويل”.                                                                                        
�سخما  مبلغا  اأي�سا  ا�ستثمرنا  “لقد  قائال  واأ�ساف 
من�ساأة  لإقامة  اإماراتي  درهم  مليون   40 اإىل  ي�سل 
جديدة متاما يف العني ل�سيارات ميت�سوبي�سي )ملبيعات 
اإ�سالح  وور�س  الغيار  وقطع  واخلدمة  ال�سيارات 
هياكل ال�سيارات(. ومتتد هذه املن�ساأة اجلديدة على 
77.350 مرتا مربعا، ومن  م�ساحة هائلة ت�سل اإىل 

 .2014 املتوقع اإفتتاحها يف دي�سمرب املقبل 
واأ�ساف ال�سيد �سلطان احلبتور رئي�س �سركة احلبتور 
املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف  “هنا  لل�سيارات: 
عالقة  لل�سيارات  احلبتور  و  ميت�سوبي�سي  توا�سل 

جتمعنا  عقود.  منذ  املمتدة  امل�سرتكة  والثقة  النجاح 
الإمارات  دولة  مواطني  مع  للغاية  خا�سة  عالقة  معا 
العالية  واجلودة  املهنية  وبف�سل  املتحدة.  العربية 
�سركة  فاإن  العمالء،  خدمة  معايري  اأعلى  وتطبيق 
ملقايي�س  عالية  معايري  و�سعت  لل�سيارات  احلبتور 
التي  القفزات  املجال. ويف ظل  املتميز يف هذا  الأداء 
حتققها ال�سركة من جناح اإىل جناح، فاإن املزيد من 
العر�س  �سالت  اإىل  املزيد  لإ�سافة  جارية  التو�سعات 

احلالية ومن�ساآت قطع الغيار واخلدمة”. 
ميت�سوبي�سي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  قال  جهته  من 
فخورون  “اإننا  هاروناري  هريو�سي  ال�سيد  موتورز 
بتعاوننا مع �سركة احلبتور لل�سيارات. نحن يف �سركة 
املنتج  اأن  ندرك    )MMC( موتورز   ميت�سوبي�سي 
ودعم  قوي  بت�سويق  مدعوما  يكون  اأن  يجب  الرائع 
باأن  للغاية  �سعداء  نحن  البيع.  بعد  وما  للمبيعات 
�سبكتها  تو�سيع  توا�سل  لل�سيارات  احلبتور  �سركة 
بعد  وما  للمبيعات  ا�ستثنائية  من�ساآت  لعمالئها  لتقدم 
البيع، وبالتايل م�ساعدة ميت�سوبي�سي يف احلفاظ على 
املتحدة  العربية  الإمارات  �سوق  يف  الرائدة  مكانتها 

واملنطقة”.
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بطولة “كاأ�س ل مارتينا للبولو” 
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