




حمدان بن محمد يتاألق يف �سباقات القدرة

لهذه  العاملي  امل�شهد  على  ي�شيطرون  القدرة  �شباقات  جمال  يف  الإمارات  فر�شان  ظل 

الريا�شة التي يعتربها الحتاد الدويل للفرو�شية اأحد اأكرث الأن�شطة منوًا، فخالل اأقل من 

اأ�شبوعني ا�شتطاعوا اأن ي�شعوا ب�شماتهم خالل �شباقات اأوروبية مهمة.

البداية كانت بح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، حينما ا�شتطاع �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد اآل مكتوم، 

ويل عهد دبي، اأن يوؤكد ح�شوره القوي يف ال�شباقات الأوروبية ليتّوج بلقب �شباق �شلوفاكيا 

للقدرة.

دملوك  بن  را�شد  ال�شيخ  الفار�س  اإيطاليا، حيث جنح  التاألق يف  الإمارات  فر�شان  ووا�شل 

كلم،   160 مل�شافة  باإيطاليا  للقدرة  رو�شور  �شان  كاأ�س  ب�شباق  الفوز  اآل مكتوم يف حتقيق 

فيما نال الفار�س �شامل العوي�شي لقب �شباق النا�شئني، واأحرز الفار�س غامن العوي�شي لقب 

ال�شباق املفتوح. و�شمن فعاليات اليوم الثاين جنح الفار�س ال�شيخ حمد بن دملوك اآل مكتوم 

يف خطف لقب �شباق �شان رو�شور مل�شافة 80 كلم، متفوقًا على عدد من الفر�شان من اأوروبا 

واآ�شيا.

احل�شور الإماراتي يف م�شرح الفرو�شية العاملي مل يقت�شر على �شباقات القدرة، فقد كان 

ا�شم الإمارات موجودًا بقوة خالل اأهم الأحداث، حيث ا�شتطاع اجلواد »بو�شتبوند« لل�شيخ 

اأ�شكوت  مب�شمار  ال�شهري  جورج«  »كينج  �شباق  بلقب  يتّوج  اأن  مكتوم  اآل  عبيد  بن  حممد 

العريق يف بريطانيا.

وا�شل  الأ�شيلة  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان 

جولته العاملية، التي تهدف اإىل اإعالء �شاأن اخليول العربية، حيث نظم عدد من �شباقاته 

وفعالياته يف كل من اأمريكا واأوروبا.

مهرجان دبي الدويل للخيول العربية يف بريطانيا الذي يقام برعاية �شمو ال�شيخ حمدان 

اأن يحقق جناحًا كبريًا عرب  ا�شتطاع  املالية،  اآل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير  بن را�شد 

ن�شخته الـ 34، حيث �شهد احلفل جتمعًا كبريًا، على الرغم من هول الأمطار الغزيرة يف 

م�شمار نيوبري. 

للخيول  اجلمال  عرو�س  م�شابقات  عرب  تفوقه  دبي  مربط  وا�شل  الأخرى  الأن�شطة  ويف 

نال  اأن  بعد  ببلجيكا،  كو�شت«  »وي�شت  بطولة  مناف�شيه يف  اكت�شح  الأ�شيلة، حيث  العربية 

ذهبيتني وف�شية، وعاد مربط دبي مرة اأخرى لينال لقب اأف�شل مربٍّ يف احلفل اخلتامي 

للبطولة الأوروبية.

يف اإطار �شعي املجلة للمواكبة والإحاطة بكل ما يتعلق بالفرو�شية، ن�شلط الأ�شواء يف هذا 

العدد على املدر�شة الإ�شبانية للفرو�شية يف العا�شمة النم�شاوية فيينا كاأول مطبوعة عربية 

ت�شل اإىل هذا املكان العريق الذي ميار�س تعليم فنون الفرو�شية منذ اأكرث من 450 عامًا. 
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المنطلق يسرنا في  السرطان لن يؤثر على صحتك فحسب، بل على حياتك وحياة عائلتك. ومن هذا 
وأمراض  لألورام  العالجية  الخدمات  نقدم  أن  دبي  األمريكي  بالمستشفى  السرطان  رعاية مرضى  مركز 
شهادة  على  الحائزين  األخصائيين  من  طاقم  عليها  ويشرف  سواء،  حد  على  واألطفال  للبالغين  الدم 

البورد األمريكي )أو ما يعادلها(.

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

الخدمات المقدمة تشمل

عالجات أمراض الدم واألورام  •

أمراض الدم واألورام عند األطفال  •

عالج األورام باألشعة  •

اإلشعاعي باليود  العالج   • 

الجراحة  •

تخفيف األعراض واآلالم  •

المناهج متعددة  العالجات   •

مركـز رعاية مرضى السرطان فـي الـمستشفى األمـريكـي دبــي

السرطـان عــالج 
الفعالية. الدقة.  االهتمام. 

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

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

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

يقبل المستشفى األمريكي دبي معظم خطط التأمين الصحي المتخصصة، يرجى االتصال على الرقم  5500 - 800 (971+)
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بح�سور محمد بن را�سد

حمدان بن محمد يتّوج بلقب بطولة �ســـلوفاكيا للقدرة
�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 

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

�شمو  الفار�س  حققه  الذي  الفوز  اإجناز  اهلل،  رعاه 

دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 

اأقيم  الذي  للقدرة،  �شلوفاكيا  ل�شباق  بطاًل  بتتويجه 

 40 مراحل،   4 على  مق�شمة  كيلومرتًا   120 مل�شافة 

 30 30 كلم »اللون الأبي�س«،  كلم »اللون الربتقايل«، 

كلم »اللون الأ�شفر«، و20 كلم »الأزرق«.

بطاًل  مكتوم  اآل  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  وتّوج 

م�شجاًل  »�شاهر«،  اجلواد  �شهوة  ممتطيًا  لل�شباق، 

زمنًا قدره 5.17.14 �شاعات مبعدل �شرعة بلغ 22.7 

عبداهلل  الفار�س  الثاين  املركز  واحتل  كلم/ال�شاعة. 

دي  »فاروق  اجلواد  �شهوة  ممتطيًا  املري،  غامن 

�شاعات،   5.17.15 قدره  زمنًا  م�شجاًل  لفا�شويل«، 

احلربي،  جابر  اأحمد  �شعيد  الثالث  املركز  يف  وتاله 

ممتطيًا �شهوة اجلواد »ا�شبور دي بوزول�س«، م�شجاًل 

زمنًا قدره 5.17.17 �شاعات.

اأحمد  �شعيد  الفار�س  الرابع  املركز  يف  بعده  وجاء 

ماجوري«،  »�شال�شال  اجلواد  �شهوة  ممتطيًا  الغيث، 

يف  وتلته  �شاعات.   5.17.18 قدره  زمنًا  وم�شجاًل 

م�شجلة  اإيزابيال،  البولندية  الفار�شة  املركز اخلام�س 

زمنًا قدره 6.33.37 �شاعات، مبعدل �شرعة 22.69 

كلم/ال�شاعة.

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتلقى 

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

حاكم دبي، رعاه اهلل، و�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 

اآل مكتوم، التهاين بالفوز من حكام كرة القدم الذين 

عن  معربني  �شلوفاكيا،  يف  تدريبيًا  مع�شكرًا  يق�شون 

اإعجابهم مبا حتقق.

مدير  الفتان،  را�شد  م�شبح  الفريق  ال�شباق  و�شهد 

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مكتب 

دائرة  مدير  �شليمان،  �شعيد  وخليفة  مكتوم،  اآل 

حميد  بن  و�شعيد  بدبي،  وال�شيافة  الت�شريفات 

من  وعدد  للفرو�شية،  دبي  نادي  رئي�س  نائب  الطاير، 

امل�شوؤولني وفر�شان الإمارات.

تتويج الأبطال

بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ت�شلم  ال�شباق،  ختام  عقب 

حممد اآل مكتوم كاأ�س البطولة و�شط ت�شفيق وفرحة 

عبداهلل  الفار�س  ت�شلم  كما  الإجناز.  بهذا  احل�شور 

الفار�س  ت�شلم  فيما  الثاين،  املركز  كاأ�س  املري  غامن 

�شعيد احلربي كاأ�س املركز الثالث.

بداية قوية يف جو حار

�شامورين  مبنطقة  الباكر  ال�شباح  يف  ال�شباق  بداأ 

ميثلون  الفر�شان  من  نخبة  مب�شاركة  �شلوفاكيا،  يف 

فر�شان،   6 الإمارات  مثل  وقد  واآ�شيا.  اأوروبا  قارتي 

محمد بن را�سد يتابع ال�سباق ويظهر يف ال�سورة م�سبح الفتان و�سعيد الطاير.
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الظروف،  كل  وبرغم  حار.  جو  و�شط  ال�شباق  واأقيم 

جمريات  على  �شيطرتهم  الإمارات  فر�شان  ب�شط 

الأوىل  الأربعة  املراكز  احتالل  من  ومتكنوا  ال�شباق، 

يف  وريادتهم  جدارتهم  ليثبتوا  واقتدار،  بجدارة 

ال�شيخ  �شمو  الفار�س  واأثبت  العاملية.  القدرة  �شباقات 

للعامل،  بطاًل  جدارته  مكتوم  اآل  حممد  بن  حمدان 

امل�شرفة  اإجنازاته  �شجل  اإىل  جديدة  بطولة  لي�شيف 

فر�شان  جاهزية  وليوؤكد  العاملية،  القدرة  �شباقات  يف 

الإمارات خلو�س اأكرب البطولت.

حمدان بن محمد يّطلع على النتيجة.

و�سموه يف ال�سدارة يف اإحدى مراحل ال�سباق. حمدان بن محمد يحمل كاأ�س البطولة.
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اليف�ستايل

Davidoff من The Game سل�سلة عطر�

عطر خ�شبي لكّل رجل

فائز محظوظ �سيح�سل على �سيارة تويوتا كامري اجلريئة اجلديدة 2016

الفطيم لل�شيارات تطلق م�شابقة »افتح واربح«

Davidoff، خبري  من   The Game الرجل  عطر 

�ساحرة  ب�سخ�سّية  يتمّتع  والنا�س.  احلياة  �س�ؤون  يف 

ويعي اأّن لكّل حركة ح�سابًا. مينحه ذلك متّيزًا طبيعّيًا 

الرجال  على  احرتامها  تفر�س  الأناقة  من  وهالة 

يديه  بني  لعبة  اجلاذبية  فّن  الن�ساء.  قل�ب  وتاأ�سر 

اأذكى مناف�سيه. ويتفّ�ق ب�سه�لة على 

 ،Davidoff من   The Game جمم�عة  ت�سّم 

ل  الذين  للرجال  م�سّممة   EDT عط�ر  ثالثة 

املجم�عة  تعترب  �سخ�سّيتهم.  وفر�س  التمّيز  يهاب�ن 

على  ال�ق�ف  عرب  بها  الف�ز  ميكن  ل  لعبة  احلياة  اأّن 

وتلهم  النجاح  مفتاح  هي  بالنف�س  والثقة  احلياد. 

�سريبح  اجلريء  وحده  لذلك،  والإعجاب.  الحرتام 

اللعبة و�سي�ست�يل على قلب امللكة.

DDF Shergar Cup

Jubilant Girls Team Wins the DDF Shergar Cup 2015

Brian , Carmel and George Horan

Rick Astley, Sinead El Sibai, Baria Alamuddin, Salah Tahlak Colm McLoughlin with The Hon. Sir David and Lady Jenny Sieff

Breeda and Colm McLoughlin with Lady Audrey Flanagan

Colm and Breeda McLoughlin with daughter Amanda and grand 
children Ethan and Erin Jordan

اأطلقت الفطيم لل�سيارات، امل�زع احل�سري ل�سيارات 

ت�ي�تا بدولة الإمارات العربية املتحدة، م�سابقة »افتح 

واربح« التي تتيح الفر�سة ل�سكان دولة الإمارات الف�ز 

.2016 ب�سيارة ت�ي�تا كامري جديدة 

 30 لغاية  وت�ستمر  اأغ�سط�س   15 ي�م  امل�سابقة  وبداأت 

الف�ز  اإمكانية  الدولة  ل�سكان  وتتيح  �سبتمرب2015، 

ب�سيارة كامري اجلديدة اإذا ما وجدوا املفتاح اخلا�س 

ايكيا  بال�سيارة، والذي يت�فر يف واحد من كتال�جات 

التي مت ت��سيلها للمنازل، اأو يف اإحدى �سالت عر�س 

ت�ي�تا الـ 14 املت�اجدة يف جميع اأنحاء الدولة.  

للفطيم  التنفيذي  الرئي�س  ويليامز،  ج�ن  وقال 

بها  تق�م  التي  الأوىل  املرة  هي  هذه   « لل�سيارت: 

الن�ع  هذا  من  م�سابقة  بتنظيم  لل�سيارات  الفطيم 

وندع�  ال�ا�سع.  النطاق  هذا  وعلى  احلجم  بهذا 

لل�سيارات  الفطيم  عر�س  �سالت  لزيارة  اجلميع 

اجلريئة  كامري  ت�ي�تا  �سيارة  وفتح  حظهم  لتجربة 

يف  ا�ستمرارنا  مع  متا�سيا  وذلك   ،2016 اجلديدة 

60 لتاأ�سي�س ال�سركة«.   الحتفال بـالذكرى ال 
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قدرة

برنامج �سباقات القدرة بدولة المارات العربية املتحدة
مو�سم  2015 - 2016

www.emiratesequestrian.com

حمدان بن محمد على من�سة التتويج يلّوح بكاأ�س البطولة.

محمد بن را�سد يف ا�سرتاحة اأثناء مراحل ال�سباق بح�سور م�سبح الفتان و�سعيد منانة.
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قدرة

را�سد بن دملوك يتّوج باللقب

محمد بن را�سد ي�سهد تاألق الفر�سان يف اإيطاليا

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 

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

حمدان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم 

الكبري  الإجناز  دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  حممد  بن 

�شان  كاأ�س  بطولة  يف  الإمارات  فر�شان  حققه  الذي 

تو�شكانا  باإقليم  بيزا  مدينة  يف  اأقيمت  التي  رو�شور، 

من  وعدد  الإمارات،  فر�شان  مب�شاركة  الإيطايل، 

فر�شان القارة الآ�شيوية والأوروبية.

مكتوم  اآل  دملوك  بن  را�شد  ال�شيخ  الفار�س  وتّوج 

 160 مل�شافة  للقدرة  رو�شور  �شان  كاأ�س  �شباق  بلقب 

كاأ�س  لقب  العوي�س  �شامل  الفار�س  اأحرز  بينما  كم، 

غامن  الفار�س  فاز  فيما  للنا�شئني،  املخ�ش�س  ميدان 

للقدرة  املفتوح  رو�شور  �شان  كاأ�س  بلقب  العوي�شي 

را�شد  الفريق م�شبح  ال�شباق  �شهد  120 كم.  مل�شافة 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مكتب  مدير  الفتان، 

مدير  �شليمان،  �شعيد  وخليفة  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 

حميد  بن  و�شعيد  بدبي،  وال�شيافة  الت�شريفات  دائرة 

من  وعدد  للفرو�شية،  دبي  نادي  رئي�س  نائب  الطاير، 

امل�شوؤولني وفر�شان الإمارات.

البداية  اأق�شام، حيث كانت  اإىل ثالثة  ال�شباق  انق�شم 

�شباق  تاله  للنا�شئني،  املخ�ش�س  ميدان  كاأ�س  ب�شباق 

كم،   120 مل�شافة  للقدرة  املفتوح  رو�شور  �شان  كاأ�س 

مل�شافة  رو�شور  �شان  كاأ�س  ب�شباق  اخلامتة  لتكون 

اأحمد  نا�شر  �شقر  ال�شفري  البطولة  �شهد  كم.   160

لدى  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �شفري  الري�شي، 

مكتب  مدير  الفتان،  را�شد  م�شبح  والفريق  اإيطاليا، 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب 

مدير  �شليمان،  �شعيد  وخليفة  دبي،  حاكم  الوزراء 

حميد  بن  و�شعيد  بدبي،  وال�شيافة  الت�شريفات  دائرة 

من  وعدد  للفرو�شية،  دبي  نادي  رئي�س  نائب  الطاير، 

امل�شوؤولني، واجلماهري املحبة ل�شباقات القدرة.

تاأكيد اجلدارة

جمريات  على  �شيطرتهم  الإمارات  فر�شان  فر�س 

الأوىل  املراكز  احتالل  من  ومتكنوا  ال�شباقات،  كل 

يف  وريادتهم  جدارتهم  ليثبتوا  واقتدار،  بجدارة 

العاملية. القدرة  �شباقات 

للعامل،  اأبطاًل  جدارتهم  الإمارات  فر�شان  واأثبت 

لي�شيفوا بطولة جديدة اإىل �شجل اإجنازاتهم امل�شرفة 

جاهزيتهم  وليوؤكدوا  العاملية،  القدرة  �شباقات  يف 

�شان  كاأ�س  �شباق  ففي  البطولت.  اأكرب  خلو�س 

اإىل  انق�شم  الذي  كم،   160 مل�شافة  للقدرة  رو�شور 

دملوك  بن  را�شد  ال�شيخ  الفار�س  اأحرز  مراحل،  �شت 

اآل مكتوم املركز الأول، ممتطيًا �شهوة اجلواد »تانكا 

زمنًا  م�شجاًل  اأم«،  اآر  »اأم  لإ�شطبالت  ماجوري«  ل 

8.02.21 �شاعات، بينما جاء يف املركز الثاين  قدره 

املهرة  �شهوة  ممتطيًا  الكعبي،  عبيد  حمد  الفار�س 

»تي�شي دي كاندو�شري« لإ�شطبالت »اأم اآر اأم«، م�شجاًل 

املركز  يف  حل  فيما  �شاعات،   8.02.22 قدره  زمنًا 

ممتطيًا  الفار�شي،  �شعيد  من�شور  الفار�س  الثالث 

اآر  »اأم  لإ�شطبالت  �شاهني«  »فريزيا  اجلواد  �شهوة 

اأم«، م�شجاًل زمنًا قدره 8.02.23 �شاعات.

�سامل العوي�سي بطل النا�سئني

�شباق  يف  الأول  املركز  العوي�شي  �شامل  الفار�س  اأحرز 

كم،   120 مل�شافة  للنا�شئني  املخ�ش�س  ميدان  كاأ�س 

ممتطيًا �شهوة املهرة »�شالم دي جاليما« لإ�شطبالت 

�شاعات،   5.25.50 قدره  زمنًا  م�شجاًل   ،»3 »اأف 

اآل  عبيد  علي  الفار�س  الثاين  املركز  يف  جاء  بينما 

م�شكام«،  دي  »تيكيول  املهرة  �شهوة  ممتطيًا  علي، 

يف  حل  فيما  �شاعات،   5.25.52 قدره  زمنًا  م�شجاًل 

�شهوة  ممتطيًا  املري،  اأحمد  حمدان  الثالث  املركز 

م�شجاًل   ،»3 »اأف  لإ�شطبالت  اإي�شما«  »اأجويل  املهرة 

زمنًا قدره 5.26.03 �شاعات.

وجاء يف املركز الرابع الفار�س حمدان حممد غدير، 

ا�شريت«،  اإل  اأو�س  »توت�س  اجلواد  �شهوة  ممتطيًا 

5.40.03 �شاعات، فيما حلت يف  م�شجاًل زمنًا قدره 

كويت، ممتطية �شهوة  ليزا  الفار�شة  املركز اخلام�س 

قدره  زمنًا  م�شجلة  بارثا�س«،  دي  »طارق  اجلواد 

5.52.18 �شاعات.

غامن العوي�سي يحرز لقب »�سان رو�سور«

 120 مل�شافة  للقدرة  رو�شور  �شان  كاأ�س  �شباق  ويف 

الفار�س  اأحرز  مراحل،  اأربع  اإىل  انق�شم  الذي  كم، 

اجلواد  �شهوة  ممتطيًا  الأول،  املركز  العوي�شي  غامن 

زمنًا  م�شجاًل   ،»3 »اأف  لإ�شطبالت  قمر«  فيو  »اآ�شنب 

املركز  يف  جاء  بينما  �شاعات،   04.43.21 قدره 

�شهوة  ممتطيًا  املري،  غامن  عبداهلل  الفار�س  الثاين 

 ،»3 »اأف  لإ�شطبالت  كامب�س«  دي�س  »�شاهر  اجلواد 

حلت  فيما  �شاعات،   04.43.22 قدره  زمنًا  م�شجاًل 

ممتطية  ماكاويل،  اإميي  الفار�شة  الثالث  املركز  يف 

را�سد بن دملوك يلّوح بعلم الإمارات.

محمد بن را�سد حر�س على متابعة جميع مراحل ال�سباق.
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قدرة

�شهوة اجلواد »نابي دي كا�شو« لإ�شطبالت »اأم اآر اأم«، 

04.57.19 �شاعات. م�شجلة زمنًا قدره 

وجاء يف املركز الرابع الفار�س منذر اأحمد البلو�شي، 

م�شجاًل  فون«،  كاتر  »تولباك  اجلواد  �شهوة  ممتطيًا 

املركز  يف  حل  فيما  �شاعات،   05.10.52 قدره  زمنًا 

�شهوة  ممتطيًا  �شلطان،  �شعيد  الفار�س  اخلام�س 

اأم«،  اآر  »اأم  لإ�شطبالت  »�شوان كورت هاو�س«  اجلواد 

م�شجاًل زمنًا قدره 05.14.36 �شاعات.

محمد بن را�سد يف حديث مع حمدان بن محمد بح�سور را�سد بن دملوك.

فر�سان الإمارات اأكدوا جدارتهم خالل هذا ال�سباق.تتويج الفائزين.
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فر�سان الإمارات ي�سيطرون على املراكز الأوىل

حمد بن دملوك يتّوج بلقب »�سان رو�سور« مل�سافة 84 كم
مكتوم،  اآل  دملوك  بن  حمد  ال�شيخ  الفار�س  اأ�شاف 

يف  وتاألقهم  الإمارات  فر�شان  ل�شجل  جديدًا  اإجنازًا 

كاأ�س  بلقب  توج  حيث  الأوروبية،  القدرة  �شباقات 

اأقيم  والذي  كم،   84 مل�شافة  للقدرة  رو�شور«  »�شان 

مب�شاركة  الإيطالية،  تو�شكانا  باإقليم  بيزا،  مدينة  يف 

وحل  والأوروبية،  الآ�شيوية  القارتني  فر�شان  من  عدد 

يف املركز الثاين الفار�س �شيف اأحمد املزروعي، بينما 

اقتن�س املركز الثالث الفار�س �شعيد حممد املهريي، 

وياأتي ذلك �شمن الإجنازات التي حققها فر�شاننا يف 

الإيطايل. ال�شباق 

 55 مب�شاركة  الباكر،  ال�شباح  يف  ال�شباق  انطلق 

انق�شمت مراحل  56، حيث  اأ�شل  وفار�شة من  فار�شًا 

الأوىل  املرحلة  وت�شدر  مراحل،  ثالث  اإىل  ال�شباق 

اآل  دملوك  بن  حمد  ال�شيخ  الفار�س  كم،   28 مل�شافة 

مكتوم، ممتطيًا �شهوة اجلواد »اإينزو« لإ�شطبالت »اأم 

بينما  �شاعة،   1.23.42 قدره  زمنًا  م�شجاًل  اأم«،  اآر 

جاء يف املركز الثاين الفار�س �شيف اأحمد املزروعي، 

»اأم  لإ�شطبالت  »دي�شكرادو«  اجلواد  �شهوة  ممتطيًا 

فيما  �شاعة،   1.23.54 قدره  زمنًا  م�شجاًل  اأم«،  اآر 

املهريي،  حممد  �شعيد  الفار�س  الثالث  املركز  يف  حل 

اآر  »اأم  لإ�شطبالت  »�شقران«  اجلواد  �شهوة  ممتطيًا 

اأم«، م�شجاًل زمنًا قدره 1.24.40 �شاعة.

وجاء يف املركز الرابع الفار�س را�شد اأحمد البلو�شي، 

لإ�شطبالت  الودي«  »يوتيبي  املهرة  �شهوة  ممتطيًا 

�شاعة،   1.25.09 قدره  زمنًا  م�شجاًل  ال�شبا«،  »ند 

البلو�شي،  اأحمد  يو�شف  املركز اخلام�س  بينما حل يف 

»ند  لإ�شطبالت  »اأجيا�شريوا«  اجلواد  �شهوة  ممتطيًا 

1.26.10 �شاعة. ال�شبا«، م�شجاًل زمنًا قدره 

املزروعي  يت�سدر املرحلة الثانية

اأحمد  �شيف  الفار�س  الثانية،  املرحلة  وت�شّدر 

»دي�شكرادو«  اجلواد  �شهوة  ممتطيًا  املزروعي، 

لإ�شطبالت »اأم اآر اأم«، م�شجاًل زمنًا قدره 2.40.01 

ال�شيخ  الفار�س  الثاين  املركز  يف  حل  بينما  �شاعة، 

اجلواد  �شهوة  ممتطيًا  مكتوم،  اآل  دملوك  بن  حمد 

قدره  زمنًا  م�شجاًل  اأم«،  اآر  »اأم  لإ�شطبالت  »اإينزو« 

يو�شف  الثالث  املركز  فيما جاء يف  �شاعة،   2.41.29

»اأجيا�شريوا«  اجلواد  �شهوة  ممتطيًا  البلو�شي،  اأحمد 

لإ�شطبالت »ند ال�شبا«، م�شجاًل زمنًا قدره 2.41.30 

�شاعة.

الفار�س �شعيد حممد املهريي،  الرابع  وحل يف املركز 

اآر  »اأم  لإ�شطبالت  »�شقران«  اجلواد  �شهوة  ممتطيًا 

2.41.34 �شاعة، بينما جاء  اأم«، م�شجاًل زمنًا قدره 

البلو�شي،  اأحمد  را�شد  الفار�س  اخلام�س  املركز  يف 

ممتطيًا �شهوة املهرة »يوتيبي الودي« لإ�شطبالت »ند 

2.42.26 �شاعة. ال�شبا«، م�شجاًل زمنًا قدره 

بن  حمد  ال�شيخ  الفار�س  عاد  الثالثة،  املرحلة  ويف 

�شهوة  ممتطيًا  ال�شدارة  اإىل  مكتوم،  اآل  دملوك 

م�شجاًل  اأم«،  اآر  »اأم  لإ�شطبالت  »اإينزو«  اجلواد 

املركز  يف  جاء  بينما  �شاعات،   3.51.42 قدره  زمنًا 

ممتطيًا  املزروعي،  اأحمد  �شيف  الفار�س  الثاين 

اأم«،  اآر  »اأم  لإ�شطبالت  »دي�شكرادو«  اجلواد  �شهوة 

م�شجاًل زمنًا قدره 3.52.00 �شاعات، فيما حل ثالثًا 

الفار�س �شعيد حممد املهريي، ممتطيًا �شهوة اجلواد 

قدره  زمنًا  م�شجاًل  اأم«،  اآر  »اأم  لإ�شطبالت  »�شقران« 

3.52.01 �شاعات.

اأحمد البلو�شي،  وحل يف املركز الرابع الفار�س را�شد 

لإ�شطبالت  الودي«  »يوتيبي  املهرة  �شهوة  ممتطيًا 

�شاعات،   3.52.34 قدره  زمنًا  م�شجاًل  ال�شبا«،  »ند 

بينما جاء يف املركز اخلام�س يو�شف اأحمد البلو�شي، 

»ند  لإ�شطبالت  »اأجيا�شريوا«  اجلواد  �شهوة  ممتطيًا 

3.52.35 �شاعات. ال�شبا«، م�شجاًل زمنًا قدره 

تتويج الفائزين

ويف ختام ال�شباق، تّوج الفار�س ال�شيخ حمد بن دملوك 

اآل مكتوم بكاأ�س املركز الأول، فيما نال الفار�س �شيف 

الفار�س  الثاين، وح�شل  اأحمد املزروعي كاأ�س املركز 

�شعيد حممد املهريي على كاأ�س املركز الثالث، و�شط 

ت�شفيق اجلماهري املحبة ل�شباقات القدرة.

الع�سب: نتائج مب�رشة

لنادي  العام  املدير  الع�شب،  عي�شى  حممد  تقدم    

الإمارات  فر�شان  اإىل  بالتهنئة  للفرو�شية،  دبي 

مل�شافة  التاأهيلي  رو�شور«  »�شان  كاأ�س  بلقب  املتوجني 

تو�شكانا  باإقليم  بيزا،  اأقيم يف مدينة  والذي  84 كم، 

القارتني  فر�شان  من  عدد  مب�شاركة  الإيطالية، 

�شاحب  وجهود  بدعم  م�شيدًا  والأوروبية،  الآ�شيوية 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 

اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 

عهد  ويل  مكتوم،  اآل  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  و�شمو 

فر�شان  نفو�س  يف  الإيجابي  الأثر  له  كان  الذي  دبي، 

الإجنازات  تلك  حتقيق  يف  اأ�شهم  ما  الإمارات، 

فر�شاننا  بطولت  �شجل  اإىل  ت�شاف  التي  امل�شرفة 

دبي  لنادي  العام  املدير  واأكد  العاملية.   البطولت  يف 

للفرو�شية اأن فر�شان الإمارات �شيطروا على جمريات 

واأ�شاف  الأوىل.  املراكز  احتاللهم  عرب  ال�شباق، 

تعد  اأنها  اإىل  ترجع  ال�شباق  اأهمية  اأن  الع�شب  حممد 

من اأحد ال�شروط الالزمة لدخول غمار �شباق اخليول 

املبتدئة للقدرة، الذي �شيقام يف اإيطاليا. 

هذه  اإن  للفرو�شية  دبي  لنادي  العام  املدير  وقال 

فر�شاننا  م�شاركة  بداية  يف  مب�شرة  تاأتي  الإجنازات 

اإجنازات  �شهد  والذي  للقدرة،  الأوروبي  املو�شم  يف 

حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  بفوز  بداأت  م�شرفة 

�شلوفاكيا  �شباق  بلقب  دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل 

وتوا�شلت  120 كيلومرتًا،  اأقيم مل�شافة  الذي  للقدرة، 

اآل  دملوك  بن  را�شد  ال�شيخ  الفار�س  بفوز  الإجنازات 

مل�شافة  للقدرة  رو�شور«  »�شان  كاأ�س  ب�شباق  مكتوم 

160 كم، اإ�شافة اإىل �شباقي 120 كم املفتوح، وكاأ�س 

للنا�شئني. »ميدان« 

واأ�شاف حممد الع�شب اأن تلك النتائج توؤكد جاهزية 

لهم  متمنيًا  املقبلة،  للم�شاركات  فر�شاننا  وا�شتعداد 

التي  امل�شرفة  والإجنازات  النت�شارات  من  املزيد 

�شباقات  حمافل  جميع  يف  عاليًا  الإمارات  راية  ترفع 

الدولية. القدرة 

وعلى من�سة التتويج.

حمد بن دملوك يلّوح بعالمة الن�رص بعد اجتيازه خط النهاية.
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تفوق خيول الإمارات وقطر وعمان بنيوبري

»غزوان” يخطف اأغلى األقاب “دبي الدويل للخيول العربية«

للخيول  الدويل  دبي  ل�شباق   34 الـ  الن�شخة  حققت 

امل�شتويات،  كل  على  كبريًا  جناحًا  الأ�شيلة  العربية 

ع�شاق  جتمع  حيث  والتنظيمية،  والجتماعية  الفنية 

نيوبري  م�شمار  يف  اخليل  و�شباقات  الفرو�شية 

الأرا�شي  على  هطلت  التي  الأمطار  رغم  العريق، 

الربيطانية بغزارة على غري املتوقع.

اأقيم  الذي  الكبري،  ال�شباق  فعاليات  الآلف  ح�شر 

8 اأ�شواط تناف�س خاللها اأف�شل اخليول من اأجل  من 

الفوز بالألقاب واجلوائز املالية التي ي�شل جمموعها 

 1.4 يعادل  ما  اأو  ا�شرتليني،  جنيه  األف   158 اإىل 

تاألقه الذي يتكرر كل  مليون درهم، وزاد احلدث من 

ال�شيخ حمدان  عام، وذلك يف ظل تواجد ودعم �شمو 

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

ال�شباق. راعي 

بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  املناف�شات  �شهد 

العام  والأمن  ال�شرطة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 

ال�شلك  ورجال  ال�شفراء  من  كبري  وعدد  دبي،  يف 

�شفري  املطيوعي  عبدالرحمن  تقدمهم  الدبلوما�شي 

الدولة يف اململكة املتحدة، وعدد من ع�شاق الفرو�شية 

وعدد  الأ�شيلة،  العربية  اخليول  وحمبي  الإماراتية، 

من اأفراد اجلاليات العربية يف بريطانيا.

“املهند” تدافع عن اللقب

العمانية،  ال�شلطانية  للخيالة  »املهند«  الفر�س  دافعت 

هندر�شون  توما�س  وبقيادة  باليت  �شارل�س  وبا�شراف 

عن لقبها بنجاح يف ال�شوط الرابع، الذي اأقيم مل�شافة 

1200 مرت على لقب �شباق م�شمار جبل علي زعبيل 

اإجمايل  البالغ  الأوىل  للفئة  �شتيك�س  اإنرتنا�شونال 

25 األف ا�شرتليني. جوائزه املالية 

وجاء فوز الفر�س البالغة من العمر 6 �شنوات ب�شهولة 

يطلب  اأن  قبل  اخليول  خلف  ا�شتقرت  حيث  فائقة، 

وتتفوق  مناف�شيها،  لتتجاوز  النطالق  فار�شها  منها 

حممد  لل�شيخ  »ميور«  عن  طول  بفارق  الأمر  نهاية  يف 

بن خليفة اآل ثاين.

ومتكنت البطلة من قطع م�شافة ال�شباق يف زمن قدره 

الفر�س  الثالث  املركز  يف  وجاءت  دقيقة،   1:21:21

قام  ال�شوط  ختام  عقب  النجيفي،  ملحمد  »غزوة« 

�شريف احللواين نائب املدير العام ملكتب �شمو ال�شيخ 

علي  جبل  م�شمار  مدير  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  اأحمد 

ال�شهورزي قائد  اإىل عبدالرزاق  الفوز  بتقدمي جائزة 

العمانية. ال�شلطانية  اخليالة 

تفوق “جينكا”

ومتكنت الفر�س »جينكا دو فورجيه« لل�شيخ حممد بن 

وبقيادة  �شمارت  جوليان  وباإ�شراف  ثاين،  اآل  خليفة 

هاري بنتلي، من الحتفاظ بلقب �شباق ال�شوق احلرة 

البالغ  الأوىل،  للفئة  �شتيك�س  اإنرتنا�شونال  - دبي حتا 

والذي  ا�شرتليني  األف   25 املالية  جوائزه  اإجمايل 

اأقيم يف ال�شوط اخلام�س.

العربية  اخليول  اأعلى  تعد  التي  »جينكا«،  فوز  وجاء 

الأ�شيلة ت�شنيفًا يف العامل بفارق 2،5 طول عن »لورا« 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو 

جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، وبقيادة اأوليفيه 

بيليه، فيما جاءت ثالثة »حرة« ملحمد النجيفي بقيادة 

قطع  من  البطلة  متكنت  حيث  هاميل،  بابت�شت  جان 

امل�شافة يف 2:25:79 دقيقة.

اأول رئي�س  عقب ختام ال�شوط قام �شالح تهلك نائب 

الت�شال املوؤ�ش�شي ل�شوق دبي احلرة، بتقدمي اجلوائز 

للفائزين.

“غزوان” جنم ال�سوط الرئي�سي

اآل ثاين،  تاألق املهر »غزوان« لل�شيخ حممد بن خليفة 

حني  بنتلي  هاري  وبقيادة  �شمارت  جوليان  وباإ�شراف 

 2000 مل�شافة  والرئي�شي،  ال�شاد�س  ال�شوط  لقب  نال 

�شتيك�س  اإنرتنا�شونال  دبي  �شادويل  لقب  على  مرت 

األف   50 املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ  الأوىل  للفئة 

ا�شرتليني. جنيه 

عن  طول  ن�شف  بفارق  التفوق  من  البطل  ومتكن 

بقيادة  العمانية  ال�شلطانية  للخيالة  تاوي«  »جيت 

»هند�شة«  الثالث  املركز  يف  جاء  فيما  مي�شو،  ديفيد 

بقيادة  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  ل�شمو 

قطع  من  البطل  ومتكن  بريترا،  زافري  فران�شوا 

امل�شافة يف 2:24:36 دقيقة.

مكتب  مدير  ال�شايغ  مريزا  قام  ال�شوط  ختام  عقب 

�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم، رئي�س اللجنة 

للفائزين. املنظمة بتقدمي اجلوائز 

“اإبهار” يبهر اجلميع

الهاتريك  »اإبهار«  اجلواد  حقق  ال�شابع  ال�شوط  ويف 

وباإ�شراف  ثاين،  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ  خليول 

حقق  حني  وولكر  �شاميون  وبقيادة  �شمارت  جوليان 

مل�شافة  ال�شابع  ال�شوط  يف  اطوال   6 بلغ  عري�شا  فوزا 

روتانا  ومنتجعات  فنادق  �شباق  لقب  2600 مرت على 

برميري، البالغ اإجمايل جوائزه املالية 10 اآلف جنيه 

ا�شرتليني.

ومتكن »اإبهار« من قطع م�شافة ال�شباق املاراثونية يف 

»عزيزي«  الثاين  املركز  يف  وجاء  دقيقة،   3:16:85

بقيادة  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  ل�شمو 

»كامكيز«  الثالث  املركز  يف  جاء  فيما  هاجنان،  بول 

فولر،  بيج  الفار�شة  وبقيادة  �شب،  بارترن  لملو�شت 

بتقدمي  روتانا  فنادق  ممثل  قام  ال�شوط  ختام  وعقب 

للفائزين. اجلوائز 

»كاو كات« بطل اخلتام

حمدان بن را�سد يف حديث مع اأحمد بن را�سد.

ويربت على اجلواد الفائز بح�سور مريزا ال�سايغ.

�سباق دبي الدويل للخيول العربية �سهد تناف�سًا قويًا اأثناء اأ�سواطه املختلفة.
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احل�شار،  نا�شر  ملحمد  كات«  »كاو  اجلواد  وانتزع 

وباإ�شراف بيفريل هيلز، وبقيادة �شاميون وولكر لقب 

على  مرت   1400 مل�شافة  واخلتامي  الثامن  ال�شوط 

للتكافوؤ،  بايرول  اإنديان  اأوف  اأكادميي  نا�شونال  لقب 

البالغ اإجمايل جوائزه املالية 6 اآلف ا�شرتليني.

وجاء فوز »كاوكات« بفارق 5 اأطوال عن رفيق اإ�شطبله 

جاءت  فيما  فولر،  بيج  الفار�شة  بقيادة  »مغازي« 

الفار�س  بقيادة  »فيندتا«  الفر�س  الثالث  املركز  يف 

يف  ال�شباق  م�شافة  قطع  من  البطل  ومتكن  باملر،  اإم 

1:42:31 دقيقة، وعقب ختام ال�شوط قام �شيد نياز 

للفائزين. بتقدمي اجلوائز 

»اأغ�سان« جنم الفتتاح

توجت املهرة »اأغ�شان« ل�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 

وبقيادة  دوفيلد  جيليان  املدربة  وباإ�شراف  مكتوم،  اآل 

الفتتاحي  ال�شوط  بلقب  هاجنان،  بول  الفار�س 

1600 مرت، على لقب �شباق طريان الإمارات  مل�شافة 

برميري للتكافوؤ البالغ اإجمايل جوائزه املالية 12 األف 

يف  الأ�شيلة  العربية  للخيول  واملخ�ش�س  اإ�شرتليني، 

�شن اأربع �شنوات فما فوق ت�شنيف )50 - 90(

واأقيمت املناف�شات الأوىل و�شط هطول الأمطار، وهو 

الأنظار يف  وتركزت  ناعمة،  امل�شمار  اأر�شية  ما جعل 

هوت  ذا  اأون  »كات  الأول  املر�شح  نحو  ال�شوط  هذا 

النطالقة  وجاءت  البداية،  منذ  تقدم  الذي  روف«، 

ويف  الآخر،  للبع�س  ومتو�شطة  اخليول  لبع�س  جيدة 

و�شط  كانت  التي  »اأغ�شان«  بداأت  ال�شباق  منت�شف 

اخليول بالتقدم تدريجيًا حتى الو�شول اإىل اآخر 400 

مرت.

200 مرت طلب الفار�س هاجنان من مهرته  ويف اآخر 

متكنت  وبالفعل  اجلهد،  من  مزيد  بذل  »اأغ�شان« 

واملنحدرة  �شنوات   4 العمر  من  البالغة  »اأغ�شان« 

 4 بفارق  مناف�شيها  اكت�شاح  من  »اجلكبار«  ن�شل  من 

اأطوال عن �شاحب املركز الثاين »كرار« لل�شيخ نا�شر 

احل�شار، وباإ�شراف بيفريل ديرتوم، وبقيادة ريت�شارد 

مولن.

ومتكنت البطلة من قطع م�شافة ال�شباق يف زمن قدره 

اأون  »كات  الثالث  املركز  يف  وجاء  دقيقة،   1:51:22

دبليو  وباإ�شراف  هيل،  ماندولني  ملزرعة  روف«  اأهوت 

ال�شوط  ختام  وعقب  وولكر،  �شاميون  وبقيادة  �شميث 

بت�شليم  لندن  يف  الإمارات  طريان  مكتب  مدير  قام 

نيابة  ونوف  املزروعي  اأ�شماء  الطالبتني  اإىل  اجلائزة 

عن املالك.

اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  خيول  وحققت 

مكتوم وباإ�شراف جيليان دوفيلد وبقيادة بول هاجنان 

الفوز  من  »ر�شا�شي«  اجلواد  متكن  اأن  بعد  الثنائية، 

مرت،   1400 مل�شافة  الثاين  ال�شوط  يف  بال�شدارة 

للفئة  للفرو�شية  الإمارات  احتاد  �شباق  لقب  على 

جنيه  األف   20 املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ  الثانية 

ا�شرتليني.

التفوق بفارق ن�شف طول عن  ومتكن »ر�شا�شي« من 

املركز  يف  جاء  فيما  مانودو،  اإم  بقيادة  »�شيلكيث« 

البطل  اأو�شي، ومتكن  تاج  بقيادة  روج«  »�شيك  الثالث 

ختام  وعقب  دقيقة،   1:38:54 يف  امل�شافة  قطع  من 

العام  ال�شر  اأمني  املهريي  ظاهر  طالب  قام  ال�شوط 

اإىل  الفوز  جائزة  بتقدمي  للفرو�شية  الإمارات  لحتاد 

الطالبة ميثاء العلي نيابة عن املالك.

ال�شلطانية  للخيالة  كلوز«  دو  »فولكني  اجلواد  وخطف 

اأوليفيه  وبقيادة  جوردين  �شارل�س  وباإ�شراف  عمان 

بيليه لقب ال�شوط الثالث مل�شافة 2000 مرت على لقب 

اإجمايل  البالغ  الوطني،  دبي  الإمارات  بنك  �شباق 

وحقق  ا�شرتليني،  جنيه  اآلف   10 املالية  جوائزه 

فولكني املركز الأول بزمن قدره 2:23:31 دقيقة.

ال�سايغ: املهرجان حقق اهدافه

اأعرب مريزا ال�شايغ مدير مكتب �شمو ال�شيخ حمدان 

لل�شباق،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 

عن �شعادته وارتياحه للنجاح الكبري الذي حتقق هذا 

حتققت.  قد  املرجوة  الأهداف  اأن  يوؤكد  مما  العام، 

واأ�شاد ال�شايغ بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 

مكتوم،  اآل  را�شد  بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو  مكتوم،  اآل 

مما كان له اأبلغ الأثر يف النجاح الذي حتقق.

يف  يتمثل  نظره  وجهة  من  النجاح  اأن  واأ�شاف 

عليها  وت�شكر  التنظيمية  الناحية  الأوىل  ناحيتني، 

ختام  منذ  الدوؤوب،  املتوا�شل  لعملها  املنظمة  اللجنة 

الثانية نوعية املالك  العام املا�شي، والناحية  ال�شباق 

وم�شاركة  املناف�شة  قوة  عك�شوا  الذين  والفائزين، 

اأجود واأف�شل اخليول ت�شنيف جروب »1«.

يف  وم�شاركتها  املدار�س  بتجاوب  ال�شايغ  واأ�شاد 

باحلدث،  اهتمامها  عك�س  الذي  اخليل،  ر�شومات 

وهذا ما ي�شاهم يف تعليم الن�سء الفرو�شية ويزيد من 

حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأن  ال�شايغ  واأعلن  بها.  تعلقهم 

بن را�شد اآل مكتوم، قد زاد من قيمة اجلوائز املالية 

والتقدير  بالثناء  ذلك  وقوبل  كبري،  مببلغ  للمدار�س 

�شموه  اإىل  ال�شكر  ووجهوا  املدار�س  تلك  اإدارة  من 

م�شيدين مببادرته ودعمه املقدر.

واأ�شاف قائال، اإن دعم �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 

اآل مكتوم، يوؤكد اهتمامه بالعمل الجتماعي، ويعك�س 

التعليمية  بالناحية  الإمارات  ودولة  اهتمامه  كذلك 

بح�شور  ال�شايغ  واأ�شاد  الدول،  خمتلف  يف  وتطورها 

يعك�س  ما  وهذا  امل�شتويات،  خمتلف  من  ال�شيوف 

يوم  وفعاليات  واأن�شطتها  و�شباقاتها  للخيول  حبهم 

دبي الدويل.

�سالح تهلك: �سوق دبي احلرة

تدعم اخليول العربية

لالت�شال  الرئي�س  اأول  نائب  تهلك  �شالح  اأ�شاد 

حققه  الذي  بالنجاح  احلرة،  دبي  ل�شوق  املوؤ�ش�شي 

الـ34  ن�شخته  يف  العربية  للخيول  الدويل  دبي  �شباق 

مب�شمار نيوبري العريق. وقال اإنهم يدعمون �شباقات 

اخليول العربية من منطلق رد اجلميل اإىل اآل مكتوم 

الكرام، الداعمني لل�شباقات يف خمتلف امل�شامري.

ال�شباق،  رعاية  يف  م�شتمرين  �شنظل  اأننا  واأ�شاف 

اخليول  وتطور  ازدهار  على  احلر�س  نطاق  يف  وذلك 

تقاليدنا  ومتثل  ثقافيا  اإرثا  متثل  التي  العربية، 

وتراثيًا. وعاداتنا 

جماهرييًا  ح�شورا  �شهد  ال�شباق  اإن  تهلك  وقال 

غفريا، مما �شاهم يف اإجناحه وظهوره مب�شتوى رائع، 

الرتفيهية.  والفعاليات  الأن�شطة  من  العديد  مت�شمنا 

اأفراد  لكل  عائليا  يوما  ميثل  ال�شباق  اأن  واأ�شاف 

الكينج  �شباق  بعد  مبا�شرة  ياأتي  انه  كما  الأ�شرة. 

اأبرز  من  باعتباره  وقوته  اأهمية  يوؤكد  مما  جورج، 

�شباقات اخليول العربية يف اأوروبا.

املهريي: نفخر ب�رشاكة احتاد

الفرو�سية مع �سباق دبي الدويل

لحتاد  العام  ال�شر  اأمني  املهريي  طالب  عرب 

�شباق  مع  الحتاد  ب�شراكة  �شعادته  عن  الفرو�شية، 

يقام  الذي  الأ�شيلة،  العربية  للخيول  الدويل  دبي 

الأول،  اأم�س   34 الـ  ن�شخته  وبلغ  نيوبري،  م�شمار  يف 

الكبري يف  ال�شباق  الذي يحققه  النجاح  وذلك يف ظل 

كل ن�شخة تلو الأخرى.

مع  بالفخر  الفرو�شية  احتاد  »ي�شعر  املهريي:  وقال 

هذه ال�شراكة التي ت�شب باجتاه تعزيز مكانة اخليول 

الدفع  والعمل على  امل�شامري،  الأ�شيلة يف كل  العربية 

الإمارات،  اأهداف فرو�شية  اأحد  الأمام، وهو  اإىل  بها 

من  الكبري  الدعم  ظل  يف  اإليها  ينتمي  من  وكل 

ال�شيوخ«. ال�شمو  اأ�شحاب 

وقال: »ما حتقق ل�شباق دبي الدويل يعود بالطبع اإىل 

اآل مكتوم  ال�شيخ حمدان بن را�شد  دعم ورعاية �شمو 

نائب حاكم دبي وزير املالية، وهو الذي و�شع ب�شمة 

وما  الأ�شيلة،  العربية  اخليول  م�شرية  على  رائعة 

�شجلته من اإجنازات«.

�سالح تهلك ي�سّلم جائزة الفوز اإىل اأحد املالك.

و�سموه مع فر�سان اإ�سطبالته.
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�سباق

حمدان بن را�سد �سهد ال�سباق مب�سمار ا�سكوت

»بو�ستبوند« ملحمد بن عبيد بطل �سباق كينغ جورج
فعاليات  �شمن  الأ�شواء  الإمارات  خيول  خطفت 

�شتيك�س،  اإليزابيث  وامللكة  كينغ جورج  �شباق  وت�شمن 

الذي اأقيم مب�شمار ا�شكوت العريق باإجنلرتا، بح�شور 

اآل مكتوم، نائب حاكم  ال�شيخ حمدان بن را�شد  �شمو 

اآل مكتوم،  املالية، وال�شيخ حممد بن عبيد  دبي وزير 

امل�شوؤولني،  من  وعدد  العزيز،  عبد  بن  را�شد  والأمري 

وجمهور غفري من ع�شاق ال�شباقات الإجنليزية.

واكدت خيول خيول الإمارات قوتها عندما متكنت من 

اأ�شواط مثرية، من بينها لقب الكينغ  الفوز يف خم�شة 

جورج، وناله املهر الرائع »بو�شتبوند«.

حممد  لل�شيخ  »بو�شتبوند«  القوي  املهر  وا�شتطاع 

لقب  بانتزاعه  املفاجاأة  حتقيق  مكتوم،  اآل  عبيد  بن 

�شتيك�س  اإليزابيث  وامللكة  ال�شاد�س  جورج  كينغ  �شباق 

بقيادة الفار�س اأندريه اأتزيني، واإ�شراف املدرب لوكا 

كوماين، م�شجاًل زمنًا قدره 2.31.25 دقيقة، وبفارق 

ديتوري  الفار�س فرانكي  بقيادة  توب«  »اإيغل  اأنف عن 

واإ�شراف املدرب جون غو�شدن، فيما جاء »روم�شدال« 

جلودلفني باملركز الثالث بقيادة الفار�س وليام بيوك.

عبيد  بن  حممد  ال�شيخ  ت�شلم  ال�شباق  ختام  عقب 

احل�شور  ت�شفيق  و�شط  البطولة  كاأ�س  مكتوم  اآل 

بامل�شمار فيما ت�شلم كل من املدرب كوماين والفار�س 

جائزتيهما. اأتزيني 

اأن  بعد  مثرية،  ال�شباق  من  الأخرية  املرحلة  وجاءت 

»بو�شتبوند«  يناف�شه  ال�شدارة  يف  »روم�شدال«  انطلق 

لينطلق »اإيغل توب« من اخللف، وي�شكل خطورة، غري 

مل�شلحته  ال�شراع  ح�شم  من  متكن  »بو�شتبوند«  اأن 

ليتوج بطاًل مبهارة.

“بورتاج” يتاألق

»ذا  �شباق  لقب  جلودلفني  »بورتاج«  املهر  انتزع 

ويذربايز برايفت بانكينغ �شتيك�س« مل�شافة 1600 مرت 

مايكل  املدرب  واإ�شراف  بيوك  وليام  الفار�س  بقيادة 

1.42.26 دقيقة بفارق  هالفورد، م�شجاًل زمنًا قدره 

حمدان  ال�شيخ  ل�شمو  »مت�شيد«  عن  الطول  وربع  طول 

بن را�شد اآل مكتوم بقيادة الفار�س بول هانغان، فيما 

الفار�س  بقيادة  الثالث  املركز  يف  لد«  »اأ�شريدج  جاء 

ريت�شارد هيوز.

“ب�شارة”  توا�سل اإجنازاتها

اآل  دملوك  بن  را�شد  لل�شيخ  »ب�شارة«  املهرة  توجت 

مكتوم بطلة ل�شوط ذا برين�شي�س مارغريت جودمونت 

بات  الفار�س  بقيادة  مرت   1200 مل�شافة  �شتيك�س 

دقيقة   1.15.84 قدره  زمنًا  م�شجلة  كو�شغريف، 

بفارق ثالثة اأطوال عن »غريت بيدج« بقيادة الفار�س 

بات دوب�س، فيما جاء »وات دو اآي وانت ذات« بقيادة 

»ب�شارة«  توا�شل  وبهذا  هيوز.  ريت�شارد  الفار�س 

هذا  الثالث  فوزها  م�شجلة  املتوا�شلة  اإجنازاتها 

املو�شم.

حمدان  ال�شيخ  ل�شمو  �شين�س«  »�شيكث  املهر  ومتكن 

»تيتانيك  لقب  انتزاع  من  مكتوم  اآل  حممد  بن 

مرت،   1400 مل�شافة  �شتيك�س«  وينكفيلد  بيلفا�شت 

مارك  املدرب  واإ�شراف  بويك  وليام  الفار�س  بقيادة 

دقيقة   1.30.62 قدره  زمنًا  م�شجاًل  جون�شتون، 

بفارق طول وربع الطول عن »بالتيتيود« ملالكه الأمري 

�شمولني،  بات  الفار�س  بقيادة  اهلل  عبد  بن  خالد 

اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  ل�شمو  »منافذ«  فيما جاء 

مكتوم يف املركز الثالث بقيادة بول هانا غان. تناف�س 

»�شيكث  نحو  التوقعات  وكانت  خيول.   4 ال�شوط  يف 

اللقب  ونال  التوقعات،  يخيب  مل  وبالفعل  �شين�س«، 

بجدارة واقتدار.

جون�شتون  مارك  املدرب  ت�شلم  ال�شوط،  ختام  وعقب 

جائزة الفوز، كما ت�شلم الفار�س وليام بويك جائزته.

محمد بن عبيد: »الآرك الفرن�سي«

 الوجهة املقبلة للبطل

�شعادته  عن  مكتوم  اآل  عبيد  بن  حممد  ال�شيخ  اأعرب 

الأوىل،  للمرة  جورج  الكينغ  بلقب  بالفوز  وفخره 

ت�شريحات  يف  وقال  اإجناز.  من  حتقق  مبا  م�شيدًا 

�شباق  يف  امل�شاركة  املقبلة  البطل  وجهة  اإن  �شحفية 

املقبل  اكتوبر  يف  �شيقام  الذي  الفرن�شي«  »الآرك 

كان  الفوز  اإن  قائال  واأ�شاف  لون�شامب.  م�شمار  يف 

مبثابة املفاجاأة بالن�شبة حيث اإن توقعاته كانت ترتكز 

ال�شباق  جمريات  اإن  حيث  الثاين،  باملركز  الفوز  يف 

والرت�شيحات كانت من�شبة نحو الغري.

املرحلة  يف  الواجهة  اىل  توب«  »ايغل  ظهور  وبعد 

اإل  الثاين  املركز  توقع  للقب  كمناف�س خطري  الأخرية 

على  واإ�شراره  عزميته  بقوة  فاجاأه  »بو�شتبوند«  اأن 

قد  احلظ  اأن  عبيد  بن  حممد  ال�شيخ  واأكد  الفوز. 

يف  حالفه  مثلما  جورج  الكينغ  بلقب  الفوز  يف  حالفه 

رايز«  بوا�شطة »هاي  الإجنليزي  الديربي  بلقب  الفوز 

يف 1998، واأ�شاف اأن املهر البطل �شيوا�شل م�شواره 

يف ال�شباقات الأوروبية العام املقبل.

تاألق «برييل»

نال »برييل« ملالكه �شعيد الطاير لقب ال�شوط ال�شاد�س 

 1400 مل�شافة  �شتيك�س(  هانديكاب  لوجنين�س  )ذا 

الفار�شة  قادته  حيث  للفار�شات  واملخ�ش�س  مرت 

كري�شفورد،  �شاميون  املدرب  واإ�شراف  براذرتون 

ثالثة  بفارق  دقيقة   1.30.42 قدره  زمنًا  م�شجلة 

الفار�شة  بقيادة  »�شيزويكباي«  عن  الطول  اأرباع 

بقيادة  ثنداي«  ذات  »�شموك  جاء  فيما  دانيال، 

الفار�شة مولني يوك�س يف املركز الثالث.

محمد بن عبيد يحمل كاأ�س البطولة مع الفار�س اتزيني.

حمدان بن را�سد ي�ستمع ملحمد بن عبيد.

»بو�ستبوند« حلظة النق�سا�س على ال�سدارة.
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�سباق

خيول الإمارات تتاألق يف تركيا

»ثائر« يتّوج بلقب.. و»هند�سة« بطاًل ل�سباق للخيول العربية

را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  ل�شمو  »هند�شة«  اجلواد  تّوج 

وباإ�شراف  املالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل 

للفئة  ترويف  اإنرتنا�شونال  �شباق  بلقب  اإف،  املدرب 

�شن  يف  الأ�شيلة  العربية  للخيول  املخ�ش�س  الثانية 

فيلفندي  مب�شمار  اأقيم  والذي  فوق،  فما  �شنوات   3

»هند�شة«  القوي  اجلواد  واأكد  برتكيا.  اإ�شطنبول  يف 

جنوميته املطلقة، حني تفوق على مناف�شيه يف ال�شباق 

املخ�ش�س يف �شن 3 �شنوات فما فوق.

والبالغ  مرت   2100 طوله  البالغ  لل�شباق،  واجتمع 

خيول   10 يورو،  األف   49 املالية  جوائزه  اإجمايل 

�شاحبة انت�شارات يف �شباقات الفئة الأوىل، ومل يكن 

»هند�شة« الذي كان الختيار الثاين لالإ�شطبل الأزرق 

وجود  ظل  يف  للفوز  املر�شحة  اخليول  بني  من  امللكي، 

اإىل جانب ممثل خيول  للفوز،  الأول  املر�شح  »لهباب« 

�شلطنة عمان »جيت تاوي«.

»هند�شة«  ولكن  بالندية،  وحافاًل  قويًا  ال�شباق  وجاء 

والفر�س »زيفا« متكن من  ن�شل »جماين«  املنحدر من 

بال�شباق الدويل، وحل الفر�س  التوقعات والظفر  قلب 

اإي  دي  وباإ�شراف  ليميتد،  ري�شنج  للنجيفي  »حرة« 

الأول  املر�شح  ثالثًا  جاء  فيما  ثانيًا،  دورنبريج،  كي 

وباإ�شراف  – عمان،  ال�شلطانية  للخيالة  تاوي«  »جيت 

اإ�شطبالت املدرب الراحل جان فران�شوا برينارد.

»ثائر« جلودلفني،  نف�شه متكن اجلواد  امل�شمار  وعلى 

ب�شباق  الفوز  من  �شرور،  بن  �شعيد  املدرب  باإ�شراف 

مل�شافة  الثانية  للفئة  الأ�شيلة  املهجنة  اخليول  كاأ�س 

2000 مرت، وحل يف املركز الثاين اجلواد »تومباجا« 

تامي«  »لوكل  املهرة  وا�شتعادت  جلودلفني.  اأي�شًا 

لتعود  توازنها  �شرور،  �شعيد بن  وباإ�شراف  جلودلفني، 

اخليول  �شباق  لقب  نالت  حني  التتويج،  من�شات  اإىل 

الثالثة مل�شافة امليل. املهجنة الأ�شيلة للفئة 

اجلواد »هند�سة« اأكد قوته ومقدرته خالل ال�سباق.
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�سباق

»فرو�ستد« جلودلفني يف املركز الثالث 

»كني اي�س« يقهر »الفرعون الأمريكي« يف »ترافري�س �ستيك�س«

انت�شارات  اإيقاف  من  اي�س«  »كني  املهر  متكن 

�شباق  بلقب  توج  عندما  الأمريكي«،  »الفرعون 

وربع  ميل  م�شافة  على  املمتد  �شتيك�س«  »ترافري�س 

ولية  يف  �شراتوجا  مب�شمار  »جروب1«  رملي  امليل 

الأمريكية. كاليفورنيا 

وجنح املهر »كني اي�س« اململوك لدونيجال لل�شباقات، 

باإ�شراف دايل رومان، وبقيادة خافري كا�شتيالنو، من 

حتقيق الفوز باللقب وتاأكيد مقولة »م�شمار �شراتوجا 

بطل  لنت�شارات  و�شع حدًا  اأن  بعد  الأبطال«،  مقربة 

التاج الثالثي  »الفرعون الأمريكي« الذي حل و�شيفًا 

املهر  الطول. وجاء جنم جودلفني  اأرباع  بفارق ثالثة 

وبقيادة  ماكالجلني،  كريان  باإ�شراف  »فرو�شتد«، 

خوليو روزاريو، يف املركز الثالث. 

الأبطال  مبقربة  لّقب  �شراتوجا  م�شمار  اأن  اإىل  ي�شار 

لف�شل اأبطال التاج الثالثي يف حتقيق الفوز فيه، حيث 

يف  الفوز  الثالثي  بالتاج  فائز  واحد  ح�شان  ا�شتطاع 

 ،1941 اأواي« يف  �شباق »ذا ترافري�س«، وهو »ويرل 

 من بني ثالثة حاولوا الفوز بال�شباق. 

»ري�سنغ هي�سرتي« مينح جودلفني

 الفوز الثامن بلقب »وينرت هيل«

�شباق  بلقب  جلودلفني  هي�شرتي«  »ري�شنغ  املهر  تّوج 

مرت   2000 مل�شافة  �شتيك�س  هيل  وينرت  يونيبت 

املتحدة،  اململكة  يف  ويند�شور  مب�شمار  »جروب3« 

ليحافظ بذلك على �شجله نا�شعًا وخاليًا  من الهزمية 

لهذا العام. 

�شرور،  بن  �شعيد  باإ�شراف  القوي،  املهر  ومتكن 

وبقيادة الفار�س وليام بيويك، من حتقيق فوزه الثالث 

على التوايل، حيث متكن من التدرج يف ال�شرعة عقب 

الأوىل،  املراحل  ال�شدارة يف  متعقبًا خيول  النطالق 

قبل اأن يحثه الفار�س على  بذل مزيد من اجلهد عند 

عالمة ربع امليل الأخري. 

لنجم  �شقيق  اأخ  وهو  هي�شرتي«،  »ري�شنغ  وا�شتطاع 

�شق  من  »فرح«،  الأوىل  الفئة  يف  الفائز  جودلفني 

املراحل  يف  مناف�شيه  على  لي�شغط  بقوة  طريقه 

ال�شرعة وخفة  فائقة على  الأخرية،  وك�شف عن قدرة 

احلركة ليعتلي ال�شدارة داخل الـ200 مرت الأخرية، 

متفوقًا  بفارق  النهاية  خط  اإىل  وثقة  بقوة  ليم�شي 

طول عن »كانوك �شيز« بزمن بلغ 2:7:75 دقيقة. 

بذلك يكون فريق جودلفني قد فاز ب�شباق وينرت هيل 

»اأن�س مريابيال�س«  �شتيك�س ثماين مرات عرب كل من 

اأعوام )1996، 1997،  و1998(،

هي�شرتي«  »اإين�شنت   ،)2002( »نحيف«  ثم 

»برين�س   ،)2009( »كامبانولوج�شت«   ،)2004(

»ري�شنغ  هي�شرتي«  واأخريًا   ،)2011( �شيجفريد« 

 .)2015(

فرو�ستيد جلودافنب حل يف املركز الثالث يف �سباق ترافري�س �ستيك�س
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�سمن فعاليات اجلولة ال�سابعة ملهرجان من�سور بن زايد

الرو�سي كوناكبييف بطل مونديال »اأم الإمارات« يف كازان

�شهوة  على  كوناكبييف  اإمييل  الرو�شي  الفار�س  نال 

�شباق  لقب  دينامو،  ملزرعة  كافكاز«  »دو�شي  الفر�س 

ال�شيخة  ل�شمو  العامل  بطولة  من  ال�شابعة  اجلولة 

للفر�شان  الإمارات«  »اأم  مبارك  بنت  فاطمة 

جمهورية  يف  كازان  مب�شمار  اأقيم  الذي  املتدربني، 

 8 فيه  �شارك  والذي  مرت،   1600 مل�شافة  تتار�شتان 

والبالغ  العامل،  دول  خمتلف  من  وفار�شات  فر�شان 

اإجمايل جوائزه املالية 20 األف يورو، وت�شمن تنظيم 

الـ1010  الوطني  اليوم  مع  بالتزامن  �شباقًا   11

الن�شخة  مظلة  حتت  ال�شباقات  هذه  واأقيمت  لكازان، 

زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  من  ال�شابعة 

و�شهد  الأ�شيلة.  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل 

تتار�شتان  رئي�س جمهورية  منينخانوف  ر�شتم  ال�شباق 

التابعة لرو�شيا الحتادية، ومن املقرر اأن تقام اجلولة 

الثامنة يف تارب�س بفرن�شا 11 اأكتوبر املقبل، واجلولة 

25 اأكتوبر، واجلولة  التا�شعة يف �شاو باولو بالربازيل 

العا�شرة يف اأبوظبي 8 نوفمرب املقبل.

�سباق مثري

اأم  مونديال  من  ال�شابعة  اجلولة  �شباق  يف  �شارك 

وفار�شة من  فر�شان   8 املتدربني،  للفر�شان  الإمارات 

العربية  للخيول  ال�شباق  وخ�ش�س  الدول،  خمتلف 

الأ�شيلة يف �شن اأربع �شنوات فما فوق مل�شافة 1600 

الذي  الغفري  اجلمهور  اأنفا�س  ال�شباق  وحب�س  مرت. 

اإىل  كوناكبييف  اإمييل  بادر  اأن  بعد  ال�شباق،  �شهد 

امل�شتقيم،  عمق  يف  القوية  فر�شه  مقدرات  اختبار 

حديث  كان  باهرًا  فوزًا  لي�شّطر  ال�شتجابة  فوجد 

�شباقًا  كازان  يف  الأوىل  للمرة  ي�شهد  الذي  امل�شمار 

الـرو�شي  الفار�س  ومتكن  املتدربني.  للفر�شان  دوليًا 

م�شافة  قاطعًا  للفوز،  كافكاز«  »دو�شي  قيادة  من 

عن  اأطوال   4 وبفارق  دقيقة،   1:52:91 يف  ال�شباق 

املجرية  الفار�شة  بقيادة  كازان،  لكتايا  »كاترو�شيا« 

�شوزا تامير، وجاء يف املركز الثالث الفار�س املاليزي 

»بامل«  اجلواد  �شهوة  على  اأ�شمادي  اأديل  اأمريول 

جينيالوتني. ملزرعة 

تتويج الفائزين

النعيمي،  �شلطان  عدنان  قام  ال�شوط  ختام  وعقب 

�شوايا،  ولرا  للفرو�شية،  اأبوظبي  نادي  عام  مدير 

بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ملهرجان  التنفيذي  املدير 

الأ�شيلة،  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد 

اخليول  �شباقات  لأكادمييات  الدويل  الحتاد  رئي�س 

والفر�شان  ال�شيدات  �شباقات  جلنة  رئي�س  )ايفهرا(، 

اخليول  ل�شباقات  الدويل  الحتاد  يف  املتدربني 

امل�شمار،  مدير  فا�شيلنكو  و�شريغي  »افهار«،  العربية 

الرو�شية،  اخليالة  قائد  �شوكوف�شكي  وفالدميري 

بتتويج الأبطال الفائزين. و�شهد ال�شباق الذي تخللته 

رائعة،  ماطرة  واأجواء  حملية  فولكلورية  عرو�س 

اخليول،  �شباقات  وع�شاق  حمبي  من  غفري  جمهور 

وخالد  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بن  حمد  ال�شيخ  تقدمهم 

مملكة  �شفارة  يف  املفو�س  الوزير  التميمي  حممد 

البحرين يف مو�شكو.

نتائج ال�سباقات امل�ساندة

اجلواد  فوز  عن  امل�شاندة  ال�شباقات  نتائج  واأ�شفرت 

تتار�شتان،  جمهورية  رئي�س  بكاأ�س  درمي«  »غود 

جوينت  اأوبن  ب�شباق  داميوند«  ويذ  »�شكاي  واجلواد 

غولدن  ب�شباق  دينامو  ا�شتريلنغ  واجلواد  �شتوك، 

هور�س �شو تتار�شتان، واجلواد غولدن كا�شكاد ب�شباق 

وزارة الزراعة، ونال اجلواد »�شوين« كاأ�س ال�شداقة، 

للفرو�شية  تتار�شتان  احتاد  �شباق  دبي«  »من  واجلواد 

ان  �شباق   « زهر  رود  و«فا�شيلي  �شتيك�س،  واملربني 

اونر اوف رينغاوت، فيما نال اجلواد »بالدين« �شباق 

لقب  على  ال�شباقات  ختام  وكان  هول،  كازان  مدينة 

رود  »غرين  اجلواد  ن�شيب  من  كازان  م�شمار  كاأ�س 

تريف«.

الأ�سرتايل توم�سون جنم

 كنتاكي للفر�سان املتدربني

»اإي  اجلواد  �شهوة  على  توم�شون  الأ�شرتايل  تّوج 

الأوىل  للجولة  بطاًل  فا�شكويز  ل�شام  �شيلو«  مي  اإ�س 

»اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  مونديال  من 

اأقيم  والذي  »اإفهار«،  املتدربني  للفر�شان  الإمارات« 

 - ليزجنتون  يف  بارك  هور�س  كنتاكي  م�شمار  يف 

وفازت  كنتاكي.  ديربي  �شباقات  معقل  كنتاكي  ولية 

الثانية  باجلولة  فاندي  زوي  البلجيكية  الفار�شة 

البولندي،  �شلوزفويك  مب�شمار  مرت   2000 مل�شافة 

اإيوا  ملالكه  »بريفيكتور«  البولندي  اجلواد  عرب 

جانيكوي�شكي،  ما�شيج  املدرب  وبقيادة  ويرويت�س، 

رومان  توري�س  جومار  البورتريكي  الفار�س  واأ�شبح 

اأم  ملونديال  العامل  بطولة  لنهائي  يتاأهل  فار�س  ثالث 

على  اللقب  نال  حني  املتدربني  للفر�شان  الإمارات 

�شهوة اجلواد »اإيري�س« يف اجلولة الثالثة التي اأقيمت 

مب�شمار �شكرامنتو يف اأمريكا.

اجلولة  لقب  فيلي  اأندريا  الإيطايل  الفار�س  ونال 

»علي  بقيادته  وذلك  مرت،   2100 مل�شافة  الرابعة 

فان  كارين  واملدربة  املالكة  باإ�شراف  �شول«  ديل  بابا 

الفار�س  ونال  ببلجيكا،  اأو�شتند  مب�شمار  بو�س  دين 

»كرار«  اجلواد  �شهوة  على  كويلي  اإيان  الإيرلندي 

ديرتوم،  بيفريل  وباإ�شراف  احل�شار،  نا�شر  لل�شيخ 

اأقيمت مب�شمار �شانداون  التي  لقب اجلولة اخلام�شة 

متكن  رائع  وباأ�شلوب  املتحدة،  باململكة  العريق 

اجلواد  قيادة  من  دو�شاين  براندون  الكندي  الفار�س 

وباإ�شراف  اخلالدية،  لإ�شطبالت  اخلالدية«  »كا�شر 

بطولة  من  ال�شاد�شة  باجلولة  للفوز  ل�شكو�شكي،  اأي 

فاطمة  ال�شيخة  �شمو  الإمارات  اأم  لـمونديال  العامل 

املتدربني  للفر�شان  »اإفهار«  لل�شيدات  مبارك  بنت 

مل�شافة 1600 مرت.

تتويج الفائزين.

الفار�س الرو�سي كوناكبييف بعد اجتيازه خط النهاية.
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مهرجان من�سور بن زايد يف بولندا

اجلواد »اإمرييتو« بطل التاج الثالثي على كاأ�س زايد

�سباق

ومانويال  لبول  »اإمرييتو«  الرمادي  اجلواد  حقق 

الرابع  البطل  اأ�شبح  حيث  تاريخيًا،  اإجنازًا  دافرييو، 

زايد  كاأ�س  على  الأوروبي  الثالثي  للتاج  التوايل  على 

الكندي  الفار�س  نال  فيما  الأ�شيلة،  العربية  للخيول 

براندون دو�شاين على �شهوة اجلواد »كا�شر اخلالدية« 

من  ال�شاد�شة  اجلولة  لقب  اخلالدية،  لإ�شطبالت 

والتي  املتدربني،  للفر�شان  الإمارات«  »اأم  مونديال 

البولندية  بالعا�شمة  �شلو�شفيك  مب�شمار  اأقيمت 

ال�شيخ  �شمو  ملهرجان  ال�شابعة  الن�شخة  �شمن  وار�شو، 

العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور 

الأ�شيلة.

ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات  املهرجان  تنظيم  وياأتي 

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

فاطمة  ال�شيخة  و�شمو  الرئا�شة،  �شوؤون  وزير  الوزراء 

الرئي�شة  العام  الن�شائي  الحتاد  رئي�شة  مبارك،  بنت 

املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 

كاأ�س زايد،  يت�شمن  الذي  والطفولة،  الأعلى لالأمومة 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  العامل  وبطولة 

املتدربني،  للفر�شان  الإمارات«  »اأم  لل�شيدات، وبطولة 

التقديرية  داريل  وجوائز  �شتد،  الوثبة  مزرعة  وكاأ�س 

العاملي  واملوؤمتر   ،2015 هوليود  الإمارات«  لـ»اأم 

خليول ال�شباق »وار�شو 2015«، وكاأ�س مهرجان �شمو 

ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان للقدرة، وكاأ�س �شمو 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لفرق ال�شيدات للقدرة.

تتويج الفائزين

بيريخ  يانو�س  الفائزين  بتتويج  وقام  ال�شباق  و�شهد 

القت�شاد  ووزير  الوزراء  رئي�س  نائب  �شن�شكي،  خو 

ال�شابري، �شفري  يو�شف عي�شى ح�شن  البولندي، ود. 

مدير  النعيمي،  �شلطان  وعدنان  بولندا،  لدى  الدولة 

املدير  �شوايا،  ولرا  للفرو�شية،  اأبوظبي  نادي  عام 

زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ملهرجان  التنفيذي 

رئي�س  الأ�شيلة  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل 

الحتاد الدويل لأكادمييات �شباقات اخليل، وعبداهلل 

املرزوقي، وت�شلم جائزة بطولة التاج الثالثي الأوروبي 

على كاأ�س زايد املالك بول ومانويال دافرييو. 

»اإمرييتو« يوا�سل التاألق

ومتكن »اإمرييتو« بقيادة الفار�س الإيطايل اإم مانودو، 

 6 بفارق  التفوق  من  ريخرت،  جي  املدرب  وباإ�شراف 

املغفور  كاأ�س  من  ع�شرة  احلادية  اجلولة  يف  اأطوال 

للفئة  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  اهلل  باإذن  له 

للتاج  واخلتامية  الثالثة  اجلولة  يعد  )الذي  الثالثة 

 2600 مل�شافة  زايد(  كاأ�س  على  الأوروبي  الثالثي 

مرت، البالغ اإجمايل جوائزه املالية 35 األف يورو.

بقيادة  كارير«  دو  »اأو�شام  الثاين  املركز  يف  وجاء 

بطل  الثالث  املركز  يف  جاء  فيما  بوبوف،  يف  الفار�س 

ديربي بولندا املهر »عالء الدين« بقيادة الفار�س اإ�س 

ال�شباق يف  م�شافة  قطع  »اإمرييتو« من  مازور، ومتكن 

زمن قدره 3 دقائق.

»كا�رش اخلالدية« يوؤكد جدارته

براندون  الكندي  الفار�س  متكن  رائع  وباأ�شلوب 

اخلالدية«  »كا�شر  اجلواد  قيادة  من  دو�شاين 

تتويج الفائزين.

اجلواد »اإمرييتو« اأحرز اللقب الرابع على التوايل.
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�سباق

ل�شكو�شكي،  اأي  وباإ�شراف  اخلالدية،  لإ�شطبالت 

لـمونديال  العامل  بطولة  من  ال�شاد�شة  باجلولة  للفوز 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  الإمارات«  »اأم 

 1600 مل�شافة  املتدربني  للفر�شان  »اإفهار«  لل�شيدات 

مرت، البالغ اإجمايل جوائزها املالية 20 األف يورو.

الفار�شة  بقيادة  »�شريجيو«  الثاين  املركز  يف  وجاء 

املركز  يف  جاء  فيما  كيلوران،  �شويف  الإجنليزية 

اإفريقي  اجلنوب  الفار�س  بقيادة  »فوك�ش�س«  الثالث 

�شاكر  العماين  الفار�س  رابعًا  وحل  �شتوري،  كولني 

امل�شافة  البطل  وقطع  »زاهيم«،  �شهوة  على  البلو�شي 

اأم  1:50:22 دقيقة. وت�شلم كاأ�س بطولة مونديال  يف 

بن  م�شرف  بن  مطلق  املتدربني  للفر�شان  الإمارات 

مطلق، مدير عام اإ�شطبالت اخلالدية.

دعم ورعاية

لل�شياحة،  اأبوظبي  هيئة  املهرجان  بدعم  ويقوم 

وبالتعاون  الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�س  مع  بالتن�شيق 

الدويل  والحتاد  اخليل،  ل�شباق  الإمارات  هيئة  مع 

اخليول  وجمعية  »اإفهار«،  العربية  ال�شباق  خليول 

والهيئة  اخلارجية،  وزارة  وبدعم  الأ�شيلة،  العربية 

العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة، والأر�شيف الوطني 

ال�شريك الر�شمي، وطريان الإمارات الناقل الر�شمي، 

وال�شتثمار  التطوير  �شركة  املهرجان  برعاية  ويقوم 

والوطنية  لال�شتثمار،  اأبوظبي  و�شركة  ال�شياحي، 

»بلوم«،  و�شركة  والدقيق،  الأعالف  وت�شويق  لإنتاج 

وبرتومال،  ذ.م.م،  العامة  للتجارة  رايز  و�شركة 

للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  و�شركة  حياتنا،  و�شركة 

العام،  الن�شائي  والحتاد  العواين،  و�شركة  »اأدنيك«، 

ريا�شة  وجلنة  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  واملجل�س 

للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  واأكادميية  املراأة، 

ومزرعة  �شعب،  نادر  والدكتور  وكابال،  الن�شائية، 

والفرو�شية  لل�شيد  الدويل  واملعر�س  �شتد،  الوثبة 

اأبوظبي  ونادي  للفرو�شية،  اأبوظبي  ونادي   ،2015

الريا�شية،  يا�س  وقناة  �شنرت،  والوثبة  لل�شقارين، 

بو�شت،  وري�شنج  »جنة«،  ال�شرقي  القرم  واأجنحة 

بن  عمري  ووكالة  للتجميل،  كرم  فاديا  وخمتربات 

لل�شفريات. يو�شف 

معرض دبي
الـدولي للســيـارات 

ما الذي ُيطلق عنانك؟

10-14 نوفمبر 2015
مركز دبي التجاري العالمي
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 كاأ�س �سريجار للخيول..

تاألق للفتيات وجناح للحدث 

يف  اخليل  ل�شباقات  اأوروبي  م�شمار  اأ�شهر  احت�شن 

ما  اأغ�شط�س،   8 ال�شبت،  الربيطانية،  اأ�شكوت  بلدة 

يزيد عن 30،000 متفرج، توافدوا اإىل املكان ملتابعة 

�شوق  ترعاها  التي  للخيول،  �شريجار  كاأ�س  �شباقات 

الفر�شان  فرق  �شباقات  اأبرز  من   وتعد  احلرة،  دبي 

الدولية.

بريطانيا  اأوروبا،  فرق،  اأربعة  احلدث  يف  تناف�س 

وورل«،  ذا  اأوف  ري�شت  »ذا  العامل  فر�شان  وايرلندا، 

فار�شات.  ثالث  اأف�شل  �شم  الذي  الفتيات  وفريق 

بقيادة  اأوروبا  فريق  اإخفاق  العام  مناف�شة  و�شهدت 

فرن�شا  بطل  بي�شليري،  اأوليفيري  الفرن�شي  الفار�س 

العام  اأحرزه  الذي  اللقب  الدفاع عن  اأربع مرات، يف 

نقطة  بفارق  الفتيات  فريق  على  تغلبه  بعد  املا�شي 

واحدة. 

ويل�شون  جني  اميا  الكندية  الفار�شة  عاودت  بدورها 

امل�شاركة يف �شباقات �شوق دبي احلرة لكاأ�س �شريجار 

اإلهام  م�شدر  وكانت  التوايل،  على  الثانية  للمرة 

الأكرث  الفار�شة  ترينر،  هايلي  الفريق،  يف  لزميالتها 

اللحظة   بديلة   ، بيل  جو  �شامي  و  بريطانيا،  يف  تاألقًا 

بالكاأ�س  الفائز  الفتيات  فريق  ح�شد  حيث  الأخرية، 

فريق  على  نقطة   13 بفارق  متقدمًا  نقظة،   80

حل  بينما  �شبن�شر،  جيمي  بقيادة  وايرلندا  بريطانيا 

فريق فر�شان العامل »ذا ري�شت اأوف ذا وورلد« بقيادة 

الثالث  املركز  يف  ماكفوي  كريين  الأ�شرتايل  الفار�س 

والأخري  الرابع  املركز  يف  تاله  نقطة،   66 بر�شيد 

فريق اأوروبا 27 نقطة. 

قام بت�شليم الكوؤو�س واجلوائز اإىل الفر�شان الفائزين 

دبي  �شوق  م�شوؤويل  من  عدد  ال�شتة  احلدث  باأ�شواط 

التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كومل  يتقدمهم  احلرة 

رئي�س  هوران،  وجورج  الإدارة،  جمل�س  لرئي�س 

الرئي�س  اأول  نائب  تهلك،  و�شالح  احلرة،  دبي  �شوق 

نائب  ال�شباعي،  و�شينيد  املوؤ�ش�شي،  –الت�شال 
على  ويل�شون  جني  اميا  وح�شلت  الرئي�س-الت�شويق. 

جائزة »رايد اأوف ذا داي« بعد اأن حققت فوزًا مثريًا 

حتدي  �شوط  يف  كول  مي�شد  �شهوة  على  �شئيل  بفارق 

كاأ�س �شريجار الثالث يف احلدث. 

بلز  »باينا  امل�شجعات  فرقة  عرو�س  واألهبت 

الذي  اخليل  �شباقات  جمهور  حما�شة  ت�شريليدرز« 

ملتابعة  التتويج  من�شة  على  املطلة  املنطقة  به  اكتظت 

ويل�شون وزميلتيها  والقاء نظرة على  التتويج،  مرا�شم 

وهن يرفعن الكاأ�س الذي حمل ا�شم احل�شان ال�شهري 

»�شريجار« اأول الفائزين ب�شباقات ديربي اب�شوم عام 

.1981

الإجناز،  هذا  يف  جميعا  »�شاركنا  ويل�شون:  وقالت 

واأدرك  اليوم،  �شامي  تاألقت  و  كبرية،  اجلهود  وكانت 

وهايلي  به،  قمنا  مبا  �شعيدة  واأنا  الآن،  به  ت�شعر  ما 

النقاظ  من  نحتاحه  ما  على  وح�شلنا  عملها  اأجنزت 

يف ال�شوط الأخري.« 

العام  هذا  �شجلت  التي  ترينر  الفار�شة  وعربت 

�شعادتها  عن  �شريجار  كاأ�س  يف  التا�شعة  م�شاركتها 

بذلك  »قمنا  قالت:  حيث  اأخريًا،  الكاأ�س  لرفعها 

منذ  ال�شباق  هذا  يف  اأ�شارك  رائع،  لأمر  اإنه  اأخريًا، 

زمن وهذه بالتاأكيد اأهم حلظاتي.« 

للحدث  اخلتامي  البوب  حفل  جنوم  من  عدد  وحل 

اأ�شتلي،  ريك  واملغني  لولو،  العاملي  الغناء  جنمة  مثل 

�شيوفًا  ديك�شي،  وهاي�شيد  وبلو،  ريزورليت،  وفرق 

على  الرائعة  باطاللته  احلرة  دبي  �شوق  جناح  على 

ممتعة  بفعاليات  املكان  وحفل  ال�شباقات،  م�شمار 

�شملت عرو�شًا لألعاب اخلفة، ومو�شيقى اجلاز، وفن 

من   اأجواء  احلدث  على  اأ�شفى  الذي  الأمر  الر�شم،  

الت�شلية واملرح. كما تابع احلدث ممثلني عن قطاعات 

اخليل،  �شباقات  و�شناعة  ال�شفر،  جتزئة  اعالم 

و�شركاء جتاريني لل�شوق يف اململكة املتحدة، وا�شتمتع 

ال�شيوف  بني  ومن  امل�شتوى،  رفيعة  ب�شيافة  اجلميع 

ماكريريك،  ون  التلفزيوين  اخليل  �شباقات  خبري 

والفار�س  داينينج،  فرد  التلفزيوين  الأخبار  ومذيع 

جمل�س  ورئي�س  ريغلي،  نيكول�س  �شتيوارد  ال�شابق 

�شيف  ديفيد  ال�شري  ال�شابق  نيوبري  م�شمار  اإدارة 

وحرمه ال�شيدة جيني �شيف.   

كاأ�س  حتدي  اإقامة  احلدث  �شبق  الذي  اليوم  و�شهد 

لعبًا   48 مب�شاركة  الفتتاحي  للجولف  �شريجار 

منها  واحدة  كل  مثلت  جمموعات  اأربعة  على  توزعوا 

املناف�شة  وا�شتقطبت  الأربعة.  �شريجار  كاأ�س  فرق 

اأمثال  من  اخليل  �شباقات  عامل  يف  كبرية  اأ�شماء 

والفر�شان  هوفز،  ريت�شارد  حديثًا  املعتزل  الفار�س 

واملدربني  فيتزجريالد،  وميك  مري�شر،  جو  ال�شابقني 

مايكل بيل، ديفيد �شيمكوك، ريت�شارد فاهي، ت�شاريل 

بها�شني  ماني�س  الإعالم  م�شاهري  اإىل  اإ�شافة  هيلز. 

بري�شاد. وري�شي 

اأوائل  اإىل  الكوؤو�س  تقدمي  مرا�شم  من  النتهاء  وبعد 

 39 جمع  الذي  غولدين  يورك  روبرت  الفائزين، 

الفائز  الفريق  ممثل  قادت  التي  كاواب  وليزا  نقطة، 

من  عدد  اجلولف  لعبي  اإىل  ان�شم  )الفتيات(، 

ال�شيوف مبا فيهم كيث بيلي، املدير التنفيذي للجولة 

اأ�شكوت،  م�شمار  مدير  هيندر�شون  وغاي  الأوربية، 

وذلك على مائدة ع�شاء، �شمت اأي�شًا نك �شميث من 

وبليك  ماكفوي،  كريين  الدوليني  والفر�شان  اأ�شكوت، 

�شني، واميا جني ويل�شون.

لرئي�س  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كومل  واأ�شاد 

جمل�س اإدارة �شوق دبي احلرة، بنجاح احلدث قائاًل: 

لكاأ�س  احلرة  دبي  �شوق  �شباقات  �شعبية  »توا�شل 

النا�س  من  لكثريين  واأ�شبحت  الزدياد،  يف  �شريجار 

ال�شيف،  مو�شم  يف  واجتماعية  ريا�شية  منا�شبة  اأهم 

وي�شعدنا اأن نقدم دعمنا لهذا احلدث واأن نكون جزءا 

من تطوره.«

واأ�شاف ماكلوكلني: »الفوز الذي حققه فريق الفتيات 

هو اإجناز كبري، واأعتقد اأنه مل ي�شبق اأن حتقق مثله يف 

نهنىء  وبدورنا  العامل،  يف  اخليل  ل�شباقات  حدث  اأي 

اميا جني، و�شامي جو ، وهايلي على الفوز.« 

البطالت على من�سة التتويج مع ماكلوكلني.

ماكلوكلني يتّوج الفائزين.
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بطولة »وي�ست كو�ست« جلمال اخليل

»مربط دبي« يكت�سح جوائز البطولة بـ 3 ميداليات ولقبني

»وي�شت  بطولة  دبي  ملربط  املحلي  الإنتاج  اكت�شح 

�شهدتها  التي  الأ�شيلة،  العربية  للخيول  كو�شت« 

وف�شية  ذهبيتني  نال  حيث  البلجيكية،  الأرا�شي 

اأف�شل  لقب  عن  ف�شال  البطولة،  يف  الفوز  منحته 

القيادية  ال�شفة  ات�شحت  حيث  خيل،  واأجمل  منتج 

ال�شديد  التقارب  خ�شم  يف  البطولة  يف  دبي  ملربط 

خيول  ح�شم  ويف  املتناف�شة  اخليل  م�شتويات  بني 

بني  الدقيقة  الفروق  اأمام  احلكام  لقرارات  املربط 

اجلمالية. موا�شفاتها 

خيول  اأجمل  من  اأربعة  مع  م�شاركته  املربط  وتوج 

اإنتاجه املحلي ملعت معادنها الأ�شيلة، حيث ا�شتطاعت 

على  جمالها  �شطوة  فر�س  �شافانا«  »دي  املهرة 

لتت�شدر  �شنة،  بعمر  املهرات  اأجمل  من  مناف�شاتها 

الفئة يف املناف�شات وتوؤكد �شيطرتها املطلقة يف نهائي 

مقدمتها  ويف  املهرات  اأجمل  على  متقدمة  البطولة، 

املهرة »رواية« التي تعود ملكيتها ملربط عذبة، حمرزة 

مهور  ونالت  الذهبية.  وامليدالية  الأول  املركز  بذلك 

مربط دبي ح�شتها من مراكز الو�شافة بانتزاع املهر 

املهر  ذهبية  على  وو�شافة  ثمينة  ف�شية  كرار«  »دي 

املو�شم  معادن  من  ر�شيده  بها  عزز  ال�شقب«  »باهر 

الأوروبي بعد برونزية من بطولة في�شي الفرن�شية.

اأكدت  بل  الذهبي،  بالتاألق  دبي  مربط  يكتف  ومل 

واأن  املقدمة  يف  تزال  ل  اأنها  عمرا  الأكرب  اخليول 

مكانته  على  املحافظة  يوا�شل  للمربط  املحلي  الإنتاج 

ملكة  اأنها  رمي«  »دي  اأثبتت  فقد  عام،  بعد  عاما 

وباقتدار  اجلمالية  املناف�شات  اأ�شعب  يف  املواقف 

بطولة  اكت�شاح  من  متكنت  عندما  النظري  منقطع 

وي�شت كو�شت باإحراز املركز الأول وامليدالية الذهبية 

الو�شيف  الفر�س  على  نقاط  باأربع  كبري  وبفارق 

�شت  اإىل  اأربع  بعمر  الأ�شيلة  الأفرا�س  من  وجمموعة 

�شنوات.

البطولة  على  املربط  تركيز  من  الرغم  وعلى 

�شافانا«  »دي  الرائعة  املهرة  على  ورهانه  البلجيكية 

العربية  اخليل  جلمال  النم�شاوية  ويلز  بطولة  بطلة 

ري«  »دي  الأروع  املهرة  البطلة  على  وكذا  الأ�شيلة، 

الأخرية،  ن�شختها  يف  الدولية  اأبوظبي  بطولة  املتوجة 

قمة  يف  بجدارة  مبتغاه  اإىل  الو�شول  من  ومتكنه 

وقبل  يتنازل  مل  اأنه  اإل  البلجيكية،  الأ�شيل  اجلمال 

اإىل مناف�شات وي�شت كو�شت،  اأ�شبوع واحد يف طريقه 

الدولية  في�شي  بطولة  يف  والربونز  الف�شة  انتزاع  عن 

فعالياتها  جرت  التي  بفرن�شا،  العربية  اخليل  جلمال 

خالل �شهر يوليو املا�شي.

العربية  اخليل  جلمال  الدولية  في�شي  بطولة  وكانت 

بفرن�شا حمطة ناجحة، متكن خاللها مربط دبي من 

نيل ميدالية ف�شية بو�شاطة املهرة الواعدة »دي هيبة« 

�شاحبة مركز الو�شافة يف بطولة ويلز جلمال اخليول 

العربية الأ�شيلة بالنم�شا، وعزز معادنها املهر الواعد 

اأي�شا ابن الفحل غزال ال�شقب والفر�س نور املهر »دي 

العربي  للجواد  دبي  بطولة  يف  الو�شيف  البطل  كرار« 

النم�شاوية  ويلز  بطولة  يف  الو�شافة  ومركز  والف�شية 

وبطل بطولة �شالرينو الإيطالية.

 2015 العربية  اخليل  جلمال  في�شي  بطولة  ومنحت 

ملربط  الإنتاجية  بالقوة  اعرتافا  منتج،  اأف�شل  املربط 

دبي للخيول العربية يف �شناعة وتطوير اخليل العربية 

واعرتافًا  تاأكيدًا  يعد  فيما  حمليا،  واإنتاجها  الأ�شيلة 

اأف�شل  و�شام  واحتكاره  اللقب  يف  باأحقيته  فرن�شيًا 

يف  مماثل  اعرتاف  بعد  الأ�شيلة  العربية  للخيل  منتج 

وقت �شابق من هذا املو�شم يف بطولة منتون الدولية.

عرب املهند�س حممد التوحيدي مدير عام مربط دبي 

التي  الذهبية  بالنتائج  ر�شاه  عن  العربية،  للخيول 

البطولة،  يف  بها  الزج  مت  التي  املحلي  الإنتاج  خيول 

وقال  ناجحًا،  العام  لهذا  اخلارجي  املو�شم  معتربا 

التي  اإنتاجنا املحلي  »نتائج طيبة حققتها اخليول من 

يتوقع  مل  التي  الدولية  البطولة  هذه  يف  بها  �شاركنا 

من  الرفيع  امل�شتوى  هذا  فيها  امل�شاركني  من  العديد 

املناف�شة، كنا ندرك حجم التطور الهائل وال�شتعداد 

من  حمددة  مبجموعة  ودفعنا  املرابط  لأبرز  الكبري 

وف�شية  ذهبيتان  ثالثة  منها  نالت  اأربع  وهي  خيولنا 

يف  خيل  اأجمل  ولقب  منتج  اأف�شل  لقب  عن  ف�شال 

واإنتاجه  دبي  مربط  اإنتاج  من  ما جعل  وهو  البطولة، 

املحلي عنوانا لبطولة وي�شت كو�شت الدولية«.

ملربط  التنفيذي  املدير  املرازيق  العزيز  عبد  واأعرب 

البطولة،  بنتائج  �شعادته  عن  العربية،  للخيول  دبي 

لهذا  املربط  م�شرية  يف  م�شيئة  حمطة  واعتربها 

وقال  املناف�شة،  م�شتوى  بارتفاع  متيز  الذي  املو�شم 

كو�شت،  وي�شت  بطولة  يف  اأداء  اأف�شل  خيولنا  »قدمت 

اأكد  املحلي  اإنتاجنا  تقدير،  من  ت�شتحق  ما  ونالت 

م�شتويات  تقارب  مع  مثرية  مناف�شات  خالل  تفوقه 

الدولية  فيت�شي  بطولة  يف  �شواء  امل�شاركة،  اخليول 

بطولت  يف  ذلك  قبل  اأو  البطولة  هذه  يف  اأو  بفرن�شا 

الفرن�شية وكنتاكي  الإيطالية ومنتون  �شالرينو  كل من 

الأمريكية«.

واأ�شاف »نحن لن ندخر جهدًا يف تر�شيخ هذه املكانة 

من  املهمة  املحطات  بع�س  اأمامنا  يزال  ول  الطيبة، 

العامل  بطولة  من  كل  يف  املو�شم  هذا  مناف�شات 

للمربني التي تنظم للمرة الأوىل يف �شانتيي الفرن�شية 

الأمم  بطولة  من  كل  يف  الكبريين  املوعدين  قبل 

العامل بفرن�شا«. باأملانيا وبطولة 

عبدالعزيز املرازيق.محمد التوحيدي.

التوحيدي واملرازيق اأثناء التتويج.
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مربط دبي يحرز لقب اأف�سل مربٍّ

البطولة الأوروبية لل�ساللة امل�رصية يف بلجيكا توؤكد ريادته

مربٍّ  اأف�شل  لقب  العربية  للخيول  دبي  مربط  اأحرز 

اخلتامي  احلفل  خالل  العامل  يف  العربية  للخيول 

اخليل،  جلمال  امل�شرية  لل�شاللة  الأوروبية  للبطولة 

واختتمت  البلجيكية  لنكن  مدينة  ا�شت�شافتها  التي 

يحتلها  التي  املميزة  املكانة  اللقب  ويعزز  فعالياتها. 

املربط يف اإنتاج و�شناعة ال�شاللة امل�شرية من اخليل 

يف  الكاملة  العالمة  يحتكر  اإذ  �شنوات،  منذ  العربية 

الإنتاج والألقاب على قمة هرم هذه ال�شاللة الأ�شيلة 

وخارجها،  الإمارات  داخل  الدولية  البطولت  كل  يف 

حيث  كنتاكي،  بطولة  يف  الأخرية  املحطة  كانت  وقد 

نال املربط احل�شة الأكرب من معادنها النفي�شة، قبل 

اأن يتوج باللقب جمددًا يف البطولة الأوروبية لل�شاللة 

املربط  خيول  فيه  متكنت  الذي  الوقت  يف  امل�شرية، 

املهرات  بطولة  يف  والثالث  الثاين  املركزين  نيل  من 

لل�شاللة  املحلي  اإنتاجه  من  ثانويني  راأ�شني  بو�شاطة 

امل�شرية، هما املهرة »دي اأمنية« واملهرة »دي فريال« 

اجلمالية  الإمكانات  عن  التعبري  من  متكنتا  اللتان 

الأوىل  ال�شفوف  ومزاحمة  للمربط،  املحلي  لالإنتاج 

الكربى  الدولية  املرابط  لدى  العاملي  الإنتاج  من 

اخلليج  ودول  اأوروبا  من  البطولة  ا�شتقطبتها  التي 

م�شر. وجمهورية 

العربية يف  للخيول  يتوجه مربط دبي  اأن  املتوقع  ومن 

اخلارجي،  املو�شم  نهاية  متثل  التي  املقبلة،  الفرتة 

خالل  اإجنازاته  لتتويج  العاملية  املناف�شات  اأقوى  اإىل 

جلمال  الأمم  كل  بطولة  من  كل  يف  احلايل  املو�شم 

اآخن  مدينة  حتت�شنها  التي  الأ�شيلة  العربية  اخليل 

العا�شمة  �شت�شهدها  التي  العامل  وبطولة  الأملانية، 

األقاب  على  للحفاظ  حماولة  يف  باري�س  الفرن�شية 

الدورات  يف  اأحرزها  اأخرى  األقاب  وا�شتعادة  �شابقة، 

األقابه  على  للمحافظة  العودة  قبل  ذلك  ال�شابقة، 

املهند�س  وعرب  الدولية.  وبطولته  املحلي  املو�شم  يف 

ارتياحه  عن  املربط،  عام  مدير  التوحيدي،  حممد 

العربية  للخيل  مربٍّ  اأف�شل  لقب  لإحراز  الكبري 

احلفل  خالل  وذلك  العامل،  يف  امل�شرية  ولل�شاللة 

امل�شرية،  لل�شاللة  الأوروبية  للبطولة  اخلتامي 

املربط  حققها  التي  املتوا�شلة  لالإجنازات  تقديرًا 

اجلمال  ميادين  يف  امل�شتمرة  واآثارها  املجال  هذا  يف 

وريادته  املربط  بقيادة  عامليًا  واعرتافًا  عامليًا، 

العربية  اخليل  اإنتاج  يف  ومتميزة  متوا�شلة  مل�شرية 

العاملي،  اللقب  نيل  التوحيدي  واعترب  الأ�شيلة. 

اإ�شافة اإىل ثالثة األقاب دولية خالل املو�شم احلايل، 

ومكانته  وجهوده  للمربط  املتوا�شل  للت�شريف  تاأكيدًا 

جمال  هرم  قمة  على  يرتبع  وهو  ل�شيما  واإجنازاته، 

»الإجناز  واأ�شاف:  �شنوات.  منذ  امل�شرية  ال�شاللة 

اخليل  واإنتاج  �شناعة  نحو  م�شوؤوليتنا  ي�شاعف 

طبقًا  بجودتها  والرتقاء  وتطويرها  الأ�شيلة  العربية 

وجهودنا  توجهاتنا  منها  تنبع  التي  ال�شامية  للروؤية 

امل�شتقبلية«. وتطلعاتنا  املتوا�شلة 

يف  »طموحنا  قائاًل:  ت�شريحه  التوحيدي  واختتم 

مما  اأعلى  الإجنازات  اأف�شل  من  املزيد  حتقيق 

قدمًا  للم�شي  جهودنا  تتوقف  لن  ولذلك  حققناه، 

خطوط  ومتابعة  الأ�شيلة،  العربية  اخليل  تربية  يف 

اإىل  للو�شول  العلمية  واملناهج  الو�شائل  باأدق  اإنتاجها 

اأعلى م�شتويات اجلودة منها«.

مربط دبي اأكد تفّوقه وريادته.
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قفز احلواجز

بكل  لوجنني  دار  تلتزم  التوايل،  على  الثالثة  لل�شنة 

فخر باأن تكون حافظة الوقت  الر�شمية لـ “ا�شتعرا�س 

 The Hampton  “ هور�س  كال�شيك  هامبتون 

للمرة  يعود  الذي   ”Classic Horse Show
ال�شبت  يوم  نيويورك.  بريدج  هامبتون  اإىل  الأربعني 

كاأ�س  مع  ال�شوي�شرية  الدار  ارتبطت  اأغ�شط�س،   29
غلينز  �شكارا  على  اأو�شيا  بول  به  فاز  الذي  لوجنني 

ف�شهد  اأغ�شط�س،  من  الثالثني  الأحد  اأّما  دولفني. 

غراند  كال�شيك  هامبتون  �شباق  متوقعًا  كان  وكما 

 ”Hampton Classic Grand Prix“ بري 

 Longines Rider“ عر�س  تاله  لوجنني  من 

.”Challenge
الوليات  يف  القفز  عرو�س  �شباقات  اأبرز  من  كواحد 

املّتحدة، يعترب “ا�شتعرا�س هامبتون كال�شيك هور�س  

The Hampton Classic Horse Showاأحد 
اأرقى عرو�شات الفرو�شية التي ت�شارك لوجنني القيم 

 ،29 ال�شبت  يوم  والأناقة.  الأداء  العراقة،  ذاتها، 

The Hampton Classic Horse Show ا�ستعرا�س هامبتون كال�سيك هور�س

الوجهة الأمثل ملحبي اخليل

متّيز كاأ�س لوجنني بفوز بول اأو�شيا على �شكارا غلينز 

اأ�شي-كاويل يف  بارنهيل ومويل  دولفني وتاله هايالي 

املركزين الثاين والثالث.

�شهد  فقد  اأغ�شط�س،  من  الثالثني  يف  الأحد  اأّما 

 Hampton بري  غراند  كال�شيك  هامبتون  �شباق 

فوز  لوجنني،  من    Classic Grand Prix
اأتبعت  املحاولة  هذه  وينغز.  ويز  على  بويل  كارن 

 Longines Rider �شالنج  رايدر  لوجنني  بعر�س 

اأكرب  راكم  الذي  املت�شابق  كافاأ  الذي   Challenge
خالل  املفتوحة  القفز  �شفوف  يف  النقاط  من  عدد 

  The هور�س   كال�شيك  هامبتون  ا�شتعرا�س  اأ�شبوع 

�شان  Hampton Classic Horse Showوهو 
�شويتنام.

 Conquestمونفاز كال�شيك  كونكوي�شت  حركة 

البالغ  ال�شاعة  قطر  مع    Classic Moonphase
42 مم، هي ال�شاعة الر�شمية ل�شتعرا�س هذا العام. 
العلبة متوفرة بالفولذ، والفولذ والذهب الزهري اأو 

الذهب الزهري 18 قرياط. امليناء الأ�شود اأو الف�شي 

ب”�شوبر- مطلية   تطبيقية  موؤ�شرات  بت�شع  مثّبت 

لعر�س  متناق�شة  خلفية  تعطي  وهي  نوفا”  لومي 

خالل  من  اإليه  في�شار  التاريخ  اأّما  القمرية.  املرحلة 

موؤ�شر ن�شف قمري ال�شكل على اليد املركزية. مقامة 

املاء ت�شل اإىل خم�شة بار، وهذه التفا�شيل تظهر من 

حركة  عربه  تتاألق  التي  ال�شفاف  العلبة  ظهر  خالل 

املميزة. ال�شاعة 

Longines  بريا�شة الفرو�شية يعود  �شغف لوجنني 

اإىل العام 1878، عندما اأ�شدرت الدار كرونوغراف 

�شوهدت  والتي  جواده  ميتطي  فار�س  عليه  حمفور 

ونالت   1881 العام  بدايات  يف  ال�شباقات  حلبات  يف 

هذا  اخليول،  وع�ّشاق  الفر�شان  بني  كبرية  �شعبية 

واأدّق  اأف�شل  حتقيق  من  م�شتخدمه  ميّكن  الت�شميم 

والثواين. ما جعله م�شتخدمًا من قبل  الوقت  اأداء يف 

 .1886 عام  نيويورك  يف  الريا�شيني  احلّكام  اأكرثية 

الأوىل يف  للمّرة  الدار �شاركت  اأن  اإىل  بالإ�شافة  هذا 

اليوم،  اأّما   .1912 العام  يف  للقفز  عاملي  ا�شتعرا�س 

الفرو�شية  بريا�شات    Longines لوجنني  فالتزام 

ال�شباقات  القفز،  عرو�شات  جانب  اإىل  يت�شمن 

وم�شابقات القدرة على الإحتمال.

يف  اميييه  �شانت  يف  القائمة  لوجنني  �شركة  تاأ�ش�شت  خوان كارلو�س كابيلي، نائب الرئي�س ورئي�س ق�سم الت�سويق العاملي لدار لوجنني، و�سانيت بارث 
كوهني من هامبتون كال�سيك، يقدمان للفار�س بول اأو�سيا �ساعة لوجنني بعد فوزه بالكاأ�س.

قويًا  تفانيًا  خربتها  وتعك�س   .1832 �شنة  �شوي�شرا 

اأجياًل  ال�شركة  متلك  والأداء.  والأناقة  التقليد  جتاه 

اأبرز  يف  الر�شمي  امليقاتي  بو�شفها  اخلربة  من 

احتادات  عدة  يف  �شريك  وهي  العاملية  البطولت 

ال�شاعات  باأناقة  ال�شركة  ا�شتهرت  دولية.  ريا�شية 

ليمتد  �شوات�س  جمموعة  يف  ع�شو  وهي  تنتجها  التي 

يرتفع  عامليًا.  ال�ّشاعّية  املنتجات  ت�شنيع  يف  الرائدة 

الرملية املجّنحة فوق  بال�شاعة  املتمثل   ال�شركة  �شعار 

متاجرها املنت�شرة  يف اأكرث من 130 بلدًا. 

من الي�سار اإىل اليمني، هايل بارنهيل الذي ح�سد املرتبة الثانية و خوان-كارلو�س 
كابيلي والفائز بول اأو�سيا ويف املرتبة الثالثة مويل اأ�س-كاويل.

كارن بويل الفائزة بجائزة 250 األف دولر اأمريكي من لوجنني
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اأخبار

الن�سخة ال�سابعة ملهرجان من�سور بن زايد العاملي 

ختام احتفايل �سخم مب�سمار اأبوظبي يف نوفمرب املقبل

اأعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان �شمو ال�شيخ من�شور 

بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�شيلة، 

العا�شمة  يف  املهرجان  فعاليات  ختام  تفا�شيل 

الفعاليات  من  وعدد  املقبل  نوفمرب  يف  اأبوظبي 

املوؤمترات  من  عدد  خالل  وذلك  اجلديدة، 

كابيتال  بجناح  اللجنة  اأقامتها  التي  ال�شحافية 

على  اأبوظبي،  يف  املعار�س  اأر�س  مبركز  �شويت 8 

للمعر�س  ع�شرة  الثالثة  الدورة  فعاليات  هام�س 

الدويل لل�شيد والفرو�شية باأبوظبي، بح�شور عدد 

من ممثلي ال�شركات الراعية وجمموعة كبرية من 

الأ�شيلة، وعدد  العربية  ب�شباقات اخليول  املهتمني 

الإجنليزية  العربية  املحلية  ال�شحف  من  كبري 

والعاملية، وجمع من رجال الإعالم املكتوب واملرئي.

فعاليات  نهائيات  تفا�شيل  بك�شف  البداية  وكانت 

الن�شخة ال�شابعة للمهرجان، والذي يت�شمن جوهرة 

البالغة  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  تاج 

جائزتها مليونني و200 األف يورو، وبطولتي العامل 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  الإمارات«  لـ»اأم 

لل�شيدات والفر�شان املتدربني، وكاأ�س الوثبة �شتد، 

التي يحت�شنها م�شمار نادي اأبوظبي للفرو�شية يوم 

لـ»اأم  العاملي  املوؤمتر  جانب  اإىل  املقبل،  نوفمرب   8

الإمارات« ملدار�س تطوير مهارات الفر�شان.

�شمو  ملهرجان  التنفيذي  املدير  �شوايا  لرا  وقالت 

للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ 

العربية رئي�شة الحتاد الدويل لأكادمييات �شباقات 

الن�شائية  ال�شباقات  جلنة  رئي�شة  »اإيفهرا«،  اخليل 

ل�شباقات  الدويل  بالحتاد  املتدربني  والفر�شان 

اخليول العربية »اإفهار«: »بناء على توجيهات �شمو 

دعوة  �شتتم  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ 

هيئة  عرب  خيولهم  لت�شجيل  واملربني  املالك  كل 

اأعلى  اختيار  بعدها  ليتم  اخليل،  ل�شباق  الإمارات 

اخليول ت�شنيفًا من قبل املهرجان«.

وقوانني  ل�شروط  يخ�شع  »الت�شجيل  واأ�شافت: 

وزارة البيئة واملياه، واملهرجان م�شوؤول عن احلجر 

والتاأمني  الطريان،  عرب  اخليول  وتنقل  ال�شحي، 

العامل،  يف  اخليول  اأف�شل  تاأتي  اأن  ونتوقع  عليها، 

حيث �شتتم دعوة 3 خيول من اأمريكا، و3 من اأوروبا، 

الإمارات،  من  و7  العربي،  اخلليج  دول  من  و3 

مبجموع 16 خياًل مع وجود خيول احتياطية، على 

واحد«.  تكون هذه اخليول ممثلة مبالك  اأن  �شرط 

وعن �شباق جوهرة تاج ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

والذي  يورو،  مليون   1،2 جائزته  البالغة  نهيان، 

يعد اأغلى �شباق للخيول العربية الأ�شيلة يف العامل، 

اأكدت �شوايا اأن تفا�شيل توزيع جوائز بطولة العامل 

ال�شيخ  �شمو  �شيحددها  الأ�شيلة  العربية  للخيول 

من�شور بن زايد اآل نهيان، وح�شب توجيهات �شموه 

�شتحدد كيفية تق�شيم اجلائزة.

الأخرى  ال�شباقات  قيمة جوائز  اإجمايل  اإن  وقالت 

»اأم  ملونديال  األف   200 بواقع  درهم،  األف   600

»اأم  ملونديال  األفًا  و150  لل�شيدات،  الإمارات« 

لكاأ�س  األفًا  و80  املتدربني،  للفر�شان  الإمارات« 

و�شوف  امل�شاندة.  لل�شباقات  األفًا  و90  الوثبة، 

الدول  وفار�شة من  فار�شًا   440 النهائيات  يح�شر 

الـ 81 امل�شاركة يف املهرجان.

روزنامة �سباقات القدرة

العاملية ملهرجان من�سور بن زايد

تفا�شيل  عن  كذلك  املنظمة  اللجنة  وك�شفت 

�شيقوم  التي  العاملية  القدرة  �شباقات  روزنامة 

برعايتها وتنظيمها املهرجان يف اإيطاليا والربتغال 

ال�شابعة  الن�شختني  فعاليات  �شمن  وفرن�شا، 

لتوجيهات  تنفيذًا  و2016،   2015 يف  والثامنة 

�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، و�شمو ال�شيخة 

فاطمة بنت مبارك، رئي�شة الحتاد الن�شائي العام، 

رئي�شة  الأ�شرية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�س 

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

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  كاأ�س  تت�شمن  والتي 

�شمو  مهرجان  وكاأ�س  للقدرة،  لل�شيدات  مبارك 

للعمالقة  اآل نهيان للقدرة  ال�شيخ من�شور بن زايد 

يومي 26 و27 �شبتمرب اجلاري يف فريونا باإيطاليا، 

املقبل  العام  يف  �شيقامان  نف�شيهما  ال�شباقني  واأن 

29اأبريل مبدينة فرانتريو    - خالل الفرتة من 24 

فعاليات  �شمن  ال�شباقان  �شيقام  كما  الربتغالية، 

كاأ�س العامل للخيول لل�شباب باأكروبولي�س يف فرن�شا 

�شباقات  بطولة  روزنامة  الإعالن عن  2017. ومت 

القدرة العاملية للمهرجان يف اإيطاليا ونيجروبول�س 

والربتغال وفرن�شا 2016، وبطولة العامل للفر�شان 

الك�شف  ومت   ،2017 بفريونا  جاردا  يف  النا�شئني 

م كاأ�س بطولة نيجروبول�س. عن جم�شَّ

اأنه بناًء على توجيهات �شمو ال�شيخ  واأكدت اللجنة 

منتخب  اختيار  مت  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور 

الإمارات لل�شيدات يف بطولة العامل ل�شمو ال�شيخة 

فاطمة لفرق ال�شيدات للقدرة، الذي ي�شم عفراء 

ال�شويدي احلا�شلة على امليدالية الذهبية يف بطولة 

الفردي والفرق يف ن�شخة العام املا�شي، اإىل جانب 

اآية  اخلفاجي،  علياء  الرميثي،  عائ�شة  الفار�شات 

يف  اآريام  ت�شارك  فيما  احلجاج،  و�شذرة  عبداهلل، 

من  و27   26 يومي  �شيقام  الذي  املفتوح  ال�شباق 

ال�شيخ  �شمو  »كاأ�س  واأ�شافت:  اجلاري.  �شبتمرب 

هو  للعمالقة،  للقدرة  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور 

واحدة(،  )جنمة  كلم   100 مل�شافة  مفتوح  �شباق 

اأبرزهم  الإمارات،  من  فر�شان   10 فيه  وي�شارك 

خليفة اجلهوري الذي يدافع عن لقبه الذي حققه 

و�شهيل  الفهيم،  اأحمد  جانب  اإىل  املا�شي،  العام 

ورا�شد اجلنيبي«.

هوليوود ت�ست�سيف جوائز

داريل التقديرية لل�سيخة فاطمة

جوائز داريل التقديرية ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت 

مبارك، التي �شيقوم برعايتها وتنظيمها املهرجان 

�شمن  املقبل،  اأبريل  بهوليوود  دولبي  م�شرح  يف 

 ،2016 يف  للمهرجان  الثامنة  الن�شخة  فعاليات 

اللجنة املنظمة للمهرجان تعلن تفا�سيل حفل ختام الن�سخة ال�سابعة.

اإحدى الفائزات بجوائز داريل اأورد العام املا�سي.
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زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذًا 

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

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  و�شمو  الرئا�شة، 

الأعلى  الرئي�س  العام،  الن�شائي  الحتاد  رئي�شة 

الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة 

تت�شمن  والتي  الإمارات«،  »اأم  والطفولة،  لالأمومة 

جوهرة تاج ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، كاأ�س 

الثالثية  واجلوهرة  الأوروبي،  الثالثي  للتاج  زايد 

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ومونديال  باأمريكا، 

الوثبة  مزرعة  وكاأ�س  »اإفهار«،  لل�شيدات  مبارك 

العربية  اخليول  ل�شباقات  العاملي  واملوؤمتر  �شتد، 

ملدار�س  الإمارات  اأم  وموؤمتر   .2016 اإيطاليا 

»اأم  وبطولة  الفر�شان،  مهارات  وتطوير  التدريب 

وكاأ�س  »اإفهار«،  املتدربني  للفر�شان  الإمارات« 

نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وكاأ�س  للقدرة، 

لفرق ال�شيدات للقدرة.

وقالت لرا �شوايا: »بناء على توجيهات �شمو ال�شيخ 

اأيام  زيادة  متت  فقد  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�شور 

فعاليات الن�شخة الرابعة جلوائز داريل التقديرية 

اأيام،  ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اإىل ثالثة 

بعد اإ�شافة �شباق �شمو ال�شيخة فاطمة داريل اأورد 

�شتيك�س للخيول العربية الأ�شيلة يف م�شمار �شانت 

اأنيتا، والذي يعد الأول من نوعه للخيول العربية يف 

هذا امل�شمار العريق«.

 100 اإىل  ال�شباق ت�شل  اأن جوائز  وك�شفت �شوايا 

اأخرى  دولر  األف   70 اإىل  بالإ�شافة  دولر،  األف 

»الفعاليات  واأ�شافت:  الفر�شان،  ل�شندوق  تذهب 

من  العديد  �شت�شهد  اأي�شًا  للجائزة  امل�شاحبة 

املرة«،  هذه  خمتلفة  �شتكون  والتي  العرو�س، 

واأ�شارت اإىل اأن م�شرح دولبي بداأ منذ الآن الرتويج 

لفعاليات الن�شخة املقبلة للجائزة.

لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  املهرجان  بدعم  ويقوم 

الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�س  مع  بالتن�شيق  والثقافة 

اخليل،  ل�شباق  الإمارات  هيئة  مع  وبالتعاون 

»اإفهار«،  العربية  ال�شباق  خليول  الدويل  والحتاد 

وزارة  وبدعم  الأ�شيلة،  العربية  اخليول  وجمعية 

ال�شباب  لرعاية  العامة  والهيئة  اخلارجية، 

الر�شمي،  ال�شريك  الوطني  والأر�شيف  والريا�شة، 

وطريان الإمارات الناقل الر�شمي.

ويقوم برعاية املهرجان �شركة التطوير وال�شتثمار 

والوطنية  لال�شتثمار،  اأبوظبي  و�شركة  ال�شياحي، 

»بلوم«،  و�شركة  والدقيق،  الأعالف  وت�شويق  لإنتاج 

و�شركة  و»برتومال«،  العامة،  للتجارة  رايز  و�شركة 

للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  و�شركة  حياتنا، 

»اأدنيك«، و�شركة العواين، والحتاد الن�شائي العام، 

واملجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة، وجلنة ريا�شة 

للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  واأكادميية  املراأة، 

الن�شائية، و»كابال«، والدكتور نادر �شعب، ومزرعة 

والفرو�شية  لل�شيد  الدويل  واملعر�س  �شتد،  الوثبة 

اأبوظبي  ونادي  للفرو�شية،  اأبوظبي  ونادي   ،2015

الريا�شية،  يا�س  وقناة  �شنرت،  والوثبة  لل�شقارين، 

بو�شت«،  و»ري�شنج  ال�شرقي »جنة«،  القرم  واأجنحة 

بن  عمري  ووكالة  للتجميل،  كرم  فاديا  وخمتربات 

يو�شف لل�شفريات.

مهرجان من�سور بن زايد يرعى العديد من �سباقات القدرة حول العامل.
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�شاحب  اأ�ش�شها  التي  جودلفني،  اإ�شطبالت  اأعلنت 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن  را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 

اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 

جودلفني  جوائز  من  الن�شخة  الفتتاحية  رعاية  عن 

يف  اخليول  تربية  ومزارع  باإ�شطبالت  للعاملني 

بوا�شطة جمعية مربي  اإطالق اجلوائز  اأ�شرتاليا. ومت 

اخليول املهجنة، و�شلطة ال�شباقات »ري�شنغ  اأ�شرتاليا« 

مب�شمار وارويك فارم، يف اأ�شرتاليا، وتهدف اجلوائز 

التي  واملخل�شة  اجلليلة  الأعمال  وتثمني  اإبراز  اإىل 

واإ�شطبالت  الإنتاج  مزارع  يف  العاملون  يقوم  بها 

نوعها  من  الثالثة  اجلوائز  هذه  وتعترب  ال�شباقات.   

التي يرعاها فريق جودلفني عامليًا، بعد جوائز �شنوية 

مماثلة يف كل من بريطانيا واإيرلندا، وتتاألف اجلوائز 

مالية  جوائز  جمموعها  يف  وحتمل  فئات،  �شت  من 

عالوة  على  اأ�شرتايل،  دولر  األف   100 تبلغ  �شخية 

دروع اأعدت خ�شي�شًا للفائزين.

املدربني  بطلة  غاي  ووترهاو�س،  اأكدت  جانبها،  من 

بالإ�شطبالت  للعاملني  جودلفني  جوائز  و�شفرية 

لإظهار  الوقت  حان  اأنه  اأ�شرتاليا،  يف  واملزارع 

�شرائح هذه  تقدمها  التي  اجلهود واخلدمات اجلليلة 

التي  ال�شاقة  الأعمال  نظري  ال�شناعة،  وتكرميها 

من  كثري  مع  بالعمل  ت�شرفت  اأنها  مو�شحة  بها،  تقوم 

الرجال والن�شاء الذين يعملون بال كلل اأو ملل وبتفاٍن 

جيا�شة  عاطفة  ذلك  اإىل  تامني  تدفعهم  واإخال�س 

وحب رعاية اخليول التي يف عهدتهم والعتناء بها.

ل�شالح  رائعة  مبادرة  تعد  اجلوائز  »هذه  واأ�شافت: 

�شتحظى مب�شاندة  وا�شعة  باأنها  واثقة  واأنا  ال�شناعة، 

بعد بريطانيا واإيرلندا اأ�سرتاليا ت�سهد

اإطالق جوائز جودلفني للعاملني يف الإ�سطبالت

النطاق«. 

جوائز قّيمة بانتظار الفائزين

�شيح�شل الفائز يف كل فئة من الفئات ال�شت الرئي�شة 

10 اآلف دولر اأ�شرتايل  على جائزة نقدية مقدارها 

مع درع،  و�شيح�شل الو�شيفان يف كل فئة على جائزة 

�شيتم  كما  اأ�شرتايل،  دولر   500 قدرها  نقدية 

اأو  لالإ�شطبل  دولر   2000 جائزة  قدرها  تخ�شي�س 

املزرعة التي ينتمي لها الفائز. 

للمناف�شة  تلقائيًا  ال�شت  بالفئات  الفائزون  �شيرت�شح 

والتي  يح�شل  املهجنة،  للخيول  التميز  جائزة  على 

 5000 قدره  اإ�شايف  مبلغ  على  �شخ�شيًا  بها  الفائز 

اأو  املزرعة  الإ�شطبل  يح�شل  فيما  اأ�شرتايل،  دولر 

اأ�شرتايل  دولر   4000 مبلغ  على  لها  ينتمي  التي 

الن�شخة  يف  الفائزين  عن  الإعالن  �شيتم  كما  اأخرى.  

يف  �شيقام  والذي  الأ�شرتالية،  اجلوائز  حلفل  الأوىل 

يف  راندويك،  رويال  مب�شمار  منطقة  الإ�شطبالت 

الـ24 من نوفمرب املقبل .

التنفيذي  لهيئة  املدير  غوران،  مك  بيرت  اأو�شح  كما 

فر�شة  توفر  اجلوائز  هذه  اأن  الأ�شرتالية،  ال�شباقات 

تربية  مزارع  واإ�شطبالت  يف  العاملني  لتكرمي  رائعة 

�شناعة  عماد  ميثلون  والذين  اأ�شرتاليا،  يف  اخليول 

حتظى  جهودهم  اأن  ال�شدور  يثلج  ومما  ال�شباقات، 

هذه  عرب  بالتقدير  اخليول  خدمة  يف  وتفانيهم 

اجلوائز، كما تقدم بال�شكر  اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

امل�شتمرة  امل�شاندة  على  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 

ال�شباقات  الأ�شرتالية.  ل�شناعة 

جلمعية  التنفيذي  املدير  ريلي،  توم  بنّي  بدوره، 

من  فرد  كل  اأن  اأ�شرتاليا،  يف  املهجنة  اخليول  مربي 

 املعنيني بالإنتاج وال�شباقات يعرف متامًا اأن املوظفني 

املتميزين، الذين يعملون بتفاٍن واإخال�س  وعاطفة يف 

خدمة اخليول، ميثلون القلب الناب�س لهذه ال�شناعة، 

على  دائمًا  يح�شلون  ل  العاملني  هوؤلء  مو�شحًا  اأن 

ولكن هذه اجلوائز  الأحداث،  للظهور يف قلب  فر�شة 

وب�شكل  وت�شهم  وعاطفتهم،  بالتزامهم  فعاًل   حتتفي 

من�شف يف اإظهار التقدير لالأفراد الذين ل ميكن  اأن 

حتيا من دونهم �شناعتا الإنتاج وال�شباقات. 

من جهته، �شرح هرني بلومبرت، مدير عام جودلفني 

بالفخر  والعتزاز  جودلفني  »ت�شعر  قائاًل:  اأ�شرتاليا، 

جودلفني  جوائز  من  الفتتاحية  الن�شخة  لرعاية 

يف  اخليول  تربية  ومزارع  باإ�شطبالت  للعاملني 

اأطياف  كل  اإىل  للو�شول  تهدف  اأ�شرتاليا،  والتي 

التقدير  منح  اأجل  من  اجلمهور  وعامة  ال�شناعة 

والتكرمي  امل�شتحق لالأ�شخا�س الذين ُيظهرون التزامًا 

غري عادي جتاه خيولهم وجتاه هذه الريا�شة«. 

هيئة لختيار الفائزين 

بوا�شطة   2015 عام  بجوائز  الفائزين  اختيار  �شيتم 

اإقليم  يف  امل�شرفني  رئي�س  برئا�شة  اختيار  هيئة 

ع�شويتها  يف  وت�شم  بيتزر،  جوهان  اأ�شرتاليا،   جنوب 

�شخ�شيات متثل جمعية مربي اخليول، هيئة  �شباقات 

�شباقات  هيئة  اأ�شرتاليا،  جلنوب  املهجنة  اخليول 

فيكتوريا، وقناة �شكاي ري�شنغ التلفزيونية،  اإىل جانب 

املدربني البارزين رون كوينتون، وتروي كور�شتين�س. 

منت�شب  �شخ�س  اأي  بوا�شطة  الرت�شيح  تقدمي  ميكن 

واملالك  للمدربني  والدعوة  موجهة  لل�شناعة، 

توزيع  و�شيتم  العاملني،  لرت�شيح  والزمالء  واملديرين 

اخليول  مربي  جمعية  مبا�شرة  بوا�شطة  ال�شتمارات 

اأ�شرتاليا، وهيئة ال�شباقات الأ�شرتالية. املهجنة يف 
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يو�شع  جديد  جهاز  عن  هور�س«  »�شي  �شركة  اأعلنت 

وي�شمح  املعلومات،  لعر�س  �شا�شة  مع  اخليول  على 

اإىل الأطباء  باإر�شال املعلومات املتعلقة ب�شحة اخليل 

واملالك.  البيطريني 

الريا�شيون  ي�شعها  التي  الع�شابات  اجلهاز  وي�شبه 

يف  ت�شتخدم  التي  والأ�شرطة  معا�شمهم  حول 

العالمات  بجمع  اجلهاز  ويقوم  الريا�شية،  ال�شالت 

اإىل  واإر�شالها  باخليل  املتعلقة  احليوية  الإ�شارات  اأو 

اأجهزة الهواتف الذكية اأو غريها من الأجهزة، لتنبه 

اأ�شابت  تكون  قد  عوار�س  لأي  واملالك  البيطريني 

املوؤ�ش�س  ال�شريك  مانكوي�شكي  بيرت  وقال  خيولهم. 

املدير التنفيذي ل�شركة »�شي هور�س« اإن هذا اجلهاز 

الذي  الأمر  الب�شر،  مع  توا�شل  اأداة  اخليول  يعطي 

اأن  م�شيفًا  احليوانات،  تاريخ  يف  قبل  من  يحدث  مل 

اجلهاز ذكي جدًا ورائع، لكنه ح�شا�س.

“�سي هور�س” ي�سمح بالتوا�سل بني احليوان والن�سان

جهاز جديد ينقل للبيطريني احلالة ال�سحية للخيول

لكنها  ورائعة،  ذكية  اخليول  اأن  مانكوي�شكي  وتابع 

اآلم  من  تعاين  مبا  تخربنا  اأن  ت�شتطيع  ول  ح�شا�شة، 

قد حترمها من حتقيق البطولت، م�شريًا اإىل اأن هذا 

اجلهاز يقوم بكل هذه الأ�شياء.

وف�شل مانكوي�شكي اأن جهاز »�شي هور�س« يقي�س درجة 

اجلهاز  ووظائف  القلب  ونب�س  للح�شان  احلرارة 

وحتاليل  تقارير  اإعطاء  ي�شتطيع  اأنه  كما  التنف�شي، 

اأن  م�شيفًا  احل�شان،  حركة  عن  يومي  ب�شكل  عميقة 

ب�شورة  اخليل  مع  العمل  على  املالك  ي�شاعد  ذلك 

وهذا  ولياقته،  اخليل  �شحة  اإىل  وينبههم  دائمة، 

للبطولت.   واإعدادها  خيولهم  لإدارة  املعرفة  يعطي 

من  والبيطريني  املالك  هور�س«  »�شي  جهاز  ميّكن 

متابعة �شحة احل�شان اأثناء تناوله اأكله عرب �شا�شات 

هذه  عرب  اأنه  مانكوي�شكي  واأو�شح  الذكية،  الأجهزة 

واإذا  احل�شان  حرارة  درجة  متابعة  ميكن  التقنية 

املالك  اإىل  الإ�شارة  يعطي  مفاجئ  انخفا�س  حدث 

اإمنا  طارئة  حالة  هذه  تكون  ل  ورمبا  البيطري،  اأو 

عند  للحمل  املبكرة  العالمات  من  عالمة  بب�شاطة 

الأفرا�س.

واأ�شاف اأن اجلهاز يعمل على مدار الأربع والع�شرين 

�شاعة، ويف كل الظروف، كما اأنه عازل للحرارة، وميكن 

الأمر  وهذا  ذاتيًا عرب حركة اخليل.  البطارية  �شحن 

يجعل حركة اخليل اأحد م�شادر الطاقة النظيفة. ومت 

لال�شتفادة  مبكان  الذكاء  من  ليكون  اجلهاز  ت�شميم 

للبيئة. �شديقًا  اجلهاز  جتعل  التي  امليزة  هذه   من 

الطب  اأنظمة  مع  متوافق  هور�س«  »�شي  جهاز 

و�شائل  مع  ل�شلكيًا  ارتباطه  وميكن  البيطري، 

التوا�شل الجتماعي، حيث ميكن اأن ي�شارك م�شرتكي 

الفرو�شية. »في�شبوك« و»تويرت« مغامرات 

وهي  املوؤ�ش�شة،  ال�شريكة  روبرت�س  جي�شيكا  وتعترب   

البحث  يف  ال�شابقة  وامل�شوؤولة  للخيل  عا�شقة  فار�شة 

اإقناع  ا�شتطاعت  حيث  »بالكبريي«،  يف  والتطوير 

لتطوير  احليوانات  لعلم  حبه  بت�شخري  مانكوي�شكي 

على  اخليول  مالك  ي�شاعد  الذي  اجلهاز  هذا 

ب�شحتها  والهتمام  رعايتها  جتاه  بواجباتهم  القيام 

للبطولت.  واإعدادها 

اإقناع  ال�شابقة  التنفيذية  املديرة  وا�شتطاعت جي�شيكا 

واإن�شاء مركز متطور  مانكوي�شكي بالقيام بهذا العمل 

ي�شم الأبحاث والتطوير والإر�شاد �شمن هذه ال�شركة 

النا�شئة. التكنولوجية 

احتاد  من  دعمًا  هور�س«  »�شي  ووجدت 

قفز  ومركز  اأنتاريو   مبقاطعة  الفرو�شية 

ومركز  اأونتاريو  متوله  الذي  احلواجز 

»�شرتوناك«. اإىل  بالإ�شافة  للتميز،   اأونتاريو 

املدير  املوؤ�ش�س  ال�شريك  مانكوي�شكي  بيرت  واختتم 

التنفيذي ل�شركة �شي هور�س، حديثه قائاًل اإن اجلهاز 

متوافر حاليًا على موقع ال�شكرة على الإنرتنت، واإنهم 

يهدفون اإىل توفريه بكميات جتارية خالل 12 �شهرًا، 

كندا  يف  الفرو�شية  اأحداث  رعاة  مب�شاعدة  ووعد 

 لت�شهم هذه التكنولوجيا يف العودة ملجتمع الفرو�شية.

تطبيقها  يتم  اأن  ميكن  اجلهاز  فكرة  اأن  اإىل  واأ�شار 

�شناعة  مثل  اأخرى،  وحيوانية  زراعية  اأجهزة  على 

الألبان واللحوم، م�شيفًا اأن الرتكيز حاليًا فقط على 

قطاع اخليول.
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فيينا  يف  الفرو�شية  لتعليم  الإ�شبانية  املدر�شة  تعترب 

ومازال  العامل،  يف  العمل  بهذا  يقوم  معهد  اأول 

على  يعمل  حيث  عامًا،   450 منذ  ذلك  يف  م�شتمرًا 

الكال�شيكية  النه�شة  ع�شر  فرو�شية  قيم  غر�س 

اجلامعيني. للطالب 

اإ�شبانيا  النم�شا، ا�شم  التي تقع يف  واتخذت املدر�شة، 

ب�شبب اأن اخليول التي كانت ت�شتخدمها ترجع اأ�شولها 

القرن  يف  ا�شتريادها  ومت  اإيربيا،  جزيرة  �شبه  اإىل 

ال�شاد�س ع�شر، وتت�شم هذه اخليول بالنبل واحلما�شة 

وتعترب  الكال�شيكية،  الفرو�شية  تنا�شب  التي  والذكاء 

فحول »ليبزنري« من ن�شل هذه اخليول التي هي هجني 

بني اخليول الإ�شبانية والعربية والرببرية.

عندما   1735 عام  اإىل  املدر�شة  هذه  تاريخ  ويعود 

اأمر الإمرباطور ت�شارل�س ال�شاد�س املعماري اإميانيول 

الرائعة  املوؤ�ش�شة  هذه  ببناء  اإيرل�س  فون  في�شر 

هوفبريج،  ق�شر  يف  للفرو�شية«  ال�شتوية  »املدر�شة 

قاعة  يف  كارلو�س  للعاهل  بورتريه  �شورة  وو�شعت 

طالب  فيه  يتدرب  الذي  املكان  يف  الرائعة  باروك 

ظهور  على  للجمهور  مهاراتهم  وي�شتعر�شون  املدر�شة 

املدر�سة الإ�سبانية للخيول يف فيينا

تدري�س علوم الفرو�سية الكال�سيكية منذ اأكرث من 450 عامًا

»ليبزنري«.  فحول 

اإ�سطبل »ليبزنري« بايرب
وتعترب فحول »ليبزنري« اأقدم �شاللت اخليل الأوروبية 

وتراكمت   ،1580 عام  اإىل  اأ�شولها  تعود  التي 

يف  �شنة   400 عرب  كبرية  خربة  بايرب  لإ�شطبالت 

يف  خ�شو�شَا  عاملية  �شهرة  حققت  التي  اخليول  اإنتاج 

الإ�شبانية.  املدر�شة 

مع  فريد  بتعاون  فيينا  الإ�شبانية يف  املدر�شة  وترتبط 

اأف�شل  ا�شتخدام  يتم  حيث  الفيدرايل،  بايرب  اإ�شطبل 

ثم  املدر�شة، ومن  التعليمية يف  التدريبات  الفحول يف 

تعود هذه اخليول لتق�شي مو�شم التلقيح يف الإ�شطبل.

وتوؤمن  »ليبزنري«،  �شاللة  يف  الأهم  الأفرا�س  وتعترب 

املدر�شة،  يف  للعمل  الن�شل  هذا  من  اخليول  اأف�شل 

وقام  الإ�شطبل.  قبل  من  خا�شة  رعاية  جتد  والتي 

الثامن  القرن  يف  الإمرباطوري  الق�شر  اإ�شطبل 

منها  الأفرا�س  مازالت  ا�شتثنائية  �شاللة  باإنتاج  ع�شر 

موجودة اإىل هذا اليوم.

فيها  يجد  �شنوات   3 اخليل  تربية  عملية  وت�شتغرق 

الأفرا�س  وتبداأ   ، املدربني  العاملني  رعاية خا�شة من 

تدريبات  اأوًل  تتلقى  حيث  ببطء،  التدريب  عملية 

يتم  ذلك  وبعد  بها،  املحيطة  البيئة  على  للتعود 

ا�شتخدام اللجام لتكت�شب الثقة بالنف�س خالل املهمة 

ي�شل  حتى  اللياقة  متارين  تتم  ذلك  وبعد  اجلديدة. 

اخليل اإىل كامل لياقته البدنية.

مركز هيلدنبريج للتدريب 
�شمال  من  عودتها  منذ  »ليبزنري«  فحول  تعودت   

ال�شيف  فرتة  ق�شاء  على   1955 عام  يف  النم�شا 

2004 اأ�شبحت تق�شي  بعيدًا عن فيينا، لكن يف عام 

فرتة الراحة يف منطقة هريمز فيال ، ويف عام 2005 

انتقلت اإىل اإ�شطبالت ف�شيحة يف هيلدنبريج ويف عام 

مب�شاحة  خارجية  عر�س  �شاحة  اإقامة  متت   2010
نف�شها،  بامل�شاحة  مغلقة  و�شاحة  مرتًا،   60*20

اإىل من�شة للجمهور. بالإ�شافة 

ويق�شي طالب املدر�شة اجلدد �شنوات التدريب الأوىل 

اإىل  تدريجية  البداية  تكون  ما  وغالبًا  هيلدنبريج،  يف 

اأن يتعودوا على برنامج التدريبات والبيئة اجلديدة.

بالتدريبات  اجلمهور  و�شعادة  فرحة  تقت�شر  ول 

للفحول  ي�شمح  حيث  فيينا،  يف  للفحول  الكاملة 

واأغ�شط�س،  يوليو  ال�شيف،  خالل  بال�شرتخاء 

بالأجواء  والتمتع  الريف  يف  والتجوال  واحلركة 

الطبيعية. 

يبلغ  التي  التدريب،  مركز  داخل  الإ�شطبالت  ومتتلئ 

عددها 81، عن اآخرها يف فرتة ال�شيف، وقام خرباء 

»الفرو�شية  باإ�شافة  اأخريًا،  الإ�شبانية،  املدر�شة 

الدوليني،  للفر�شان  العليا  للف�شول  الكال�شيكية« 

جمال  يف  ال�شمنارات  من  عدد  اإقامة  اإىل  بالإ�شافة 

»الدري�شاج«. الرتوي�س 

للفر�شان  وعيادات  نظرية  درو�شًا  ذلك  ويت�شمن 

حمرتفني،  فر�شان  من  و�شمنارات  خيولهم،  ملعاجلة 

بالإ�شافة  »الدري�شاج«،  الرتوي�س  جمال  يف  وحكام 

اإىل ف�شول درا�شية خلرباء دوليني وكور�شات تدريبية 

بالفرو�شية.  للعاملني  عراقة ع�رص النه�سة تتجلى يف املدر�سة الإ�سبانية للفرو�سية يف فيينا.

املدر�سة ت�سم اأعرق �ساللت اخليول.
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التزامن اجلامح

معر�س للت�سوير الفوتوغرايف لـ “اآ�سرتيد مونياث”

بولو

يف هذه ال�شنة، و للمرة الأوىل، تكون جيجر- لوكولرت 

هي  و  َكب«،  »جولد  الذهبية  للكاأ�س  الر�شمي  الراعي 

واحدة من اأكرب املناف�شات املرموقة يف ريا�شة البولو، 

الكبرية - غراند ميزون  الدار  املنا�شبة دعت  و بهذه 

ُم�شّور  تقريٍر  لإعداد  مونياث«  »اآ�شرتيد  امل�شّورة 

الريا�شة  هذه  عن  خمتلف  منظوٍر  تقدمي  اإىل  يهدف 

الحرتام  ت�شهد  التي  و  العالية،  املتطلبات  ذات 

املتبادل بني الإن�شان و احليوان. و قد مت الك�شف عن 

�شل�شلة من ال�شور يف الفرتة الواقعة بني 13 اإىل 25 

من يوليو/ متوز و ذلك يف بوتيك جيجر- لوكولرت يف 

يوليو/   19 الأحد  يوَم  اآخر  معِر�ٌس  قيَم 
ُ
اأ كما  لندن. 

بطولة  نهائي  فيه  �شُيجرى  الذي  اليوم  هو  و  متوز 

“كاودري  نادي  يف  الذهبية  الكاأ�س  لوكولرت  جيجر- 

تقدمي  فيها  �شيتم  التي  املنطقة  حيث  بارك” للبولو، 

الدار الكبرية - غراند ميزون.

زخم الت�سوير الفوتوغرايف

خلف كوالي�س البولو

تفتح  فوتوغرافية  �شورة   15 حوايل  خالل   من 

عن  بعيدًا  يحدث  ما  ملعرفة  الباب  مونياث  اآ�شرتيد 

الأ�شواء يف هذه الريا�شة، من التقاٍط مل�شاهد يومية 

مع  يبداأ  الذي  للح�شان  ال�شارم  التدريب  تت�شمن 

خاللها  و  ال�شم�س،  غروب  عند  ينتهي  و  الفجر  بزوغ 

بكل  للحيوان  الربية  الطبيعة  التقاط  بو�شوح  ميكن 

هذه  ترتافق  و  قدرة،  و  جراأة  و  حيوية  من  فيها  ما 

مما  اللطف  من  كبرٍي  قدٍر  مع  ال�شمات  و  ال�شفات 

لالإن�شان.  لُي�شاهى  �شريكًا  احل�شان  من  يجعل 

تطوف العد�شة بهدوء على لعب البولو و التح�شريات 

و  له  املقّرب  العمل  و كذلك على فريق  بها  يقوم  التي 

املحيط به و الذي ُيعترب هامًا جدًا يف حياة الريا�شّي.  

لميكن للن�شر اأن يتحقق دون العمل املاهر و اجلاد و 

ب�شكٍل  بقاء احل�شان  ي�شمن  الذي  لل�شائ�س  املتوا�شل 

م�شتمر يف قمة م�شتواه.

الذي  الثاين  العمل  »التزامن اجلامح« هو  اإن معر�س 

العام  ففي  لوكولرت،  جيجر-  مع  املُ�شّورة  به  تقوم 

2011 قامت بعر�س بع�ٍس من �شورها عن »الغا�شوز« 

اأي رعاة البقر يف اأمريكا الالتينينة، و ذلك يف بوتيك 

ال�شنوي  الكتاب  يف  ال�شور  هذه  ُن�ِشَرت  قد  و  لندن، 

للم�شنع. اخلام�س 

»لقد طلبت مني جيجر- لوكولرت ت�شوير عامل البولو، 

و بالرغم من اأن املو�شوع ُي�شكل حتدّيًا ل�شخ�سٍ مثلي 

اجلمالّيات،  و  املو�شة  و  الأزياء  عامل  من  خلفية  ذي 

اأن  ميكنني  و  البولو،  بعامل  مفتونة  اإين  َقِبلت.  فقد 

يت�شاركه  الذي  ال�شغف  ذلك  اأف�شل  ب�شكٍل  اأتفهم 

البولو،  عامل  يف  املنخرطني  الأ�شخا�س  اأولئك  كل 

اجلاحمة  الروح  و  النبالة  من  الكثري  اكت�شفت  قد  و 

الرائعة  ال�شور  من  الكثري  اإىل  بالإ�شافة  داخلهم، 

يف  منغم�شون  هم  و  اأراقبهم  كنت  عندما  اجلميلة 

�شريعًا،  �شيئ  كل  يحدث  بها.  يقومون  التي  الأعمال 

لذلك كان يجب اأن اأختل�س ال�شورة �شريعًا” ذلك ما 

املعر�ُس  “�ُشميَّ  مونياث...  اآ�شرتيد  بتو�شيحه  قامت 

العمل  اأجزاء  من  كل جزء  لأن   - التزامن اجلامح   -

الالعب  و  احل�شان  ال�شائ�س،  عمل  مثل  املرتابطة، 

متامًا  املتناغم،  الأداء  و  الدقة  بنف�س  تكون  اأن  يجب 

الفريق  اأع�شاء  من  ع�شٍو  فكل  ال�شاعة.  ُمكّونات  مثل 

لأّي  الأداء  يف  تق�شري  اأّي  و  البقية،  مثل  اأهميته  له 

ع�شٍو �شوف يوؤثر على اأداء البقية”.

جيجر- لوكولرت و عامل البولو

ال�شاعات،  �شناعة  ور�شات  يف  و  البولو  ميدان  على 

كاًل  امل�شتمر  التطوير  و  نف�شه  الإجناز  هاج�س  يدفع 

ليرتكوا  دليلهم  يكون  و  احلرفيني،  و  الريا�شيني  من 

ب�شمًة دائمًة على الزمن من خالل حركات متناغمٍة 

و دقيقة، و خطواٍت حم�شوبة بدقة تبدو كاأنها غريزية 

طبيعية. الدافع وراء كل حركة من هوؤلء هو العاطفة 

داخلهم  يتنامى  الذي  امل�شرتك  ال�شغف  و  املتاأججة 

لوكولرت  جيجر-  تتمّيز  امل�شرتك.  الهدف  لتحقيق 

ابُتكَرت  التي  الفرتة  اإىل  يعود  البولو،  ثرّي مع  بتاريٍخ 

ل�شباط  ا�شتجابًة   1931 العام  يف  البولو  �شاعة  فيها 

من  �شئموا  الذين  الهند  يف  الربيطاين  اجلي�س 

الأ�شرار التي كانت ت�شيب �شاعاتهم خالل مباريات 

البولو. 

هذه  مع  وثيقًا  ارتباطًا  ارتباطها  على  للتاأكيد  و 

امل�شرتكة،  الِقَيم  و  امل�شرتك  التاريخ  على  و  الريا�شة 

النا�شط  و  املُكثف  الدعم  لوكولرت  جيجر-  تقدم 

ال�شراكات  من  عدٍد  خالل  من  ذلك  و  البولو،  لعامل 

مثل بطولة بالريمو املفتوحة يف الأرجنتني، و جيجر- 

عرب  و  املتحدة،  اململكة  يف  الذهبية  الكاأ�س  لوكولرت 

ماونتباتن  كلري  اآ�شرتادا،  نوفّيو  اإدواردو  �شفرائها: 

توملين�شون  لوك  اإىل  بالإ�شافة  هافن  ميلفورد  دوقة 

الداخلي  توهجهم   - براعة  بكل   - يلمع  الذين 

اأنحاء  جميع  يف  البولو  مالعب  على  بتاألٍق  لينطلقوا 

العامل.
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The United States Polo Association® 
(USPA) and Greenwich Polo Club, 
in partnership with Audi, Town & 
Country, and Lancôme, announced 
that Audi, KIG, Airstream, White Birch 
and McLaren were victorious in USPA 
East Coast Open this past week at 
Greenwich Polo Club in Greenwich, CT, 
and that the tournament semifinalists 
are Airstream, Audi, KIG and White 
Birch.
The USPA East Coast Open›s second 
week of play began on Wednesday 
with Audi facing Turkish Airlines. 
Turkish Airlines got off to a slow 
start scoring only twice in the first 
half adding to the three they were 
awarded on handicap -- both on 
penalty shots by Tomas Garcia de Rio. 
In the back half of the game 4 goals 
for Turkish Airlines were scored from 
the field - two for Jaoquin Panelo, 
one for Stevie Orthwein and the final 
goal of the day by Joe Meyer. It was 
a tightly knit defensive battle fought 
hard by both teams. In the end Audi 
won on penalty shots, with the final 
score of 149-. Miguel Novillo Astrada 
of Audi was the high scorer of the 
game scoring 6, all on penalty shots. 
Marc Ganzi also of Audi followed with 
4 goals from the field with Nic Roldan 
scoring 3 and Juancito Bollini with 1, 
also from the field.
On Thursday, KIG and McLaren met 
in a high-scoring match, with KIG 
prevailing 1612-. The game was 
evenly matched and a very fast and 
open game marked by fantastic team 
play. The McLaren team dominated 
in the first two chukkers with Joao 
Paulo Ganon scoring two from the 
field and Tommy Biddle scored 3 

The United States Polo Association
and Greenwich Polo Club Announce Second Week Results 

on penalty. From that point the KIG 
team established the upper hand led 
by Pelon Escapite with 9 goals -- 6 of 
them from the field. Escapite was also 
the high scorer of the game followed 
by Tommy Biddle for McLaren with 8 
goals.
Weekend action began Saturday 
with Airstream›s defeat of KIG 13-
11. The first and second chukkers 
were extremely close, with KIG on 
top after the first 32-, and Airstream 
gaining the lead at the end of the 
second 54-. Airstream extended their 
lead in the third chukker to 84- at the 
half and extended it to 94- before 
KIG came storming back to narrow 
the lead to 109- in the fifth chukker 
on goals from Bash Kazi, Mariano 
Obregon, and Pelon Escapite. A goal 
by Airstream›s Michel Dorignac ended 
the fifth chukker 119- with his fifth 
goal of the match and the two teams 
traded goals in the sixth, leading to a 
1311- victory for Airstream, enabling 
their advancement to the semifinals. 
Despite KIG›s loss, they qualified for 
the semifinals as a result of McLaren›s 
defeat of Turkish Airlines on Sunday.
In Sunday›s first match, White 
Birch remained undefeated for the 
tournament with a 139- victory over 
the previously undefeated Audi team. 
White Birch jumped out to a 31- lead 
in the first chukker and extended 
it to 51- after the second paced 
by four goals by Hilario Ulloa. Audi 
rebounded in the third chukker with 
goals by Miguel Astrada and Marc 
Ganzi, closing the gap at one point to 
two goals, but White Birch would not 
give up and scored two more goals 
for a score of at73- at the half. Audi 

started the second half with 5 straight 
goals to take the lead at the end of 
the fourth chukker 87-. White Birch 
regained a narrow 1 goal lead by the 
end of the fifth chukker and extended 
it into the sixth chukker to win by 4 
goals, and secure the top seed in this 
week›s semi-finals. With this match as 
its only loss in the tournament, Audi 
also qualified for the semifinals.
In Sunday›s second match which 
was open to the public, McLaren 
came from behind to defeat Turkish 
Airlines 1211- before a large crowd at 
Greenwich Polo Club. Turkish Airlines 
were awarded two goals on handicap 
and then added 2 more goals quickly 
to put them at an early 40- lead, which 
McLaren narrowed to 42- by the end 
of the first chukker. Turkish Airlines 
then dominated the scoring over the 
rest of the first half which ended 83- in 
their favor, paced by 3 goals by Tomas 
Garcia Del Rio. 2 goals early in the 
fourth chukker by McLaren›s Tommy 
Biddle narrowed the margin to three 
goals, but Turkish Airlines countered 
and led 106- at the end of the fourth. 
McLaren cut the lead to 119- by the 
end of the fifth chukker and carried 
their momentum into the sixth, where 
they outscored their opponents 30- to 
secure the come from behind victory 
1211-. Turkish Airline›s Joaquin Panelo 
earned MVP honors with Machitos 
Clo Clo, ridden by McLaren›s Nick 
Manifold, being named Best Playing 
Pony. The McLaren win enabled KIG to 
advance to the semifinals where they 
will face top seed White Birch. The 
other semifinal will pit Audi against 
Airstream. Both games will be played 
on Wednesday.
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Congratulations are extended by all 

at Piaget to an ecstatic King Power 

Foxes team who are celebrating once 

again, after winning the 2015 Gold 

Cup (known as The British Open Polo 

Championships) at Cowdray Park 

Polo Club on Sunday 19th July 2015, 

having also won the Queen’s Cup at 

Guards Polo Club earlier in the English 

high goal polo season.  Heading 

up the team are the Piaget brand 

ambassadors, ten goal Pieres brothers 

– Facundo and Gonzalito, backed up 

by the determined young English 

professional Hugo Lewis and Thailand 

patron Top Srivaddhanaprabha’s, who 

named the team after Leicester City 

 ‘The Kings of Polo – Piaget brand ambassadors 
Facundo & Gonzalito

Pieres win the Gold Cup at Cowdray’

Football Club (known as The Foxes) 

which he jointly owns with his father 

Vichai. From chukka four of the Final 

he was substituted after a fall by 

young pro Kian Hall.

Facing tough opposition from fellow 

ten goaler Pablo MacDonough and the 

rest of team UAE (Lucas Monteverde, 

Jose Ramon Araya and Santiago 

Stirling), the Pieres brothers fought of 

the competition to win (King Power 

Foxes 14 v 8 UAE) and spectators 

watched them once again lift the Gold 

Cup together, six years after having 

previously won the tournament 

playing alongside each other in 2009 

in Jean-Francois Decaux’s La Bamba 

de Areco team.  This was also a third 

victory for younger brother Facundo 

Pieres, who won the Cup in 2013 

when he played for Lyndon Lea’s – 

Zacara, ironically the team which King 

Power Foxes faced in this year’s Gold 

Cup semi-final.  Best Playing Pony was 

named as Divina, owned and ridden 

by Pablo MacDonough.  The title of 

Most Valuable Player went to Facundo 

Pieres, who commented how he was 

feeling after the game, ‘I’m happy - the 

team played the best in the semi and 

final.  I didn’t think we would win both 

tournaments, it’s great to have both - 

it’s very difficult to achieve that - it’s 

amazing.’

Polo
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If you tuned in to Chukker TV Saturday 

afternoon to watch the opening 

games of the 2015 East Coast Open at 

the Greenwich Polo Club (the games 

were not open to the public) and were 

expecting soccer-like scores you were 

sadly disappointed.  A total of fifty-

eight goals were scored in the course 

of the two matches with all four teams 

registering in the double digits.

In a father-son battle in the opening 

game Peter Brant’s White Birch Farm 

(Santino Magrini, Hilario Ulloa, Mariano 

Aguerre and Peter Brant) broke open n 

77- game with nine second half goals 

to record the 1612- win over son Chris 

Brant’s McLaren Greenwich foursome 

(Chris Brant, Nick Manifold, Joao Paulo 

Ganon and Tommy Biddle).

The 19-goal McLaren team received 

one goal by handicap but Hilario Ulloa 

quickly leveled the score with the first 

goal from the field, 11-.  Teammate 

Mariano Aguerre followed up with 

a goal to make it 21- White Birch.  

McLaren’s Tommy Biddle hammered 

a 60-yard penalty shot through the 

White Birch goalposts for a 22- tie 

and Nick Manifold gave the lead to 

McLaren with his first goal of the 

game, 32-.  Aguerre scored the final 

goal of the first chukker to knot the 

score at 33-.

White Birch took control of the second 

chukker from the onset with Ulloa 

scoring twice from the field before 

Santino Magrini got on the scoreboard 

to make it 63-, White Birch.  Ulloa 

scored his third goal of the chukker 

and his fourth of the game to end the 

second chukker with McLaren trailing 

by four goals, 73-.

A regrouped McLaren team took the 

field in the third period and flexed 

their collective offensive muscles.  

Biddle and Joao Ganon opened with 

goals from the field, 75-, before Biddle 

converted a 60-yard penalty shot 

High-scoring wins for White Birch
and Airstream in East Coast Open play

By Alex Webbe

that cut the lead to a single goal, 76-.  

Another goal from Biddle tied the 

game at 77- with McLaren showing 

no letup.  Magrini got the lead back 

for White Birch with a single goal for 

an 87- lead, but a powerful goal from 

the field from Biddle had the teams 

leaving the field at the end of the first 

half in an 88- tie.

Aguerre reorganized the White Birch 

team at halftime and reappeared with 

a fresh look for the fourth chukker.  

Ulloa opened the scoring with a 40-

yard penalty goal followed by a goal 

from the field from Aguerre.  Two 

more goals from Ulloa and shutout 

defense had McLaren trailing by four 

goals, 128-, after four periods.

The pace quickened in the fifth with 

both teams shooting wide on goal 

shots.  Ulloa and Ganon traded goals 

that kept White Birch ahead by four 

goals, 139-.  Aguerre’s fourth goal of 

the game extended the White Birch 

lead to five goals, 149-.

Aguerre opened the scoring in the 

sixth period with a goal from the field. 

159-.  Back-to-back goals from Biddle 

had McLaren within four goals of 

the lead, 1511-, but time was on the 

side of White Birch.  Aguerre scored 

again, running the score up to 1611-.  

Biddle ended the game with a 60-yard 

penalty goal in a 1612- McLaren loss.

Ulloa led the White Birch attack 

with eight goals (two on penalty 

conversions).  Aguerre scored six times 

and Magrini was credited with a pair 

of goals for the win.   Biddle scored 

half of his team high eight goals on 

penalty conversions.  Ganon scored 

twice and Manifold chipped in a goal 

in the loss.

Airstream 17, Turkish Airlines 13

There was no shortage of scoring 

in the second match of the day as 

Airstream (Peter Orthwein, Guille 

Aguero, Matias Magrini and Michel 

Dorignac) powered past a game 

Turkish Airlines foursome (Bruce 

Colley/Joe Meyer, Joaquin Panelo, 

Tomas Garcia del Rio and Stevie 

Orthwein) 1713-.

Airstream spotted the 17-goal Turkish 

Airlines team three goals to start, 

and a 40-yard penalty conversion 

by Argentine 8-goaler Tomas Garcia 

del Rio had them in the lead 40-.  

Airstream countered with goals from 

Matias Magrini and Michel Dorignac 

(30-Yard penalty shot).  Airstream 

trailed Turkish Airlines 42- after the 

first chukker.

The Airstream attack exploded for six 

goals in second chukker play.  Single 

goals from Magrini and Guille Aguero 

were complimented by four goals 

from Dorignac (three on penalty 

conversions) for n 86- advantage.  Del 

Rio scored twice (once on a penalty 

shot) for Turkish Airlines.  The second 

period ended with Airstream on top, 

86-.

Del Rio cut the Airstream lead to a 

single goal with the opening score 

of the third chukker, 87-, but that 

would be as close as they would get.  

Consecutive goals from Dorignac, 

Aguero and Magrini stretched the 

lead to four goals, 117-.  Joaquin 

Panelo scored on a pass from del Rio, 

118-.  Aguero and del Rio exchanged 

goals to close out the first half with 

Airstream in front, 129-.

Del Rio and Magrini each scored a pair 

of goals in fifth period action (one from 

the field and one on a penalty shot 

from each of them).  The fifth chukker 

ended with Airstream holding on to 

their three goal lead, 1411-.

Aguero added two more goals in the 

final chukker with teammate Dorignac 

converting another penalty shot for a 

goal.  Del Rio responded with a pair of 

penalty goals for the 1713- Airstream 

win. 

Del Rio led the field with nine goals 

(six on penalty shots).  Panelo added 

a goal and the team received three 

goals on handicap.  Dorignac scored 

five of his seven goals on penalty 

conversions.  Magrini and Aguero 

were credited with five goals apiece in 

the victory.

First round action in the 2015 East 

Coast Open continues on Sunday at 

the Greenwich Polo Club with a 3pm 

match between Audi (Marc Ganzi, 

Juancito Bollini, Nic Roldan and Miguel 

Novillo Astrada) and KIG (Bash Kazi, 

Valerio Zubiaurre, Mariano Obregon 

and Pelon Escapite), 

The game will be aired live on 

Chukker TV (ChukkerTV.com) with 

play-buy-play and color commentary 

by Dale Schwetz and Toby Wayman.  

Chukker TV will continue to cover all 

preliminary and semifinal games of 

the 2015 East Coast Open with NBC 

Sports broadcasting the tournament 

final on Sunday, September 13th, a 

week after the September 6th final. 
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Piaget returned to the Equuleus Polo 

Club for the fourth consecutive year as 

the presenting sponsor of the Piaget 

Hamptons Cup. Partnering with polo 

superstar Nacho Figueras and polo 

enthusiasts Joe and Diana DiMenna, 

the Maison hosted an exhibition 

match benefiting Robin Hood, one of 

New York City’s largest povertyfighting

organizations. The event brought out 

families and guests including Piaget 

CEO, Philippe Léopold-Metzger, who 

was joined by social media stars 

and friends of the brand, Hanneli 

Mustaparta, Harley Viera-Newton, Pari 

Ehsan of Pari Dust, Athena Calderone 

of Eye Swoon as well as model Eric 

Rutherford, celebrity stylist Rachel 

Zoe and husband Rodger Berman, 

Figueras’ wife Delfina Blaquier, fashion 

PIAGET CELEBRATES POLO
AT THE FOURTH ANNUAL PIAGET HAMPTONS CUP

designer Donna Karan, her daughter 

Gabby Karan De Felice and son-in 

law, Gianpaolo De Felice, to celebrate 

the sport of kings and support New 

Yorkers in need.

In addition to the day’s polo action, 

Piaget’s spectacular high jewelry 

collection ‘Extremely Piaget,’ all 

inspired by the archival designs of 

the 60s and 70s was on display in 

the dedicated Piaget lounge. At the 

center of the presentation was a silver 

life-sized polo pony and rider filled 

with hundreds of pink roses as well as 

four female models adorned in pieces 

from the ‘Extremely Piaget’ collection. 

An exciting highlight of the day was 

the purchase of the Piaget Altiplano 

Date timepiece. After trying on the 

model, an enthusiastic guest bought 

the piece on the spot.

Fans watched a thrilling match 

between Team St. Regis Hotels & 

Resorts, featuring co-captain Joe 

DiMenna and Michael Carrazza, Nacho 

Figueras, Mariano Gonzalez and 

Andres Weisz and Team Credit Suisse, 

featuring co-captains Stefano Natella 

and Alainn Bailey, Magoo Laprida, 

Francisco Ayala and Martin Pepa. 

Team St. Regis ultimately emerged 

victorious with a 9 – 7 win. President 

of Piaget North America, Thomas 

Bouillonnec, presented the winning 

team with Piaget engraved plates 

while Philippe Léopold-Metzger 

presented the Piaget perpetual trophy. 

The Most Valuable Player award went 

to Michael Carrazza, while Best Playing 

Pony award went to Magoo Laprida’s 

horse, Seaside.

The biggest winner of the day was 

certainly Robin Hood, raising $1 

million, every penny of which will go 

to the most effective poverty-fighting 

programs in New York City. This is the

largest amount of funds ever raised at 

the Piaget Hamptons Cup. Following 

the match, guests gathered under 

a sprawling white tent to enjoy a 

traditional Argentine asado.

Piaget has a long history with polo, 

dating back to the 1970s. Originally 

founded by Georges Édouard Piaget 

on his family farm in 1874, solely to 

make ‘movements’ which were sold 

to the most famous Swiss brands, 

the Piaget name was subsequently 

registered by his grandsons Gérald 

and Valentin Piaget in 1943, when the 

company also started signing its own 

watches. Due to the success of the 

brand a manufacturing operation

was built in Côte-aux-Fées in 1945, 

which still continues to manufacture 

the ultrathin ‘movements’ that are 

such a celebrated part of any Piaget 

watch. Launching the Piaget Polo 

Watch designed by Yves G. Piaget in 

1979 to meet demands of the time 

for a luxury sports watch, the watch 

became an icon which was later 

remodelled in 2001. To this day the 

company continues to live up to the 

belief of its founder (as he sought 

the perfection of movement and 

the ultimate thinness in his watches) 

that one should ‘Always do better 

than necessary.’ Originally founded 

by Georges Édouard Piaget on his 

family farm in 1874, solely to make 

‘movements’ which were sold to the 

most famous Swiss brands, the Piaget 

name was subsequently registered 

by his grandsons Gérald and Valentin 

Piaget in 1943, when the company 

also started signing its own watches. 

Due to the success of the brand a 

manufacturing operation was built 

in Côte-aux-Fées in 1945, which still 

continues to manufacture the ultra-

thin ‘movements’ that are such a 

celebrated part of any Piaget watch. 

Launching the Piaget Polo Watch 

designed by Yves G. Piaget in 1979 to 

meet demands of the time for a luxury 

sports watch, the watch became an

icon which was later remodelled 

in 2001. To this day the company 

continues to live up to the belief 

of its founder (as he sought the 

perfection of movement and the 

ultimate thinness in his watches) that 

one should ‘Always do better than 

necessary.’

Piaget’s connection to polo does not 

however end with the naming of a 

watch and brand ambassadors, as 

major sponsors around the world the 

Piaget name is linked to many charity 

matches and top polo tournaments. 

From the USPA Piaget Gold Cup 

held at The International Polo Club 

Palm Beach (which in 2015 featured 

three of the brand ambassadors in 

the finals), to the Piaget World Snow 

Polo Championship in Aspen and the 

Piaget Hamptons Cup in New York, the 

brand also act as official timekeepers 

to the Coronation Cup at Guards Polo 

Club, the Goldin Group Charity Polo at 

Beaufort Polo Club, Polo Zurich Park, 

Switzerland and Sao Paulo do Brazil.

Ultimately it is movement, precision, 

excellence in the field, results and 

timing that are so crucial both to top 

polo players on the pitch, and the 

watchmakers whose masterpieces 

are such perfect timekeepers on the 

wrists of many a discerning spectator.
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اليف�ستايل

Concord تعك�س درجات الأزرق يف هذا املو�سم
Mariner Gent Cobalt Blue Dial مع �ساعة

Tissot Chemin des Tourelles
�سناعة �ساعات تاريخية

 Tissot Chemin des Tourelles �شاعة  ُتعّد 

Ti -  ططعة ممّيزة جًدا حتمل جزًءا هاًما من تاريخ

لو  مدينة  �شوارع  اأحد  من  ا�شمها  ت�شتمد  وهي   .sot
يف   Tissot م�شنع  بناء  مت  حيث  ال�شوي�شرية،  لوكل 

العام 1907، وحيث ما تزال ال�شركة قائمًة يف يومنا 

التي   161 الـ  اخلربة  �شنوات  ال�شاعة  حتيي  هذا. 

واإطار  ع�شري  ت�شميم  خالل  من  ال�شركة  بها  متتاز 

الت�شطيبات  من  متنوعة  جمموعة  يف  متوفر  اأنيق 

دلياًل  لتكون  واملُزاأبر،  امل�شقول  فيها  مبا  املختلفة، 

قطعة.  كل  يف   Tissot ت�شعها  التي  املهارة  على 

اجلميع  متناول  يف  واإمنا  الفخامة،  يف  غاية  النتيجة 

 Tissot تفخر  تزال  ما  التي  اجليدة  القيمة  بف�شل 

يف تقدميها.

جورج كلوين يحتفي برتاث اأوميغا

يف فيمله اجلديد »تومورو لند«

اإبرهارد اآند كو  تقدم  الإ�سدار املحدود ل�ساعة »تازيو نوفولري 336«

هدية العيد الرائعة للرجل الأنيق 

قام  العلمي،  اخليال  مغامرة  عن  الأخري  فيلمه  يف 

بارتداء  اأوميغا  عالمة  و�شفري  ال�شهري  العاملي  املمثل 

Constellation Automa -  1958  ششاعة

ووكر. فرانك  دور  عن   ic Chronometer"
فيلمه  يف  كلوين  جورج  قالها  التي  الكلمات  ومن 

العمل  ق�شة  تلخ�س  والتي  لند”  “تومورو  اجلديد 

حول الذاكرة وامل�شري والوقت “ مع كل ثانية تنق�شي 

مي�شي بنا امل�شتقبل قدمًا”.

يف  اأوميغا  عالمة  م�شاركة  ذكره،  اجلدير  ومن 

على  كلوين  يرتدي  حيث  الفيلم،  اأحداث  من  جزء 

 OMEGA Constellation �شاعة  مع�شمه 

اأواخر  من   Automatic Chronometer
Constell - جمموعة ت�شميم  مت   خلخلم�شينيات. 

هي  الدقة  تكون  بحيث  العقد  ذلك  بدايات  يف   tion
وبالطبع  الفريدة  القطعة  هذه  يف  الرائدة   اخلا�شية 

ي�شهد  اجلذاب  الب�شيط  الكال�شيكي  الت�شميم  فاإن 

نراه  مازلنا  والذي  ال�شاعة  هذه  ت�شميم  جمال  على 

يف ت�شاميم اليوم.

ال�شينما  ميكنكم م�شاهدة الفيلم وال�شاعة يف �شالت 

الآن.

تقديرا لروح “تازيو نوفولري” اجلريئة، الذي حطم 

روميو”  “األفا  ب�شيارته  العاملية  القيا�شية  ال�شرعات 

يف 1935، تقدم اإبرهاد اآند كو ال�شوي�شرية لل�شاعات 

نوفولري  “تازيو  من  املحدود  الإ�شدار  الفاخرة 

واملحب  الأنيق  للرجل  املثالية  العيد  هدية   ،”336
والت�شميم  العالية  والكفاءة  اجلودة  ذات  لل�شاعات 

يف  الدافئ  البحر  لهواء  املاحلة  الن�شمات  تهّب 

الزجاج  على  ال�شم�س  �شعاع  ينك�شر  بينما  املر�شى، 

�شطح  على  نوره  ليب�شط  املعدنية  واليخوت  املتالألئ 

امليناء.  جدران  تلّف  والتي  املتحّركة  الالزوردّية  املاء 

واإذا برجل نبيل يتنّزه على طرف املر�شى مرتديًا بدلة 

اأ�شلوب  اإّنه  البيا�س.  نا�شع  وقمي�شًا  للغاية  لة  مف�شّ

تتما�شى  باإطاللة  وميتاز  الب�شاطة،  قمة  يف  ع�شري 

Co - �شاعة مع�شمه  تزّين  كما  مع حميطه.   اامًا 

من  امل�شنوعة  الرجالّية   cord Mariner Gent

اإىل  يرمز  الذي  الأزرق  قر�شها  مع  �شتيل  ال�شتانل�س 

باأكملها. البحر اجلميل ومنطقة املر�شى 

�شاعة راقية   Concord Mariner Blue Dial

وبالتايل  �شرمدّية.  واأناقة  كال�شيكي،  بت�شميم 

كانت  مهما  اإطاللة  اأّي  لإكمال  املثايل  اخليار  فهي 

بال�شاعة  يرتقي  ماجوريل  اأزرق  فلون  املنا�شبة. 

واجلراأة  باحليوّية  ناب�شة  لت�شبح  والناعمة  الب�شيطة 

بينما حتافظ خطوطها النقية على طابعها الع�شري. 

ّممت  �شُ ولقد  الأعمار،  كّل  ال�شاعة  هذه  تنا�شب 

الذين  العامل،  على  املنفتحني  للرجال  بالأخ�ّس  

الع�شرية. الت�شاميم  يقّدرون 

تقع اآلية احلركة يف علبة كبرية من ال�شلب )ُقطرها 

100 مرت(،  عمق  املياه حتى  ت�شرب  وتقاوم  ملم   45
التفا�شيل  من  العديد  جانب  اإىل   - مينح  ما  وهو 

رائعا  �شكال   336 نوفولري  تازيو   - احلمراء 

من  الرائع  البطل  ح�شور  يتنّقل  فريدة.  و�شخ�شية 

واحلرفني  ال�شائق  توقيع  الرمزي،   336 رقم  خالل 

نوفولري.  تازيو  �شعار  الدرع،  الأولني “TN” �شمن 

ال�شرياميك  من  املنحوتة  بطارتها  ال�شاعة  تتميز  كما 

اجلانبية:  النظرة  من  جدا  نحيفة  تبدو  والتي  اخلام 

الأبعاد  ثالثي  �شار  تاأثري  هي  النتيجة  فاإن  ثم  ومن 

وظيفة  تنظيم  يتم  املجوفة.  ال�شاعات  �شارات  ترثيه 

من  متاما   10 ال�شاعة  موقع  عند  املزدوج  التوقيت 

خالل زر يتميز ب�شكل مطول ومزين باحلرفنينْ الأولنينْ 

من ا�شم ال�شائق. 

“تازيو  ت�شكيلة  تت�شمن  الأوىل  وللمرة  الفريد.”. 

توقيت  ملنطقتي  القراءة  تقدم  �شاعة  نوفولري” 

يع�شقها  التي  املفيدة  للتعقيدات  اإحداها  خمتلفتني، 

ب�شدة هواة ال�شاعات على م�شتوى العامل. 

من  يجعالن  القراءة  وو�شوح  الرائعة  الب�شاطة  اإن 

لتقنية  كال�شيكيا  منوذجا   336 نوفولري  تازيو 

ما  كّر�شت  عالمة  تقاليد  باأنقى  املزدوج  التوقيت 

العملية  املتطلبات  لتلبية  الزمان  من  قرن  على  يزيد 

يتم  التي  ال�شاعة  تتميز  طلبا.  الأكرث  للم�شتهلكني 

وتعمل  قطعة   336 من  حمدود  اإ�شدار  يف  اإنتاجها 

عر�س  يتم  التعبئة.  اآلية  ميكانيكية  حركة  باآلية 

فيما  متاما   12 ال�شاعة  عند  الثانية  التوقيت  منطقة 

يظهر عند ال�شاعة 6 متاما بيان ملخزون الطاقة. اأما 

3 متاما.  نافذة التاريخ فتقع عند ال�شاعة 
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Trussardi T01 ساعات�

طراٌز يتحدى الزمن بت�سميم فني

“La Montre Hermès”  تدخل يف �رصاكة ح�رصية
مع “املنارة العاملية للمجوهرات” يف اأبوظبي

ح�شورها   ”La Montre Hermès“ عّززت 

�شركة  مع  �شراكتها  خالل  من  اأبوظبي  عا�شمة  يف 

الرائدة  التجزئة  �شركة  للمجوهرات،  العاملية  املنارة 

واأ�شبحت  الفاخرة.  واملجوهرات  ال�شاعات  جمال  يف 

عر�س  �شالت  يف  الآن  متوفرة   Hermès �شاعات 

والغالرييا  للمجوهرات يف مارينا مول  العاملية  املنارة 

ويا�س مول.

اأحدث  من  جمموعة  العر�س  �شالت  ت�شم  و�شوف 

والقطع   La Montre Hermès اإ�شدارات 

الأكرث  جمموعاتها  عن  ف�شاًل  وال�شتثنائية  املميزة 

  ” Cape Cod”و  ”Arceau“ مثل  و�شهرة  تاألقًا 

.”Heure H»و  ”Dressage“ و

ومن جهته قال ال�شّيد وجدي عبد الهادي، مدير عام 

»املنارة العاملية للمجوهرات«: »نحن يف املنارة العاملية 

قطع  اأرقى  تقدمي  اىل  جاهدين  ن�شعى  للمجوهرات 

العالمات  اأهم  من  الفاخرة  وال�شاعات  املجوهرات 

 La لتقدمي  م�شرورون  ونحن  اأبوظبي  يف  التجارية  

Montre Hermès لعمالئنا من حمبي ال�شاعات 

 MOVADO SAPPHIRE جمموعة

اجلديدة للرجال

كارل اأف بو�سرير

تطرح �ساعة Patravi ScubaTec. بلون جديد
قامت عالمة ال�شاعات ال�شوي�شرية الفاخرة كارل 

 .Patravi ScubaTec اأف بو�شرير بطرح �شاعة

اجلديدة امل�شنوعة من الذهب اخلال�س باللون 

الوردي وجتمع ال�شاعة بني الت�شميم الريا�شي 

البارز مع مل�شة اأنيقة. 

 .Patravi ScubaTec وُطرحت جمموعة

اأول مرة يف 2014. وخالل عامل بازل 2015، 

قامت بو�شرير باإطالق اإ�شدارة حديثة من �شاعة 

Patravi ScubaTec. وامل�شنوعة من الذهب 
باللون الوردي. 

ومما ل �شك فيه، فاإن �شوار املع�شم املطاطي وحافة 

بت�شميم  �شتيل،  ال�شتينل�س  امل�شنوعة من  الإزميل 

جزئي مع قطع �شغرية من ال�شرياميك باللونني 

الأ�شود والأزرق، تعد عوامل تعزز من روعة مظهر 

املنفرد. الريا�شي  ال�شاعة ومظهرها 

وبتقنيتها املطّورة تعد واحدة من اأجود ال�شاعات 

للغوا�شني ملا حتتويه من نظام متكامل ل�شبط �شوار 

الأتوماتيكي واحلافة  الهيليوم  املع�شم و�شمام 

الدائرية لالإزميل الآحادي الإجتاه، وت�شكل �شاعة 

Patravi ScubaTec. ذات الإ�شدار اخلا�س، 
اخليار الأمثل لالإ�شتعمال فوق اأو حتت �شطح املاء 

على حد �شواء.

من  حقًا  مذهلة  جمموعة  من  تقدمه  ملا  العا�شمة  يف 

ال�شاعات  الراقية والت�شاميم الأيقونية اخلالدة ».

 Trussardi ’ هي املجموعة الأوىل من �شاعات T01
‘ التي مت الإعالن عنها يف نوفمرب 2014.

 ‘  Trussardi  ’ اليطاليتان  ال�شركتان  اجتمعت 

بحرفيتهما  امل�شهورتان   ،‘Morellato Group’و
 ‘  Trussardi  ’ �شاعات  وانتاج  لت�شميم  العالية، 

اجلديدة.

و8  للرجال  �شاعاٍت   10 من   T01 جمموعة  تتاألف 

ب�شناعتها  املجموعة  هذه  وتتميز  لل�شيدات،  �شاعاٍت 

10  جو، بالإ�شافة  ال�شوي�شرية ومقاومتها للماء حتى 

يف  للوهج  امل�شاد  الأزرق  للزجاج  ا�شتخدامها  اإىل 

ال�شنع. اليدوية  بالنقو�س  وتاألقها  ت�شميمها 

والديناميكية  الأناقة  من  ال�شاعات مبزيٍج  تتمتع هذه 

الكبرية  واملهارة  جهة،  من  الرائع  والت�شميم 

مما  اأخرى  جهٍة  من  ال�شناعة  يف  املبتكر  والأ�شلوب 

بالعنا�شر  وغني  وبارٍع  اأنيٍق،  بت�شميٍم  �شاعاٍت  اأنتج 

الثمينة والتفا�شيل التي تعك�س منط العالمة التجارية 

.‘  Greyhound ’ ممثلًة بـرمز

بطراٍز  ال�شيدات  ل�شاعات  الراقية  الت�شكيلة  تتمتع 

يتاألق ب�شواٍر معدين مع قفل فرا�شة وزر �شغط، واآخر 

مللحقات  مميزة  عالمٌة  وهو  م�شبٍك  مع  جلدي  ب�شواٍر 

’Trussardi‘. وتتميز علبة ال�شاعة بحجم 36 ملم 
و�شكٍل بي�شوي فريد يوحي ب�شعار العالمة.

Movado Sapphire بت�شميمها  تتاأّلق �شاعات 

املميز الذي يتمحور حول كري�شتال �شفري م�شطح 

العلبة امل�شتديرة  ين�شاب ب�شال�شة باجتاه حافة 

اخلالية من الإطار اخلارجي، ما يخلق �شطحًا 

طلقت منذ ما يقارب ربع 
ُ
ان�شيابيًا ومرنًا. واإذ اأ

القرن، �شّكلت Sapphire اإحدى اأبرز املجموعات 

من Movado يف احلقبة التي �شعت خاللها هذه 

M -  للدار اإىل زخرفة علب ال�شاعات بقر�س

seum® ال�شهري الذي يت�شف بهند�شة ب�شيطة 
2015، اأ�شافت  وت�شميم وا�شح املعامل. وللعام 

الدار موديلني جديدين للرجال اإىل هذه املجموعة 

ال�شهرية من Movado. تتاأّلق الثنان بعلبة جديدة 

اأرفع بقطر 40 ملم، كما اأن املوديَلنينْ ملحَقنينْ ب�شوار 

فائق الع�شرية. اإّل اأّن الت�شميمني الثنني مزّودين 

بالعلبة اخلالية من الإطار اخلارجي والتي تتميز 

بها الدار، مع كري�شتال ال�شفري املمتّد من احلافة 

للحافة الذي ُتعرف به �شاعة Sapphire الأ�شلية.

جدير بالذكر اأّن املوديلني اجلديدين ي�شفيان مل�شًة 

مفعمة بالتجّدد على القر�س املزخرف بالنقطة 

املقعرة ال�شهرية كما يتميزان بقوام جديد يفي�س 

رقًة ومزدان بعّدة درجات من اللون نف�شه. تتمتع 

هذه الأقرا�س املعدنية اجلديدة بنق�شة اأ�شعة 

ال�شم�س والنقطة املقّعرة امل�شهورة املمّيزة لعالمة 

Movado عند موؤ�شر ال�شاعة 12، وعقرَبنينْ 
ع�شرَينينْ مهيكلني وم�شار منقو�س لتحديد الدقائق 

مع عالمات بالغة الدقة لتحديد ال�شاعات من 

اأحجار الكابو�شون. ميتاز املوديالن املزّوَدان ب�شوار 

والأحاديا اللون بت�شميم علبة جديد ان�شيابي وغري 

مندمج مع و�شلَتنينْ خارجيَتنينْ م�شتطيلَتنينْ ت�شالن 

العلبة اللماعة بال�شوار الأنيق والرفيع اجلديد، ما 

يوفر راحة مثاليًة للمع�شم. واإذ يّت�شم بو�شالت 

وا�شعة وم�شقولة يف الو�شط وو�شلَتنينْ خارجيَتنينْ 

، يلتف ال�شوار حول مع�شمك باإبزمي  ملاعتني �شيقَتنينْ

قابل للطي مزّود بزر �شغط.
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ريت�سارد ميل لل�ساعات ُتطلق اإ�سدارين محدودين جديدين

لتكرمي �رصيكها نادي �سان تروبيه للبولو
ما�سرت اآلرتا ثني �سكوليت

لقاء حميم بني فن �سناعة ال�ساعات و احِلَرف اليدوية النادرة

اأوري�س تطلق كرونوغراف »بيج كراون بروبايلوت جي اإم تي«

اجلديد للم�سافر العاملي

اعُتِمَدت الر�شاقة و الّرقة كو�شائل لإظهار الأ�شا�شيات 

يف  جراأٌة  عليها.  الرتكيز  و  وا�شح  ب�شكٍل  اجلوهر  و 

نف�س  يف  و  التفا�شيل،  عن  الك�شف  يف  و  الت�شكيل 

الوقت الإبهار من خالل ُحّلٍة مذهلة متاألقة. تلك هي 

األرتا  “ما�شرت  جمموعة  عنها  ُتف�شح  التي  الر�شائل 

لها  �شيكون  �شاعات  اأربع  ت�شم  التي  �شكوليت”  ثني 

لنظرات  نف�شها  تك�شف عن  كبريان عندما  اأثٌر  و  وقٌع 

و  مواهبهم  احِلَرفيون  املعلمون  اأغدق  لقد  الإعجاب. 

من  املجموعة  هذه  يف  امل�شاحات  كامل  على  درايتهم 

الداخل و اخلارج على حدٍّ �شواء، و حتى اأدق التفا�شيل 

يف �شميم كل موديل، يف تعبرٍي بليٍغ عن اأق�شى اأعماق 

تتعقب  اخلربة،  و  اجلمال  تعابري  خالل  من  روحهم. 

�شكوليت” نهج جمموعة  األرتا ثني  “ما�شرت  جمموعة 

الإبداعية  جُت�شد  حيث  اأرتي�شتيكا”،  “هيربي�س 
التي  الدقيقة  الراقية  امِلَهن  من   180 خال�شة  و 

و   Jaeger-LeCoultre لوكولرت  جيجر-  ت�شونها 

هي  ها  و  واحد.  �شقٍف  حتت  جمتمعة  عليها  حتافظ 

ُت�شكل  �شكوليت”  ثني  األرتا  “ما�شرت  �شاعة  بدورها، 

الهيكلة  اأعمال  عمق  اإىل  اإليها  بالناظر  تاأخذ  مقاربة 

املُفّرغة يف جتلّياته  امل�شاحات  فن  اإىل  اأو  التخرمي،  و 

املطلقة..

الفاخرة  ال�شوي�شرية  ال�شاعات  دار  اأوري�س،  اأعلنت 

املتخ�ش�شة  �شاعاتها  اأحدث  طرح  عن  امل�شتقلة، 

“بروبايلوت”  ت�شكيلة  �شمن  تطويرها  مت  والتي 

“بيج كراون بروبايلوت  الفريدة. يج�شد كرونوغراف 

�شاعة  عن  عبارة  وهو  الطريان  روح  تي”  اإم  جي 

ع�شرية ملق�شورة الطائرة تتمتع مبزايا طريان رائعة 

ل ميكن ال�شتغناء عنها. 

والدقة،  الوظيفة  بني  املتقنة  ال�شوداء  امليناء  جتمع 

التوقف  ثواين  بعقرب  كرونوغراف  على  وحتتوي 

اإ�شافة اإىل عدادينْ الدقائق وال�شاعات باللون الأحمر 

ليمّيز بكل و�شوح وظيفة الكرونوغراف ويعزز و�شوح 

 9 ال�شاعة  عند  ال�شغري  العقرب  يزال  ل  قراءتها. 

الدقائق  عقربينْ  مع  متما�شيا  الأبي�س  باللون  متاما 

يت�شم بطرف طائرة  الذي  العقرب  وال�شاعات. ي�شل 

اإىل  لي�شري  اخلارجية  امليناء  حافة  اإىل  اللون  اأ�شفر 

اأي التوقيت املحلي،  التوقيت يف منطقة توقيت ثانية، 

على مدار 24 �شاعة. 

Only Watch 2015 في مزاد »Métiers d’Art Mécaniques Ajourées«

عندما يتحّول حفر الأ�سكال  اإىل منحوتة

 Only Watch مبنا�شبة احلدث اخلريي يف مزاد 

جنيف،  يف  نوفمرب  من  ال�شابع  يف  يقام  الذي   2015
فريدة  �شاعة  مع  دعمها  كون�شتانتني  ڤا�شرون  جتّدد 

من نوعها من جمموعة الأعمال الفنية با�شم

  Métiers d‘Art Mécaniques Ajourées
مزخرفة  اللون  حمراء  حلقة  باإ�شافة  جتميلها  مّت 

عاملني  بني  يربط  ج�شرًا  ال�شاعة  هذه  وت�شّكل  باملينا. 

التا�شع  القرن  اأواخر  يف  مت�شابهة  بطرق  تطورا  قد 

بناًء  ال�شاعات.  و�شناعة  املعمارية  الهند�شة  ع�شر: 

الدار  ت�شنعها  التي  املمتازة  احلركات  اإحدى  على 

بنائها  مع  املنحوتة  هذه  تعلي   ،4400 معايرة  وهي 

اخلفيف وال�شفاف املتقن ال�شنع من �شاأن فّن النق�س 

م�شهد  باحلياة  ينب�س  نحو  على  يحيي  الذي  املخّرق 

رمز  ال�شخمة  الوروبية  احلديد  �شكك  حمطات 

عامل  فرتجم  ال�شناعية.  للثورة  الذهبي  الع�شر 

النحات  تقنية  لت�شبه  جديدة  بطريقة  تقنيته  احلفر 

تنتقل عرب  كا�شفًا بذلك عن موؤثرات �شوئية مده�شة 

حريف  فّن  ويعززها  البعاد  ثالثية  معمارية  هند�شة 

اآخر األ وهو الزخرفة باملينا املعاجلة حراريًا.   

حمدودين  اإ�شدارين  ميل  ريت�شارد  �شركة  اأطلقت 

 2015 لعام  الأوتوماتيكية  ال�شاعات  من  جديدين 

 . للبولو  تروبيه  �شان  نادي  مع  ب�شراكتها  لالحتفال 

�شاعة  اإطالق  عن  ميل  ريت�شارد  �شركة  اأعلنت  حيث 

 RM 07-01 Polo Club Saint-Tropez
و�شاعة  بال�شيدات  اخلا�شة  للبولو  تروبيه  �شان  نادي 

نادي   RM 029 Polo Club Saint-Tropez
من  اأعوام  ثالثة  اإمتام  مبنا�شبة  للبولو   تروبيه  �شان 

جميع  يف  متوفرتان  ال�شاعتان  �شتكون  ال�شراكة.  هذه 

بوتيكات ريت�شارد ميل يف اأوروبا وال�شرق الأو�شط ويف 

املتجر الفرعي املوجود يف نادي �شان تروبيه للبولو.

 RM �شاعتي  بعد  اإ�شداٍر  كاأحدث  ال�شاعتان  تاأتي 

�شان  نادي    011 Polo Club Saint-Tropez
 RM 030 Polo Club و�شاعة  للبولو   تروبيه 

Saint-Tropez نادي �شان تروبيه للبولو .

جمموعة  من  لل�شيدات  واملخ�ش�شة  الأوىل  ال�شاعة 

من  املحدود  الإ�شدار  هي  للبولو   تروبيه  �شان  نادي 

 RM 07-01 White ceramic Polo طراز 

للبولو  تروبيه  �شان  نادي   Club Saint-Tropez
ال�شاعة  تت�شف هذه  الأبي�س.  امل�شنوعة من اخلزف 

اإطار  ذات  باأنها  فقط  قطعة   30 منها  �شي�شدر  التي 

مطاطي  اأبي�س  تاج  الأبي�س،  اخلزف  من  م�شنوع 

الأزرق  باللون  حلقٍة  مع  لزوردي  لوٍن  ذو  ومينا 

الريفيريا  األوان  الألوان  هذه  حتاكي  معه،  ليتنا�شق 

RM 07-01 عيار  �شاعة  يندمج يف قلب  الفرن�شي. 

حركة  ال�شركة،  قبل  من  �شمم  التي   CRMA2
بني  املثايل  التنا�شق  يوؤمن  ب�شكٍل  مهيكلة  اأوتوماتيكية 

اخلا�س  الطاقة  خمزون  يجعل  مما  والكفاءة  الأداء 

�شاعة،   50 يكفي حتى حوايل   RM 07-01 ب�شاعة 

ويعد ذلك اإجنازًا كبريًا بالن�شبة ل�شاعات ال�شيدات.

كراون  بيج  اأوري�س”  كرونوغراف  ت�شنيع  مت 

التحمل  قوية  ا�شتنل�س  بعلبة  تي”  اإم  جي  بروبايلوت 

ويت�شم  باهت،  �شاتاين  بت�شطيب  القطع  متعددة 

م�شتوحاة  الأعلى  من  حمفوفة  بحلقة  الكرونوغراف 

الطائرة يف  ت�شّغل  التي  التوربني  من حمركات طائرة 

بحزام  اأوري�س  طريان  �شاعات  اأحد  وتكتمل  ال�شماء. 

على  يعتمد  فريد  مطوي  مب�شبك  يتميز  قما�شي 

ت�شميم حزام اأمان الطائرات. 
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اإ�سدارات فري�ست كال�س الثمينة ...

هدايا العيد الفاخرة من برييليه

جتربة لتن�سى مع العطر اجلديد

Tranceمن  Schwarzlose برلني

Charmex عالمة ال�ساعات ال�سوي�رصية الفاخرة

collection 2006-Jubilé 1926 تك�سف عن

قرنني  من  لأكرث  ميتد  برتاث  �شاعات  م�شنعو 

ال�شوي�شرية  لل�شاعات  برييليه  تقدم  الزمان،  من 

للرجال  الفاخرة  كال�س”  “فري�شت  اإ�شدارات 

“فري�شت  ت�شكيلة  ت�شم  العيد.  مبنا�شبة  والن�شاء 

التوقيت  اآلت  من  جمموعة  الكال�شيكية  كال�س” 

ن�شخ  وتتوفر يف  وال�شيدات،  للرجال  واخلالدة  الأنيقة 

 Jubilé 1926-2006 عن  تك�شف    Charmex
collection من ال�شاعات باإ�شدار حمدود ،

اجلديدة   Charmex �شاعات  جمموعة 

عامل  يف  مبتكرًا  و  فريدًا  معلمًا  متثل 

الفاخرة  ال�شوي�شرية  ال�شاعات   �شناعة 

ال�شوي�شرية  ال�شاعات  عالمة    Charmex ك�شفت   

Jubilé 1926-2006 colle - عن  للفاخرة 

نوعها  من  الفريدة  و  الفاخرة  ال�شاعات  من   tion
فريدًا  معلمًا  متثل  التي  حمدود  خا�س  باإ�شدار 

ال�شوي�شرية  ال�شاعات  �شناعة  عامل  يف  مبتكرًا  و 

خا�شة  ق�شة  جمموعة  كل  تروي  حيث  الفاخرة 

وخا�شة   ، ال�شاعات  �شناعة  يف  التميز  من  بها 

احلياة. يف  الدقيقة  الأ�شياء  يحبون  للذين   بالن�شبة 

 2006 عام  يف  الفاخرة  ال�شاعة  هذه  اأطلقت  لقد 

 Charmex مبنا�شبة الإحتفال بالذكرى 80 لعالمة

خم�شة  من  �شل�شلة  عرب  الآن  متاحة  وهي   ،    SA
بنمط  اأو   Réserve de Marche بنمط   �شاعات 

من  اأحجار  على  ال�شاعة  حتتوي  و  التلقائية  احلركة 

 ، جميلة  باألوان  الكري�شتال  من  غالف  مع  الياقوت 

ال�شاعة متاحة من الف�شة اأو الذهب، مع حواف اأي�شًا 

اجللد  من  فهو  احلزام  اأما   ، اأوالف�شة  الذهب  من 

الطبيعي.

الأناقة على اأكمل وجه

ت�سكيلة متنا�سقة وع�رصية من اأك�س�سوارات الرجل

هذه  تتميز  التاريخ.  اإىل  بالإ�شافة  عقارب  ثالثة  من 

الت�شكيلة بعلبة �شلب م�شقولة اأو لمعة تت�شم بخطوط 

ب�شيطة واأجزاء متوازنة ب�شكل رائع. كما ميكن متييز 

العالمة  �شعار  بف�شل  مبا�شرة  الر�شيقة  العلبة  و�شط 

الن�شخ  كل  تاأتي  اجلوانب.  على  الرئي�شي  الأخدودي 

التم�شاح  جلد  من  اأ�شلي  بني  اأو  اأ�شود  بحزام  مزودة 

جانبية.   مبكاب�س  ال�شلب  من  مطوي  مب�شبك  موؤّمن 

املفهوم  �شوء  يف  جديد  مبظهر  امليناءات  تظهر 

ويتم  امليناءات  على  امل�شيطر  اجلديد  اجلمايل 

الكال�شيكية.  الآن يف كافة موديالت برييليه  تطبيقها 

يت�شمن ذلك بناء عميق الأثر يقوم على �شعار و�شطي 

اأوجه  على  تالُعب  �شفريية،  حافة  به  حتيط  حبيبي 

ت�شفي  فيما  هويتها،  من  اأكرث  تعزز  التي  التباين 

مت  براقة.  منرية  مل�شة  املوجهة  ال�شاعات  �شارات 

التطور،  بنف�س  الن�شائية  املوديالت  من  عدد  معاجلة 

فيما ُزودت موديالت اأخرى مبيناء عرق اللوؤلوؤ الأ�شود 

املر�شعة  ال�شاعات  �شارات  تزينها  التي  الأبي�س  اأو 

مزينة  طارات  على  معينة  ن�شخ  حتتوي  باجلواهر. 

هذه  وجمال  اأناقة  على  توؤكد  ما�شة   64 من  بحافة 

وتنم  ملم،   35 اجلديدة  العلبة  قطر  يبلغ  الن�شخ. 

�شحر  عن  اجلديدة  ليدي  كال�س  فري�شت  موديالت 

اأنثوية جدا.  وجاذبية ع�شرية 

الر�شمية،  واملالب�س  الراقية  البدلت  ارتداء  مع 

اأ�شبحت الإطاللة الأنيقة مطلبًا �شروريًا لعدد متزايد 

من الرجال الذين يتحّلون بالذوق الرفيع. لذا، تقّدم 

»مون  اجلديدة  ت�شكيلتها  ال�شيف  هذا  بالن«  »مون 

بالن �شارتوريال«. وكما هو احلال مع بدلة ذات َق�شة 

ب�شكل  معقودة  عنق  وربطة  اأنيق،  وقمي�س  بارعة، 

تاأتي هذه  بالأك�ش�شوارات  الأمر  يتعلق  فعندما  مثايل، 

تفا�شيلها. باأدق  املطلوبة  اللم�شات  لتوفر  الت�شكيلة 

اأزرار  �شارتوريال«  بالن  »مون  ت�شكيلة  وتت�شمن 

لربطات  وم�شابك  للنقود،  وم�شابك  لالأكمام، 

الف�شة  مثل  امل�شتخدمة  املواد  ومتتاز  واأ�شاور.  العنق، 

اأنيقة  باأنها  واجللود  ال�شلب،  والفولذ  اخلال�شة، 

اإىل  الت�شكيلة  وت�شتند  رجويل.  مظهر  وذات  وعفوية 

اإرث »مون بالن« العريق يف �شناعة املنتجات اجللدية 

الدار  ت�شّخر  حيث  الراقية،  والأك�ش�شوارات  الفاخرة 

فلورن�شا،  يف  اخلا�س  م�شغلها  يف  ال�شهرية  اإبداعاتها 

ُمعتمدة على مهارات اأبرز احلرفيني لديها.

  Trance عطر  تقدم  برلني    Schwarzlose
Atelier Pe - متجر  لدى  متاح   Trance  ععطر

fumery يف دبي واأبوظبي 
تقدم Schwarzlose  برلني عالمة العطور الفاخرة 

اجلديد  ال�شاحر  عطرها   ، احلوا�س  تاأ�شر  التي 

الإمارات  دولة  يف  جمموعاتها  اآخر  من    Trance
Schwa - Trance  من  ، عطر املتحدة    للعربية 

zlose  برلني هو عطر �شرقي قادم من قلب العا�شمة 
الأملانية برلني حيث ميتزج فيه روائح الورود الرتكية 

labd - زهرة رائحة  جانب  اإىل  العود   خخ�شب 

   Trance و رائحة ع�شبة ال�شيح .  ميثل عطر num
يعك�س  املركز   العطر  ماء  اأن  كما  التنوع   و  الفخامة 

واحد   اأن  يف  ال�شارخة  التناق�شات  هذه  اإن   ، الأناقة 

برلني. قوة  و  لروح  حقًا  املمثل  العطر  هذا  من   جتعل 

و  الرتكيز  و  التنوع  من  امل�شتوحى     Trance عطر 

حيث  برلني  يف  الغام�شة  العالقة  ميثل   ، الغمو�س 

عراقة  مع  احلديثة  اجلودة  و  الأ�شاليب  ترتافق 

بكل    Trance عطر  ليلخ�س   ، القدمية  التقاليد 

واملثرية  القوية  العود  رائحة  ل�شيما  و  مكوناته  روائح 

النتقال من حالة اإىل حالة اأخرى خمتلفة.
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�سمن اإطار احلملة اجلديدة “مده�سة يف احلركة”

لكز�س تبتكر لوح تزحلق طائر م�ستوحى من امل�ستقبل

حميدي للعود والعطور

تطلق جمموعة جديدة من العطور ال�رصقية
’موّلينري‘ من ’بنتلي‘ 

تطلق جمموعة ’بريتلينغ جت �سرييز‘ باإ�سدار محدود

لطاملا كانت مركبة لكز�س ت�شري على عجالت مالم�شة 

جديد  منتج  فاإن  ال�شيف  هذا  لكن  الأر�س،  ل�شطح 

اخليال  بذلك  جاعاًل  الهواء  يف  �شيطفو  لكز�س  من 

لأكرث  لكز�س  ابتكار  مع  الواقع  اإىل  اأقرب  العلمي 

وذلك  الإطالق،  على  تطورًا  الطائرة  التزحلق  األواح 

تكنولوجيا  جمال  يف  العامل  خرباء  اأبرز  مع  بالتعاون 

اجلديد  التزحلق  لوح  وي�شتخدم  الفائقة.  املو�شالت 

التابع   )Mulliner( ’موّلينري‘  ق�شم  ارتقى 

 )Bentley Motors( موتورز‘  ’بنتلي  ل�شركة 

الفخامة  مبعايري  الفاخرة  بالتعديالت  �س  واملتخ�شّ

عرب  جديدة  حدود  اإىل  بها  والو�شول  اأكرث  والأداء 

�شبيد  تي  جي  ’كونتيننتال  �شيارات  جمموعة  اإطالق 

 Continental GT( �شرييز‘  تيم  جت  بريتلينغ 

 .)Speed Breitling Jet Team Series
و�شتتوفر هذه املجموعة احل�شرية يف اأ�شواق الوليات 

املتحدة الأمريكية وهي تاأتي باإ�شدار حمدود من �شبع 

اإحدى  من  م�شتوحاة  منها  واحدة  كل  فقط،  �شيارات 

 )Breitling Jets( جت�س‘  ’بريتلينغ  طائرات 

ال�شبع.

بدّقته  املعروف  تيم‘  جت  ’بريتلينغ  فريق  و�شيقّدم 

يف  رائعة  عرو�شًا  امل�شّوقة  وجمازفاته  و�شرعته 

جولة  خالل  وكندا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

ال�شتعرا�شات  من  بكثري  و�شتتمّيز  بها  يقوم  كربى 

اأجرى  املتمّيزة،  العرو�س  بهذه  واحتفاًل  املثرية. 

ل�شيارة  ت�شّور  اإعادة  ’بنتلي‘  لدى  ’موّلينري‘  ق�شم 

دون  مذهلة  حركة  لتحقيق  املغناطي�شي  الدفع  تقنية 

بني  اجلمع  اأتاح  وقد  الأر�س.  �شطح  مع  الإحتكاك 

للمو�شالت  ال�شائل  النيرتوجني  يوؤمنه  الذي  التربيد 

لكز�س  ل�شركة  الدائمة  املغناطي�شات  مع  الفائقة 

القدرة على حتقيق امل�شتحيل.

التنفيذي،  الرئي�س  نائب  تيمبلني،  مارك   وقال 

نتحدى  لكز�س  يف  “نحن  العاملية:  لكز�س  ل�شركة 

هو  ما  حدود  لدفع  با�شتمرار  و�شركائنا  اأنف�شنا 

ممكن، ويعد هذا الإ�شرار جنبًا اىل جنب مع �شغفنا 

للقيام  لنا  الدافع  والبتكار  الت�شميم  يف  وخربتنا 

على  مثال  خري  وهذا  الطائر.  التزحلق  لوح  مب�شروع 

الأ�شياء املده�شة التي ميكن حتقيقها عند اجلمع بني 

واخليال”. والت�شميم  التكنولوجيا 

ال�شكل  تعك�س  بحيث  �شبيد‘  تي  جي  ’كونتيننتال 
بني  جامعة  جت�س‘،  ’بريتلينغ  لطائرات  الفريد 

التعديالت الفريدة من نوعها وال�شرعة العالية جدًا.

بلونني  لل�شيارة  اخلارجي  اجل�شم  طالء  مت  فلقد 

 )Hallmark( ’هوملارك‘  هما  ومنف�شلني  ملفتني 

للون  مماثل  بارز  لون  مع   )Onyx( و’اأونيك�س‘ 

’بريتلينغ‘،  به  تتاأّلق  الذي  الفريد  الأ�شفر  ’بانتون‘ 
مما يعك�س ال�شكل احل�شري لطائرات ’األباترو�س اإل 

)L-39 Albatros(. وهذا املفهوم اللوين   ‘39  -

توفر  مع  اأي�شًا  ال�شيارة  داخل  اإىل  ين�شحب  املتطّور 

بلون  اإ�شافات  ت�شم  بعناية  م�شقولة  فريدة  مقاعد 

’بريتلينغ‘. اأ�شفر 

والعطورجمموعتها  للعود  حميدي  عالمة  اأطلقت 

ال�شرقية  الزيتية  العطور  من  الفاخرة  اجلديدة 

 Sterling متاجر   اأفرع  يف  متوفر  وهي   ، املركزة 

 Parfums، Hamidi Oud & Perfumes،

دول  جميع  يف  العطور  متاجر  من  وغريها   Redtag
التعاون اخلليجي. جمل�س 

العطور اجلديدة هي : 
يتميز  وغام�س  غني  عطر  هو   ،  Al Abraj عطر 

وخ�شب  الزهور  من  فريد  مزيج  هي  فاتنة  بروائح 

والعطورموؤخرا  للعود  اأطلقت حميدي  قد  و  ال�شندل. 

يف  حاليًا  متوفرة  هي  و  اجلديدة  منتجاتها  جمموعة 

اأفرع متاجر Redtag  يف كل من دولة الإمارات العربية 

 املتحدة و�شلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر.

للعود  حميدي  ل  العام  املدير  الزيدي  اأ�شد  قال   و 

اإطالق  عن  نعلن  باأن  فخورون  »نحن  والعطور 

  Al Abraj ، التي ت�شم عطور  جمموعتنا اجلديدة 

 ، Mukhalat Al Qaloob ،  Al Sama
باإ�شتخدام  تطويرها  مت  مركزة  زيتية  عطور  هي  و 

اأف�شل خال�شات العطور والزيوت الأ�شا�شية. 

للرجال  متوفرة  املركزة  العطور  من   املجموعة  هذه 

لل�شيدات. و 

اإ�سدار محدود من �سبع �سيارات مبتَكرة لأ�سواق الوليات املتحدة الأمريكية

ال�سيارات م�سّممة ح�رشيًا عرب ق�سم ’بنتلي موّلينري‘

�سبع �سيارات فقط كل منها م�ستوحاة من اإحدى طائرات ’بريتلينغ جت�س‘ ال�سبع
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حتالف رينو - ني�سان يعلن عن حجم اأعمال م�سرتك قيا�سي

يبلغ 3.8 مليار يورو لعام 2014
جديد  قيا�شي  رقم  عن  ني�شان   - رينو  حتالف  اأعلن 

هذا  حجم  بلغ  حيث   ،2014 لعام  فرعيه  لتعاون 

 2.87 قدرها  بزيادة  اأي  يورو،  مليار   3.80 التعاون 

لعمليات  كان  وقد  الأ�شبق.  بالعام  مقارنة  يورو  مليار 

اإزدياد  يف  الكبري  الأثر  والت�شنيع  والهند�شة  ال�شراء 

هذا الرقم وذلك بالإ�شافة اىل اإطالق وحدة العائلة 

اأربع  يف  التقارب  وعمليات   )CMF( امل�شرتكة 

التعاون  من  النوع  هذا  حتقيق  ويتم  رئي�شية.  وحدات 

التكاليف  بع�س  وجتنب  التكاليف  خف�س  خالل  من 

اإعتماد اأوجه  الأخرى وزيادة الإيرادات، يف وقت يتم 

�شنويًا. وتعمل كل من  الرتاكمي  التعاون اجلديد غري 

ما  بهدف حتديد  التعاون  اإحت�شاب  وني�شان على  رينو 

اإذا كانتا قد حققتا اأهدافهما جلهة الأداء. كما ت�شمح 

منهما  لكل  ال�شافية  والإيرادات  التوفري  م�شتويات 

حول  للم�شتهلكني  اأعلى  قيمة  ذات  مركبات  بتوفري 

رئي�س  غ�شن  كارلو�س  قال  ال�شياق،  هذا  ويف  العامل. 

وحدة  تزال  “ل  اإدارته:  جمل�س  ورئي�س  التحالف 

معظم  على  التعاون  دفع  يف  ت�شاهم  امل�شرتكة  العائلة 

و�شوًل  ال�شراء  عمليات  بدءًا من  الرئي�شية،  الأ�شعدة 

الوقت  ويف  الدفع.  ومنظومات  املركبات  هند�شة  اىل 

رئي�شية  وحدات  لأربع  الأخري  التقارب  يعزز  نف�شه، 

منظومات  اإدارة  الت�شنيع،  هند�شة  الهند�شة،  هي 

ت�شريع  الإن�شانية،  واملوارد  ال�شراء  عمليات  التزويد، 

حركة هذا التعاون الت�شاعدية«.

فرياري تك�سف عن الن�سخة اخلا�سة من كاليفورنيا- تي امل�ستوحاة

من ال�سغف باخليول خالل مهرجان جودوود لل�رصعة 2015

اجليل الثالث من �سيارة  MINI Clubman اجلديدة يتميز بالأناقة والرقي 

 و�سي�سل اإىل ال�رصق الأو�سط عام 2016

يف اإطار مبادرة Forward Thinkers »الطاير لل�سيارات« ت�سّلم �سيارة

»جاكوار XE” اجلديدة اإىل اأن�س بوخ�س يف الإمارات  املك�شوف  تي  كاليفورنيا-  طراز  فرياري  قدمت  

العميل  طلب  ح�شب  ح�شريًا  ،وامل�شمم  للطي  القابل 

جودوود  مهرجان  خالل   ،  ”Tailor Made“
 .2015 لل�شرعة 

�شيارة احل�شان  روؤية  من  زبائن فرياري  حيث متكن 

واألوان  اخليول  �شباقات  عامل  من  امل�شتوحاة  اجلامح 

البولو. ريا�شة النبالء 

الفريدة  املك�شوفة  تي  كاليفورنيا-  �شيارة  جاءت 

طبقات  ثالثة  من  ب�شبغة  اأبي�س  بطالء  نوعها  من 

بطول  الأزرق  باللون  خطني  مع  اخلارجي  للهيكل 

مطلية  اإن�س   20 بقيا�س  معدنية  الهيكل،واإطارات 

باللون الأزرق والف�شي. 

M -“ مادة من  بتنجيد  الداخلية  املق�شورة   تتمتع 

عازلة  مبوا�شفات  تتمتع  التي   ”cro Prestige
وياأتي   . الثبات  من  ا�شتثنائية  م�شتويات  توفر  حيث 

الفر�س الداخلي باللون الأزرق والأبي�س و بتطريزات 

اخلفيف  بالوزن  ويتميزاجللد   ، البي�شاء  باخليوط 

حيث ل يتجاوز ُثلث وزن اجللود العادية.

تاريخ  يف  جديدًا  ف�شاًل   2007 عام   MINI كتبت   

�شّياراتها  جمموعة  على  اأ�شافت  عندما  العالمة 

وهو  األ  والتمّيز،  البتكار  بني  جمع  مبفهوم  طرازًا 

مزجت  التي  الريا�شية   MINI Clubman �شّيارة 

ما بني الكوبيه والهات�شباك ملنح املزيد من املرونة يف 

النتيجة جناحًا ملفتًا منذ حلظة  ال�شتخدام، فكانت 

MINI  اأن ت�شيف اإىل  2015، قررت  اإطالقها. يف 

ما  بكل  الطراز،  هذا  ترفعت   ،Clubman جناح 

ونا�شجًا  اأنيقًا  الثالث  اجليل  فجاء  معنى.  من  للكلمة 

الداخل  من  تطور  اأّنه  وا�شحًا  وبدا  ملحوظ،  ب�شكل 

ال�شّيارات  من  جديدة  فئة  بذلك  فانبثقت  واخلارج، 

اإىل  اجلديد  الطراز  ي�شل  اأن  املتوقع  ومن   MINIلـ

2016. وحّتى يف فئة ال�شيارات  ال�شرق الأو�شط عام 

املدجمة الراقية اجلديدة، مّت ت�شميمها بعناية لتكون 

املحافظة  منطلق  من  وذلك  كبرية”،  �شّيارة  “اأ�شغر 
اأق�شى  توّفر  الكال�شيكية،   Mini �شّيارة  مبداأ  على 

م�شاحة داخلية باأ�شغر حجم ممكن.

الر�شمي  الوكيل  لل�شيارات”،  “الطاير  �شركة  اأعلنت 

ل�شيارات “جاكوار” و”لند روفر” يف دولة الإمارات 

 ”XE “جاكوار  �شيارة  ت�شليم  عن  املتحدة،  العربية 

التحفيزي  اإىل رائد الأعمال واملتحدث  اجلديدة كليا 

الإماراتي اأن�س بوخ�س ،الذي اختارته �شركة “جاكوار 

اأبرز  كاأحد  اإفريقيا” موؤخرًا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

�شوف  املنطقة.  يف  املتطور  الفكر  واأ�شحاب  املبدعني 

“جاكوار  �شيارة  قيادة  بفر�شة  بوخ�س  اأن�س  يحظى 

الإمارات  دولة  طرقات  على  يوميًا  املذهلة   ”XE
بالدولة.وتاأتي هذه  التجارية  لعالمتها  �شفريًا  بو�شفه 

Forward Thin - مبادرة اإطار  �شمن   خلخلطوة 

و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  “جاكوار  اأطلقتها  التي   ers

الأفالم  من  �شل�شلة  املبادرة  هذه  تت�شمن  اإفريقيا”. 

“جاكوار” الذين  التجارية  العالمة  �شفراء  مب�شاركة 

مبنطقة  خمتلفة  بلدان  اأربعة  من  اختيارهم  مت 

ق�ش�شهم  عن  للحديث  وذلك   ، الأو�شط  ال�شرق 

حياتهم  خالل  “جاكوار”  روح  وجت�شيدهم  امللهمة، 

اليومية، وت�شليط ال�شوء على �شعيهم امل�شتمر لتحقيق 

للحياة.  وال�شغف  والت�شميم  العزمية  مبنتهى  التمّيز 

ال�شرق  منطقة  يف  ال�شيارات  ت�شكيلة  لتو�شيع  ودعمًا 

التجارية  العالمة  ِقبل  من  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط 

 XE جاكوار  �شيارة  الآن  تت�شمن  حيث  “جاكوار”، 
Fo -“  للتي مت اإطالقها موؤخرًا، �شوف تربز مبادرة

من   XE جاكوار  مزايا   ”ward Thinkers
التجارية.  العالمة  ل�شفراء  امللهمة  الق�ش�س  خالل 

اليومية  حياتهم  بني  مقارنات  اإجراء  خالل  ومن 

  Forward“ �شل�شلة  �شتقدم   ،XE جاكوار  و�شيارة 

والتكنولوجيا  البتكار  حول  ق�ش�شًا    ”Thinkers
والت�شميم لهوؤلء ال�شفراء كّل يف جماله.
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Chrome Intense عطر اأزارو

قّوة النتعا�س احلميم

جيجر- لوكولرت Jaeger-LeCoultre  تقدم ريفري�سو اآ اإيكليب�س

نت فان غوخ حتيًة و تكرميًا للر�سام الهولندي ِفن�سَ

 Chrome عطر  اأزارو  لوري�س  ابتكر   ،1996 عام 

وال�شماء  باحليوّية  الناب�س  النتعا�س  يج�ّشد  الذي 

فهذا  وف�شي.  اأزرق  عامل  يف  ال�شافية،  الالزوردّية 

للحميمية  احلقيقية  بالالحظات  يحتفي  الذي  العطر 

الإ�شادة  الأجيال عرب  تتابع  قيم  يعك�س  العي�س،  وفرح 

بابنه. ويف  الأب  الذي يجمع  والثابت  الوثيق  بالرابط 

يف  جمّددًا  الأ�شطوري  العطر  يعود   ،2015 العام 

طابع  مع  وب�شيطة  جرافيكية  جديدة،  اإعالنية  حملة 

بامتياز. ع�شري 

النور  ليب�شر   Chrome �شياغة عطر  تعاد  واليوم، 

Chrome Intenseالذي يعّزز  اإ�شدار جديد هو  

ن�شخة   وتعد  الأ�شلي.  للعطر  الرمزي  النتعا�س  ويربز 

من  اأكرث  واحلاّدة  Chrome Intenseاجلديدة، 
اأّي وقت م�شى، بتم�شية حلظات اأكرث تاأثريًا وفرادًة.

 125 الـ  ال�شنوية  الذكرى   2015 العام  ي�شادف 

هو  و  غوخ  فان  ِفن�َشنت  الهولندي  الر�شام  لوفاة 

بهذه  لالحتفال  و  النطباعية”.  “مابعد  فناين  من 

Jaeger- لوكولرت  جيجر-  من  كٌل  يقوم  املنا�شبة 

اأم�شرتدام  يف  غوخ  فان  متحف  و    LeCoultre
�شاعة  من  حمدود  اإ�شدار  ذات  ن�شخٍة  بتقدمي 

الفني  غوخ  فان  عمل  اإكليب�س” تعر�س  اآ  “ريفري�شو 
)وجهها(،  مينائها  على  ال�شم�س”  “عباد  الأيقوين 

العام  يف  ُر�ِشَمت  الهولندي.  لل�شّيد  تكرمٍي  يف  ذلك  و 

قما�س  على  املر�شومة  اللوحة  هذه  تعود  و   ،1889
غوخ،  فان  حياة  من  الأخرية  الفرتة  “كانفا�س” اإىل 

و ميلكها متحف فان غوخ.

للتن�شيق  كنتيجة  الفريدة  ال�شاعة  هذه  فكرة  جاءت 

Jaeger-L - لوكولرت جيجر-  بني  التعاون     

Ga “غ�شان - Coultre  و �شريكتها الهولندية 
san” التي اأرادت اأن تكون هناك قطعة رائعة جتمع 
بني ثالثة عنا�شر: احلرفية اليدوية، الفن و الرتاث و 

ذلك كتحية و اإ�شادة للفنان الهولندي العاملي ِفن�َشنت 

فان غوخ.

�شاعة  يف  جمتمعة  الثالثة  العنا�شر  هذه  جاءت  قد  و 

Ja - لوكولرت  جيجر-  اإيكليب�س” من  اآ  “ريفري�شو 
حرفيو  و  فنانو  قام  حيث    ger-LeCoultre
على  رائعة  فنية  قطعة  باإبداع  املينا  مبادة  الطالء 

طّبقت  التي  غوخ  فان  لوحة  اإنها  ال�شاعة.  ميناء 

كنٌز  كاأنها  لتبدو   - ال�شم�س  عباد   - الآفاق  �شهرتها 

خمفي حتت ميناء ال�شاعة عندما ُتفتح امل�شاريع.

Dubai International Jewellery Week is now a 100% consumer  
event to meet the growing demands in the Middle East.
A perfect gateway to expand your market in the Middle East

and see immediate sales for your business.

Sensational deals ensuring a fantastic turnout!
• The Widest Range & The Best in Jewellery

• Year-End Sales •  Exclusive Offers
• Seasonal Promotions • Interactive Activities

EXHIBITOR PROFILE
FINE JEWELLERY • JEWELLERY AROUND THE WORLD
MASSTIGE JEWELLERY • FASHION JEWELLERY
FASHION APPAREL • FASHION ACCESSORIES

Organised by Official 
Publisher 

Official Airline 
Partner

Official Travel 
Partner

Official Courier 
Handler

Don’t miss this great retail sales platform, 
contact us to book your space now!
tel:+971 4308 6357      fax:+971 4318 8607    

web: www.jewelleryshow.com  email: jewelleryshow@dwtc.com

&

Infinite
Choices

Deals

Paradise
A Shopper’s 

Exceptional 

9-12 DECEMBER 2015

THE GREATEST JEWELLERY
EXTRAVAGANZA OF THE YEAR!
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Did you know?
The UAE’s retail sector is expected to grow by 33% in 2015*

Official English 
Online Partner
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Davidoff من The Game سل�سلة عطر�

عطر خ�سبي لكّل رجل

فائز محظوظ �سيح�سل على �سيارة تويوتا كامري اجلريئة اجلديدة 2016

الفطيم لل�سيارات تطلق م�سابقة »افتح واربح«

Davidoff، خبري  من   The Game الرجل  عطر 

�شاحرة  ب�شخ�شّية  يتمّتع  والنا�س.  احلياة  �شوؤون  يف 

ويعي اأّن لكّل حركة ح�شابًا. مينحه ذلك متّيزًا طبيعّيًا 

الرجال  على  احرتامها  تفر�س  الأناقة  من  وهالة 

يديه  بني  لعبة  اجلاذبية  فّن  الن�شاء.  قلوب  وتاأ�شر 

اأذكى مناف�شيه. ويتفّوق ب�شهولة على 

 ،Davidoff من   The Game جمموعة  ت�شّم 

ل  الذين  للرجال  م�شّممة   EDT عطور  ثالثة 

املجموعة  تعترب  �شخ�شّيتهم.  وفر�س  التمّيز  يهابون 

على  الوقوف  عرب  بها  الفوز  ميكن  ل  لعبة  احلياة  اأّن 

وتلهم  النجاح  مفتاح  هي  بالنف�س  والثقة  احلياد. 

�شريبح  اجلريء  وحده  لذلك،  والإعجاب.  الحرتام 

اللعبة و�شي�شتويل على قلب امللكة.

DDF Shergar Cup

Jubilant Girls Team Wins the DDF Shergar Cup 2015

Brian , Carmel and George Horan

Rick Astley, Sinead El Sibai, Baria Alamuddin, Salah Tahlak Colm McLoughlin with The Hon. Sir David and Lady Jenny Sieff

Breeda and Colm McLoughlin with Lady Audrey Flanagan

Colm and Breeda McLoughlin with daughter Amanda and grand 
children Ethan and Erin Jordan

اأطلقت الفطيم لل�شيارات، املوزع احل�شري ل�شيارات 

تويوتا بدولة الإمارات العربية املتحدة، م�شابقة »افتح 

واربح« التي تتيح الفر�شة ل�شكان دولة الإمارات الفوز 

.2016 ب�شيارة تويوتا كامري جديدة 

 30 لغاية  وت�شتمر  اأغ�شط�س   15 يوم  امل�شابقة  وبداأت 

الفوز  اإمكانية  الدولة  ل�شكان  وتتيح  �شبتمرب2015، 

ب�شيارة كامري اجلديدة اإذا ما وجدوا املفتاح اخلا�س 

ايكيا  بال�شيارة، والذي يتوفر يف واحد من كتالوجات 

التي مت تو�شيلها للمنازل، اأو يف اإحدى �شالت عر�س 

تويوتا الـ 14 املتواجدة يف جميع اأنحاء الدولة.  

للفطيم  التنفيذي  الرئي�س  ويليامز،  جون  وقال 

بها  تقوم  التي  الأوىل  املرة  هي  هذه   « لل�شيارت: 

النوع  هذا  من  م�شابقة  بتنظيم  لل�شيارات  الفطيم 

وندعو  الوا�شع.  النطاق  هذا  وعلى  احلجم  بهذا 

لل�شيارات  الفطيم  عر�س  �شالت  لزيارة  اجلميع 

اجلريئة  كامري  تويوتا  �شيارة  وفتح  حظهم  لتجربة 

يف  ا�شتمرارنا  مع  متا�شيا  وذلك   ،2016 اجلديدة 

60 لتاأ�شي�س ال�شركة«.   الحتفال بـالذكرى ال 
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DDF Shergar Cup

Colm McLoughlin and Salah Tahlak with the British boyband Blue

Salah Tahlak, Gary Maxwell and Martin Moodie

Dariush and Soheila Rakshani

Gillie and Steven Lamprell with Breeda and Colm McLoughlin

Colm McLoughlin with HE Keiichi Hayashi, Ambassador of Japan

Colm McLoughlin, Claire Flanagan Gibbons and Capt. 
Richard Higgins, OBE
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