






This isn’t a big step. This is the next step.
Progress is always worth investing in. And it’s closer than you think. 
The all-new Flying Spur V8 places power and superb levels of craftsmanship at your fingertips.         
The new 4.0 litre V8 engine has a top speed of 295 km/h, and with countless optional refinements    
the Flying Spur will become your Flying Spur.

For the first time, the world’s most exhilarating sedan is available at AED 12,499 per month* through 
Bentley Financial Services, powered by ENBD. Your next step up is not only possible – it couldn’t be simpler. *Terms and Conditions apply. The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. © 2015 Bentley Motors Limited.

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

The new Flying Spur V8. Closer than you think.
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كاأ�س دبي العاملي             عامًا من الإبداع و التميز

الع�شرين  بالذكرى  العام  هذا  العاملي  دبي  كاأ�س  ببطولة  والعامل  الإمارات  حتتفل 

عام  يف  “�شيجار”  الأمريكي  اجلواد  الأول  باللقب  تّوج  حيث  الأوىل،  لنطالقتها 

عندما  الإمارات  خيول  تفوق  �شتوري” ق�شة  “اأفريكان  اجلواد  كتب  بينما   ،1997

خطف اللقب الأخري عام 2014. 

بني فوز “�شيجار” و”اأفريكان �شتوري” جرت مياه كثرية غريت مفاهيم عديدة عن 

الفخامة والرقي يف �شباقات اخليل، حيث ظلت هذه البطولة تواكب النه�شة والتطور 

اللذين ت�شهدهما دبي، وت�شري بالوترية ذاتها لرتتفع جوائزها من 4 ماليني دولر يف 

عام 1997 اإىل 29 مليون دولر اأمريكي هذا العام.

للتناف�س على هذه  العامل  العام �شفوة خيول  العامل اجتذبت هذا  البطولة الأغلى يف 

اجلوائز املغرية، ونيل �شرف هذه البطولة الرفيعة التي اأ�شبحت من اأهم الفعاليات 

يف روزنامة �شباقات الفرو�شية يف العامل.

ل  الإمارات  فر�شان  واإجنازات  تنق�شي،  ل  الإمارات  يف  الفرو�شية  واأن�شطة  اأحداث 

تنتهي، فقد وا�شل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد اآل مكتوم تفوقه يف �شباقات القدرة، 

الكويت  يف  اأقيم  الذي  العربي  اخلليج  �شباق  بلقب  فاز  اأن  بعد  العالية  مقدرته  واأكد 

هذا ال�شهر، لي�شيف اإجنازًا اآخر اإىل �شجل اإجنازاته ال�شخمة يف هذا املجال.

اآل مكتوم  اأما يف ريا�شة القفز فقد متكنت الفار�شة �شمو ال�شيخة لطيفة بنت اأحمد 

من حتقيق فوز باهر، بعدما حلقت بلقب كاأ�س رئي�س الدولة لقفز احلواجز، البطولة 

هذه  يف  نور  من  باأحرف  الإمارات  ا�شم  وا�شعة  جنوم،  بخم�س  امل�شنفة  الرفيعة 

الريا�شة.

العديد منها  توا�شلت بوترية �شريعة، وحّقق  املناف�شات  البطولت املحلية يف خمتلف 

البطولت،  من  الكثري  ال�شرعة  �شباقات  ميادين  �شهدت  فقد  وكمية،  نوعية  نقلة 

اأحداثًا حافلة يف كرنفال كاأ�س  العاملي الذي �شهد  خ�شو�شًا �شباقات م�شمار ميدان 

دبي العاملي.

اأهمها البطولة الأرفع والأعلى  اأقيمت العديد من البطولت،  اأي�شًا  يف ميادين البولو 

باير  جولي�س  بكاأ�س  ال�شعودي  زيدان  وتّوج  للبولو”،  املفتوحة  دبي  “بطولة  ت�شنيفًا 

الف�شي  لكاأ�س دبي  الن�شخة اخلام�شة  اأما  بنتلي،  اأبوظبي لقب  نال  “الذهبي”، فيما 
للبولو فقد ظفر بها غنتوت، بينما تّوج احلبتور بطاًل لكاأ�س هيلدون.
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التي  العاملي  دبي  كاأ�س  من   20 الن�شخة  تكت�شب 

والع�شرين  الثامن  اأم�شية  ميدان  مب�شمار  �شتنطلق 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برعاية  مار�س  من 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد 

طريان  من  رئي�شية  وبرعاية  دبي  حاكم  الوزراء 

احتفالية  و�شط  تاتي  كونها  ا�شافية  اأهمية  الإمارات، 

التي  البطولة  هذه  على  عاما  ع�شرين  مرور  مبنا�شبة 

مليون   28 اإىل  جلوائزها  الإجمالية  القيمة  ت�شل 

 10 منها  العامل،  م�شتوى  على  الأغلى  وتعد  دولر، 

ماليني ل�شوط كاأ�س دبي العاملي الرئي�س يف الأم�شية. 

بالن�شخة  اخلا�شة  الرتتيبات  جميع  اكتملت  وقد 

جميع  اأكملت  حيث  العاملي،   دبي  كاأ�س  من  الع�شرين 

احلدث  هذا  ملواكبة  ا�شتعداداتها  املنظمة  اللجان 

قوية  العام  هذا  املناف�شة  تكون  اأن  ويتوقع  املهم. 

ومثرية من اخليول ب�شبب الوفرة الكمية والنوعية يف 

وال�شعودية  واأمريكا  الإمارات  من  امل�شاركة  اخليول 

الن�سخة الــ 20 لكاأ�س دبي العاملي 

اأف�ضل خيول العامل تتطلع للظفر بلقب البطولة الأغلى

كاأ�س دبي العاملي

بلدان  من  وغريها  اإفريقيا،  وجنوب  واليابان  واأوروبا 

فى  ال�شخ�شيات  لكبار  الدعوة  وجهت  وقد  العامل، 

عامل اخليول والفرو�شية من اأنحاء العامل ملتابعة هذا 

احلدث.

م�ساركة عاملية كبرية 

 ،2015 العاملي  دبي  لكاأ�س   20 الن�شخة  ت�شتقطب 

 15 من  اأكرث  ميثلون  الأبطال  من  النخبة  م�شاركة 

امل�شجلني  اأبرز  ومن  العامل.  اأنحاء  خمتلف  من  دولة 

امريكا  2014 يف  العام  بلقب ح�شان  الفائز  اجلواد 

اليرلندي  ليجر  �شانت  وبطل  كروم«  »كاليفورنيا 

جنم  اأ�شهمه  من  جزءا  ميلك  الذي  بانرث«،  »براون 

الكرة الجنليزي ال�شابق مايكل اوين. 

نخبة  بالعامل  الأغلى  للبطولة  امل�شجلني  قائمة  وت�شم 

 2014 العام  ح�شان  منها  العاملية،   اخليول  اأبرز 

اأكمل  الذي  روم«  اأون  »ديزاين�س  كونغ  هونغ  يف 

كال�شيك،  ال�شيما  �شباق  يف  للمناف�شة  ا�شتعداداته 

وت�شم قائمة املر�شحني ل�شباق ال�شيما كال�شيك اأي�شا 

اليابان،  من  وكالهما  �شيب«  و«غولد  �شتار«  »هارب 

و«دبداي«  امريكا،  من  �شيكوان�س«  »مني  اىل  ا�شافة 

و«�شكاي  بريطانيا،  من  بانرث«  و«براون  قطر،  من 

ارجاء  خمتلف  من  واآخرين  جودلفني،  من  هنرت« 

الفرن�شي »فلينت�شاير«  العامل. وي�شارك و�شيف الآرك 

الن  باإ�شراف  »دولنيا«   ، اهلل  عبد  بن  خالد  لالأمري 

اجلواد  المارات  ديربي  يف  وي�شارك  دوبر   روير  دو 

التي  الثالث  امل�شاركات  يف  املهزوم  غري  الأرجنتيني 

خا�شها »غالكادو« ابن بطل »اآ�شياتك بوي«، وي�شارك 

اوروغواي  يف  الثالثي  التاج  بطل  ال�شباق   يف  اي�شا 

»�شري فيفر« جلودلفني.

اأ�سواط كاأ�س دبي العاملي

يف  الأغلى  اخليل  �شباقات  اأم�شية  يف  املناف�شة  تبداأ 

بال�شوط  �شباقات،   9 مدار  على  ت�شتمر  والتي  العامل، 

العربية  للخيول  املخ�ش�س  مرت   2000 مل�شافة  الأول 

تســـتمتع بقضـــاء أمتـــع األوقـــات مـــع حفيدهـــا

شكرًا للتشخيص المبكر

التصويـــــر الطبي المتقدم فـــــي المستشـــــفى األمريكي دبي

مسح متماثــل. صور أكثـر وضوحــًا. نتائــج أســرع.

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

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

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

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

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

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

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

المستشـــــفى األمريكي دبي يقبل معظم برامج شـــــركات التأمين. يرجى اإلتصال على الرقم 5500 - ٨00
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كاأ�س دبي العاملي

ترفيع  مت  والذي  كال�شيك”،  كحيلة  “دبي  الأ�شيلة 

جائزته هذا العام اىل مليون دولر برعاية “اآيبيك”، 

الذيل  خليول  التحديات  اأرفع  من  واحدًا  يعترب  الذي 

اخليول.  اأف�شل  من  نخبة  ويجمع  العامل،  يف  الطويل 

1600 مرت املخ�ش�س  الثاين مل�شافة  ال�شباق  وينطلق 

“جودلفني  �شباق  لقب  على  الأ�شيلة  املهجنة  للخيول 

مايل” للفئة الثانية على اأر�شية تابيتا، البالغ اإجمايل 

�شوبا،  ميدان  برعاية  دولر  مليون  املالية  جوائزه 

للخيول  مرت   3200 مل�شافة  الثالث  ال�شوط  وخ�ش�س 

املهجنة الأ�شيلة على لقب �شباق “كاأ�س دبي الذهبية” 

للفئة الثالثة “ع�شبي”، البالغ اإجمايل جوائزه املالية 

وخ�ش�س  لل�شيارات”،  “الطاير  برعاية  دولر  مليون 

املهجنة  للخيول  مرت،   1900 مل�شافة  الرابع  ال�شوط 

الأ�شيلة يف �شن ثالث �شنوات فقط على لقب “ديربي 

ويبلغ  تابيتا،  اأر�شية  على  الثانية  للفئة  الإمارات” 

اإجمايل جوائزه املالية مليوين دولر برعاية جمموعة 

مل�شافة  اخلام�س  ال�شوط  اأما  النابودة.  وحممد  �شعيد 

الأ�شيلة  املهجنة  للخيول  خ�ش�س  فقد  مرت   1000

على  الأوىل  للفئة  لل�شرعة”  القوز  “�شباق  لقب  على 

مليون  املالية  جوائزه  اإجمايل  البالغ  ع�شبية،  اأر�شية 

ال�شاد�س  ال�شوط  وخ�ش�س  “اآيبيك”.  برعاية  دولر 

املهجنة  للخيول  املخ�ش�س  مرت   1200 مل�شافة 

الأوىل  للفئة  �شاهني  جولدن  دبي  لقب  على  الأ�شيلة 

املالية مليوين دولر  اإجمايل جوائزه  البالغ  “تابيتا”، 
ال�شابع  ال�شوط  وخ�ش�س  نيوز”،  “جلف  برعاية 

1800 مرت للخيول املهجنة الأ�شيلة على لقب  مل�شافة 

�شباق ال�شوق احلرة بامل�شمار الع�شبي، البالغ اإجمايل 

الثامن  ال�شوط  اأما  دولر،  ماليني   5 املالية  جوائزه 

املهجنة  للخيول  خ�ش�س  فقد  اأمتار،   2410 مل�شافة 

كال�شيك”  �شيماء  دبي  “�شباق  لقب  على  الأ�شيلة 

اإجمايل  ويبلغ  ع�شبية،  اأر�شية  على  الأوىل  للفئة 

“لوجنني”.  برعاية  دولر  ماليني   5 املالية  جوائزه 

دبي  لكاأ�س  الرئي�س  بال�شباق  اخليول  عر�س  ويختتم 

 2000 امليل  وربع  امليل  مل�شافة  الأوىل  للفئة  العاملي 

مرت، البالغ اإجمايل جوائزه املالية 10 ماليني دولر.

ال�سباق الأغلى على امل�سمار

الرملي لأول مرة مبيدان

للعام  ميدان  اأر�شية  على  العاملي  دبي  كاأ�س  يقام 

 .2010 يناير   28 ر�شميًا يف  افتتاحه  بعد   لل�شاد�س، 

الر�شية  على  مرة  لأول  العام  هذا  ن�شخة  وتقام 

هذا  بداية  ال�شناعية  الر�شية  تغيري  مت  بعد  الرملية 

املو�شم.
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كاأ�س دبي العاملي

ل�شباقات  متكاماًل  م�شروعًا  ميدان  م�شمار  ويعد 

اخليول، و�شرحًا ح�شاريًا وا�شتثماريًا جديدًا ل مثيل 

وترجمة  جت�شيدًا  وياأتي  العامل،  يف  مكان  اأي  يف  له 

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

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

الإماراتية.  اخليل  ب�شباقات  لالرتقاء  دبي،  حاكم 

ميدان  ي�شم  اجلديد  الرملي  امل�شمار  وبخالف 

ون�شف  امليل  م�شافته  تبلغ  مبحيط  ع�شبيا  م�شمارا 

فهي  امل�شمار  من�شة  اأما  مرت(،   24100( امليل 

يف  اأخرى  من�شة  اأي  ت�شاهيها  ول  نوعها  من  فريدة 

ل�شتني  تت�شع  حيث  العاملية،  اخليل  �شباقات  م�شامري 

من  فندقًا  امل�شمار  مرافق  ت�شم  كما  �شخ�س،  األف 

 6 اإىل  اإ�شافة  اإمياك�س،  �شينما  جنوم،  اخلم�س  فئة 

مطاعم راقية ومتحف.

 ال�سجل الذهبي للخيول الفائزة

بكاأ�س دبي العاملي

األقاب  الأمريكية  واخليول  الإمارات  خيول  تقا�شمت 

كاأ�س دبي العاملي منذ انطالقتها عام 1996، ونالت 

للوليات  اأي�شًا  ثمانية  مقابل  األقاب  ثمانية  الإمارات 

على  الإماراتية  اخليول  انت�شارات  وجاءت  املتحدة، 

ل�شاحب  العائد  “�شنغ�شبيل”  �شجل  النحو:  هذا 

فوز  اأول  مكتوم   اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

 ،1997 للبطولة  الثانية  الن�شخة  يف  الإمارات  خليول 

را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  “املتوكل”ل�شمو  فاز  ثم 

“دبي  ونال   ،1999 الرابعة  الن�شخة  يف  مكتوم  اآل 

الكاأ�س  من  اخلام�شة  الن�شخة  جلودلفني  ميلينيوم” 

عام 2000، لتعود جودلفني مرة اأخرى لتخطف لقب 

 ،2002 “�شرتيت كراي” عام  ال�شابعة عرب  الن�شخة 

فوز  لتعزز   2003 التايل  العام  يف  جودلفني  وتعود 

جودلفني  حتقق  ثم  بلد”،  “مون  بوا�شطة  الإمارات 

“اإلكرتوكو�شن�شت”  عرب  لالإمارات  ال�شاد�س  اللقب 

يف 2006، ثم ينال الكاأ�س الثمني “انفا�شور” العائد 

عام  يف  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  ل�شمو 

جلودلفني  “مونرتو�شو”  اجلواد  وا�شتعاد   ،2007

الن�شخة  بلقب  حلق  عندما  الإماراتية  اخليول  هيبة 

ال�شابعة ع�شرة للبطولة، بعد غياب ا�شتمر 4 �شنوات، 

ق�شة  جلودلفني  �شتوري«  »افريكان  اجلواد  و�شطر 

الن�شخة  لقب  انتزع  عندما  الإمارتي  للتفوق  جيدة 

العام  العامل  يف  الأغلى  للبطولة  ع�شرة  التا�شعة 

.2014 املا�شي 

انت�سارات اخليول الأمريكية

بكاأ�س دبي العاملي

عزز اجلواد “انيمال كينج دوم” �شجل نتائج اخليول 

باللقب  فاز  عندما  اأ�شرتالية،  بنكهة  لكن  الأمريكية، 

 ،2013 العاملي  دبي  كاأ�س  م�شرية  يف  ع�شر  الثامن 

التي  الإمارات  خيول  انت�شارات  مع  بذلك  لتتعادل 

حتتفظ بثمانية انت�شارات. وكانت اخليول الأمريكية 

كاأ�س  من  الأوىل  بالن�شخة  اإجنازاتها  ا�شتهلت  قد 

“�شيجار”  الأ�شطورة  اجلواد  طريق  عن  العاملي  دبي 

اجلواد  بتوقيع  الثاين  الفوز  جاء  فيما   ،1996 عام 

“�شيلفر�شارم” عام 1998، عادت اخليول الأمريكية 
اجلواد  لينجح  ال�شباق  من  ال�شاد�شة  الن�شخة  يف 

قبل  الفوزالثالث2001،  اإنتزاع  يف  �شتيف”  “كابنت 
اأن يتعزز الإجناز الأمريكي باللقب الرابع عن طريق 

اخليول  وحققت   ،2004 يف  بريفكت”  “بليزنتلي 
املهر”روزيز  طريق  عن  اخلام�س  فوزها  الأمريكية 

وذلك  العا�شرة،  الدورة  بطل   2005 يف  ماي”  اإن 

قبل اأن يهدي اجلواد ))كريالني(( الوليات املتحدة 

))ويل  اجلواد  وانتزع   ،2008 عام  ال�شاد�س  الفوز 

اآرمد(( الفوز بلقب الن�شخة ال�شاد�شة ع�شرة، مهديًا 

اخليول الأمريكية اللقب ال�شابع. وللمرة الأوىل تخرج 

الكاأ�س من الإمارات واأمريكا يف عام 2010، بعد اأن 

كامبيو((  دي  ))جلوريا  عرب  الربازيل  اإىل  ذهبت 

املهر  ثم عزز  اللقب،  بهذا  تاريخيًا  فوزًا  التي �شجلت 

من  ع�شرة  ال�شاد�شة  الن�شخة  يف  التنوع  الياباين 

البطولة عندما خطف املهر “فيكتوريا بيزا” اللقب.
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تّوج �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 

للقدرة  اخلليج  كاأ�س  لبطولة  بطاًل  دبي،  عهد  ويل 

والتحمل، التي اأقيمت يف قرية �شباح الأحمد الرتاثية 

الكويت  بدولة  ال�شاملية  منطقة  يف  ال�شعبي،  للموروث 

وفار�شة من خمتلف  فار�شًا   138 ال�شقيقة، مب�شاركة 

الدول اخلليجية.

الذي  ال�شباق  يف  الفوز  دبي  عهد  ويل  �شمو  وحقق 

اجلواد  �شهوة  ممتطيًا  مرت  كيلو   100 م�شافته  بلغت 

�شاعات،   3:49:05 قدره  زمنًا  وم�شجاًل  »تنغدايل«، 

بينما احتل الفار�س عبداهلل غامن املري املركز الثاين 

م�شجاًل  تيموتي«  ديل  »بيكازو  اجلواد  �شهوة  ممتطيًا 

الثالث  املركز  ونال  �شاعات،   3:49:06 قدره  زمنًا 

اجلواد  �شهوة  ممتطيًا  جابر  اأحمد  �شعيد  الفار�س 

�شاعات.   3:49:07 قدره  زمنًا  م�شجاًل  »اأكتار« 

من  املراكز  على  اي�شا  المارات  فر�شان  و�شيطر 

احمد  الكويتي  الفار�س  وحل  التا�شع  حتى  الرابع 

م�سيفا اإجنازا جديدا لإجنازاته يف �سباقات القدرة

حمدان بن محمد يتوج بلقب كاأ�س اخلليج للقدرة يف الكويت

يف  الأول  املركز  يف  و  ال�شباق  يف  عا�شرا  الروي�شد 

الكويتيني. فئة  مناف�شات 

ويكت�شب فوز �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد اآل مكتوم، 

وم�شاركته يف هذا ال�شباق بعدا اخرا يتجاوز ح�شابات 

الفوز واخل�شارة، حيث يحمل دللت عميقة على قوة 

الإمارات  بني  جتمع  التي  واملحبة  ال�شداقة  اوا�شر 

والكويت. 

وحظي هذا احلدث الريا�شي الذي اأقيم حتت رعاية 

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

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

الفر�شان  اإىل  بالن�شبة  خا�شة  كبرية،  باأهمية  اهلل، 

لالحتكاك  لهم  ثمينة  فر�شة  ميثل  كونه  الكويتيني، 

الذين  اخلليجيني  الفر�شان  من  نخبة  مع  واملناف�شة 

�شاركوا يف ال�شباق.

الإمارات  فر�شان  ل�شجل  اجلديد  اللقب  وي�شاف 

�شموه  قاد  حيث  والبطولت،  بالإجنازات  احلافل 

يف  كبرية  عاملية  اإجنازات  لتحقيق  الإمارات  فر�شان 

خمتلف الدول الأوروبية والعربية، ورفع علم الإمارات 

بطاًل  �شموه  تتويج  اآخرها  وكان  الدولية.  املحافل  يف 

ذهبية  لقب  انتزاعه  بعد  للقدرة  العامل  لبطولة 

نورماندي  اأقيم يف مقاطعة  الذي  ال�شباق  الفردي يف 

الفرو�شية  لألعاب  العامل  بطولة  �شمن  الفرن�شية، 

.2014 نورماندي 

حمدان بن محمد: حري�سون على

تبادل اخلربات مع اإخواننا

اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأكد   

خالل  من  اكت�شبوا  الإمارات  فر�شان  اأن  مكتوم، 

امل�شاركة يف البطولت الدولية واملحافل العاملية خربة 

من  مكنتهم  التي  الدرو�س  من  الكثري  وتعلموا  كبرية، 

ح�شد العديد من البطولت وامليداليات العاملية.

تلك  تبادل  على  دائمًا  “نحر�س  �شموه:  واأ�شاف 

والعربية،  اخلليجية  الدول  يف  اإخواننا  مع  اخلربات 

وال�شعف  القوى  مكامن  على  الوقوف  وكذلك 

اأن امل�شاركة  ا�شتعدادًا وتاأهياًل للبطولت املقبلة، كما 

حتمل  ما  دائمًا  العاملية  اأو  العربية  البطولت  يف 

�شيء،  كل  يتطور  فكما  واجلواد،  للفار�س  اجلديد 

واأ�شاليبها،  وفنونها  القدرة  �شباقات  ريا�شة  تتطور 

لالختبار  طريقة  اأف�شل  عام  ب�شكل  البطولت  وتعد 

والتجريب والوقوف على مدى ال�شتفادة من التاأهيل، 

ل�شيما بطولت القدرة للخيل التي بحاجة دائمة اإىل 

مزيد من اجلهد حتى يتوج بها البطل”.

تتويج حمدان بن محمد بدرع البطولة

بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  الفار�س  ت�شلم 

ال�شيخ علي جراح  البطولة من  درع  مكتوم،  اآل  را�شد 

الكويتي،  الأمريي  الديوان  �شوؤون  وزير  نائب  ال�شباح 

وم�شوؤول  الكويت  اأمري  م�شت�شار  اهلل  �شيف  وحممد 

القرية الرتاثية، بعد حتقيقه للمركز الأول يف �شدارة 

اإماراتية م�شتحقة للمراكز الأوىل.

التذكارية  الهدايا  تبادل  التتويج  حفل  خالل  مت  كما 

اجلانب  من  ت�شلمها  حيث  والكويت،  الإمارات  بني 

مكتوم،  اآل  جمعة  بن  مكتوم  �شعيد  ال�شيخ  الإماراتي 

ميدان،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  حميد  و�شعيد 

دبي  نادي  عام  مدير  الع�شب  عي�شي  وحممد 

الدولة  �شفري  الزعابي  ح�شني  ورحمة  للفرو�شية، 

ال�شباق  دعم  يف  جلهودهم  وذلك  الكويت،  دولة  لدى 

اخليل  �شباقات  جمال  يف  والتعاون  التن�شيق  وتعزيز 

ال�شقيقني. البلدين  بني 

اأ�سداء وا�سعة لفوز “فزاع”

بلقب �سباق الكويت

ال�شيخ  �شمو  حققه  الذي  الباهر،  الإجناز  حظي 

حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي، 

وا�شعة  اأ�شداء  للقدرة،  اخلليج  بطولة  بلقب  بتتويجه 

ولقى ا�شتح�شانا وتقديرا من العديد من ال�شخ�شيات 

�شعادتهم  عن  اأعربوا  الذين  الريا�شية،  والقيادات 
ويلّوح بعلم الكويت لدى و�سوله اإىل خط النهاية.

حمدان بن محمد على من�سة التتويج.



3435 34

قدرة

الإمارات،  لريا�شة  التاريخي  الإجناز  بهذا  وفخرهم 

فر�شاننا  يحتلها  التي  املتميزة،  املكانة  يوؤكد  والذي 

على ال�شاحة العاملية. ومع اإ�شادتهم الكبرية وو�شفهم 

مهتمون  �شدد  كبري،  ريا�شي  اإجناز  باأنه  الفوز 

هذه  يف  للم�شاركة  العميقة  الدللت  على  وخمت�شون 

ال�شالت  وتقوية  تعميق  اإطار  يف  تاأتي  التي  الفعالية، 

من  الرائعة  اللفتة  وجدت  كما  اخلليجية.  الدول  بني 

مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 

النهاية،  خلط  و�شوله  عند  الكويت  لعلم  برفعه 

يوؤكد  املوقف  اأن هذا  الكثريون  واعترب  كبرية،  اإ�شادة 

هو  ما  بقدر  اخل�شارة،  اأو  الفوز  يكن  مل  الهدف  اأن 

امل�شاركة بالفرحة يف اليوم الوطني للكويت.

على  مكتوم  اآل  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واأكد 

ذلك عندما ن�شر على ح�شابه يف »اإن�شتجرام« �شورته، 

الكويت  علم  رافعًا  ويحتفل  النهاية،  خط  ي�شل  وهو 

الإمارات  “فوز  �شموه:  الوطني، وكتب  بيومها  احتفاًء 

هو فوز الكويت، �شكرًا للكويت يف يومها الوطني على 

فرحتهم لالإمارات بهذا الفوز”.

الع�سب: م�ساركة �سعب

مبنا�سبة اعياده الوطنية

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

مبنا�شبة  الإمارات  و�شعب  لقيادة  بالتهنئة  للفرو�شية 

اآل  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  حققه  الذي  الفوز 

مكتوم، بلقب بطولة كاأ�س الكويت للقدرة والتحمل.

اىل  وي�شاف  م�شتحقا  كان  الفوز  ان  الع�شب  واأكد 

ال�شيخ  �شمو  حققها  التي  الدولية  الإجنازات  �شجل 

حمدان بن حممد اآل مكتوم خارجيا. وقال ان م�شاركة 

هذا  يف  مكتوم  اآل  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 

دعما  كانت  ما  بقدر  املناف�شة  بهدف  تكن  مل  ال�شباق 

اأن  م�شيفا  والكويت،  الإمارات  لفر�شان  وت�شجيعا 

الكويتي  ال�شعب  لفرحة  ا�شتكمال  اي�شا  تعد  امل�شاركة 

م�شاركة  ان  الع�شب  وتابع  الوطنية.  اعياده  مبنا�شبة 

قوة  توؤكد  مكتوم  اآل  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 

التالحم بني ال�شعبني الإماراتي والكويتي، ودليل على 

الرتباط الوثيق يف الهداف وامل�شري امل�شرتك. وقال 

اجواء،  يف  واأقيم  رائعا  كان  انه  ال�شباق  عن  الع�شب 

عك�شت التعاون بني اللجنة املنظمة من الكويت ونادي 

دبي للفرو�شية، م�شيفا انه ا�شتمل على 4 مراحل كان 

ان  من  الرغم  على  الإمارات  لفر�شان  فيها  التفوق 

املرحلة الثالثة �شهدت ارتفاع يف درجة احلرارة ال ان 

مكنتهم  الإمارات  لفر�شان  الكبرية  والتجربة  اخلربة 

من التغلب على كل ال�شعاب.
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اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 

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

ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  �شباق  اهلل«،  »رعاه  دبي،  حاكم 

اأقيم  الذي  كم   160 مل�شافة  للقدرة  الدولة  رئي�س 

مب�شاركة  بالوثبة،  للقدرة  العاملية  الإمارات  بقرية 

مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 

ويل عهد دبي، وح�شور �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 

املجل�س  رئي�س  نائب  الوطني  الأمن  م�شت�شار  نهيان، 

نهيان،  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  التنفيذي، 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.

واأقيم ال�شباق بتنظيم قرية الإمارات العاملية للقدرة، 

وحتت  للفرو�شية،  الإمارات  احتاد  مع  بالتعاون 

مهرجان  برعاية  للفرو�شية،  الدويل  الحتاد  اإ�شراف 

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

العربية الأ�شيلة.  و�شارك يف ال�شباق، الذي مت توزيعه 

بح�سور محمد بن را�سد

اإ�ضطبالت »اأم. اآر. اأم« تك�ضب لقب كاأ�س رئي�س الدولة للقدرة 
الدولة  من  وفار�شة  فار�شًا   158 على خم�شة حماور، 

والدول العربية والأجنبية.

املهريي يتّوج باللقب

�شهوة  على  املهريي  حممد  �شعيد  الفار�س  تّوج 

الأول،  باملركز  »اأم.اآر.ام«  اإ�شطبالت  من  »مرعب« 

�شاعات،   5:55:40 بلغ  جديدًا  قيا�شيًا  زمنًا  م�شجاًل 

الفار�س  به  يحتفظ  كان  الذي  ال�شابق  الرقم  حمطمًا 

�شاحب  كاأ�س  بلقب  فاز  عندما  املري،  غامن  عبداهلل 

مل�شافة  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

160 كلم على �شهوة اجلواد »بلني �شيل« بزمن قدره 

الفار�س  الثاين  املركز  يف  وحل  �شاعات.   6:01:19

من  »كاليفا«  �شهوة  على  الغيالين  را�شد  �شهيل 

�شاعات، وجاء يف   5:56:30 بزمن  الوثبة  اإ�شطبالت 

املركز الثالث الفار�س �شعيد اأحمد جابر احلربي على 

 »3 »فزاع  اإ�شطبالت  من  تورنيدو«  »كا�شتلبار  �شهوة 

5:57:41 �شاعات. بزمن 

تتويج الفائزين

النعيمي،  �شلطان  عدنان  قام  ال�شباق،  ختام  عقب 

حياة  وال�شيخة  للفرو�شية،  اأبوظبي  نادي  عام  مدير 

ريا�شة  جلنة  رئي�س  خليفة،  اآل  عبدالعزيز  بنت 

ع�شو  العربية  الأوملبية  اللجان  احتاد  يف  املراأة 

املدير  �شوايا  ولرا  البحرينية،  الأوملبية  اللجنة 

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

الدويل  الحتاد  رئي�س  العربية  للخيول  العاملي  نهيان 

�شباقات  جلنة  رئي�س  اخليل،  �شباقات  لأكادمييات 

الدويل  الحتاد  يف  املتدربني  والفر�شان  ال�شيدات 

اأبوظبي  هيئة  ممثل  الظاهري،  و�شلطان  »اأفهار«، 

م�شرف  الرميثي  وعبدالرحمن  والثقافة،  لل�شياحة 

العو�شي،  ولولوه  للقدرة،  العاملية  الإمارات  قرية 

 10 تخ�شي�س  ومت  الأوائل.  الثالثة  الفائزين  بتتويج 

األف  و60  الأوىل،  الع�شرة  املراكز  لأ�شحاب  �شيارات 

النهاية، كما مت  ال�شباق حتى  اأكمل  فار�س  لكل  درهم 

تخ�شي�س �شيارة اإىل الفائز من الفرق.

�سـراع وحتدٍّ منذ البداية

جاءت البداية قوية و�شريعة، وحتولت املرحلة الأوىل، 

وحتدٍّ  مبكر  �شراع  اإىل  كلم،   40 م�شافتها  تبلغ  التي 

فر�شان  �شمن  والدخول  املقدمة،  احتالل  يف  اأماًل 

ال�شدارة ا�شتثمارًا للوقت وحت�شن الطق�س. واأ�شفرت 

املرحلة التي مت تر�شيمها بالأعالم الزرقاء عن تقدم 

�شهوة  على  با�شتونز،  كاتلينا  الأرجنتينية،  الفار�شة 

 01:28:36 بزمن  الوثبة  اإ�شطبالت  من  »من�شورا« 

�شاعة، 

يف  تقدمهم  على  الأوىل  املراكز  اأ�شحاب  وحافظ 

ال�شفراء  بالأعالم  تر�شيمها  مت  التي  الثانية  املرحلة 

الأرجنتينية  الفار�شة  ومت�شكت  كم،   40 مل�شافة 

كاتلينا با�شتونز من اإ�شطبالت الوثبة مبكانها ال�شابق 

يف املركز الأول بزمن 02:57:40. ووا�شلت الفار�شة 

املرحلة  يف  �شدارتها  با�شتونز  كاتلينا  الأرجنتينية 

بالأعالم  تر�شيمها  مت  والتي  كلم،   32 مل�شافة  الثالثة 

احلمراء، م�شجلة زمنًا قدره 4:14:47 �شاعات، 

ومت�شكت خيول اإ�شطبالت الوثبة بال�شدارة يف املرحلة 

بالأعالم  تر�شيمها  والتي مت  كلم،   28 مل�شافة  الرابعة 

اخل�شراء، عرب الفار�شة كاتلينا با�شتونز التي �شجلت 

املركز  �شاحب  وعرب  �شاعات،   5:17:10 قدره  زمنًا 

قطع  الذي  الغيالين  علي  �شهيل  الفار�س  الثاين 

فقط  ثواٍن   6 وبفارق  �شاعات،   5:17:16 يف  امل�شافة 

اخلام�شة  املرحلة  جاءت  وبالفعل  املت�شدرة.  عن 

اأكرث  كيلومرتًا،   20 م�شافتها  بلغت  والتي  والأخرية، 

»اأم. اإ�شطبالت   خيول   توفق   و�شهدت  واإثارة،  قوة 

خليفة  حممد  �شعيد  الفار�شان  برع  عندما  اآر.اأم« 

اإىل خط  الو�شول  الكعبي، ومتكنا من  وحمد  املهريي 

باللقب،  املهريي  ليتوج  بع�شًا،  بع�شهم  مع  النهاية 

ويالزم �شوء الطالع زميله حمد الكعبي الذي ا�شتبعد 

جواده يف بوابة الفح�س البيطري. 

البطل: فخور باللقب الغايل

املهريي  خليفة  حممد  �شعيد  البطل  الفار�س  اأهدى 

الفوز بكاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة اإىل �شاحب 

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

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

را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واإىل  اهلل، 

فخره  عن  البطل  واأعرب  دبي.  عهد  ويل  مكتوم،  اآل 

واأكد  الغالية،  بالكاأ�س  بالفوز  حققه  الذي  بالإجناز 

جتاوز  خالل  من  جدارته  اأثبت  »مرعب«  اجلواد  اأن 

ال�شباق.  نهاية  يف  املوعد  على  وكان  ال�شعاب،  كل 

اتبع  حممد  اإ�شماعيل  املدرب  بتوجيهات  اأنه  واأ�شاف 

خالل  من  لل�شباق  الطويلة  امل�شافة  نا�شب  اأ�شلوبًا 

احلفاظ على جواده، وقراءة جمريات ال�شباق مع كل 

مرحلة، وقال اإنه قرر اأن تكون معدل �شرعته 26 كلم 

محمد بن را�سد حر�س على تهنئة اأبطال ال�سباق.

محمد بن را�سد اأثناء ال�سباق.
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يف ال�شاعة، واأن تزيد ح�شب جمريات ال�شباق.

اإ�سماعيل محمد: »مرعب«

�سناعة فار�س العرب

خيول  على  امل�شرف  حممد،  اإ�شماعيل  املدرب  اأ�شاد 

والدعم الالحمدود ل�شاحب  بالتوجيهات  »اأم.اآر.اأم« 

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

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، و�شمو ال�شيخ 

حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، 

وتوجيه  ال�شباق  لفعاليات  �شموه  متابعة  جانب  اإىل 

الفوز  اإن  اإ�شماعيل  وقال  املراحل.  خالل  الفر�شان 

الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  بجائزة  حققه  الذي 

ال�شباق  بهذا  له  اأول فوز  لأنه  له طعم خا�س،  للقدرة 

مع  ولتاريخه  له  فخر  ويعد م�شدر  نوعه،  من  الفريد 

على  كان  »مرعب«  اجلواد  اإن  وقال  القدرة.  �شباقات 

وكان  وجه،  اأكمل  على  املهمة  واأدى  التحدي،  قدر 

تكتيكًا  نتبع  اأن  وقررنا  الأخرية،  املرحلة  يف  خمتلفًا 

اخليل،  على  احلفاظ  اأهمية  مع  مرحلة،  كل  ينا�شب 

الذي  الكبري  الإجناز  هذا  حتقيق  يف  وفقنا  وبالفعل 

ي�شعى اجلميع للفوز به. وقال اإ�شماعيل حممد اإن فوز 

البع�س،  ظن  كما  مفاجئًا،  يكن  مل  »مرعب«  اجلواد 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  بطل  و�شيف  كان  فهو 

كيلومرتًا   160 مل�شافة  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 

لكن  جنوم،  كلها  امل�شاركة  »ام.ار.ام«  خيول  وبقية 

 120 م�شافة  يف  كانت  ونتائجها  م�شاركاتها  اغلب 

اإنتاج  من  »مرعب«  اأن  اإ�شماعيل  وك�شف  كيلومرتًا، 

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

مكتوم، من مزرعة اأ�شرتاليا.

املهريي: ال�سباق جمع بني

القوة والإثارة

لحتاد  العام  ال�شر  اأمني  املهريي،  طالب  اأكد 

و�شهد  وناجحًا،  قويًا  جاء  ال�شباق  اأن  الفرو�شية، 

القدرة  �شباقات  ومتيز  قوة  توؤكد  قوية  مناف�شة 

الإثارة  ترتفع  الوقت  مرور  »مع  واأ�شاف:  بالإمارات، 

لكامل  اخليول  ت�شل  حيث  ال�شباقات،  يف  والقوة 

ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  �شباق  متيز  ولقد  اجلاهزية، 

رئي�س الدولة بالقوة والإثارة يف جميع مراحله«.

روزنامة  اأحداث  اأهم  من  تعد  البطولة  هذه  اإن  وقال 

خارج  كربى  اأهمية  لها  اأن  كما  القدرة،  �شباقات 

العامليني  الفر�شان  معظم  يحر�س  حيث  البالد، 

العام  هذا  ن�شخة  اإن  وقال  وامل�شاركة.  احل�شور  على 

اأف�شل اخليول يف العامل،  �شهدت م�شاركة مقدرة من 

التي قدمت من خارج  اأو  الإمارات  �شواء كانت خيول 

على  بال�شباق  الفائزة  الإ�شطبالت  وهناأ  الدولة. 

للذين  اأوفر  حظًا  متمنيًا  الفرق،  اأو  الفردي  امل�شتوى 

�شباقات  اإن متيز  التوفيق. وقال املهريي  مل يحالفهم 

امل�شتمرة  والتوجيهات  الهتمام  بف�شل  جاء  القدرة، 

من قيادتنا الر�شيدة، التي ظلت تدعم هذه الريا�شة، 

باعتبارها واحدة من اأهم مفردات الرتاث بالدولة.

فر�سان الوثبة يتّوجون بلقب

الفرق و»اإت�س.اإن.اآر« و�سيفًا 

يف  الفرق  بلقب  الوثبة  اإ�شطبالت  فريق  فر�شان  فاز 

للقدرة  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  �شباق 

الإ�شطبل على  �شيطر فر�شان  160 كلم، حني  مل�شافة 

املراكز املتقدمة، ومتكنوا من قطع امل�شافة باأقل زمن 

علي  �شهيل  الفار�س  ومتكن  �شاعة،   18:29:17 بلغ 

ا�شتثنائي على �شهوة  اأداء  الغيالين من تقدمي  را�شد 

املركز  ليحتل  الوثبة  لإ�شطبالت  »كاليفا«  اجلواد 

اإجماليًا  زمنًا  م�شجاًل  والفرق،  الفردي  يف  الثاين 

5:56:30 �شاعات، ونالت الفار�شة الأرجنتينية  قدره 

اجلواد  �شهوة  على  ال�شابع  املركز  با�شتونز  كاتلينا 

 6:40:00 قدره  اجماليًا  زمنًا  م�شجلة  »من�شورا«، 

�شدارة  على  �شيطرت  قد  كاتلينا  وكانت  �شاعات، 

املراحل الثالث الأوىل، ومتكن الفار�س النا�شئ خليفة 

التا�شع على  علي خلفان اجلهوري من احتالل املركز 

اإجماليًا  زمنًا  م�شجاًل  هديه«،  »موتا  اجلواد   �شهوة 

قدره 6:17:17 �شاعات. 

وجاء يف املركز الثاين فر�شان وفار�شات فريق )اإت�س.

ام.اآر( بزمن اإجمايل قدره 20:13:10 �شاعة، وتالف 

»فاران«  �شهوة  على  املهريي  من حممد جمعة حممد 

�شاعات،   6:34:40 بزمن   11 الـ  املركز  احتل  الذي 

على  املري  جا�شم  فاطمة  الفار�شة  احتلت  فيما 

 6:40:00 12 بزمن   الـ  �شهوة »مونت كارلو« املركز 

على  املطوع  حممد  دانا  الفار�شة  واحتلت  �شاعات، 

بزمن   14 الـ  املركز  راكا«  »كلهارابي  اجلواد  �شهوة 

اإ�شطبالت  فريق  فر�شان  واحتل  �شاعات.   6:58:30

باإجمايل  الربونزية  وامليدالية  الثالث  املركز  اإعمار 

�شعيد  الفار�س  وحل  �شاعة،   22:22:40 قدره  زمن 

زول«  »ارمني  �شهوة  على  البلو�شي  اإبراهيم  حممد 

واحتل  �شاعات،   6:53:20 بزمن   13 الـ  املركز  يف 

اأو اداجا« املركز  الفار�س ماجد عمر على �شهوة »اإي 

الـ 17 بزمن 7:06:06 �شاعات. واحتل الفار�س را�شد 

»كويك  اجلواد  �شهوة  على  البلو�شي  اإبراهيم  حممد 

�شتار دو ريل« املركز الـ 33 بزمن 8:23:14 �شاعات، 

من  املازمي  حممد  خالد  الفريق  من  ان�شحب  فيما 

فريقًا   30 ال�شباق  يف  و�شارك  اأي�شًا.  الثانية  املرحلة 

من الفر�شان والفار�شات من داخل وخارج الدولة يف 

ال�شباق  وانتهى  القدرة،  �شباقات  لفر�شان  اأكرب جتمع 

يف وقت متاأخر يف انتظار اإكمال على الأقل 3 فر�شان 

النتيجة. بنجاح لحت�شاب  لل�شباق 

الفائز والو�سيف قرب خط النهاية.

تتويج الفائزين.
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على  فخراوي  جميد  منال  البحرينية  الفار�شة  توجت 

لإ�شطبالت   “ تيهانكورل  “جود�شيل  اجلواد  �شهوة 

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  وباإ�شراف  اخلالدية 

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  كاأ�س  ل�شباق  بطلة  خليفة 

مبارك لل�شيدات للقدرة مل�شافة 90 كلم،    الذي اأقيم 

البحرين  مبملكة  للقدرة  الدولية  القرية  ميادين  على 

حتت مظلة الن�شخة ال�شابعة من مهرجان �شمو ال�شيخ 

من  فار�شة   50 مب�شاركة  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور 

العربية  الدول  وبع�س  التعاون  جمل�س  ودول  البحرين 

واأوروبا واأمريكا.

جلهودها  تتويجا  البطلة  الفار�شة  فوز  وجاء 

مدار  على  انتهجتها  التي  املقننة  ولالإ�شرتاتيجية 

مراحل ال�شباق الثالث، و�شجلت البطلة زمنا اإجماليًا 

وقدره 3:14:00 �شاعات ، ومبعدل �شرعة بلغ 27.83 

كلم يف ال�شاعة.

دانه  البحرينية  الفار�شة  الثاين  املركز  يف  وجاءت 

برعاية مهرجان من�سور بن زايد للخيول العربية

فخراوي تتوج بكاأ�س “اأم الإمارات” لل�ضيدات للقدرة بالبحرين

�شزام” ل�شطبالت  “بيكو�س  �شهوة  على  اأحمد  علي 

�شرعة  ومبعدل  �شاعات   3:14:12 بزمن  فيكتوري�س 

بلغ 27.80 كلم يف ال�شاعة، وجاءت يف املركز الثالث 

�شهوة  على  ح�شاين  احمد  زمزم  العمانية  الفار�شة 

م�شجلة  الزعيم،  لإ�شطبالت  كور”  ل  دو  “كاليلي 
3:17:37 �شاعات ومبعدل �شرعة بلغ 27.32 كلم يف 

ال�شاعة.

تتويج الفائزين

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  قام  ال�شوط  ختام  عقب 

خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�س 

را�شد  بن  في�شل  وال�شيخ  البحرينية  الوملبية  اللجنة 

�شباقات  و  للفرو�شية  امللكي  رئي�س الحتاد  اآل خليفة، 

المني  الدو�شري  وعبداملح�شن  بالبحرين  القدرة 

العام امل�شاعد للهيئة العامة لل�شباب والريا�شة ونورة 

ال�شويدي مديرة الحتاد الن�شائي..

للفرو�شية  اأبوظبي  نادي  عام  مدير  النعيمي  و عدنان 

ال�شيخ  �شمو  ملهرجان  التنفيذي  املدير  �شوايا  لرا  و 

رئي�س  الأ�شيلة  العربية  للخيول  زايد  بن  من�شور 

الإحتاد الدويل لأكادمييات �شباقات اخليل “ايفهرا” 

ال�شتة  للفائزين  اجلوائز  بتقدمي  الرعاة  من  عدد  و 

الأوائل.

اثارة و�رسعة

مت  والتي  كلم   40 مل�شافة  الأوىل  املرحلة  متيزت 

من  القوية  بالإنطالقة  احلمراء  بالأعالم  تر�شيمها 

جانب الفار�شات وذلك يف ال�شباح الباكر وت�شدرتها 

على  الدو�شري  اأحمد  علي  دانه  البحرينية  الفار�شة 

قطع  من  ومتكنت  �شزام”  “بيكو�س  اجلواد  �شهوة 

ومبعدل  �شاعة،   1:27:04 قدره  زمن  يف  امل�شافة 

�شرعة بلغ 27.57 كلم يف ال�شاعة. 

مت  والتي  كلم   30 مل�شافة  الثانية  املرحلة  وك�شفت 

الفار�شة  اإ�شرار  عن  الزرقاء  بالأعالم  تر�شيمها 

مع  بال�شدارة  بالتم�شك  اأحمد  دانه  البحرينية 

قدره  زمنا  و�شجلت  ال�شرعة،  وترية  على  املحافظة 

27.22 كلم يف  بلغ  2:34:17 �شاعة، ومبعدل �شرعة 

ال�شاعة. 

�شرعة  �شهدت  قد  املرحلة  هذه  اأن  الوا�شح  من  وكان 

24 كلم يف ال�شاعة  كبرية من فار�شات املقدمة بلغت 

هذه  اإكمال  يف  الفار�شات  من  الأغلبية  وجنحت 

على  �شاعد  البارد  الطق�س  اأن  خا�شة  بنجاح  املرحلة 

احلفاظ على لياقة اخليول.

مت  والتي  كلم   30 مل�شافة  الثانية  املرحلة  وك�شفت 

الفار�شة  اإ�شرار  عن  الزرقاء  بالأعالم  تر�شيمها 

مع  بال�شدارة  بالتم�شك  احمد  دانه  البحرينية 

قدره  زمنا  و�شجلت  ال�شرعة،  وترية  على  املحافظة 

27.22 كلم يف  بلغ  2:34:17 �شاعة، ومبعدل �شرعة 

ال�شاعة.

مازالت  فخراوي  منال  البحرينية  الفار�شة  لكن 

يف  كانت  فقد  ال�شدارة  ل�شاحبة  الوىل  املطاردة 

املركز الثاين بفارق مل يتعدى ن�شف دقيقة. والالفت 

على  ال�شدارة  اأ�شحاب  حمافظة  املرحلة  هذه  يف 

املراكز،  يف  طفيف  تبدل  مع  التقدمية  مراكزهم 

كانت  ب�شرعة  املرحلة  اإكمال  من  فار�شات   6 ومتكنت 

معدلها 25 كلم يف ال�شاعة.

الخرية  املرحلة  يف  فخراوي  منال  الفار�شة  لتنتف�س 

وتتقدم بثبات اىل ال�شادرة التي حافظت عليها لغاية 

النهاية. خطج 

نا�رس بن حمد ي�سيد بقوة املناف�سة

و باأداء فار�سات البحرين

الذي  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اأ�شاد 

الأول  باملركزين  الفائزة  اخليول  تدريب  على  اأ�شرف 

الفار�شات  بني  القوي  والتناف�س  بال�شباق  والثاين 

وبالأداء اجليد الذي قدمته فار�شات البحرين ، وقال 

بانه تابع الفار�شات منذ البداية وو�شع لهن خطة يف 

حتديد ال�شرعات وكن يعرفن قدرات خيلهن جيدًا.

امللك،  بكاأ�س  الفوز  لها  �شبق  دانه  الفار�شة  اإن  وقال 

البطلة  �شنوات وهي  ت�شارك معنا منذ  اما منال فهي 

ال�شاعة(  كلم يف  ال�شرعة )27  معدل  وعن  القادمة. 

يف  ال�شرعة  معدلت  هي  هذه  باأن  قال  ال�شباق  يف 

البحرين ب�شبب الطق�س والأر�شية، ولكن ميكن زيادة 

ال�شرعة يف �شباقات الإمارات.

ال�شيخ  �شمو  اإىل  بال�شكر  تقدم  حديثه  نهاية  ويف 

من�شور بن زايد اآل نهيان، و�شمو ال�شيخة فاطمة بنت 

مبارك على دعمهما ل�شباقات ال�شيدات.

قدمها  التي  باملتابعة  فخراوي  منال  البطلة  واأ�شادت 

اآل خليفة طوال جمريات  ال�شيخ نا�شر بن حمد  �شمو 

و�شع  حيث  معنوياتهن  لرتفاع  اأدى  مما  ال�شباق 

للبطولة  جيدًا  اإ�شتعدادنا  :جاء  واأ�شافت  اخلطة. 

خا�شة واأننا نعرف الأر�شية جيدا ومتعودون على هذه 

القوية. البطولت 

�سوايا : جناح كبري لل�سباق

حقق  ال�شباق  اأن  �شوايا  لرا  اأكدت  جانبها  ومن 

على  اأو  امل�شاركة،  م�شتوى  على  �شواء  كبريًا  جناحًا 

امل�شاركة  الكبري على  الإقبال  واأن  املناف�شات،  م�شتوى 

دول  خمتلف  من  فار�شة   50 الفار�شات  عدد  ببلوغ 

مثل  اأن  اإىل  م�شرية  احلدث،  جناح  يوؤكد  العامل 

اآن  يف  الأهداف  من  العديد  حتقق  ال�شباقات  هذه 

الفتيات  عند  الفرو�شية  ريا�شة  م�شتوى  ورفع  واحد، 

اإىل من�شات التتويج العاملية. لقيادتهن 

واأ�شافت باأنه بناء على توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور 

بن زايد اآل نهيان �شيتم توجيه الدعوة اإىل الفار�شات 

ال�شت الأوائل للم�شاركة يف كاأ�س �شمو ال�شيخة فاطمة 

حالة  ويف  بايطاليا،  فريونا  يف  للقدرة  مبارك  بنت 

اإكمالهن ال�شباق بنجاح �شوف يتم دعوتهن للم�شارك 

يف بطولة العامل للخيول ال�شغرية يف �شن 7 �شنوات.

واختتمت قائلة بان ال�شتعدادات �شوف تبداأ للتح�شري 

للموؤمتر العاملي خليول ال�شباق “ وار�شو 2015”.

تتويج الفائزات.

بطلة ال�سباق والو�سيفة قرب خط النهاية.
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اإنفينيتي QX80 اجلديدة

 حينما تتناغم الإبداعات اجلديدة مع الأناقة الفائقة مبنتهى ال�سال�سة، �ستجد رفاهية الدرجة الأوىل،

ة، والأداء، والدقة مبقايي�سٍ تفوق جميع التوّقعات.
ّ
كّل يوم. اإليك املفهوم اجلديد للقو

دة مبحّرك V8 ثماين الأ�سطوانات، �سعة ٥٫٦ لرت يوّلد قّوة تبلغ ٤٠٠ ح�سان 
ّ
اإنفينيتي QX80 مزو

.VVEL ز بنظام التحكم املتغاير برفع ال�سمامات
ّ
 وعزم دوران يبلغ ٥٦٠ نيوتن مرت، وجمه

كما ت�ستمل على مزايا اختيارية مثل نظام التحذير التنبوؤي قبل اال�سطدام الأمامي )PFCW( الأول من 

.)FEB( نوعه يف العامل، ونظام الفرملة الطارئة يف حالت التوجه الأمامي

 InfinitiDubai            InfinitiDXB

 رفاهية الدرجة األوىل،
كّل يوم.

بح�سور حمدان بن را�سد

العوي�ضي بطل �ضباق را�ضد بن حمدان لتحدي القدرة
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  �شهد 

من  الثانية  اجلولة  �شباق  املالية،  وزير  دبي  حاكم 

لتحدي  مكتوم  اآل  حمدان  بن  را�شد  ال�شيخ  مهرجان 

اأقيم  الذي  »مفتوح«  كيلومرتًا   120 مل�شافة  القدرة 

بالوثبة،  للقدرة  العاملية  الإمارات  قرية  من  بتنظيم 

بالتعاون والتن�شيق مع نادي اأبوظبي للفرو�شية واحتاد 

ميثلون  وفار�شة  فار�شًا   159 ومب�شاركة  الفرو�شية، 

خمتلف الإ�شطبالت على م�شتوى الدولة ودول جمل�س 

ال�شيخ  الفائزين،  وتوج  ال�شباق  �شهد  كما  التعاون. 

غامن  الفار�س  وفاز  مكتوم،  اآل  حمدان  بن  مكتوم 

امل�شافة  قطع  اأن  بعد  ال�شباق،  بلقب  العوي�شي  �شعيد 

من  جيجولو«  »كا�شتلبار  اجلواد  �شهوة  على  الكلية 

4:18:30 �شاعات،  يف زمن قدره   »3 اإ�شطبالت »اف 

كلم/   31،23 الأخرية  املرحلة  بلغ يف  �شرعة  ومبعدل 

ثانية  وبفارق  الثاين  املركز  يف  خلفه  وجاء  �شاعة، 

�شهوة  على  املري  غامن  عبداهلل  الفار�س  واحدة 

»اف  اإ�شطبالت  من  اأي�شًا  وهو  ت�شاتل«،  دو  »روبي�س 

بن  ح�شر  ال�شيخ  الفار�س  الثالث  املركز  يف  وجاء   ،»3

حممد ثاين اآل مكتوم على �شهوة »روب اإ�س روي« من 

اإ�شطبالت الرباري يف زمن قدره 4:20:15 �شاعات، 

اإبراهيم البلو�شي  وحل يف املركز الرابع �شعيد حممد 

اإعمار يف زمن  اإ�شطبالت  »اإي بينان« من  على �شهوة 

قدره 4:23:45 �شاعات، فيما حل يف املركز اخلام�س 

�شهوة  على  املهريي  علي  جمعة  حممد  الفار�س 

ام  »اإت�س  اإ�شطبالت  من  اإمبا�شادور«  م�شرت  »اأوفورد 

اآر« يف زمن قدره 4:25:10 �شاعات.

تتويج الفائزين

بن  مكتوم  ال�شيخ  من  كل  قام  ال�شباق،  نهاية  عقب 

حمدان بن را�شد اآل مكتوم، وعدنان �شلطان النعيمي 

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

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

�شباقات  لأكادمييات  الدويل  الحتاد  رئي�شة  نهيان، 

والفر�شان  ال�شيدات  �شباقات  جلنة  رئي�شة  اخليول، 

وعبدالرحمن  »اإفهار«،  الدويل  الحتاد  يف  املتدربني 

بتتويج  للقدرة،  العاملية  الرميثي مدير قرية الإمارات 

الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل يف ال�شباق.

اإثارة وندية يف جميع املراحل

التي  الأوىل  املرحلة  يف  �شريعة  بداية  ال�شباق  �شهد 

اخليول  على  ال�شيطرة  على  الفر�شان  فيها  حر�س 

اخليول  تكون  دائمًا  حيث  لياقتها،  على  للمحافظة 

متوترة يف بداية ال�شباق، واإذا مل يتمكن الفار�س من 

البيطري،  الفح�س  بوابة  تعرب  لن  كبح جماحها رمبا 

وا�شتطاعت  ذلك،  يف  الفر�شان  معظم  جنح  وبالفعل 

بنجاح.  املرحلة  اإنهاء  امل�شاركة  اخليول  من   84%

بلغت  التي  الثانية  املرحلة  يف  كثريًا  الأمور  تتغري  ومل 

الفر�شان  حافظ  حيث  كيلومرتًا،   40 اأي�شًا  م�شافتها 

اخليول  اأن  يوؤكد  الذي  الأمر  ال�شرعة،  معدلت  على 

بلغت م�شتويات عالية، واأ�شبحت يف كامل جاهزيتها، 

ال�شرعة  تقليل  ت�شهد  كانت  دائمًا  الثانية  املرحلة  لأن 

لالإجهاد،  اخليول  تعر�س  من  خوفًا  معدل  لأدنى 

كبري  عدد  وا�شتطاع  املناف�شة.  من  اخلروج  ثم  ومن 

ال�شباق،  من   75% متثل  التي  املرحلة  هذه  اجتياز 

فيما   ،99 املرحلة  اأكملت  التي  اخليول  عدد  وبلغ 

الفح�س  عرب  ا�شتبعادها  ب�شبب  خياًل   66 خرجت 

�شحب  ف�شلوا  الفر�شان  بع�س  اأن  ب�شبب  اأو  البيطري 

التي  الثالثة  املرحلة  وجاءت  عليها.  حفاظًا  خيولهم 

حيث  من  ك�شابقاتها  كيلومرتًا   20 م�شافتها  تبلغ 

ملتطلبات  اخليول  ا�شتجابت  اأن  بعد  ال�شرعة،  معدل 

حتى  ال�شباق  يف  للبقاء  الرامية  وخططهم  الفر�شان 

نف�شه حتتفظ  الوقت  ب�شرعة جيدة، ويف  املرحلة  هذه 

حمدان بن را�سد اأثناء ال�سباق.
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الإكمال  ن�شبة  وكانت  احلا�شمة،  للمرحلة  بلياقتها 

الفح�س  اإنهاء  من  خياًل   72 جنح  حيث  عالية، 

.45% البيطري بنجاح، بن�شبة بلغت 

البطل ي�سيد باجلواد »كا�ستلبار جيجولو«

العوي�شي  �شعيد  غامن  الفار�س  ال�شباق  بطل  اأبدى 

قويًا،  كان  »ال�شباق  وقال:  الفوز،  بتحقيق  �شعادته 

»كا�شتلبار  باجلواد  م�شيدًا  �شهلة،  تكن  مل  واملناف�شة 

على  ممتازًا،  اأداء  قدم  اأنه  اإىل  م�شريًا  جيجولو«، 

�شغري  اأنه  كما  له،  م�شاركة  اأول  هذه  اأن  من  الرغم 

م�شتقبل  له  �شيكون  باأنه  يب�شر  الذي  الأمر  ال�شن،  يف 

طيب يف ال�شباقات«.

ال�شري  خالل  من  بالتعليمات  التزمت  »لقد  واأ�شاف: 

اأن  وبعد  اجلواد،  على  ال�شغط  وعدم  ثابتة  بخطوات 

بقوة يف  به  انطلقت  تاأكدت من قوة اجلواد وقدراته، 

املرحلة الأخرية حتى حتقق الفوز«.

مكتوم بن حمدان بن را�سد يتّوج الفائزين بح�سور لرا �سوايا وعدنان النعيمي.
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”أشرقي وتألقي كالماسة” 
  ريهانا

”أشرقي وتألقي كالماسة” 
  ريهانا
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اختتام بطولة كاأ�س حاكم ال�سارقة للفرو�سية

برعاية لوجنني يف جلبة �ضاخبة
ل�شباقات  اأخرى  تالقها يف بطولة  اأوج  �شّجلت لوجنني 

ال�شاعات  دار  رعاية  مع  بالنجاح  املتوجة  الفرو�شية 

 .2015 للفرو�شية  ال�شارقة  حاكم  كاأ�س  البارزة 

اأ�شواط  �شتة  ي�شّم  الذي  ال�شخم  الدوري  هذا  اأقيم 

اأعرق  اأحد  وال�شباق،  الفرو�شية  ال�شارقة  نادي  يف 

تعزيز  لوجنني  دار  توا�شل  الإمارات.  يف  الأندية 

اإحدى  رعاية  خالل  من  الفرو�شية  مبيدان  التزامها 

ال�شارقة  حاكم  كاأ�س  اخليل،  �شباق  بطولت  اأهم 

مار�س  من  ع�شر  الرابع  يف  اأقيمت  والتي  للفرو�شية، 

جرت  والبهجة،  بالثارة  مليئة  اأجواء  يف   .2015

الأ�شواط ال�شّتة جميعها مع ال�شباق الرئي�شي، وقدمت 

 Longines Conquest Classic ال�شوط رقم 5 

الذي  )اأبهار(  به اجلواد  فاز  الذي   Moonphase

ميلكه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 

واختتمت  املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة  رئي�س 

البطولة بال�شوط ال�شاد�س حتت عنوان �شباق ماراتون 

 Longines تقدمة  مرت   2700 مل�شافة  ال�شارقة 

اجلواد  ال�شوط  بهذا  وفاز   .Conquest Classic

ال�شيخ حمدان  ال�شمو  �شاحب  الذي ميلكه  )زافعان( 

ليفوز  مناف�شيه  جميع  متجاوزًا  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 

القيم  والتقليد هي  الأداء  الأناقة،  الكربى.  باجلائزة 

وهذه  لوجنني  دار  و  الفرو�شية  ريا�شة  بني  امل�شرتكة 

تقوم  للفرو�شية  �شباق  كّل  يف  بتاألق  ت�شطع  القيم 

لوجنني بتوفري الدعم له.

من اليمني - باتريك عون، �سامل الكتبي، تاج او�سي، عبد اهلل بن ماجد القا�سمي، احمد نا�رص الفردان، �سلطان خليفة 

�سباق
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�سباق

مهرجان من�سور بن زايد العاملي يف تك�سا�س

»بريننج فليت« بطل اجلولة الأوىل لكاأ�س زايد مب�ضمار �ضام هيو�ضتون

اأي،  بيتي وجوزيف  توج اجلواد »بريننج فليت« جلليز 

اأرن�شتو  الفار�س  وبقيادة  توريز،  جرين�شتو  وباإ�شراف 

اجلوهرة  من  الأوىل  للجولة  بطاًل  خيمنيز  فالديز 

للفئة  زايد  كاأ�س  �شباق  على  )اجلم�شت(  الثالثية 

العربية  للخيول  1400 مرت املخ�ش�س  الأوىل مل�شافة 

اإجمايل  البالغ  �شنوات فما فوق  اأربع  الأ�شيلة يف �شن 

دولر(،  األف   45( يورو  األف   35 املالية  جوائزه 

تك�شا�س  بولية  هيو�شتون  �شام  مب�شمار  اأقيم  والذي 

الأمريكية.

على  �شميث  ربيكا  الإيطالية  الفار�شة  ظفرت  كما 

تيوت�س  ار  جلني  فاير«  اون  »�شاند  اجلواد  �شهوة 

وباإ�شراف �شكوت باول بلقب اجلولة الرابعة من بطولة 

»اأم  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  العامل ملونديال �شمو 

جوائزها  اإجمايل  البالغ  »اإفهار«  لل�شيدات  الإمارات« 

املالية 30 األف يورو )38.500( دولر، واأقيمت هذه 

مهرجان  من  ال�شابعة  الن�شخة  مظلة  حتت  ال�شباقات 

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

الأ�شيلة. العربية 

ياأتي تنظيم املهرجان بتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور 

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

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

رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 

لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية 

زايد،  كاأ�س  يت�شمن  الذي  الإمارات«،  »اأم  والطفولة 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  العامل  وبطولة 

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

وكاأ�س مزرعة الوثبة �شتد، وجوائز داريل التقديرية لـ 

»اأم الإمارات« هوليود 2015، واملوؤمتر العاملي خليول 

�شمو  مهرجان  وكاأ�س   ،)2015 وار�شو   ( ال�شباق 

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

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

ان�سحاب »فاليانت بوي«

يف�سح الطريق لــ »بريننج فليت«

للفئة  زايد  كاأ�س  من  الأوىل  اجلولة  ل�شباق  اجتمع 

ان�شحاب  بعد  خياًل،   11 مرت   1400 مل�شافة  الأوىل 

طحنون  ال�شيخ  ل�شمو  بوي«  »فاليانت  الأول  املر�شح 

الوطني،  الأمن  م�شت�شار  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن 

»�شامي  بني  الرت�شيحات  وانح�شرت  الإ�شابة،  ب�شبب 

مرت،   1200 م�شافة  يف  القيا�شي  الزمن  �شاحب  يف« 

الأوىل،  الفئة  �شباقات  بطل  بيرت«  از  بيج  »�شو  وبني 

ت�شتهي اخليول يف ظل وجود  الرياح مبا ل  اأتت  ولكن 

للخيول  تك�شا�س  ديربي  ب�شباق  الفائز  فليت«  »بريننج 

كالعادة  النطالقة  وجاءت  الثالثة،  للفئة  العربية 

ل�شالح »�شامي يف« الذي تقدم مبكرًا اإىل ال�شدارة، 

ا�شتنفذ  اأن  بعد  تقدمه  موا�شلة  من  يتمكن  مل  ولكن 

لرا �سوايا اأثناء تتويج الفائزين.
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خمزون طاقته ليتقهقر اإىل املراكز الو�شطية.

تظهر  املناف�شة  مالمح  بداأت  امل�شتقيم  عمق  ويف 

فليت«  »بريننج  ي�شجل  اأن  قبل  املقدمة،  ثالثي  بني 

انطالقته ال�شريعة ليتفوق بفارق 3 اأطوال عن »باديز 

�شكوت  وباإ�شراف  ران�س،  مون  كوارتر  ملوؤ�ش�شة  داي« 

املركز  يف  جاء  فيما  بور�شيل،  كيل�شي  وبقيادة  باول، 

وباإ�شراف  فريتز  لتوم  ريت�س«  اند  »كويك  الثالث 

من  البطل  ومتكن  نولن،  بول  وبقيادة  راندي  نونللي 

قطع امل�شافة يف 1:33:11 دقيقة.

 1400 مل�شافة  القيا�شي  الزمن  اأن  بالذكر  اجلدير 

�شام هيو�شتون  الأ�شيلة مب�شمار  العربية  للخيول  مرت 

اجلواد  با�شم  م�شجل  دقيقة   1:21:29 وقدره 

»بوخار�شت« يف 4 مايو 1996.

ربيكا �سميث حتجز مكانها يف النهائي

حجزت الفار�شة الإيطالية ربيكا �شميث مكانا لها يف 

قادت  اأن  بعد  املقبل،  نوفمرب  �شهر  اأبوظبي  نهائيات 

وباإ�شراف  تيوت�س  ار  جلني  فاير«  اون  »�شاند  اجلواد 

مونديال  الرابعة من  بلقب اجلولة  للفوز  باول  �شكوت 

»اأم الإمارات« مل�شافة 1400 مرت واملخ�ش�س للخيول 

فئة )�شتيك�س(. الأ�شيلة  العربية 

اإن  »اأوول  عن  طولني  بفارق  ربيكا  الفار�شة  وتفوقت 

اآ�شبي،  لني  وباإ�شراف  انرتبرايرز،  ران  لكري  اأوول« 

بيهاري،  الك�شاندرا  املجرية  الفار�شة  وبقيادة 

الرنويجية  الفار�شة  الثالث  املركز  يف  جاءت  فيما 

لكري�شتا  »ثروليب«  �شهوة  على  فورتيون  كاثرين 

و�شجل  توريز،  جرين�شتو  وباإ�شراف  هينينجزجارد، 

اجلواد البطل زمنا وقدره 1:34:93 دقيقة.

املدير  �شوايا  لرا  قامت  الأ�شواط  ختام  عقب 

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

نهيان العاملي للخيول العربية الأ�شيلة، رئي�س الحتاد 

جلنة  رئي�س  اخليل  �شباقات  لأكادمييات  الدويل 

الحتاد  يف  املتمرنني  والفر�شان  ال�شيدات  �شباقات 

اأبوظبي  �شركة  ممثل  املن�شور  وزايد  »اإفهار«  الدويل 

وعبري  احلوت،  جمال  ود.  مو�شي،  وعلي  لال�شتثمار، 

�شقر بتقدمي اجلوائز للفائزين.

املن�سوري: تطوير الكفاءات

تقدم زايد املن�شوري ممثل �شركة اأبوظبي لال�شتثمار 

)اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اإىل  بالتهنئة 

على  �شموها  و�شكر  الأم،  عيد  مبنا�شبة  الإمارات(، 

الن�شائية،  الريا�شات  ل�شباقات  الكرمية  رعايتها 

دور يف  لها من  ملا  الدولية،  املحافل  بها يف  والنهو�س 

الإمارات  يف  والن�شائية  الريا�شية  الكفاءات  تطوير 

عامليًا. وانت�شارها 

زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اإىل  بال�شكر  توجه  كما 

وقال:  للمهرجان،  ومتابعته  اإ�شرافه  على  نهيان  اآل 

ك�شركة  لنا  �شرف  هو  هيو�شنت  �شام  اإىل  »ح�شورنا 

الريا�شات  تبقى  اأن  ونتمنى  للمهرجان،  داعمة 

الن�شائية يف املقدمة، ون�شكر لرا �شوايا على جهودها 

باإجناح املهرجان وانت�شاره عامليًا«.

�سوايا: بداية جيدة ل�سباقات »الثالثية«

قالت لرا �شوايا، اإن بداية �شباقات اجلوهرة الثالثية 

جائزة  هناك  اأن  اإىل  م�شرية  جيدة،  زايد  كاأ�س  على 

ببطولة  للفائز  دولر  األف   150 وقدرها  اإ�شافية 

جولتها  تقام  والتي  اأمريكا،  يف  الثالثية  اجلوهرة 

مرت،   1400 مل�شافة  تك�شا�س  يف  هيو�شتون  �شام  يف 

والتي اأطلق عليها جوهرة احلجر الكرمي »اجلم�شت«، 

م�شمار  يف  الزمرد(  )جوهرة  الثانية  واجلولة 

بالتزامن  مرت   1400 مل�شافة  كاليفورنيا  يف  بليزنتون 

مع اليوم الوطني للوليات املتحدة الأمريكية.

األميتو�س  لو�س  يف  الثالثة  اجلولة  »جترى  واأ�شافت: 

�شبتمرب  يف  مرت   1600 مل�شافة  املا�شية(  )اجلوهرة 

باجلائزة  الفائز  يكون  اأن  �شريطة  اأجنلو�س،  لو�س  يف 

جولتني  يف  الأقل  على  �شارك  قد  النقاط  طريق  عن 

الدويل  ال�شباقات حتت مظلة الحتاد  و�شتكون جميع 

اأمريكا  يف  ال�شباقات  عدد  اأن  اإىل  م�شرية  »اإفهار«، 

عام 2015 قد ارتفع اإىل 23 �شباقًا«.

التاج  للفائز ببطولة  ال�شروط  نف�س  » تنطبق  وتابعت: 

اجلولة  و�شتقام  امل�شاركني،  على  اأوروبا  يف  الثالثي 

الثانية  اجلولة  تقام  فيما  بفرن�شا،  تولوز  يف  الأوىل 

يف  الثالثة  اجلولة  تنظم  بينما  بهولندا،  دوندخت  يف 

 50 للجائزة  الإ�شافية  القيمة  وتبلغ  ببولندا،  وار�شو 

األف يورو، وت�شلم يف بداية املو�شم الإماراتي يف �شهر 

�شباقات  عا�شمة  اأبوظبي  يف  عام  كل  من  نوفمرب 

اخليول العربية الأ�شيلة يف العامل.
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�سباق

ختام مهرجان �سـيف اأمـري قـطـر

»عا�ضـي« يظفر  بلقب اخليول العربية و »دابداي« يك�ضب املهجنة

قطر  دولة  اأمري  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�شيخ  �شهد 

الدويل  قطر  اأمري  �شيف  مهرجان  فعاليات  ختام 

مدار  على  اأقيم  الذي  والع�شرين  الثالث  للفرو�شية 

ثمانية اأيام كاملة يف م�شمار الريان بالدوحة واختتم 

بال�شباق على جوائز و�شيف الأمري، وقام �شمو الأمري 

بتتويج الفائزين حيث �شلم ال�شيف الذهبي اإىل ال�شيخ 

“عا�شي”  حممد بن خليفة اآل ثاين، مالك احل�شان 

ال�شيف ومقدار  الثامن الرئي�شي على  الفائز بال�شوط 

ال�شوط  كاأ�س  �شلم  كما  ريال،  ماليني   3 جوائزه 

الأ�شيلة  املهجنة  للخيل  الأمري  جائزه  على  ال�شابع 

جوعان  ال�شيخ  اأجنال  اإىل  ريال  مليوين  وقدرها 

الفائز  “دابداي”  اجلواد  مالك  ثاين،  اآل  حمد  بن 

التي  الثالثة  ال�شباقات  اأيام  و�شلت  ال�شابع.  بال�شوط 

اأقيمت �شمن مهرجان �شيف الأمري الدويل للفرو�شية 

�شهد  الذي  باخلتام  ذروته  اإىل  والع�شرين  الثالث 

ال�شيخ  “عا�شي” ملك  اأ�شبح  عندما  الأ�شواط  اقوى 

من  جواد  اأول  ثاين  اآل  حمد  بن  خليفة  بن  حممد 

الإنتاج املحلي يفوز ب�شيف الأمري امل�شنف حمليا من 

اخليال  بقيادة  الأ�شيلة  العربية  للخيل  الأوىل  الفئة 

كري�شتوف لومري وباإ�شراف املدرب جوليان �شمارت. 

ديتوري يقود “دابداي” للفوز

ال�شقب  “دابداي” ملك  اجلواد  ديتوري  فرانكي  قاد 

من  حمليا  امل�شنفة  الأمري  بجائزة  للفوز  ري�شنغ 

املدرب  باإ�شراف  الأ�شيلة  املهجنة  للخيل  الأوىل  الفئة 

ومن  الغفرية  اجلماهري  وا�شتمتعت  غزايل،  جا�شم 

املتحدة  والوليات  اأوروبا  من  كبرية  اأعداد  بينها 

من  تنتهي  كادت  فما  والت�شويق،  الإثارة  من  باأجواء 

الذي  “دابداي”  قدمه  الذي  املثري  الأداء  م�شاهدة 

اأ�شبح اأول جواد مهجن اأ�شيل يرتدي ال�شعار اجلديد 

لل�شقب ري�شنغ بلونه الرمادي املطعم بجدائل ذهبية.

للمهر  املثايل  امل�شار  حتديد  من  ديتوري  ومتكن 

يف  عليه  ح�شل  مركز  اأقل  كان  الذي  “دابداي”، 

وا�شتطاع  ال�شاد�س،  املركز  هو  ال�شابقة  م�شاركاته 

املتميزين  عن  طول  اأرباع  ثالثة  بفارق  اللقب  حتقيق 

دي  اأدري  واخليال  اأندر�س”  “بيرت  اجلواد  دائمًا 

ع�شر  الثنا  اجتاز  لل�شوط  رائعة  نهاية  ويف  فريز. 

املركز  “بولبريو”، �شاحب  يتقدمهم  الآخرين  جوادًا 

ثالثة  حوايل  قدره  بفارق  النهاية  خط  الثالث،لي�شل 

فاز  الذي  نيم”  ناي�س  “فريي  اجلواد  اأما  اأطوال، 

بعد  باأنفه  لنزيف  تعر�س  فقد  املا�شي  العام  باللقب 

اأوليفييه  خياله  لإفادة  وفقًا  النهاية  خط  من  قليل 

بلييه.

ختام مكّلل بالنجاح للمهرجان برعاية لوجنني 

اأقيمت فعاليات ختام املرهجان، بجائزته املقّدمة من 

دار لوجنني يف ظّل اأجواء مفعمة باحلما�شة والبهجة. 

ال�شباق  نادي  م�شمار  يف  ال�شباق  هذا  اأقيم  فقد 

فعاليات  اأهّم  من  ُيعترب  وهو  القطري،  والفرو�شية 

حمّبو  ينتظرها  التي  قطر   يف  الفرو�شية  �شباقات 

الرقي  بني  متزج  كونها  عام،  كّل  يف  الريا�شة  هذه 

واحلما�شة الفرو�شية. ومبا اأّن الدار معروفة بالأهمّية 

ال�شّيدة  لوجنني  منحت  الأناقة،  اإىل  توليها  التي 

اليوم  لهذا  اأناقة  الأكرث  ال�شّيدة  مارييل كوينتانا لقب 

واأهدتها �شاعة راقية من �شنعها غاية يف الروعة.

Longines Co n  لل بّد من الإ�شارة اإىل اأّن �شاعة

من  امل�شنوعة   quest Classic Moonphase

ب�شفتها  اعُتمدت  الوردي،  والذهب  �شتيل  ال�شتانل�س 

فمجموعة  الفخم.  احلدث  لهذا  الر�شمية  ال�شاعة 

خم�ش�شة  �شاعات  هي   Conquest Classic

ا�شتعداد  على  لي�شوا  الذين  الفرو�شية  ريا�شة  لهواة 

املثالية  ال�شاعات  فهي  وبالتايل  الأناقة،  عن  للتنازل 

ت�شيد لوجنني مّرة جديدة  لهذا احلدث. ب�شكل عام، 

عرب  عنه”  نعرّب  اأ�شلوب  “الأناقة  ال�شرمدي  ب�شعارها 

واحلما�س.  الفرو�شّية  باأناقة  تنب�س  فعالّية  رعاية 

ا�شتنادًا اإىل ذلك، كانت ال�شركة ال�شوي�شرية امليقاتي 

الريان  م�شمار  ل�شباق  الر�شمّية  وال�شاعة  الر�شمي 

حتت  ينّظم  الذي  للفرو�شية  الأمري  �شمّو  وجائزة 

رعايتها.

متيم بن حمد يتّوج الفائزين.
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جمال اخليل

بطولة اأبوظبي الدولية جلمال اخليل 

مربط عجمان يتاألق و»بناريا بالوان« تفوز بالذهبية

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

رئي�س  الرئا�شة،  �شوؤون  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

اأبوظبي للفرو�شية، ختام فعاليات  اإدارة نادي  جمل�س 

التي  العربية  اخليول  جلمال  الدولية  اأبوظبي  بطولة 

الأ�شيلة  العربية  للخيول  الإمارات  جمعية  نظمتها 

على  بالنادي،  الع�شبي  احلواجز  قفز  ميدان  على 

 103 متثل  خيول   408 مب�شاركة  اأيام،   3 مدى 

مرابط، وهي الأكرب على م�شتوى بطولت اجلمال يف 

اليوم  ومناف�شات  فعاليات  وح�شر  الأو�شط.  ال�شرق 

وعدد  ثاين،  اآل  حممد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  اخلتامي 

ودول  الدولة  داخل  من  واملربني  املالك  من  كبري 

الأو�شط،  ال�شرق  خارج  مناطق  ومن  التعاون،  جمل�س 

ا�شتمتعوا  واجلمال  اخليل  ع�شاق  من  غفري  وجمهور 

عجمان  مربط  وخطف  البطلة.   اخليول  با�شتعرا�س 

تاألق  حيث  اخلتام،  يف  الأ�شواء  العربية  للخيول 

ميداليات،  �شت  بني  من  ذهبيتني  ميداليتني  باإحراز 

ليرتبع على عر�س البطولة كاأقوى امل�شاركني.

لعدد من خيول  رائعة  اليوم اخلتامي عرو�شًا  ت�شمن 

الأ�شيلة  العربية  تعد من �شفوة اخليول  التي  املرابط 

الذهبي  الر�شيد  األقابًا عززت  التي حققت  العامل  يف 

الرّباق يف �شجالت مربط عجمان، هذا العام، اإ�شافة 

التي  الولدة  احلديثة  واملهرات  الأمهار  من  عدد  اإىل 

تنحدر من �شاللت ذات �شجالت نا�شعة يف البطولت 

العاملية.

»اآيات املعود« تنال ذهبية املهرات

�شت  من  تاألف  الذي  اخلتامي،  اليوم  نتائج  واأ�شفرت 

والأفرا�س  والأمهار  للمهرات  وخ�ش�شت  بطولت 

لأبناء  املعود«،  »اآيات  املهرة  فوز  عن  والفحول، 

الذهبية  بامليدالية  ال�شبيعي،  حممد  بن  عبداهلل 

امليدالية  ونالت  واحدة،  �شنة  عمر  املهرات  لبطولة 

بن  فهد  بن  عبداهلل  لالأمري  اأم«  اأي  »�شمل  الف�شية 

امليدالية  نالت  فيما  �شعود،  اآل  حممد  بن  عبداهلل 

»دي  وانتزعت  دبي.  ملربط  �شفانا«  »دي  الربونزية 

املهرات  بطولة  العربية  للخيول  دبي  ملربط  رمي« 

امليدالية الذهبية، بعد مناف�شة قوية، ونالت امليدالية 

نالت  فيما  عجمان،  ملربط  �شواري«  جي  »اي  الف�شية 

امليدالية الربونزية »جندية الزبري« لل�شيخ �شلطان بن 

حممد بن عبداهلل اآل ثاين.

مناف�سة �رس�سة يف بطولت الأمهار

اأي  اأ�شفرت بطولة الأمهار بعمر �شنة عن فوز »ريادة 

اأم«، لالأمري عبداهلل بن فهد بن عبداهلل بن حممد اآل 

الف�شية  امليدالية  وذهبت  الذهبية،  بامليدالية  �شعود، 

الربونزية  امليدالية  نال  فيما   ، البداير«  »رعود  اإىل 

»دي عا�شف« ملربط دبي للخيول العربية.

ال�شوط  يف  اأقيمت  التي  الأمهار  بطولة  ومتيزت 

الذهبية  بامليدالية  وتوج  القوية،  باملناف�شات  ال�شاد�س 

العربية،  للخيول  ال�شقران  ملربط  كويتي«  كيو  »اأ�س 

من�سور بن زايد وعبداهلل اآل ثاين وعبدالعزيز بن اأحمد يتابعون البطولة.
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حممد  بن  لفهد  هاج�س«  »دي  الف�شية  امليدالية  ونال 

امليدالية  نال  فيما  الريا�س،  ملربط  عبداهلل،  اآل 

خ�شيف  را�شد  لعبداهلل  ال�شوان«  »لورد  الربونزية 

النعيمي.

»بناريا باي بالوان«

تتو�سح بذهبية الأفرا�س

بالوان«  باي  »بناريا  ح�شلت  الأفرا�س  بطولة  يف 

ملربط عجمان على امليدالية الذهبية، ونالت امليدالية 

بن  خالد  بنت  نور  لل�شيخة  الزبري«  »�شلوى  الف�شية 

الربونزية  امليدالية  نالت  فيما  ثاين،  اآل  عبداهلل 

»غنادير الزبري« لأحمد بن عبداهلل اآل ثاين.

لقب  على  واخلتامي  ال�شاد�س  ال�شوط  وخ�ش�س 

الفحول ومتكن »اأي جي اأي جو�شتفايد« ملربط عجمان 

من الظفر بامليدالية الذهبية، ونال امليدالية الف�شية 

عمان،   - ال�شلطانية  للخيالة  كاثاير«  بيارد  اأم  »اإي 

لغامن  الهواجر«  »�شهاب  الربونزية  امليدالية  وح�شد 

تكرمي  البطولة  ختام  وتخلل  الهاجري.  عبيد  حممد 

مرهف  والزميل  عربية،  خيول  عر�س  منظم  لأف�شل 

للخيول  �شحايف  م�شور  اأف�شل  بجائزة  الع�شاف 

بيطري  دكتور  اأف�شل  تكرمي  مت  وكذلك  العربية، 

العربية. للخيول 

ع�سام عبداهلل: تعزيز ر�سيد النجاحات

ملربي  الإمارات  جمعية  مدير  عبداهلل،  ع�شام  تقدم 

ل�شمو  والتقدير  بال�شكر  الأ�شيلة،  العربية  اخليول 

ح�شوره  على  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ 

م�شيدًا  للبطولة،  اخلتامي  اليوم  لفعاليات  وت�شريفه 

عبداهلل  ع�شام  واأبدى  للبطولة.  �شموه  برعاية 

يعزز  ما  العام،  هذا  البطولة  لنتائج  البالغ  ارتياحه 

لن  »اجلمعية  واأ�شاف:  ال�شابقة.  النجاحات  ر�شيد 

الأمر  تعلق  �شواء  اإمكاناتها،  تطوير  يف  جهدًا  تاألو 

التي  الإيجابية  والإجراءات  بالفعاليات  اأو  بالبطولت 

العربية  واخليل  املواطنني  واملالك  املربني  تخدم 

بني  م�شتمرًا  التوا�شل  يظل  اأن  اآماًل  مكان،  كل  يف 

اأ�شبحت  التي  الإجنازات  من  مزيد  لتحقيق  اجلميع 

وقال:  والعامل«.  العربي  الوطن  يف  لالإمارات  حت�شب 

اخليول،  من  عليا  درجات  م�شاركة  �شهدت  »البطولة 

اأكرث  فيها  ووجد  العايل،  الفني  بامل�شتوى  ومتيزت 

و�شكر  م�شاعفة«،  قيمة  اأك�شبها  ما  عاملي،  بطل  من 

التنظيم  ح�شن  على  املنظمة  اللجنة  عبداهلل  ع�شام 

اأوفر ملن مل  للفائزين، ومتنى حظًا  وبارك  والإعداد، 

يحالفه احلظ يف املرات القادمة.

جمال اخليل
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قفز احلواجز

الفريق القطري يتاأهل للأوملبياد

لطيفة اآل مكتوم حتّلق بلقب كاأ�س رئي�س الدولة

لطيفة اآل مكتوم على من�سة التتويج.
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قفز احلواجز
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قفز احلواجز

�سلطان بن خليفة ولطيفة اآل مكتوم ومحمد الكمايل.
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اأخبار

نهيان، وزير  اآل  نهيان بن مبارك  ال�شيخ  اأعلن معايل 

الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، رئي�س الهيئة العامة 

الدويل  الحتاد  اإ�شهار  والريا�شة،  ال�شباب  لرعاية 

تكون  اأن  وتقرر  »اإيفهرا«،  اخليل  �شباق  لأكادمييات 

حتقيق  على  يعمل  اأن  على  لالحتاد،  مقرًا  اأبوظبي 

باأحكام  جاء  ملا  وفقًا  اخت�شا�شه  وميار�س  اأهدافه 

الإ�شهار  قرار  وتلى  به.  اخلا�س  الأ�شا�شي  النظام 

خالل املوؤمتر ال�شحايف، خالد اآل ح�شني مدير اإدارة 

ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  يف  الريا�شية  ال�شوؤون 

نهيان  ال�شيخ  معايل  حتيات  نقل  والذي  والريا�شة، 

املتوا�شلة  بالنجاحات  واإ�شادته  نهيان،  اآل  مبارك  بن 

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

اآل ح�شني عن فخر  واأعرب  الأ�شيلة،  العربية  للخيول 

الذي  الحتاد  اإ�شهار  عن  الر�شمي  بالإعالن  الهيئة 

يعد اأول احتاد دويل يتم اإ�شهاره يف الإمارات. 

جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحايف الذي عقد يف جناح 

مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد العاملي للخيول 

والذي  بالقرم،  ال�شرقي  ماجنروف  بفندق  العربية 

ال�شيخة  �شمو  �شباقي  اإقامة  الك�شف عن  اأي�شًا  فيه  مت 

القدرة  لل�شيدات،  الإمارات«  »اأم  مبارك  بنت  فاطمة 

�شهر  خالل  البحرين  مملكة  يف  ال�شرعة،  و�شباقات 

املقبل. مار�س 

اأبوظبي مقرًا له

اإ�ضهار الحتاد الدويل لأكادمييات �ضباق اخليل »اإيفهرا«

الجتماع الأول للرتتيبات الإدارية
اخليل  �شباق  لأكادمييات  الدويل  الحتاد  عقد 

برئا�شة  الإ�شهار،  قرار  بعد  له  اجتماع  اأول  »اإيفهرا«، 

لالحتاد  املنتخبة  الرئي�شة  ب�شفتها  �شوايا  لرا 

من  عددًا  الجتماع  وبحث  الأع�شاء،  كل  وبح�شور 

ال�شيغة  و�شع  اإىل  بالإ�شافة  اجلوهرّية،  املو�شوعات 

اللجنة  منها  الفرعية،  اللجان  من  للعديد  النهائّية 

العلمية،  اللجنة  الطالب،  تبادل  جلنة  الأكادميية، 

اأي�شًا  الجتماع  اأعلن  وقد  هذا  الرت�شيحات.  وجلنة 

اجتماع  باأّن  علمًا  ال�شت،  القاّرات  من  املمثلني  عن 

املا�شي،  يناير  يف  ُعقد  الذي  العمومية  اجلمعّية 

التقنّية  والأوجه  الداخلي  النظام  على  وافق  اأن  �شبق 

يف  �شاركت  التي  البلدان  اأّن  اإىل  ي�شار  لالحتاد.  

العربية  الإمارات  �شملت  لالحتاد  الأول  الجتماع 

اأملانيا،  فرن�شا،  كندا،  بلجيكا،  اأ�شرتاليا،  املّتحدة، 

بريطانيا العظمى، كوريا، تركيا، بورتوريكو، الوليات 

ُيعقد  اأن  بالإجماع  وتقّرر  اإفريقيا.  وجنوب  املتحدة، 

وار�شو،  البولندية،  العا�شمة  يف  القادم  الجتماع 

العربية  اخليول  ل�شباقات  العاملي  املوؤمتر  هام�س  على 

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

 27 العاملي للخيول العربية الأ�شيلة، والذي ميتّد من 

مايو اإىل 1 يونيو 2015.

�سوايا: ان�سمام البحرين لـ »الروزنامة«
مملكة  يف  للم�شوؤولني  بال�شكر  �شوايا  لرا  تقدمت 

مملكة  بان�شمام  �شعادتها  عن  معربة  البحرين، 

اأعربت  كما  املهرجان.  فعاليات  لروزنامة  البحرين 

واأول  للقدرة  لل�شيدات  �شباق  اأول  بنجاح  اأملها  عن 

»اإفهار«  لل�شيدات  الإمارات«  »اأم  ملونديال  �شباق 

الفار�شات  من   10 اإن  وقالت  البحرين،  مملكة  يف 

منهن  الإمارات«،  »اأم  مونديال  يف  �شي�شاركن 

قالت:  القدرة،  �شباق  وعن  حمرتفتان.  اثنتان 

العربية«،  الدول  من  للفار�شات  مفتوحة  »امل�شاركة 

من  يتكون  امل�شارك  الإمارات  »فريق  اأن  م�شيفة 

الرميثي،  وعائ�شة  ال�شويدي،  وعفراء  عبداهلل،  اآية 

�شيتم  فار�شات  »ثالث  واأ�شافت:  اخلفاجي«.  وعالية 

اإىل  م�شرية  فار�شات«،   7 العدد  لي�شبح  اإ�شافتهن 

الذي  ال�شباق  لنتيجة  وفقًا  �شيكون  »اختيارهن  اأن 

د.  اأعرب  جانبه،  من  ال�شهر«.   هذا  من   27 �شيقام 

البحريني  بالحتاد  امل�شاعد  ال�شر  اأمني  ح�شن،  خالد 

امللكي  والفريق  امللكية  الإ�شطبالت  ومدير  للفرو�شية 

باكورة  بانطالق  �شعادته  عن  للقدرة،  البحريني 

البحريني.  الفرو�شية  واحتاد  املهرجان  بني  التعاون 

ملعايري  وفقًا  وُيقام  مفتوحًا،  �شيكون  »ال�شباق  وقال: 

 90 م�شافته  وتبلغ  للفرو�شية،  الدويل  الحتاد 

كيلومرتًا مق�شمة على 3 مراحل، م�شافة كل منها 30 

كيلومرتًا«.

لرا �سوايا وعدنان النعيمي اأثناء املوؤمتر.
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twitter.com/Wor ldArtDubai

W O R L D A R T D U B A I @ D W T C . C O M
W W W . W O R L D A R T D U B A I . C O M

+971 (0)  43086468 /  6319 /  6566

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Al BADIA March issue.pdf   1   3/9/2015   12:01:39 PM



8485 84

اأخبار

ترايثلون دبي ال�سحراوي

جناح كبري للن�ضخة الثالثة والإماراتيون يف ال�ضدارة

را�شد  بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو  رعاية  حتت 

اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، 

دبي  ترايثلون  بطولة  من  الثالثة  الن�شخة  �شهدت 

الريا�شي  دبي  جمل�س  نظمه  الذي  ال�شحراوي 

كبريًا،  وجناحًا  وا�شعة  م�شاركة  ميدان  مع  بالتعاون 

14 جن�شية ومن  400 ريا�شي من  مب�شاركة اأكرث من 

3 ريا�شات بداأت ب�شباق  خمتلف الأعمار تناف�شوا يف 

اجلري مل�شافة 5 كم، تلتها م�شابقة الدراجات مل�شافة 

 40 مل�شافة  للقدرة  اخليل  بركوب  واختتمت  كم،   50
كم. 

ملجل�س  العام  الأمني  حارب  حممد  �شعيد  وقام 

الأوىل  باملراكز  الفائزين  بتكرمي  الريا�شي  دبي 

يف  ورافقه  و�شيدات،  رجال  الفرق  الفردي  فئة  يف 

دبي  نادي  مدير  نائب  الع�شب  عي�شى  حممد  التتويج 

نا�شر  من  كاًل  التتويج  مرا�شم  كما ح�شر  للفرو�شية، 

الريا�شية  الفعاليات  اإدارة  مدير  رحمة  اآل  اأمان 

اإدارة  مدير  املطوع  علي  الريا�شي،  دبي  مبجل�س 

ق�شم  مدير  البناي  وعادل  باملجل�س،  املوؤ�ش�شي  الدعم 

كبري  وعدد  باملجل�س،  واملجتمعية  الثقافية  الأن�شطة 

من الريا�شيني ورجال الإعالم.

الإماراتيون يف ال�سدارة
احتل الإماراتيون املراكز الأوىل يف املناف�شات الفردية 

املركز  ال�شابري  �شلمان  حممد  ماجد  حقق  حيث 

الأول يف الرتتيب العام لفئة الفردي رجال بامل�شاركة 

 2:57:58 قدره  زمنًا  حمققًا  ال�شباقات  جميع  يف 

حمققًا  مبارك  حممد  الثاين  املركز  يف  تاله  �شاعة، 

حممد  را�شد  وجاء  �شاعات،   3:05:10 قدره  زمنًا 

الغرير يف املركز الثالث حمققًا زمنًا قدره 3:05:10 

ويف  الرابع،  املركز  يف  الفهيم  اأحمد  وحل  �شاعات، 

فئة  يف  الأول  باملركز  تورين  اأود  فازت  ال�شيدات  فئة 

تلتها   ،3:25:35 قدره  زمنًا  حققت  اأن  بعد  الفردي 

قدره  زمنًا  حمققة  بينتينات  اإني�س  الثاين  املركز  يف 

.3:40:14

فئة الفرق
يف فئة الفرق خمتلط فاز باملركز الأول الفريق الذي 

اأن  بعد  و�شتيفاين،  وريكاردو  اإ�شماعيل  من  كاًل  �شم 

يف  تالهم   ،  2:37:59 قدره  زمنًا  جمتمعني  حققوا 

العلي،  عبد  من  كاًل  �شم  الذي  الفريق  الثاين  املركز 

 ،2:43:04 قدره  زمنًا  حمققني  وخلفان  عبدالقادر، 

فيما حل الفريق الذي �شم كاًل من يل، جاي، وهاري 

يف  جاء  �شيدات  الفرق  فئة  ويف  الثالث،  املركز  يف 

ماري،  اأين  من  كاًل  �شم  الذي  الفريق  الأول  املركز 

 2:57:27 قدره  زمنًا  حمققات  ماريا  وميا  جيل، 

�شم  الذي  الفريق  الثاين  املركز  يف  تالهم  �شاعة، 

كاًل من اأنابيل، ليزا، وكري�شتينا حمققات زمنًا قدره 

3:03:27 �شاعات.

تكرمي الريا�سات الفردية
من  ريا�شية  كل  يف  ريا�شيني  ثالثة  اأف�شل  تكرمي  مت 

عبداهلل  الإماراتي  فاز  حيث  الثالث،  الريا�شات 

قدره  زمنًا  حقق  اأن  بعد  عداء  كاأف�شل  عبدالعزيز 

الكو�س  اأنور  الثاين  املركز  تاله يف  دقيقة،   0:14:28
حم�شن  وجاء  دقيقة،   0:14:57 قدره  زمنًا  حمققًا 

الطالب يف املركز الثالث حمققًا زمنًا قدره 0:15:06 

باملركز  ماري  اأين  فازت  ال�شيدات  فئة  ويف  دقيقة، 

حققت  اأن  بعد  البطولة  يف  عداءة  كاأف�شل  الأول 

لطيفة  الفرن�شية  تلتها  دقيقة،   0:17:41 قدره  زمنًا 

اأن حققت زمنًا قدره  بعد  الثاين  املركز  ال�شاروخ يف 

املركز  يف  فيليب�س  اإميا  وجاءت  دقيقة،   0:19:17
الثالث حمققة زمنًا قدره 0:19:27 دقيقة. 

اأف�شل  تكرمي  مت  الهوائية  الدراجات  ريا�شة  ويف 

يف  فاز  حيث  وال�شيدات  الرجال  الفئتني  يف  دراجني 

كاأف�شل  الأول  باملركز  مارك  رومان  الرجال  فئة 

تاله  �شاعة،   1:05:41 قدره  وقتًا  حقق  بعدما  دراج 

قدره  زمنًا  حمققًا  كرو�شبي  لوي�س  الثاين  املركز  يف 

حممد  يو�شف  الإماراتي  وجاء  �شاعة،   1:06:12
ويف  �شاعة،   1:06:50 قدره  زمنًا  ثالثًا حمققًا  مريزا 

حمققة  الأول  باملركز  ماير  جيل  فازت  ال�شيدات  فئة 

الثاين  املركز  يف  تلتها  �شاعة،   1:18:59 قدره  زمنًا 

�شاعة، ويف   1:20:31 قدره  زمنًا  رايت حمققة  اآميي 

زمنًا  حمققة  ماكدونالد  نيكول  جاءت  الثالث  املركز 

قدره 1:23:30 �شاعة.

�سعيد حارب: دعم حمدان وراء النجاح
دبي  ملجل�س  العام  الأمني  حارب  �شعيد  �شعادة  رفع 

الريا�شي اأ�شمى اآيات ال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ حمدان 

رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم   اآل  را�شد  بن  حممد  بن 

واملتوا�شل  الكبري  دعمه  على  الريا�شي  دبي  جمل�س 

ب�شكل  املجل�س  ينظمها  التي  وللفعاليات  للريا�شة 

خا�س، كما اأ�شاد بالنجاح الذي لقته الن�شخة الثالثة 

من بطولة ترايثلون دبي ال�شحراوي، وقال: “اإن هذا 

حمدان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  ترجمة  ياأتي  النجاح 

رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن 

�شعادة  من  الكبري  وبالدعم  الريا�شي،  دبي  جمل�س 

مطر حممد الطاير نائب رئي�س املجل�س الذي يحر�س 

عليها  والإ�شراف  املجل�س  اأن�شطة  كافة  متابعة  على 

دورًا  لهم  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  اأن  كما  با�شتمرار، 

اإىل  بالإ�شافة  الريا�شية،  الفعاليات  اإجناح  يف  كبريًا 

تنظيم  اإجناح  على  باملجل�س  العاملني  جميع  حر�س 

واإظهارها  املجل�س  ينظمها  التي  الفعاليات  كافة 

مبا  التنظيم  يف  واجلودة  الدقة  تعك�س  �شورة  باأف�شل 

يليق مبكانة دبي بني اأكرب الدول يف العامل«.

منذ  الريا�شي  دبي  جمل�س  “يحر�س  واأ�شاف: 

كافة  ويحث  الريا�شية  فعالياته  تنويع  على  تاأ�شي�شه 

تقت�شر  ل  حيث  فيها  امل�شاركة  على  املجتمع  فئات 

على  املجل�س  ينظمها  التي  والفعاليات  البطولت 

ريا�شي  كله  املجتمع  يكون  لأن  ي�شعى  اإمنا  الريا�شيني 

طريق  عن  �شواء  وذلك  واحليوية  بالن�شاط  ينب�س 

املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  طريق  عن  اأو  املنفرد  التنظيم 

دور  ويكمن  املجتمعية،  اأو  الريا�شية  �شواء  الداعمة 

ون�شر  الريا�شة  باأهمية  املجتمع  توعية  يف  املجل�س 

ذلك  املجتمع،  اأو�شاط  كافة  بني  الريا�شة  ثقافة 

من  بداية  الريا�شي  الفعاليات  تنظيم  جانب  اإىل 

الفعاليات املحلية و�شوًل اإىل العاملية«.

قناة “فيزيك تي يف” قلب احلدث
وتقدمي  التواجد  على  يف«  تي  »فيزيك  قناة  حر�شت 

تغطية خا�شة بالبطولة مل�شاهديها، عرب تقرير مو�شع 

العربية والإجنليزية. باللغتني  املناف�شات  عن 

التنفيذي:  وقال حميد ديزجي مالك القناة والرئي�س 

تويل قناة فيزيك تي يف اهتمامًا كبريًا بالربامج التي 

والن�شاط  الريا�شة  ممار�شة  مفهوم  تعزيز  يف  ت�شهم 

البدين لدى اأفراد املجتمع، وذلك انطالقًا من نهجها 

وال�شعيدة،  ال�شحية  احلياة  لأ�شلوب  الرتويج  يف 

التي  العديدة،  والفعاليات  البطولت  يف  وجدنا  وقد 

التي  روؤيته  لتحقيق  الريا�شي  دبي  جمل�س  ينظمها 

تن�س على بناء جمتمع ريا�شي متميز.

تتخ�ش�س  التي  قناتنا،  اأهداف  مع  ين�شجم  ما 

الريا�شة  جمال  يف  للمجتمع  اخلدمات  تقدمي  يف 

ولذلك  املنا�شب،  والغذاء  وال�شحة  البدين  والن�شاط 

وتقدمي  البطولت  هذه  يف  التواجد  على  حر�شنا 

واأهدافها  البطولة  اأهمية  مع  تتنا�شب  التي  التغطية، 

النبيلة جتاه املجتمع، و�شنقوم باإعادة بث التقرير يف 

اأوقات خمتلفة ل�شمان و�شوله اإىل جميع امل�شاهدين.

�سعيد حارب والع�سب يتّوجان الفائزين.
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اأخبار

من  طالب  �شتة  موؤخرًا  بامل  ديزرت  منتجع  احت�شن 

لركوب  عمل  ور�شة  يف  ال�شارقة  يف  »منزل«  مدر�شة 

تهتم  التي   RDAD موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  اخليل، 

بركوب اخليل لذوي الحتياجات اخلا�شة. 

خم�ش�شة  واأماكن  ا�شطبالت  بامل  ديزرت  ي�شم 

عالجية  عمل  ُور�س  وي�شت�شيف  اخليل،  لركوب 

بالتعاون  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  لالأطفال 

لذوي  اخليل  ركوب  جمعية  ُتعترب   .RDAD مع 

وقد  ربحية  غري  موؤ�ش�شة  اخلا�شة  الحتياجات 

اأطلقتها �شمو ال�شيخة ح�شة بنت حممد بن را�شد اآل 

املتطوعني  على  اجلمعية  تعتمد   .1998 عام  مكتوم 

ليتمكن  ودعمهم  وطاقاتهم  وقتهم  يهبون  الذين 

ولينعموا  باأمان  اخليل  ركوب  من  ال�شغار  الفر�شان 

بفوائد هذه الريا�شة العالجية.

ديزيرت بامل

ي�ضت�ضيف فعالية “ركوب اخليل لذوي الحتياجات اخلا�ضة”
العام  املدير  ريفز،  جامي�س  قال  الإطار  هذا  ويف 

لديزرت بامل:” ي�شرنا اأن نكون جزءًا من هذه املبادرة 

لنظهر  ب�شيط  ب�شكل  ولو  فيها  ن�شاهم  واأن  املهمة، 

بامل  ديزرت  منتجع  ويفخر  الأطفال.  لهوؤلء  دعمنا 

احلتياجات  لذوي  اخليل  ركوب  فعاليات  با�شت�شافة 

والت�شهيالت  املقومات  منتلك  كوننا  خا�شًة  اخلا�شة، 

كارولني  قالت  ال�شراكة  هذه  على  الالزمة.” وتعليقًا 

اخليل  ركوب  “اإن   :RDAD من  �شيمار  جوي�س 

بنف�شهم  ثقتهم  يعزز  فهو  لالأطفال  جدًا  مهم  ن�شاط 

ويطور قدرات التوا�شل لديهم. بالإ�شافة اإىل الفوائد 

النف�شية، تهدف هذه احل�ش�س غلى حت�شني التوازن، 

ركوب  ي�شاعد  كما  واملرونة،  والقوة  اجل�شم،  وو�شعية 

اخليل على الو�شول اإىل ع�شالت عميقة ل تعمل اأثناء 

التقليدية.” العالجية  الريا�شات 
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هيا بنت احل�سني تتوج الفائزين

“ديزرت بامل” يتفوق على  “الإمارات” ويحرز كاأ�س كارتييه للبولو

 توجت حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

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

دبي رعاه اهلل، �شمو الأمرية هيا بنت احل�شني، فريق 

اأقيمت  التي  للبولو  كارتييه  بكاأ�س حتدي  بامل  ديزرت 

بعد  وذلك  بامل،  ديزرت  مبالعب  اأ�شبوع  مدار  على 

ميثاء  ال�شيخة  �شمو  بقيادة  الإمارات  فريق  على  فوزه 

املباراة  يف   10n4 مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بنت 

فريق  وجاء  البطولة،  ختام  يف  اأقيمت  التي  النهائية 

الإمارات يف املركز الثاين، وح�شل فريق اأبوظبي على 

املركز الثالث منا�شفة مع فريق كارتييه الأحمر.

الأمرية  �شمو  اإىل جانب  والتتويج  اخلتام  و�شهد حفل 

هيا بنت احل�شني كل من علي البواردي مالك منتجع 

اإىل  البطولة  مناف�شات  حمت�شن  بامل  ديزرت  ونادي 

ل�شركة  الإقليمي  العام  املدير  جابوري  لوران  جانب 

كارتييه ال�شرق الأو�شط والهند واأفريقيا ونيل هوباين 

العريق  الإجنليزي  جاردز  لنادي  التنفيذي  املدير 

من  والعديد  عالمة  راغب  اللبناين  والفنان  للبولو 

الريا�شة. امل�شوؤولني واملهتمني بهذه 

تتويج الفائزين واملميزين
بنت  هيا  الأمرية  �شمو  قامت  املباراة  ختام  وعقب 

البطولة  بكاأ�س  بامل  ديزرت  فريق  بتتويج  احل�شني، 

را�شد  وهم  الفريق  اأع�شاء  لكافة  التذكارية  والهدايا 

البواردي والني ميكر وديجو كافانا وتوم برودي، كما 

مت تتويج فريق الإمارات الو�شيف بالهدايا التذكارية 

ال�شيخة  �شمو  التتويج  ملن�شة  قادته  والذي  القيمة 

�شاندرا  الأملانية  الالعبة  ومعها  حممد  بنت  ميثاء 

و�شانتو  مونتفريدي  لوكا�س  والالعبان  �شنايدر 

�شتريلينغ.

كما مت تتويج فريق اأبوظبي الذي قاده فار�س اليبهوين 

باجلوائز  البواردي  طارق  بقيادة  الأحمر  وكارتييه 

بالبطولة،  الثالث  املركز  على  بح�شولهما  القيمة 

الذي  زيدان  عمرو  ال�شعودي  الالعب  التكرمي  وطال 

حممد  الأردين  الأمري  ومعه  لعب  اأف�شل  بلقب  فاز 

يف  الأوىل  للمرة  وم�شاركته  النظيف  للعب  عبا�س 

احلكمني  تكرمي  جانب  اإىل  هذا  البطولة،  �شاحات 

لوكا�س.  ما�شلو  وزميله  اأغوري  مارتني  الأرجنتينيني 

والذي  كا�شورا  الأرجنتيني  احل�شان  تتويج  مت  كما 

يف  ح�شان  اأقوى  بجائزة  البواردي  را�شد  ميتطيه 

البطولة.

حفل اخلتام 
با�شتعرا�س  للبطولة  اخلتامي  اليوم  فقرات  بداأت 

العديد  عر�شت  والتي  املو�شيقية  دبي  �شرطة  لفرقة 

واملقطوعات  بالأنا�شيد  امل�شاحبة  الت�شكيالت  من 

1 ومن ثم دخول لعبي  امللعب رقم  باأر�س  املو�شيقية 

النهائي. طريف 

جدارة  عن  بامل  ديرزت  بها  فاز  النهائية  املباراة 

وا�شتحقاق متفوقا على فريق الإمارات 10n4، ورغم 

الأر�س  لأ�شحاب  ذهبت  املباراة  فاإن  الو�شيف  قوة 

الذين كانوا ميلكون الإ�شرار على عدم خروج الكاأ�س 

ملعبهم. من 

النتيجة  بهذه  املباراة  تنتهي  اأن  املتابعون  يتوقع  مل 

وو�شلت  متقاربة  كانت  املواجهة  اأن  خا�شة  الكبرية 

اإىل 4n3 لأ�شحاب الأر�س اإل اأن املباراة اختلفت بعد 

ذلك يف ال�شوطني الثالث والرابع ب�شكل كبري.

الأول  بالهدف  البداية  خطف  يف  بامل  ديزرت  جنح 

الذي �شجله من اأول هجمة، ثم اأ�شاف الهدف الثاين 

وهو ما دفع فريق الإمارات للتحرك ب�شكل جيد لريد 

ال�شوط  نهاية  وقبل   ،2n2 التعادل  و�شانتياجو  لوكا�س 

ليتقدم  الثالث  الهدف  البواردي  را�شد  �شجل  الأول 

اأ�شحاب الأر�س 3n2، ومع بداية ال�شوط الثاين جنح 

 ،3n3 لالإمارات  التعادل  هدف  ت�شجيل  يف  لوكا�س 

وهو الهدف الثاين له، وكالعادة اأنهى ديزرت ال�شوط 

اليف  �شجله  الذي  بالهدف   ،4n3 متقدما  الثاين 

4n3 مل�شلحة فريقه. ميكر، لينهي ال�شوط 

اأ�شحاب الأر�س باأف�شلية التقدم يف ال�شوط  واحتفظ 

الهدف  ت�شجيل  يف  دييجو  جنح  عندما  الثالث، 

اخلام�س، من �شربة جزاء على بعد 30 ياردة، وبعده 

لفريق  ثانية  جزاء  �شربة  احلكم  احت�شب  مبا�شرة 

دييجو  منها  �شجل  ياردة   60 م�شافة  من  ديزرت 

الفارق  لوكا�س  وقل�س  لفريقه،  ال�شاد�س  الهدف 

ال�شوط  الرابع لفريق الإمارات بنهاية  و�شجل الهدف 

الذي انتهى 6n4. وتفوق فريق ديزرت بامل يف ال�شوط 

بجانب  جزاء  �شربات   3 على  ح�شل  بعدما  الرابع 

اأهداف،   10 اإىل  ر�شيده  لريفع  رابع  هدف  ت�شجيل 

وتوم  البواردي  را�شد  الرابع،  ال�شوط  اأهداف  و�شجل 

الذي  الوقت  يف  هدفني،  ودييجو  منهما  لكل  بهدف 

رغم  الأهداف  ت�شجيل  عن  الإمارات  فريق  غاب 

ديزرت  وا�شتحق  له،  �شنحت  التي  العديدة  الفر�س 

قدمته  ما  على  البطولة  وكاأ�س  باملباراة  الفوز  بامل 

يف  ال�شابقة  املباريات  واأي�شا  النهائية  املباراة  يف 

الإمارات  فريق  فيه  اأثبت  الذي  الوقت  يف  البطولة، 

الأول يف  الدور  من  �شعد  بعدما  املناف�شة  على  قدرته 

املركز الرابع يف ترتيب الفرق وحلق باملربع يف الأمتار 

الأخرية وتاأهل من املربع اإىل املباراة النهائية.

هيا بنت احل�سني وميثاء بنت محمد والبواردي اأثناء التتويج.
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بولو

اآل  را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  توج 

مكتوم، فريق زيدان بكاأ�س جولي�س باير بعد فوزه على 

ال�شاد�شة  للن�شخة  النهائية  املباراة  9n7، يف  بن دري 

بينهما  اأقيمت  التي  للبولو،  الذهبي  دبي  كاأ�س  من 

فيها  �شارك  التي  البطولة،  ختام  يف  املا�شية  اجلمعة 

بنتلي  بكاأ�س  اأبوظبي  فريق  �شموه  توج  كما  فرق،   10
البطولة  نهائي  يف   7n5 مهرة  فريق  على  فوزه  بعد 

من  والرابع  الثالث  املركزين  لفرق  خ�ش�شت  التي 

فريق  لعب  بابلو  الأرجنتيني  وح�شل  جمموعة،  كل 

مت  كما  البطولة،  يف  لعب  اأف�شل  لقب  على  زيدان 

تكرمي احلكام فرياري ورايت ومارتن واأجوري.

فرونيكا  اجلواد  بالبطولة  الفنية  اللجنة  واختارت 

ميتطيه  والذي  بالبطولة،  الأول  للم�شتوى  خيل  اأف�شل 

والإجادة  التاألق  “رداء”  منحة  ومت  دري  بن  �شعيد 

مت  كما  للبطولة،  الرئي�شي  الراعي  باير  جولي�س  من 

عمرو  ميتطيه  والذي  “بينيفيا”  احل�شان  اختيار 

زيدان ال�شعودي الأف�شل على كاأ�س بنتلي.

و�شهد ختام البطولة، حميد بن دري وحممد احلبتور 

التنفيذي  املدير  �شافاري  ودانيال  البطولة  منظم 

الرئي�شي  الراعي  باير  جلولي�س  الأو�شط  بال�شرق 

ل�شركة  التنفيذي  املدير  ريولي�س  و�شتيفان  للبطولة، 

من�سور بن محمد توج الفائزين بكاأ�س دبي الذهبي للبولو

زيدان يتوج بكاأ�س جولي�س باير واأبوظبي يظفر بلقب بنتلي
اأبوظبي  جمل�س  ع�شو  اليبهوين  ومطر  بنتلي، 

ال�شركات  وممثلي  امل�شوؤولني  من  والعديد  الريا�شي، 

الريا�شة  هذه  على  والقائمني  الراعية  واملوؤ�ش�شات 

بالدولة.

من�سور بن محمد ي�سيد بالبطولة
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اأ�شاد 

التي حققتها  مكتوم، راعي حفل اخلتام، بالنجاحات 

اأبرز جنوم اللعبة يف العامل  البطولة والتي ا�شتقطبت 

بينهم النجم الأرجنتيني بابلو اأف�شل لعب يف العامل، 

للبطولة  املنظمة  اللجنة  جهود  على  �شموه  واأثنى 

الفني  امل�شتوى  اأثنى على  برئا�شة حممد احلبتور كما 

اكت�شبت  البطولة  اأن  اإىل  منوها  النهائية،  للمباراة 

خالل ال�شنوات املا�شية �شمعة متميزة، وباتت واحدة 

من اأكرب البطولت العاملية.

وقال: “فخورون باأن تنجح كوادرنا الوطنية يف تنظيم 

تعك�س  التي  الرائعة  ال�شور  وبهذه  البطولت  كربيات 

الرتويج  يف  وت�شهم  الغالية  لدولتنا  احل�شاري  الوجه 

خا�شة،  ودبي  عامة  بالدولة  الريا�شية  لل�شياحة 

ونهنئ اللجنة املنظمة والفرق الفائزة باملراكز الأوىل 

ونتمنى  بالألقاب  الفائزين  والالعبني  البطولة  يف 

للبطولة املزيد من النجاحات«.

اأبوظبي يهزم مهرة

يف نهائي كاأ�س بنتلي
اأبوظبي  مبواجهة  اخلتامي  اليوم  فعاليات  بداأت 

الفوز  اأبوظبي  وانتزع  بنتلي،  كاأ�س  نهائي  يف  ومهرة 

خالل  ل�شاحله،  الكفة  قلب  بعدما   ،7n5 بنتيجة 

التقدم  اأف�شلية  رغم  واخلام�س  الرابع  ال�شوطني 

وبداأ   ،4n2 الثالث  ال�شوط  نهاية  حتى  مهرة  لفريق 

عن  الأول  ال�شوط  يف  هدفني  بت�شجيل  املباراة  مهرة 

�شجل  بينما  جيربي،  وجي  وزميله  بيتالوجا  طريق 

جوان  حمرتفه  بال�شوط  الوحيد  اأبوظبي  فريق  هدف 

زافلتا، واأدرك الفريدو التعادل 2n2 مع نهاية ال�شوط 

الثاين.

وا�شتعاد فريق مهرة التقدم يف ال�شوط الثالث بهدفني 

فريق  ون�شط  بيتالوجا،  جنمه  طريق  عن  رد  دون 

اأهداف دون  اأبوظبي يف ال�شوط الرابع، و�شجل ثالثة 

الثالث  الهدف  وجوان  هدفني  الفريدو  طريق  عن  رد 

يف  �شطوته  بعدها  ووا�شل   5n4 الأوىل  للمرة  ليتقدم 

طريق  عن  بهدفني  التقدم  بتعزيز  اخلام�س  ال�شوط 

لعبه  الوحيد  مهرة  هدف  �شجل  بينما  الفريدو، 

بكاأ�س  اأبوظبي  ويفوز   ،7n5 املباراة  وتنتهي  نات�شو، 

الذهبي بنتلي 

زيدان يتفوق على بن دري
دري،  وبن  زيدان  بني  جمع  الذي  املثري  النهائي  يف 

ال�شوط  يف  �شيطرته  فر�س  زيدان  فريق  ا�شتطاع 

وفاكوندو  بابلو  طريق  عن  اأهداف   3 بت�شجيله  الأول 

�شجله  دري  بن  لفريق  وحيد  هدف  مقابل  ومارتني، 

راوؤول، و�شهد ال�شوط الثاين مزيدًا من الإثارة، حيث 

�شجل بن دري عن طريق راوؤول الهدف الثاين.

ومع بداية ال�شوط الثالث عزز زيدان تقدمه عرب بابلو 

ثم  دري،  بن  لفريق  الثالث  بالهدف  لعب  راوؤل  ورد 

بفارق  ليتقدم  بابلو  عرب  خام�شًا  هدفًا  بابلو  اأ�شاف 

.5n3 هدفني

عن  دري  بن  وجنح  الرابع،  ال�شوط  يف  الو�شع  تغري 

ثم   ،5n5 التعادل  نقطة  اإىل  الو�شول  راوؤول  طريق 

بابلو  وعاد  الالعب،  نف�س  طريق  عن   6n5 تقدم 

لقيادته للفريق و�شجل هدفني، اأعادا املقدمة لفريقه، 

7n6 بعدما اأ�شاف فريق بن دري �شربة جزاء.
اأدرك  باملباراة  والأخري  اخلام�س  ال�شوط  بداية  ومع 

نهاية  وقبل  راوؤول،  طريق  عن   7n7 التعادل  دري  بن 

واأنهى  هدفني،  بابلو  املتاألق  �شجل  بدقيقة  املباراة 

جولي�س  كاأ�س  وانتزاع  دري  بن  فريق  اآمال  على  بهما 

ب�شاحات  تواجده  تاريخ  يف  مرة  لأول  الذهبي  باير 

3 �شنوات. البولو بالدولة منذ 

احلبتور: اعرتاف دويل
الذي  املنظمة  اللجنة  رئي�س  احلبتور  حممد  قال 

�شابقًا،  واحلبتور  احلايل  باير  جولي�س  فريق  يقود 

مظلة  حتت  تنظيمها  يتم  الذهبية  الكاأ�س  بطولة  ان 

ويتم  لقوانينها،  ووفقًا  للبولو”،  هورلينغهام  “رابطة 
جانب  من  حمكم  دويل  اإ�شراف  حتت  احلّكام  تاأمني 

 18 املو�شم  لهذا  الهانديكاب  وم�شتوى  الرابطة، 

هدفًا، ما يجعل كاأ�س دبي الذهبية للبولو )بطولة دبي 

املفتوحة( البطولة ذات العدد الأكرب من الهانديكاب 

يف ال�شرق الأو�شط واأفريقيا واآ�شيا.

مهمة،  تطورات  �شهدت  البطلوة  اأن  احلبتور  واأ�شاف 

كاأ�س  ببطولة  العاملي”  البولو  “احتاد  اعرتف  حيث 

دبي الذهبية يف عام 2012 ، ويف العام املا�شي تقّرر 

كاأ�س  بطولة  الدوري منح  للجنة  ال�شنوي  الجتماع  يف 

دبي الذهبية للبولو العدد الأكرب من النقاط يف “فئة 

التحّدي”. كاأ�س 

الروح  بني  جتمع  البطولة  ان  احلبتور  واأو�شح 

باأنها  ُتعَرف  باتت  الرائع،  وال�شحر  العالية  الريا�شية 

للبولو،  الدولية  الروزنامة  يف  املحطات  اأبرز  من 

و�شعبيتها تزداد من عام لآخر، كما اأن بع�شًا من اأملع 

البطولة  ب�شاحات  متواجدون  البولو  عامل  الأ�شماء يف 

ومبالعبها يف دبي.

التزام  بف�شل  عاملية  �شمعة  البطولة  اكت�شبت  وقال: 

للبولو  الذهبية  دبي  كاأ�س  بطولة  وحّققت  القادة 

بداأت  التي  فالبطولة  ق�شرية،  زمنية  فرتة  يف  الكثري 

الآن  اأ�شبحت   2010 عام  10n12 هدفًا  بهانديكاب 

البطولة ذات العدد الأكرب من الهانديكاب يف ال�شرق 

الأو�شط، مع 18 هدفًا، وهذا لي�س كل �شيء نعمل الآن 

اكرث  الهانديكاب  عدد  لي�شبح  الرهانات  زيادة  على 

الذي  الأمر  املقبلة!  العوام  يف  هدفًا   18 من  واكرث 

�شي�شاهم بال �شك يف رفع م�شتوى املناف�شة.

اليبهوين: دعم فالح بن زايد

للعبة وراء النجاحات
اأن فريقه  اأبوظبي،  اليبهوين، كابنت فريق  اأكد فار�س 

يف  خا�شها  التي  املباريات  كل  يف  جيدًا  م�شتوى  قدم 

اأجل  من  جيدًا  ا�شتعد  الفريق  اأن  خا�شة  البطولة، 

املناف�شة يف اللقب، “والدليل اأن فريقنا مل يخ�شر اإل 

باحلظ يف الثواين الأخرية، وبفارق هدف يف مباريات 

وو�شل  مباراتني،  يف  فاز  ذلك  وبرغم  الأول،  الدور 

التي مل تن�شفه،  املناف�شة على �شربات الرتجيح  اإىل 

و�شعد الإمارات اإىل املربع”.

نادي  يف  بطولة  به  زال  ما  املو�شم  “اأن  واأ�شاف: 

بكل  و�شندخلها  �شهلة،  تكون  لن  بطولة  وهي  غنتوت، 

والفوز  م�شكًا  املو�شم  ختام  يكون  اأن  اأجل  من  قوة 

بلقبها.

زايد  بن  فالح  ال�شيخ  �شمو  اإىل  بال�شكر  ونتوجه 

والبولو،  للفرو�شية  غنتوت  نادي  رئي�س  نهيان،  اآل 

اأجل  من  دعم  من  يقدمه  وما  للعبة،  رعايته  على 

الدعم  اإىل جانب  الدولة،  البولو يف  الرتقاء مب�شتوى 

اأف�شل  وانتقاء  لالعبني،  النادي  يقدمه  الذي  الكبري 

يف  بقوة  امل�شاركة  اأجل  من  اخليول،  من  ال�شاللت 

البطولت، وناأمل اأن نودع املو�شم ببطولة”.

زيدان: اللقب بالعالمة الكاملة
ثمن رجل الأعمال ال�شعودي عمرو زيدان، قائد فريق 

اللقب  حقق  الذي  البطولة  يف  فريقه  م�شوار  زيدان، 

بالبطولة،  م�شواره  خالل  الكاملة  وبالعالمة  بجدارة 

ومل يتذوق مرارة اخل�شارة، بل تذوق ال�شهد والع�شل، 

البطولة  يف  امل�شاركة  الفرق  جميع  احرتامه  برغم 

وجود  ظل  يف  بع�شها،  �شعوبة  وبرغم  جتاوزها،  التي 

هذه النخبة من اأبناء الإمارات واملحرتفني.

واأكد زيدان اأن هذا اللقب له دللت كبرية، و�شيحّملنا 

اللعبة  ب�شاحات  م�شريتنا  موا�شلة  يف  كبرية  م�شوؤولية 

التي نعتز بوجودنا فيها بدولة الإمارات..

منحه  قد  الإمارات  اأر�س  على  وجوده  اأن  يخِف  ومل 

اأن  ومتنى  امللوك،  ريا�شة  ب�شاحات  والتاألق  ال�شهرة 

الإمارات  بدولة  للعبة  الناجحة  امل�شرية  هذه  تتوا�شل 

�شكره  ووجه  وامل�شاهري،  للنجوم  قبلة  اأ�شبحت  التي 

بحق  اأ�شعره  الذي  التعاون  ح�شن  على  اجلميع  اإىل 

كل  لهم  يكّن  واأ�شدقاء  اأحبة  بني  الثاين  بلده  يف  اأنه 

احرتام وتقدير.

Pictures  / Gonzalo Etcheverry / DPGC 2015

لعبو فريق زيدان يلّوحون بكاأ�س البطولة.

لعبو فريق اأبوظبي الفائز بلقب بنتلي.
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كا�س دبي الذهبية للبولو “بطولة دبي  املفتوحة”

غنتوت يتّوج بلقب الن�ضخة اخلام�ضة لكاأ�س دبي الف�ضي للبولو

بولو

يف  للبولو  الف�شي  دبي  بكاأ�س  غنتوت  فريق  احتفظ 

بعد  التوايل،  على  الثانية  للمرة  اخلام�شة  ن�شختها 

يف   7n5 بنتيجة   2 بامل  ديزرت  فريق  على  فوزه 

نادي  مبلعب  بينهما  اأقيمت  التي  النهائية،  املباراة 

والتي  العربية،  املرابع  يف  والفرو�شية  للبولو  دبي 

بن  بن حممد  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  رعاية  اأقيمت حتت 

را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، مب�شاركة 10 فرق، 

وا�شتمرت على مدار 12 يومًا.

املوؤ�ش�شني  واأحد  الأعمال  رجل  اخلتامي  احلفل  �شهد 

اليبهوين  ومطر  دري،  بن  حميد  البولو،  لريا�شة 

اإدارة  جمل�س  ع�شو  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  ع�شو 

ورا�شد  النادي،  مدير  النعيمي  واأحمد  غنتوت،  نادي 

الراعية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  وممثلو  احلبتور، 

بريا�شة  واملهتمني  امل�شوؤولني  من  والعديد  للبطولة، 

امللوك، وجماهري غفرية عا�شقة لهذه الريا�شة.

غنتوت يقلب املوازين

قلب  اأن  عقب  البطولة  كاأ�س  غنتوت  فريق  وانتزع 

موازين املباراة مل�شلحته يف ال�شوط اخلام�س والأخري 

النتيجة  وكانت  اأهداف،   5 مقابل  اأهداف   7 بنتيجة 

بامل  ديزرت  فريق  مل�شلحة  الثاين  ال�شوط  بنهاية 

3/2، بعد اأن دانت لفريق ديزرت بامل اأف�شلية اللعب 
هدف،  مقابل  بهدفني  الأول  ال�شوط  يف  والنتيجة 

غنتوت  مل�شلحة  جاء  باملباراة  الأول  الهدف  اأن  رغم 

فريق  بعدها  ون�شط  جري�س،  جوان  لعبه  بوا�شطة 

ديزرت و�شجل هدفني عن طريق ديجو كفينوة وزميله 

تيم برودا.

حيث  فريق،  لكل  بهدف  متعادًل  الثاين  ال�شوط  وجاء 

األيخاندرو،  لفريق غنتوت لعبه  التعادل  �شجل هدف 

ال�شوط  بنهاية  ديزرت  لفريق  التقدم  ديجو  وا�شتعاد 

الثالث  ال�شوط  يف  غنتوت  فريق  ون�شط   ،3/2 الثاين 

ديزرت،  فريق  من  رد  ودون  نظيفة  ثالثية  لي�شجل 

فريق  اأهداف  وجاءت   .5/3 ال�شوط  بنهاية  ليتقدم 

ميزو  األيخاندرو  الفريق  جنم  طريق  عن  غنتوت 

وب�شحوة  فيليب،  لزميله  الثالث  والهدف  )هدفان(، 

ال�شوط الرابع منحت فريق ديزرت ت�شجيل  موؤقتة يف 

البواردي،  طارق  وقائده  ديجو  طريق  عن  هدفني 

ال�شوط  يف  الوحيد  غنتوت  فريق  هدف  �شجل  بينما 

يف  تقدمه  غنتوت  فريق  وعزز  األيخاندرو.  لعبه 

ال�شوط اخلام�س والأخري بهدف وحيد يف ال�شوط عن 

باملباراة  الفوز  فريقه  منح  الذي  األيخاندرو،  طريق 

7/5، والتتويج باللقب لل�شنة الثانية على التوايل.

احلبتور يتغلب على فريق اأبوظبي
احلبتور،  حممد  بقيادة  احلبتور،  فريق  وخا�س 

اإىل  يتطلع  وهو  اأبوظبي  فريق  اأمام  النهائية  مباراته 

الأول  متثل  واحد،  بحجر  ع�شفور  من  اأكرث  �شرب 

 ،8/4 الأول  الدور  يف  اأبوظبي  على  فوزه  بتاأكيد 

والثالث  بالبطولة،  الناجحة  والثاين موا�شلة م�شريته 

املحافظة على اللقب، وبالفعل حقق مراده منذ بداية 

مقابل  اأهداف   3 اإىل  بالنتيجة  و�شل  عندما  املباراة 

ل �شيء عن طريق كوتينيو، ومع نهاية ال�شوط ي�شجل 

طريق  عن  بال�شوط  الوحيد  هدفه  اأبوظبي  فريق 

فرينتو. فيليب 

لكل  بهدف  ونتيجة  لعبًا  متعادًل  الثاين  ال�شوط  وجاء 

مارتني،  لعبه  احلبتور  فريق  هدف  و�شجل  فريق، 

ومل  كابيال،  لعبه  اأبوظبي  فريق  هدف  �شجل  بينما 

لعبًا  �شابقه  عن  الثالث  ال�شوط  يف  الو�شع  يختلف 

تقدم  كوتينيو  عزز  حيث  منهما،  لكل  بهدف  ونتيجة 

فريق احلبتور، ورّد عليه فيليب بهدف لفريق اأبوظبي 

فريق  وا�شتعاد   ،5/3 بنتيجة  الثالث  ال�شوط  بنهاية 

عن  ثالثية  و�شجل  الرابع  ال�شوط  يف  قوته  احلبتور 

الهدف  �شاتياغو  وزميله  )هدفان(،  مارتني  طريق 

اأبوظبي  لفريق  الوحيد  الهدف  �شجل  بينما  الثالث، 

لفريق  ت�شفع  مل  وب�شحوة  اليبهوين،  فار�س  قائده 

�شجل  اخلام�س  ال�شوط  يف  النتيجة  لتغري  اأبوظبي 

فيليب  الالعبني  على  موزعة  اأهداف  ثالثة  خاللها 

فريق  لعب  كوتينيو  ليختتم  وبرات�شي،  وكابيال 

لي�شل  التا�شع،  بالهدف  فريقه  اأهداف  احلبتور 

الفوز  احلبتور  فريق  منحت   9/7 اإىل  بالنتيجة 

والحتفاظ بالكاأ�س لل�شنة الثانية على التوايل.

غنتوت يح�سد معظم الألقاب
اخلام�شة  الن�شخة  األقاب  معظم  غنتوت  فريق  ح�شد 

د�شمال  بن  يو�شف  ال�شاب  لعبه  بفوز  للبطولة 

بكاأ�س  وفاز  بالبطولة،  مواطن  لعب  اأف�شل  بكاأ�س 

بالندو«  »اأميال  احل�شان  بالبطولة  ح�شان  اأف�شل 

من  غري�س  جوان  الأرجنتيني  الفار�س  امتطاه  الذي 

لعب  اأف�شل  بلقب  فاز  بدوره  والذي  غنتوت،  فريق 

فرق   10 م�شاركة  البطولة  و�شهدت  املحرتفني.  من 

الأ�شقاء  ومن  الدولة  اأبناء  من  اللعبة  جنوم  مّثلها 

وتناف�س  املحرتفني،  اأبرز  جانب  اإىل  ال�شعوديني، 

على  يومًا   12 مدار  على  البطولة  لقبي  على  اجلميع 

اأر�س نادي دبي للبولو والفرو�شية باملرابع العربية يف 

دبي.

بالدروع  البطولة  حكام  تكرمي  اخلتام  و�شهد 

من  الألقاب  اأ�شحاب  تكرمي  مت  كما  التذكارية، 

ح�شان  واأف�شل  واملحرتفني،  املواطنني  الالعبني 

التذكارية. بالدروع  بالبطولة، 

اليبهوين: الكاأ�س نتاج رعاية

ودعم فالح بن زايد
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  اليبهوين،  مطر  اأهدى   

اأبوظبي  جمل�س  ع�شو  والفرو�شية  للبولو  غنتوت 

بن  فالح  ال�شيخ  �شمو  اإىل  البطولة  كاأ�س  الريا�شي، 

والفرو�شية  للبولو  غنتوت  نادي  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 

كل  واأرجع  ولعبيها،  البولو  ريا�شة  وداعم  راعي 

غنتوت  بنادي  البولو  لريا�شة  والتميز  الطفرة  هذه 

النجاح  متطلبات  كل  وفر  الذي  النادي،  رئي�س  ل�شمو 

الكبري  الريا�شي  بال�شرح  الريا�شة  بهذه  لالرتقاء 

اليبهوين  واأ�شاد  امللوك،  لريا�شة  مبنطقتنا  الأبرز 

مل  الذي  الريا�شي،  باملو�شم  غنتوت  فرق  مب�شرية 

ظل  يف  خ�شو�شًا  ال�شابقة،  املوا�شم  عن  يختلف 

النخبة من لعبي البولو بالنادي.

م�شاركة جميع  النادي على  رئي�س  �شمو  حيث يحر�س 

ذلك  ولتاأكيد  املو�شم،  خالل  البطولت  يف  الالعبني 

البطولة  هذه  يف  الفريق  يقود  باأن  �شموه  وّجه  عندما 

ال�شاب يو�شف بن د�شمال، وكان قد قاد فريق غنتوت 

بقيادة  الفريق  لقبها  حمل  التي  املا�شية  الن�شخة  يف 

الالعبني،  بقية  م�شاركة  جانب  اإىل  هذا  املري،  علي 

ونا�شر  الظاهري  ونا�شر  د�شمال  بن  عبداهلل  ومنهم 

البطولت  من  العديد  يف  النعيمي  واأحمد  ال�شام�شي 

ال�شابقة.

لقطة من املباراة النهائية.

لعبو فريق غنتوت اأثناء التتويج.
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بولو

محمد احلبتور: البطولة حققت جناحًا كبريًا
رئي�س  املنظمة  اللجنة  رئي�س  احلبتور  حممد  قال 

بالنجاح  الكبرية  ال�شهادات  اإن  ومنظمها،  البطولة 

وهي  بها،  نعتز  البطولة  فعاليات  جميع  رافقت  التي 

يف  كبار  م�شوؤوليات  واأمامنا  �شدورنا،  على  و�شام 

�شن�شعى  بالتاأكيد  بل  النجاحات،  هذه  على  املحافظة 

تبقى  بالنجاح  �شهادتي  واإن  لها،  اجلديد  لإ�شافة 

جمروحة، خ�شو�شًا نحن اأ�شحاب احلدث ومنظموه. 

واأو�شح اأن اإقامة هذه البطولة وا�شتمراريتها للن�شخة 

وحتى  وامل�شاركني،  اخلرباء  �شهادات  توؤكد  اخلام�شة 

يف  لكنه  ترافقها،  التي  النجاحات  على  اجلماهري، 

خ�شو�شًا  ال�شلبيات،  بع�س  ُيخِف  مل  نف�شه  الوقت 

هاج�شًا  �شكل  الذي  امللعب،  اأر�س  �شالحية  عدم 

ملعظم الالعبني رغم قوة و�شخونة املباريات يف �شعي 

اأف�شل العرو�س والنتائج. اجلميع لتقدمي 

»بالتاأكيد  وقال:  املقبلة،  الن�شخة  وك�شف احلبتور عن 

اأن  خ�شو�شًا  لها،  التح�شري  على  الآن  من  �شنعمل 

العديد من الفرق ترغب يف امل�شاركة بالن�شخة املقبلة 

�شفوف  تدعيم  جانب  اإىل  هذا  الأمر،  و�شندر�س 

واملحرتفني«،  املواطنني  الالعبني  من  بالعديد  الفرق 

واأ�شار احلبتور اإىل اأنه ياأمل »اأن تقام الن�شخة املقبلة 

الريا�شي  املجمع  مالعب  اأر�س  على  املقبل  العام  يف 

اإن�شائه والذي يحمل ا�شم نادي البولو  الذي بداأنا يف 

املوا�شفات  مكتملة  مالعب   3 يت�شمن  والذي  بدبي، 

ريا�شة  وبطولت  اأن�شطة  لحت�شان  والتجهيزات 

اإ�شطبل   500 من  اأكرث  ي�شم  اأنه  واأ�شاف  امللوك«، 

للخيول.

النعيمي: غنتوت فريق بطولت
كل  اأن  غنتوت،  نادي  عام  مدير  النعيمي،  اأحمد  اأكد 

غنتوت  فريق  يحققها  التي  والإجنازات  الألقاب  هذه 

للبولو يقف خلفها �شمو ال�شيخ فالح بن زايد اآل نهيان، 

رئي�س نادي غنتوت، لرعايته ودعمه الالحمدود لهذه 

اأف�شل  اإح�شار  بدوام  خ�شو�شًا  ولعبيها،  الريا�شة 

وا�شتمرارية  الريا�شة،  هذه  تنا�شب  التي  اخليول 

الريا�شي  ال�شرح  بهذا  للفريق  والإعداد  التدريب 

اأندية  بني  من  والأف�شل  الأبرز  بل  والأمثل،  الكبري 

الدولة. وقال النعيمي: »فريق غنتوت ومبن ميثله من 

هو  للمحرتفني،  اإ�شافة  الدولة،  اأبناء  من  الالعبني 

واعتالء  النتائج  اأف�شل  لتحقيق  الدوام  على  ال�شاعي 

الدولة«،  يف  البطولت  مبعظم  التتويج  من�شات 

على  الثانية  للن�شخة  باللقب  »احتفاظنا  اأن  واأ�شاف 

يوؤكد  البطولت  معظم  بنهائيات  ووجودنا  التوايل، 

قدمنا  »لقد  بقوله:  واختتم  فريقنا«،  وقوة  مكانة 

م�شرية  و�شنوا�شل  اأهم،  القادم  اهلل  �شاء  واإن  املهم، 

النجاح يف املرحلة املقبلة«.

Pictures  / Gonzalo Etcheverry / DPGC 2015
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“بولو ال�ساطئ دبي” تعلن عن برنامج ن�سخة 2015

انطالق البطولة يومي 10 و11 ابريل مبجّمع �ضكاي دايف دبي

بولو

�شنتها  يف  دبي«   – ال�شاطئ  بولو  »بطولة  تنطلق 

بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  برعاية  ع�شرة،  احلادية 

حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 

الريا�شي، وذلك يف جمّمع �شكاي دايف دبي يف  دبي 

مر�شى دبي يومي 10 و11 اأبريل 2015. 

التي  دبي«،   – ال�شاطئ  بولو  »بطولة  منظمو  واعلن 

دبي  من  الالعبني  اأبرز  وت�شم  مدينة،   32 يف  تنّظم 

حيث  العام،  هذا  دورة  برنامج  عن  العامل،  وحول 

يف  امل�شاركة  للفرق  با�شتعرا�س  البطولة  تنطلق  

فيها  و�شي�شارك   ،)JBR( اجلمريا  �شاطئ  م�شاكن 

الإعالن عن  يتم  اأن  اإماراتيون ودوليون، على  لعبون 

موعدها لحقًا.

املقبل،  اأبريل   10 كالتايل:  البطولة  برنامج  وجاء 

اليوم الأول من امل�شابقة، ومباراتا اإق�شاء بني الفرق 

مباراتا  امل�شابقة  من  الثاين  اليوم  ويف  امل�شاركة، 

الن�شف نهائي والنهائي وحفل توزيع اجلوائز.

�شركة  عام  مدير  كاتيال  �شام  قال  الإطار،  هذا  ويف 

»بطولة  وموؤ�ش�س  للبطولة،  املنظمة  لالإنتاج  »ماميمو« 

من  الدورة  هذه  يف  »�شرفنا  دبي«:   – ال�شاطئ  بولو 

بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  برعاية  البطولة، 

دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد 

توفر  اأن  متوقعني  كبريًا،  دافعًا  يعطينا  ما  الريا�شي، 

للجميع«.  والرتفيه  احلما�س  من  مزيدًا  البطولة 

واأ�شاف: »منذ اإطالق الدورة الأوىل من »بطولة بولو 

اإىل  دائمًا  �شعينا   ،2004 عام  يف  دبي«   – ال�شاطئ 

توفري جتربة اأف�شل عامًا بعد عام”.

عام  يف  البطولة  يف  ي�شارك  اأن  يتمنى  انه  وقال 

ما  م�شى،  وقت  اأي  عن  النا�س  من  اأكرب  2015عدد 
حثنا على اإ�شافة بع�س العنا�شر اإىل برنامج البطولة.

اإحدى  تعد  – دبي”،  ال�شاطئ  بولو  “بطولة  اأن  يذكر 

اأهم الفعاليات على ال�شاحة الجتماعية يف الإمارات، 

البولو  عامل  يف  والهواة  املحرتفني  عددًا  جتذب  اإذ 

وكانت  العامل.  حول  من  امل�شاهري  اإىل  بالإ�شافة 

�شركة “ماميمو” لالإنتاج قد اأ�ش�شت هذه البطولة يف 

32 مدينة حول  2004 ومتكنت من النت�شار يف  عام 

اإىل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  العامل من ميامي يف 

تياجنني يف ال�شني.
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Zedan Polo wins
The Julius Baer Gold Cup 2015

Zedan Polo defeated Bin Drai Polo 97- 

to lift the Julius Baer Gold Cup 2015 at 

an exciting final held at the Dubai Polo 

and Equestrian (DPEC) on Friday.

Led by patron Amr Zedan, Zedan 

Polo seemed to be the better of the 

two sides as they helped themselves 

to their first important trophy of the 

season. Once again it was Pablo Mac 

Donough showing great character 

while working out a fine coordination 

along with Martín Gándara, Facundo 

Fernández Llorete and Zedan.

In a very tight match, the talent of 

Mac Donough was the big difference 

between the two sides. Mac Donough, 

a two-time Triple Crown Champion 

with La Dolfina, decided the game in 

favour of Zedan in the last minute of 

the final with two consecutive goals.

His mare, Irenita Pimienta from the 

Argentinian Polo Breeders Association, 

was the Best Playing Pony while 

Verónica from Bin Drai Polo Team and 

played by Manolo Fernández Llorente 

was also awarded by DPEC.

Zedan was in the clear 31- at the end 

of the first chukka, but Bin Drai pulled 

back and made it 23- in the second. 

However, Zedan added two more 

goals and let in one for a 53- lead in the 

third chukka. Bin Drai tried their best 

in the penultimate chukka and were 

rewarded with three goals compared 

to two by Zedan. In the final minute of 

the fifth chukka, Mac Donough scored 

another two to be crowned the new 

champions. Meanwhile, Abu Dhabi 

Polo won the subsidiary Bentley Cup 

with a 75- win over Mahra Polo in the 

earlier final. Abu Dhabi Polo’s patron 

Faris Al Yabhouni was named the 

best amateur of the final. The Dubai 

Polo Gold Cup Series is the highest 

handicap tournament in the Middle 

East, Africa and Asia and the fourth-

biggest tournament of its kind after 

the ones in Argentina, US and the UK. 

Founded by Mohammad Al Habtoor 

in 2009, the tournament is the 

premier regional polo competition 

of the year, and attracts prominent 

figures from the Gulf region. It is the 

only tournament in the UAE to be 

recognized and certified by the World 

Polo Tour (WPT) with a prize fund of 

Dh500,000.

Pictures  / Gonzalo Etcheverry / DPGC 2015
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Ghantoot Polo wins
The McLaren Cup

For the second time in a row Ghantoot 

Polo wins the McLaren Cup after 

defeating Desert Palm II in the final by 

7 goals to 5. With a great polo day at 

the Dubai Polo & Equestrian Club the 

McLaren Cup 2015 came to an end 

with Ghantoot foursome keeping the 

trophy achieved last year and making 

three titles in a row (McLaren Cup 

20142015- & Gold Cup 2014).

Ghantoot patron, Yousef Bin Dismal 

and argentinean professional Juan 

Gris Zavaleta were named MVP´s of 

the final match. Media Negra, played 

by Juan Gris Zavaleta was the BPP 

(Best Playing Pony) of the final.

Ghantoot and Desert Palm II played 

a great final, with excellent polo level 

and exciting moments during all the 

match. Desert Palm II had a better start 

but after the half time, the association 

made by Juan Gris Zavaleta and 

Alejandro Muzzio started to work in a 

great way and the score turn over to 

their side.

Desert Palm fought till the end and 

put a lot of pressure in the last seven 

minutes but finally Ghantoot achieved 

to hold the difference for a 7 goals to 

5 victory.

Habtoor wins the Hildon Cup

Habtoor Polo achieved the Hildon 

Cup 2015 after defeating Abu Dhabi 

in the final by 9 goals to 7. Patron 

Mohammed Al Habtoor´s team played 

a great game and controlled the game 

from the beginning till the end.

A great start, with Guillermo Cuitiño 

“on fire” gave Habtoor Polo a two 

goal difference in the score. The gap 

increased to 5 goals in the fourth 

chukka but Abu Dhabi´s pressure  

in the last seven minutes put some 

suspense to the final result. Finally 

Habtoor handled the situation in a 

great way and achieved a deserved 

victory by 9 goals to 

Polo

Pictures  / Gonzalo Etcheverry / DPGC 2015
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The Pieres boys
carry Orchard Hill to C. V. Whitney title

In the highest-scoring final in C.V. 

Whitney Cup history, Orchard Hill 

(Steve Van Andel, Ezequiel Ferrario, 

Polito Pieres and Facundo Pieres) ran 

past Alegria (Julian Mannix, Hilario 

Ulloa, Mariano Aguerre and Sterling 

Giannico) 1613- at the International 

Polo Club before a crowd that was 

cheering every score.

With Facundo Pieres and his cousin 

Polito Pieres on the Orchard Hill 

roster, polo purists were expecting a 

high scoring affair, but it was Alegria 

team captain Julian Mannix who lit 

up the scoreboard in the opening 

chukker.  Mannix scored the first goal 

of the game on a 30-yard penalty 

shot in the opening seconds of play.  

Facundo Pieres took advantage of an 

Alegria foul a minute into the period 

by converting a 60-yard penalty shot 

to make it 11-.   Mannix added two 

goals from the field in 60 seconds, 

31-.  Ezequiel Ferrario cut the lead to 

a single goal, 32-, with his first goal of 

the game a minute later and Facundo 

Pieres tied it up at 33- at the 3:06 mark.  

Mannix drilled the ball through the 

Orchard Hill goalposts from 65-yards 

out and then stole the ball from 

Facundo Pieres on a knock-in and 

scored again to make it 53-.  Facundo 

Pieres converted a 30-yard penalty 

shot with three seconds left in the 

chukker to trail Alegria, 54-.

The fast pace continued into the 

second chukker with Facundo Pieres 

tying it with the opening goal, 55-.  

Sterling Giannico’s first goal of the 

game gave the lead back to Alegria, 

65-.  Polito Pieres countered with 

consecutive goals to go ahead, 76-, 

and Facundo Pieres scored the final 

goal of the chukker, 86-.

Orchard Hill continued to roll in the 

third.  Aided by a defense that held 

Alegria scoreless, Ezequiel Ferrario 

scored the first goal of the chukker 

from the field followed by a 60-yard 

penalty goal from Facundo Pieres.  At 

the end of the first half, Orchard Hill 

was in control of a 106- game.

Mariano Aguerre scored a goal on 

the nearside, 107-, Facundo Pieres 

answered back with a goal of his own, 

117-.   Hilario Ulloa finally got on the 

scoreboard with a 30-yard penalty 

shot, 118-, and followed it up with a 

goal from the field 119-, with 1:15 left 

in the period.  With time running out, 

Facundo Pieres knocked the ball in 

and carried it 300-yards down the field 

to score as time expired, 129-.

Mannix scored his first goal since the 

opening chukker, cutting the Orchard 

Hill back to two goals, 1210-.   Ferrario 

extended the Orchard Hill lead back 

to three goals, 1390 ,10- seconds later. 

Facundo Pieres and Ulloa (60-yard 

penalty shot) traded goals to close out 

the chukker, 1411-.

Ulloa had Alegria within two goals 

of the lead, 1412-, with the opening 

score of the sixth chukker, but Orchard 

Hill answered right back.  Goals from 

Facundo Pieres and his cousin Polito 

Pieres had Orchard solidly in the lead, 

1612- with less than two minutes in 

the match.  Ulloa managed a single 

goal for Alegria, but it was Orchard Hill 

with the 1613- victory.

Pieres led all scoring with ten goals 

(three on penalty conversions).  Polito 

Pieres scored four times and Ferrario 

added a pair of goals for the win.  

Mannix was the high scorer for Alegria 

with six goals.  Ulloa was credited with 

five goals and Aguerre and Giannico 

added single goals in the loss.

Facundo Pieres received MVP honors 

while his horse, Patagonia, was named 

Best Playing Pony.  The Stella Artois 

“She’s thing of beauty” Horse of the 

Tournament award went to Machitos 

Maradona.  NutraSweet won Best 

Playing Pony award.

Lechuza wins Armour Cup, 1211-, in 

OT, Earlier in the day, Lechuza Caracas 

(Victor Vargas, Nico Pieres, Juan 

Martin Nero and Juan Garcia Grossi) 

battled Las Monjitas (Camilo Bautista, 

Sebastian Merlos, Eduardo Novillo 

Astrada and Facundo Sola) to an 11-

11 tie after six chukkers of play before 

scoring the winning goal in overtime 

for a 1211- victory and the 2015 

Les Armour Cup (the C. V. Whitney 

subsidiary).

Nico Pieres scored twice in the 

first chukker for the early 21- lead.  

Facundo Sola was responsible for the 

Las Monjitas score as the two teams 

felt one another out in the opening 

minutes of play.

Las Monjitas exploded for four goals in 

the second period with Facundo Sola 

converting penalty shots from 30 and 

60-yards out and Sebastian Merlos and 

Eduardo Novillo Astrada adding single 

goals from the field.   Juan Garcia 

on to a 75- lead.

In a low-scoring fourth chukker, Merlos 

opened with a goal for Las Monjitas, 

85-, followed by a 30-yard penalty 

goal from Pieres, 86-.  Both defenses 

held firm with the 86- score standing.

Las Monjitas got fifth chukker goals 

from Merlos and Sola (60-yard penalty 

goal).  Lechuza Caracas responded 

with a 40-yard penalty conversion 

for a goal. The lead held at two goals 

with one chukker left to be played in 

regulation time.

Sola scored the first goal of the 

sixth chukker for a comfortable 117- 

Las Monjitas, Pieres returned fire, 

connecting on a penalty shot and a 

goal from the field, 119-.  Nero made it 

a one goal game with a goal from the 

field, and with time running out and  

Las Monjitas knocking in, Las Monjitas 

got caught trying to be clever with 

the ball, fouling and sending Pieres to 

the penalty line where he converted a 

30-yard shot to level the score at 1111- 

and forcing a sudden-death overtime.

After a brief intermission, both teams 

returned to the field, with each trying 

to gain control of the ball.   With 5:45 

left in the chukker, Pieres broke loose 

and scored the winning goal for 

Lechuza Caracas, 1211-.

Pieres scored four of his game-high 

eight goals on penalty shots.  Nero 

scored three times (once on a penalty 

conversion) and Grossi added a goal 

for the win.   Four of Sola’s six goals 

came on penalty conversions.   Merlos 

added three goals with Bautista and 

Astrada chipping in single goals in 

the loss. Pieres received MVP honors 

while Patagonia, ridden and played 

by Sebastian Merlos was named Best 

Playing Pony.   The tournament 

Grossi and Juan Martin Nero (40-yard 

penalty conversion) each scored a 

goal for Lechuza, who fell behind, 54-.

Nero tied the game at 55- in the 

opening minutes of the third chukker.  

Las Monjitas countered with a goal 

from the field from team captain 

Camilo Bautista and a penalty 

conversion for a goal from Sola.  At the 

end of the first half, Las Monjitas held 
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جمموعة Rendez-Vous من جيجر-لوكولرت

لقاء الإبتكار بالإبداع

NINO CERRUTI اأم�سية

يف باري�س

اخلا�س  الوقت  مع  الوقت،  مع  موعد  على  ال�شيدات 

ت�شميم  من  جديدة  �شاعة  مع�شمهن  على  بهّن. 

)او   RendeznVous ا�شم  حتمل  جيجر-لوكولرت 

لأنها  �شاعة،  من  اأكرث  اإنها  بالعربية(.  “موعد” 
ابتكار نف�شها  جت�ّشد �شخ�شية متحررة وعفوية جتّدد 

با�شتمرار لت�شّكل م�شدر ده�شة دائم. وخلف الدقات 

البداع  من  مرّكز  مزيج  يكمن  حلركتها  املنتظمة 

�شاعة،  من  اأكرث  اإنها  الدار.  تاريخ  على  طغى  الذي 

اإنها لقاء. اإنها عقلية.  

تقنيات الرت�سيع بالأحجار الكرمية
عبارة  هو  الكرمية  بالأحجار  التقليدي  الرت�شيع  اإن 

املنتجات  و  العنا�شر  زخرفة  بفن  ارتقت  تقنيٍة  عن 

للطريقة  خالفًا  الثمينة.  الأحجار  مب�شاعدة 

يقوم  حيث  الكرمية  بالأحجار  للرت�شيع  امليكانيكية 

اأعدتها  اأماكن  يف  الأحجار  هذه  و�شع  مبجرد  العامل 

الأحجار  املعدن على  ب�شحب  يقوم  بعد ذلك  و  الآلت 

الكري�شتال  ثريات  �شماء من  الربيع، حتت  اأعقاب  يف 

مزاج  ابتكار   Cerruti 1881 اأعاد   - الفرن�شية 

�شيف   / ربيع  جمموعة  عن  ال�شتار  لإزاحة  باري�شي 

 Laduree مقهى  يف  واملجوهرات  لل�شاعات   2015
يف دبي.

العالمة  دار  تراث  اخلا�شة  املنا�شبة  هذه  جعلت  وقد 

فن  بف�شل  باملتحف  يليق  الباري�شي  التجارية 

املدونون   ، املحررون   ، ال�شحفيون  وح�شور  القما�س 

الأنيق. وامل�شورون 

وعادت  املا�شي  اإىل  عقاربها  اليوم  �شاعات  اأعادت 

من  العديد  التجارية  العالمة  حققت  عندما  عهودا، 

والق�ش�س. الإجنازات 

Cerruti 1881 اإىل  يعود تاريخ العالمة التجارية  

 Antonio  n موؤ�ش�شها  ا�شرتى  عندما   ،1881 عام 

بييال،  يف  والن�شيج  للغزل  م�شنعا   Cerruti
ا�شتلم  عندما  ال�شركة  طموحات  حّلقت  اإيطاليا. 

الذي  الفنان،  احلريف  يقوم  اأماكنها،  يف  لتثبيتها 

بتحديد  بنف�شه  للرت�شيع،  التقليدية  الطريقة  اعتاد 

عدد الأحجار و موا�شعها، قبل البدء بتنفيذ عمليتني 

الأوىل  العملية  التثقيب:  اأو  احلفر  من  منف�شلتني 

دقيقة للغاية فقط للتحديد بدقة اأماكن و�شع الأحجار 

الأماكن  هذه  لتكبري  هي  الثانية  العملية  و  الكرمية، 

بح�شب حجم كل واحدة من الأحجار الكرمية. تتطلب 

معنى  بكل  املادة  نحت  البطيئة  امل�شنية  العملية  هذه 

تدريجيًا  القطع  اإعادة  و  القطع  اإىل  اإ�شافة  الكلمة، 

لت�شكيل كرّية املعدن الثمني التي تقوم بتثبيت احلجر 

كبرية  مهارة  تتطلب  دقيقٌة  عملية  ذلك  يتبع  الكرمي. 

بدقٍة  له  املخ�ش�س  املكان  يف  احلجر  و�شع  ل�شبط 

على  املاهرة  اليدوية  احلرفية  هذه  ُت�شفي  متناهية. 

اإنتاج  مت  لو  حتى  الأ�شيل  التفرد  من  هالًة  موديل  كل 

اأن  عدة قطع من نف�س املوديل، حيث لميكن لأحدها 

يكون مطابقًا متامًا لالآَخر.

مقاليد   Antonio n Nino Cerruti حفيد 

 Nino Cerruti و�شع   الع�شرين.  �شن  يف  احلكم 

تد�شني  طريق  عن  اخلريطة  على   ، Cerruti1881
دار الأزياء  يف باري�س عام 1967. وكان اأول م�شمم 

يف باري�س يطلق عالمة مالب�س جاهزة للرجال. 

لعبت  املا�شي  القرن  وت�شعينيات  ثمانينيات  خالل 

من  اأكرث  يف  البطولة  دور   Cerruti 1881 مالب�س 

 Richard  200 فيلم يف هوليوود. وعلى �شبيل املثال
 Pretty Woman ، Bruce Willis Gere يف 
 Air يف   Die Hard 2 ، Harrison Ford يف 

لي�شت    BIG يف   Tom Hanks و   ،  Force
العالمة  قامت  التي  الأيقونية  الأ�شماء  بع�س  �شوى 

هدف  فقط  الأفالم  تكن  مل  باإلبا�شها.  التجارية 

بني  حمبني  التجارية  العالمة  وجدت  فقد   .Nino
اأعظم   -  Ingemar Stenmark مثل  الريا�شيني 

 Jimmy Connors،،الع�شور كل  يف  متزّلج 

 Michael  و  Jean Alesi، Gerhart Berger
اليوم، يعترب دار العالمة التجارية   Schumacher
املنتجات  ال�شاعات  ب�شنع  املو�شة،  به  حتتفل  �شحرا 

اجللدية، بال�شافة اإىل النظارات والعطور.

RED LABEL ANIMATION  اأطلقت موفادو لهذا العام �ساعة

اجلديدة امل�ضنوعة من فولذ خال�س مقاوم لل�ضداأ

 Red Label Animation اأطلقت موفادو �شاعة 

فولٍذ  من  م�شنوعة  وهي  الر�شمية  غري  اجلديدة 

حزام  مع  ال�شاعة  هذه  تتوفر  لل�شداأ.  مقاوم  خال�س 

بقطر  م�شقولة  دائرية  بعلبة  متتاز  اأّنها  كما  و�شوار، 

ال�شاعة  وتزدان  هذا  بها.  معلقَتنينْ  وو�شلَتنينْ  ملم   42
والدقائق  ال�شاعات  لتحديد  اللون  ف�شَيينْ  بعقرَبنينْ 

عقرب  مع  الو�شط،  من  ووا�شعنينْ  الطرَفنينْ  م�شتدَقينْ 

 12 ال�شاعة  موؤ�شر  عند  املقعرة  والنقطة  للثواين 

يحيط  الدار.  ب�شمة  حتمل  والتي  الف�شي  باللون 

منط  يتخذ  الذي  الر�شمي  غري  الأ�شود  بالقر�س 

الدقائق  حتدد  مبوؤ�شرات  �شوداء  حلقٌة  ال�شم�س  اأ�شعة 

وعالمات  بالرمل  م�شقولة  متباينة  نهائية  طبقة  مع 

كما  حمراء.  وحروف  العربية  باللغة  منقو�شة  بي�شاء 

 3 ال�شاعة  موؤ�شر  عند  �شغرية  مربعة  فتحة  تك�شف 

�شكل  تاأخذ  التي  النافذة  حتّدد  حني  يف  التاريخ،  عن 

اأيام الأ�شبوع بحروف اإجنليزية بي�شاء كبرية  الهالل 

.6 عند موؤ�شر ال�شاعة 

ال�شفري  كري�شتال  من  امل�شنوع  العلبة  ظهر  ويربز 

مع  الأوتوماتيكية  للحركة  الأنيقة  التفا�شيل  املرتف 

.”M“ حمرك دوار اأحمر على �شكل حرف

افتتـــاح

راوند تن بوك�ضينغ كلوب يف دبي

"حلم حتقق" لع�شاق  ان راوند تن بوك�شينغ كلوب هو 

الأن�شب ملمار�شة ريا�شة  املكان  املالكمة يف دبي و هو 

ي�شفي  انه  كما  ااإجادتها مب�شتويات عاملية  و  املالكمة 

المارات  دولة  يف  ال�شابه  للمواهب  جديدة  اأبعادًا 

العربية املتحدة. و يقع املركز يف م�شتودع ف�شيح جهز 

اأعد ب�شالة ريا�شية ملمار�شة املالكمة للمحرتفني و  و 

جمال  يف  عاملية  و  عالية  بجودة  تتمتع  مبعدات  جهز 

العالمة  ريي�س"  "كليتو  قبل  من  م�شنعة  املالكمة 

التجارية الرائدة يف املك�شيك، حيث �شنعت القفازات 

عالية  جلد  خامة  من  يدويًا  للمالكمة  املخ�ش�شة 

املالكم  يد  حلماية  و�شيلة  باأف�شل  م�شممة  و  اجلودة 

اأثناء التدريب. ويقدم نادي راوند تن بوك�شينغ كلوب 

الهواة  و  املبتدئني  من  بدءًا  امل�شتويات  جلميع  برامج 

وحتى املحرتفني.
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اإنفينيتي تعزز مكانتها كاأ�رصع علمة جتارية

لل�ضيارات الفاخرة منوًا يف املنطقة

عالمة  كاأ�شرع  املتميزة  مكانتها  اإنفينيتي  عززت 

ال�شرق  منطقة  يف  منوًا  الفاخرة  لل�شيارات  جتارية 

 .2014 �شنة  ٪26 يف  بن�شبة  و�شجلت منوًا  الأو�شط، 

اأي�شًا من حقيقة  لإنفينيتي  ال�شتثنائي  الأداء  ويت�شح 

�شوق  منو  معدل  على  مرتني  تتفوق  النمو  ن�شبة  اأن 

ال�شيارات الفاخرة على امل�شتوى الإقليمي.

منتجاتها  جمموعة  تو�شيع  نحو  اإنفينيتي  توجه  وحقق 

  7،062 بيع  يف  متثلت  باهرة  نتائج  موزعيها  و�شبكة 

العالمة  د�شنت  املا�شي،  ال�شهر  وخالل  مركبة. 

اململكة  يف  جديدة  عر�س  �شالت  ثالث  التجارية 

ولبنان. ال�شعودية  العربية 

اجلوائز  من  املزيد  مع   2014 العام  ني�شان  اأنهت 

الزاخر  ر�شيدها  اإىل  لت�شيف  العاملية  التقديرية 

الأو�شط  ال�شرق  ني�شان  ت�شدرت  حيث  بالإجنازات 

لقطاع  املخ�ش�شة  الإعالمية  كري�شتال  جوائز  فئة 

عدد  اأكرب  على  ح�شولها  بعد   2014 لعام  ال�شيارات 

هذا  املا�شي.  للعام  العاملية  كري�شتال  جوائز  من 

من  عدد  اأكرب  على  الأو�شط  ال�شرق  ني�شان  وح�شلت 

الإقليمية  ني�شان  �شركة  مراكز  مع  مقارنة  اجلوائز 

الإبداعات  العاملية  كري�شتال  جوائز  العامل.وتكرم  يف 

والبتكارات ل�شتخدام و�شائل الإعالم املختلفة خالل 

حتكيم  جلنة  قبل  من  اأعمالهم  حتكيم  ويتم  العام، 

تقدمي  واملعلنني. ومت  الوكالت  ت�شم عددا من  عاملية 

جوائز كري�شتال بنهاية مهرجان كري�شتال الذي اأقيم 

يف منطقة كور�شوفيل يف فرن�شا.

املهرجان  خالل  جوائز  خم�س  على  ني�شان  وح�شلت 

واأك�شنها”  “جددها  الف�شية عن حملة  وهي اجلائزة 

للحدث؛  ا�شتغالل  كاأف�شل  الإعالم  و�شائل  فئة  �شمن 

ني�سان حت�سد خم�سة جوائز رئي�سية

من جوائز كري�ضتال العاملية
�شمن  الإرتباط”  “جتديد  عن  الف�شية  واجلائزة 

وجائزتني  ودراجات؛  �شيارات  ـ  الإعالم  و�شائل  فئة 

و�شائل  فئة  �شمن   GT لأكادميية  برونزيتني 

الربونزية  واجلائزة  ودراجات؛  �شيارات  ـ  الإعالم 

كاأف�شل  ـ  امل�شتهلك  ت�شويق  فئة  �شمن   GnForce
بالإ�شافة  ترويجية؛  حملة  خالل  للمحيط  ا�شتغالل 

عر�شي”  ن�س  “حمرك  عن  الربونزية  اجلائزة  اإىل 

�شمن فئة الت�شميم ـ ت�شميم يدوي طباعي.

للون الأزرق ال�ساحر يربز خامات التيتانيوم 

Concord من C1 Chronograph يف اأحدث �ضاعات

اأحدث   ،  C1 Chronograph  0320288
حلقة   :C1 Chronograph �شاعة  من  اإ�شدار 

جديدة يف �شيمفونية من الأناقة الطاغية التي ميزت 

الإ�شدارات ال�شابقة هذه ال�شاعة الأيقونية.

الأزرق  باللون  ال�شاعة  وعقارب  الوقت  موؤ�شرات 

ال�شاعة  قر�س  قلب  من  طاٍغ  ب�شحر  ت�شع  الداكن 

ال�شاعة  علبة  الكربون، حتت�شنه  األياف  من  الع�شري 

يحيطها  الأ�شود  باللون   PVD ومادة  التيتانيوم  من 

ال�شرياميك  من  وتر�س  و�شواغط  الكربون  من  اإطار 

املذهلة  الإطاللة  هذه  لتكتمل  الأ�شود،  باللون 

الأ�شود  العجل  جلد  من  �شوار  على  الأزرق  بالتطريز 

باملطاط. املطلي 

اأبوظبي موتورز وكيل رولز-روي�س

الأف�ضل مبيعًا على م�ضتوى العامل



110111 110

DUBAI POLO GOLD CUP 2015DUBAI POLO GOLD CUP 2015



112113 112

كرنفال كاأ�س دبي العاملي

اأم�ضية »الطاير لل�ضيارات«

Mr.Bruce Robertson & Ms. Tracy Preston

Mr. Steven Barker & Ms Rebecca Barker

Mr. Talal Merheb, Ms. Hengameh 
Khodjasteh & Mr. Mansour Khodjasteh

Mr. Craig Gittus, Mrs. Claire Gittus & Mr. 
Mark Siddorn

Mrs. & Mr. Shashank Mital

Ms. Nada Jannoun & Mr. Samer Jannoun Ms. Charlotte Copeland & Louise Moore

Mounia Berradi & Ms. Suzi Holden

Mr. Mazen Kayssar & Ms. Alice Kayssar
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