




قدرة اإلمارات تواصل سيطرتها وهيمنتها العالمية

تؤكد النتائج الباهرة التي حققتها فروسية اإلمارات، خالل مهرجان توسكانا للقدرة بإيطاليا، 

هيمنتها املطلقة على ساحة القدرة العاملية، فصدارة ثالثة سباقات من العيار الثقيل خالل 

ثالثة أيام، أمر يحتاج إلى مقدرات استثنائية ال تتحقق إال بفكر ورؤية وخطط سديدة، وهي 

ما توافر لفرسان اإلمارات بفضل إشراف وتوجيهات فارس العرب واألب الروحي للقدرة 

العاملية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. 

مهرجان توسكانا للقدرة، الذي استضافه ميدان سان روسور مبنطقة بيزا اإليطالية، متكن 

فرسان اإلمارات من احتكار ألقاب سباقاته الثالثة، وهي بطولة العالم للشباب والناشئني 

ميدان )2019(، وبطولة العالم للخيول الصغيرة، وسباق مهرجان صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

اإلمارات كانت حاضرة أيضًا في ساحات سباقات خيول السرعة، حيث واصلت سلسلة 

سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة جناحاتها الكبيرة واملبهرة 

بجميع جوالتها العاملية، حيث استضافت كل من اململكة املتحدة، وهولندا وأملانيا، خالل شهر 

سبتمبر املاضي، سباقات هذه البطولة الغالية.

اهتمام اإلمارات ال يقتصر على املشاركة والتنظيم في فعاليات الفروسية، لكن يشمل بصورة 

كبيرة مجال الرعاية التي أصبحت هي أساس جناح الفعاليات الرياضية، وواصلت في هذا 

اإلطار سوق دبي احلرة، عمالق جتارة التجزئة في املطارات، رعايتها خالل الفترة املاضية، 

حيث رعت سباقات نهاية األسبوع مبضمار نيوبري العريق، كما واصلت تواجدها السنوي 

في كأس شرجار للخيول مبضمار آسكوت ببريطانيا.

محليًا  الصدارة  في  دبي  مربط  مازال  األصيلة  العربية  اخليول  جمال  عروض  مجال  في 

وعامليًا، بعد أن اكتسح النسخة السابعة من بطولة اخلالدية التي أقيمت خالل برنامج املوسم 

األوروبي في العاصمة البولندية وارسو، بعد أن حققت خيول املربط 5 ألقاب ملونة.

داخل اإلمارات كان احلدث األبرز، الدورة السابعة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد 

والفروسية 2019، الذي أقيم على مدار خمسة أيام، مبشاركة أكثر من 650 شركة وعالمة 

جتارية، ونحو 400 عارض محلي ودولي قدموا من 41 دولة، والعديد من اجلهات احلكومية 

وشبه احلكومية في الدولة وخارجها واملنظمات احمللية والدولية.



فرسان اإلمارات يتوجون 

بلقبي الفردي والفرق في 

مونديال القدرة بإيطاليا

 الناشــر
حارس فياض

 مراسلون بالخارج
سامية ناجي و دبليو اليكس 

 اإلخراج الفني
أحمد يزبك

مكاتب

 اإلمارات العربية المتحدة، دبي
 ص.ب.:50324

 ت:2348 457 4 971+ ، ف:2126 457 4 971+
م :4050 653 50 971+ 

 لبــنان، بيروت
 ص.ب.:90-1096 

ت:121 513 1 961+ ، ف:141 513 1 961+
البريد اإللكتروني

info@albadiamagazine.com

 للتحرير واإلعالنات

م: 4050 653 50  971+ , 5550 302 55 971+
البريد إلكتروني

hares@albadiamagazine.com

Publisher
Hares Fayad 

Overseas Reporters
Samia Naji and W. Alex

Art Director
Ahmad Yazbek

Offices

United Arab of Emirates, Dubai 
P.O. Box: 50324 
T.: +971 4 457 2348 , F.: +971 4 457 2126 
M.: +971 50 653 4050, 

Lebanon, Beirut 
P.O. Box: 90-1096 
T.: +961 1 513 121 , F.: +961 1 513 141

Email: info@albadiamagazine.com

For Editorials & Advertisements

M.: +971 50 653 4050

M.: +971 55 302 5550

E-mail: hares@albadiamagazine.com

www.albadiamagazine.com

16

24

»رائق« و»تبارك« لحمدان بن 

راشد يتألقان في نيوبري

»حيان« يتألق في دونكاستر 

وعودة السباقات إلى 

ألمانيا
10

بـاريس غــاليري  ـ  واتش غــاليري



34

32

مربط دبي يكتسح ألقاب 

بطولة الخالدية األوروبية

فريق »عموم العالم« يتوج 

بكأس شرجار في آسكوت

بطولة لبنان التاسعة لجمال 

الخيل العربية
36



44

40

افتتاح مركز المعالجة 

المائية للخيول بنادي 

الشارقة للفروسية

معرض أبوظبي الدولي 

للصيد والفروسية 2019

اإلمارات العربية املتحدة: آغنر كيوسك  ـ  بوتيك آغنر  ـ  بـاريس غـاليري  ـ  اون تـامي  ـ  جوهرة  ـ  كرجي  ـ  بيت الساعات

150 فارسًا وفارسة في 

البطولة التدريبية بنادي 

الشارقة للفروسية

38



1213 12

كأس رئيس الدولة تواصل نجاحاتها االوربية

»حيان« يتألق في دونكاستر وعودة السباقات العربية في المانيا

سباق

حقق سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة 

للخيول العربية األصيلة جناحات مبهرة بجميع جوالتها 

القارة  مضامير  وكانت  املاضية،  الفترة  خالل  العاملية 

كل  استضافت  حيث  جوالت،  لثالث  مسرحا  االوربية 

من اململكة املتحدة، وهولندا واملاينا خالل شهر سبتمبر 

احلالي سباقات هذه البطولة الغالية.

فعاليات  املتحدة،  باململكة  دونكاستر  مضمار  وشهد 

املوافق  السبت  يوم  الغالية  للكأس  التاسعة  احملطة 

العربي  الداربي  ختام  في  وذلك   ،2019 سبتمبر   14

البريطاني. وضرب املهر »حيان« لياس إلدارة سباقات 

اخليل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، موعدًا 

مع اجنازًا جديدًا بفوزه باللقب.

»حيان« يخطف األضواء بدونكاستر
»دعوة«،  والفرس  »منجز«  الفحل  أبن  »حيان«  واصل 

الكبير  وتألقه  األوروبية  املضامير  في  القوية  عروضه 

وهيمنته على لقبي الداربي البريطاني والفرنسي، ورفع 

رصيد انتصاراته إلى 4  من أصل 6 مشاركات، ليؤكد 

على املكانة العاملية الكبيرة لياس إلدارة سباقات اخليل 

املضامير  أعرق  في  املبهرة  اإلماراتية  واإلجنازات 

األوروبية.

وشهد السباق الذي أقيم ضمن مهرجان سانت ليجر 

في مضمار دونكاستر العريق حضورًا جماهيريًا كبيرًا 

، ما عكس اخلطط الهادفة واجلهود الصادقة باختيار 

تنظيم السباق ضمن اهم وأكبر املهرجانات الكالسيكية 

اخلمسة الكبرى في اململكة املتحدة. 

وكانت الترشيحات تشير قبل انطالق السباق إلى فوز 

السباق  انطالقة  مع  متوافقة  وجاءت  باللقب،  »حيان« 

متر   2000 ملسافة  األولى  الفئة  ضمن  أقيم  الذي 

فما  أربع سنوات  عمر  من  واملهرات  للمهور  وخصص 

فوق، وبلغت مجموع جوائزه 80 ألف جنيه إسترليني.

سانشيز،  فريدريك  املدرب  بإشراف  »حيان«  وانطلق 

وقيادة الفارس يوريتز مينديزابال، من البوابة رقم )1( 

السباق بعد محافظته على سرعة  ليتمكن من حسم   ،

خطواته واندفاعه الكبير.

وتفوق بفارق عنق عن »ميالبي«، قاطعا مسافة السباق 

بزمن 2:16:89 دقيقة، وحل »ميالبي« ثانيًا ، ليكسب 

له  توقعت  التي  اإلجنليزية  اجلماهير  اعجاب  »حيان« 

مستقباًل واعدًا في سباقات اخليل العربية على الصعيد 

العاملي.

الرحماني: اإلمارات سطرت
ملحمة عالمية بالكأس الغالية 

قال فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي 

املشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة 

للخيول العربية:« إن اإلمارات سطرت ملحمة عاملية امام 

حضور جماهيري يفوق 55 الف متفرج شهده مضمار 

دونكاستر في اململكة املتحدة، بعراقة ومسيرة الكأس 

الغالية املمتدة على مدار 26 نسخة، واالنتصار الكبير 

زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  بشعار  »حيان«  للجواد 

آل نهيان.

التي  الكبيرة  باملنجزات  فخرنا  عن  »نعرب  واضاف: 

سجلتها كأس رئيس الدولة للخيول العربية  في جولة 

ليجر   سانت  مهرجان  ضمن  أقيمت  التي  دونكاستر 

املتبعة  املتطورة  اخلطط  ظل  في  اختياره  جاء  والذي 

من قبل اللجنة املنظمة والتي تعمل على إقامة سباقات 

املهرجانات  وبأهم  املضامير  بأعرق  الغالية  الكأس 

العاملية للتعريف برسالة اإلمارات ونهجها السامي ودور 

القيادة الرشيدة ومكانة احلدث الذي اسسه املغفور له 

 ، ثراه(  الله  )طيب  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ 

لدى  مهمة  واولوية  الكبير  األثر  العوامل  لهذه  فكانت 

اللجنة املنظمة للوصول برسالة احلدث للعاملية«.

وتابع : »نبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

، اإلجنازات اجلديدة التي سجلتها الكأس الغالية بعد 

مرور 9 محطات جابت خاللها كافة دول العالم وحققت 

من  متفرج  الف   175 بلغ  كبيرًا  جماهيريًا  حضورًا 

أرضية املضامير العريقة،  مع تبقي ثالث محطات على 

ختام سلسلة السباقات املكونة من 12 محطة«.

نجاح كبير للسباق بمضمار دوندخت
»خير الشام« يتفوق على

»بولت« ويتوج باللقب الغالي 
حققت احملطة الهولندية الثامنة لسلسلة سباقات كأس 

األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 

دول  جتوب  التي  للجوالت  وإضافية  كبيرة  مكتسبات 

اجلولة  الذي سجلته  اجلديد  النجاح  بعد  وذلك  العالم، 

التي أقيمت مساء يوم االحد املوافق 8 سبتمبر 2019، 

في مضمار دوندخت العشبي في الهاي مبملكة هولندا، 

الرحماني خالل تتويج الفائزين.

الرحماني مع الجواد »حيان« بحضور المدرب والفارس.

من السباق.
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للكأس  والعشرين  السادسة  النسخة  أجندة  ضمن 

الغالية التي تقام بالتزامن مع عام التسامح.

الفوز  من  »داحس«،  أبن  الشام«،  »خير  املهر  وجنح 

»اليتينغ  مع  الكبير  والصراع  املوقعة  وحسم  باللقب 

مواجهة  في  املاضي  العام  هولندا  محطة  بطل  بولت« 

مثيرة شهدتها املراحل النهائية من السباق الذي أقيم 

ملسافة 2000 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، 

الفئة   ضمن  يورو،  ألف   30 جوائزه  مجموع  وبلغت 

الثالثة وسط مشاركة نخبة اخليول العربية األصيلة في 

هولندا وأوروبا.

واستفاد اجلواد » خير الشام » من فارق الوزن ليحسم 

دقيقة،   2:17:2 قدره  بزمن  املسافة   ويقطع  اللقب 

وبفارق ربع طول عن »اليتينغ بولت« الذي حل ثانيًا.

عودة السباقات الى المانيا بعد
غياب طول و«مشهور« يخطف االضواء

بادن  مدينة  في  العشبي  ايفزهامي  مضمار  احتفى 

بادن، بعودة سباقات اخليل العربية األصيلة للمضامير 

الوطني  السالم  عزف  حيث  طويل،  غياب  بعد  األملانية 

ألف   15 بلغ  اإلمارات وسط حضور جماهيري  لدولة 

متفرج تابع التحدي الكبير الذي شهدته اجلولة السابعة 

العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  لكأس 

األصيلة التي أقيمت مساء يوم االحد املوافق 1 سبتمبر 

2019 ضمن النسخة السادسة والعشرين التي تتزامن 

مع عام التسامح.

اجلواد  بفوز  مميزًا  سعوديًا  انتصارًا  اجلولة  وشهدت 

لصاحب  ريسينج  عذبه  بشعار  اخلالدية«  »مشهور 

السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز 

آل سعود، بلقب احملطة األملانية للمرة الثانية في سلسلة 

الفوز  بعد  احلالي  للموسم  الغالية  الكأس  سباقات 

مبحطة بلجيكا املاضية.

واستطاع اجلواد الذي يشرف على تدريبه اإلجنليزي 

كولينجتون فيليب ويقوده الفارس جيان ايكيم بيرنارد، 

من  ذكية  وقراءة  عالي  بتكتيك  السباق  خوض  من 

الفارس، حيث انطلق السباق الذي أقيم ملسافة 1600 

متر ضمن فئة )ليستد(  للخيول عمر اربع سنوات فما 

فوق، وبلغت مجموع جوائزه  40 ألف يورو.

وجنح اجلواد »مشهور اخلالدية« من تقدمي عرضا قويًا 

ومذهال خصوصا باملرحلة النهائية التي ابهرت اجلميع، 

واستطاع قطع مسافة السباق بزمن 1:51:49 دقيقة. 

وينحدر مشهور املولود بتاريخ 3 مايو 2014 من نسل 

»جلنار اخلالدية« والفرس »أميرة اخلالدية« ، ومتكن بهذا 

العربية  التاريخي مع أول عودة لسباقات اخليل  الفوز 

السعودية في  انتصارات اخليول  تعزيز  املانيا من  في 

السباق شهد تنافسًا قويًا.

الجواد »حيان« بطل السباق.

فيصل الرحماني.
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األوروبية  املضامير  في  العربية  اخليل  مشهد سباقات 

والعاملية.

أصداء ألمانية واسعة وإشادة
كبيرة بالعودة التاريخية

املضامير  إلى  العربية  اخليل  سباقات  عودة  حظيت 

األملانية بأصداء ترحيبية وإشادات واسعة، إذ انطلقت 

بحمالت ترويجية ترحيبية بالصحف واملجالت والقنوات 

التلفزيونية املهتمة بسباقات اخليول، كما تزين مضمار 

ايفزهامي الذي تأسس عام 1858 بأعالم الدولة، كما 

احلضور  وسط  لإلمارات  الوطني  السالم  عزف  شهد 

العودة  بهذه  االخر  هو  الذي رحب  الكبير  اجلماهيري 

مجددًا بعد الغياب الطويل.

الشايقي  : فخورون بالعروض
القوية وتحقيق اللقب الثاني

السباقات  مدير  الشايقي  علي  احمد  املنعم  عبد  أعرب 

في عذبه ريسينج عن سعادته الكبيرة بالفوز التاريخي 

للخيل  بلقب أول سباق  الذي حققه »مشهور اخلالدية« 

العربية في مضمار ايفزهامي األملاني بعد عودة سباقات 

اخليل العربي من جديد إلى أملانيا، مؤكدا أن سلسلة 

سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية متثل مكسبًا 

حقيقيا ملالك ومربي اخليل العربي في العالم، ملا متلكه 

من مكانة تاريخية ورسالة وأهداف سامية.

والتبريكات  التهاني  آيات  بأسمى  الشايقي  وتقدم 

بن  بن احمد  األمير عبدالعزيز  امللكي  السمو  لصاحب 

مبناسبة  العذبه  اسطبالت  مالك  سعود،  آل  عبدالعزيز 

الذي  واهتمامه  املتواصل  لدعمه  تقديرا  الكبير،  الفوز 

اظهر فيه مشهور خلالدية قوة واداًء مميزا في ظل وجود 

كبيرة  مستويات  قدمت  التي  القوية  اخليول  من  كوكبة 

وضغطت على مشهور حتى األمتار األخيرة من السباق 

اجل  من  كبيرا  وصراعا  محتدما  تنافسا  شهد  الذي 

الظفر باللقب الغالي.
من السباق.

الرحماني يتوج الفائزين.
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برعاية سوق دبي الحرة

“رائق« و«تبارك« لحمدان بن راشد يتألقان في نيوبري

تألق كل من »تبارك« و«رايق« لسمو الشيخ حمدان بن 

خالل  املالية،  وزير  دبي  حاكم  مكتوم،نائب  آل  راشد 

انطلقت  التي  الدولية  األسبوع  نهاية  عطلة  سباقات 

في االسبوع األخير من سبتمبر املاضي على مضمار 

نيوبري في اململكة املتحدة، وترعى السوق احلرة تسعًا 

من أشواطها الـ14.

وتوج اجلواد »تبارك« بلقب شوط كأس سوق دبي احلرة 

ستيكس )ليستد( في اليوم األول للسباقات، حيث جنح 

بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف املدرب ريتشارد 

هانون في تكرار الفوز الذي حققه في ذات الشوط قبل 

عامني.

و شق اجلواد »تبارك« طريقه بقوة من بني ثمانية خيول 

أواًل،  1,400م  البالغة  الشوط  لينهي مسافة  مشاركة، 

وبزمن قدره 1.24.36 دقيقة. وبهذا اإلجناز أكد تبارك 

كوكس،  كاليف  للمدرب  سوجلر«  ذا  لـ»سالوت  نديته 

الذي تقدم على األول في أحدث لقاءين بينهما، غير أن 

تبارك 6- سنوات- قلب الطاولة عليه في سادس أشواط 

اليوم الذي بلغت إجمالي جوائزه املالية 37,000 جنيه 

استرليني.

الشيخ  سمو  عن  نيابة  الكأس،  هيلز  ريتشارد  تسلم 

لرئيس  التنفيذي  النائب  ماكلوخلني،  كولم  حمدان، من 

احلرة،  دبي  لسوق  التنفيذي  الرئيس  اإلدارة  مجلس 

وسنيد السباعي، نائب أول الرئيس-التسويق، وبرنارد 

أكوينو-التسويق.

»غوادريالترال« تخطف االضواء 
فيليز  احلرة  دبي  سوق  مفاجآت  »أروع  شوط  شهد 

ستيكس« ملسافة 1,400م للمهرات بعمر سنتني، وقيمة 

مشاركة  استرليني،  جنيه   16,500 املالية  جائزته 

املنافسة  وخاضت  الشهيرة،  اإلسطبالت  من  العديد 

سبع مهرات، اثنتان منها من احلصان الشهير فرانكل 

وغودمونت  بارك  وهما من إسطبالت شيفيلي  )األب(، 

املهرة  الشوط  بجائزة  وفازت  التوالي.  على  فارمز 

وإشراف  واتسون  جيسون  بقيادة  »غوادريالترال«، 

املدرب روجر تشارلتون، بعد أن قطعت مسافة السباق 

بزمن قدره 1.24.32د.

»رائق« يكسب
)فاميلي فان داي نوفيسيس(

أهدى املهر »رائق« الفوز الثاني لسمو الشيخ حمدان 

)فاميلي  شوط  بلقب  فاز  عندما  مكتوم،  آل  راشد  بن 

فان داي نوفيسيس ستيكس( ملسافة 1.400م - الفئة 

الثانية وجنح رائق بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف 

املدرب براين ميهان في قطع مسافة الشوط بزمن قدره 

من  مزيد  بتحقيق  مدربه  توقعات  وعزز  د،   1.24.89

اإلجنازات العام املقبل.

وقامت سوق دبي احلرة برعاية خمسة من أشواط اليوم 

TEST DRIVE FIESTA FUTURE MOBILITY CAR DRIFTING AND THRILLS

ELITE CLUBJUNIOR PETROL HEADS

                         DUBAIMOTORSHOW             DXBMOTORSHOW             MOTORSHOWDUBAI

TIMINGS  TUE 12 NOV 01.00PM - 10.00PM • WED 13 TO SAT 16 NOV 10.00AM - 10.00PM

FOR BIG
SURPRISES

BUCKLE UP

#DUBAIMOTORSHOWSURPRISES

12-16 NOVEMBER 2019
DUBAI WORLD TRADE CENTRE

SEE THE LATEST CAR LAUNCHES AND EXPERIENCE THE 
CAR OF THE FUTURE. GEAR UP TO ENJOY THE BEST CAR 

MODIFICATIONS AND ADRENALINE-PUMPING ACTION.
YOUR DREAM CAR 

AWAITS YOU

ماكلوغلين وشنيد السباعي يتوجان الفارس جيم كرولي وريتشارد هيلز وريتشارد هانون بكأس سوق دبي الحرة. 
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الثاني واألخير للحدث، مبا في ذلك شوط »سوق دبي 

احلرة ميل ريف ستيكس« )جروب 2( ملسافة 1.200م، 

وفاز به املهر »بيير البني« ملالكه الشيخ محمد عبيد آل 

مكتوم، بعد أن شق طريقه بقوة إلى خط النهاية بقيادة 

الفارس أندريا أتزيني وإشراف املدرب روجير فاريان، 

»هاري  الشقيق  غير  أخيه  خطى  على  البني  ويسير 

عام  2، في  ذات اجلائزة، جروب  انتزع  الذي  اينجل« 

2016، قبل أن يتصدر التصنيف األوروبي في السنة 

التالية.

»ديزرت إنكاوتر« يفوز بلقب )ليجاسي(
 )3 )جروب  ليجاسي  احلرة  دبي  سوق  شوط  شهد 

ملسافة 2,200م، للخيول، فوز »ديزرت إنكاوتر« ملالكه 

سبنسر،  جيمي  الفارس  بقيادة  املنصوري،  عبدالله 

زمنًا  أن سجل  بعد  ديفيد سيمكوك،  املدرب  وإشراف 

قدره دقيقتان و18 ثانية و34 جزءًا من الثانية.

بإشراف  إنديا«  إن  »ميد  سبنسر  جيمي  قاد  كذلك 

أواًل في شوط »دبي  النهاية  إلى خط  املدرب ريتشارد 

1037م،  ملسافة  تروفي«  ايربورت  انترناشيونال 

وتقدم  استرليني،  جنيه   60.000 جوائزه  ومجموع 

بفارق نصف طول على اجلواد املخضرم »داكوتا غولد« 

بقيادة كونور بيسلي، وإشراف املدرب مايكل دودس.

سباق



2223 22



2425 24

سباق

»كاردوك« بطل
)سوق دبي الحرة هانديكاب(

كما حقق »كاردوك« بقيادة رايان مور وإشراف املدرب 

إد ولكر ثالث فوز له لهذا العام، عندما فاز بشوط )سوق 

دبي احلرة هانديكاب( ملسافة 2,000م، مسجاًل زمنًا 

قدره 2.0502 د، متقدمًا على أقرب منافسيه »غريت 

من  األكبر  بالنصيب  وفاز  هيل«،  و»جيبس  إكسامبل« 

جائزة الشوط املالية البالغة 70,000 جنيه استرليني. 

وتعود سوق دبي احلرة إلى مضمار نيوبري في أبريل 

التي  ترايلز«  »سبرينغ  الربيع  سباقات  لرعاية   2020

تستهل موسم سباقات األرض املنبسطة في بيركشاير.

التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كولم  الفائزين  بتتويج  قام 

دبي  لسوق  التنفيذي  الرئيس  اإلدارة  مجلس  لرئيس 

احلرة، إلى جانب شينيد السباعي، نائب أول الرئيس - 

التسويق، وبرنارد أكوينو - التسويق.
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مهرجان القدرة بايطاليا

فرسان اإلمارات يتوجون بلقبي الفردي والفرق 

حقق فرسان اإلمارات إجنازا جديدا في سباقات القدرة 

توسكانا  القاب مهرجان  على  هيمنوا  ان  بعد  العاملية، 

و«عزيزي«  ميدان  مؤسسة  برعاية  أقيم  الذي  للقدرة 

بيزا  مبنطقة  روسور  سان  مبيدان  العقاري،  للتطوير 

العالم  بطولة  هي  سباقات   3 على  واشتمل  اإليطالية 

العالم  وبطولة   ،)2019( ميدان  والناشئني  للشباب 

السمو  صاحب  مهرجان  وسباق  الصغيرة،  للخيول 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة وكلها ملسافة 

120 كلم. 

ومتكن شباب اإلمارات من حتقيق إجناز غير مسبوق 

وفرق(  )فردي  الشباب  مونديال  بلقب  توجوا  أن  بعد 

نادرة  وبخماسية  التوالي  على  الثانية  للمرة  كلم   120

اإلمارات  فرسان  قبل  من  السباق  صدارة  في  تتمثل 

اخلمسة، بعد تفوقهم على نخبة الفرسان املشاركني من 

البطوالت  مثل هذه  السابقة في  فالتجارب  دولة.    35

كانت توضح صعوبة اكمال أي منتخب )5 فرسان لكل 

دولة( للسباق ناهيك من أن يتصدر السباق من البداية 

حتى النهاية.

سعيد المهيري بطل الشباب
دخل الفارس سعيد املهيري التاريخ من أوسع أبوابه، 

بعد أن توج بامليدالية الذهبية في فئة الفردي في النسخة 

الثانية على التوالي. وحصد منتخب اإلمارات امليدالية 

الذهبية والعالمة الكاملة في فئة الفرق، بعد أن متكن 

املهيري،  عتيق  سالم  سعيد  البطل  من  املكون  الفريق 

أحمد  وسيف  »الوصيف«  املزروعي  يحيى  وشاهني 

املزروعي صاحب املركز الثالث من حتقيق  أفضل زمن 

بلغ 14.18.45 ساعات للفرسان الثالثة في السباق، 

وحل في املركز الثاني منتخب اسبانيا فيما احتل املركز 

الثالث املنتخب اإليطالي.

اجلواد  صهوة  على  األول  املركز  املهيري  سعيد  ونال 

إشراف  )M7( حتت  تاور« إلسطبالت  ال  دي  »بينغو 

السباق  قطع مسافة  أن  بعد  السبوسي  محمد  املدرب 

املركز  في  تاله  ساعات،   4.46.14 قدره  زمن  في 

الفرس  صهوة  على  املزروعي  شاهني  الفارس  الثاني 

 4.46.15 قدره  زمنًا  مسجاًل  دايالس«  »كيشان 

ساعات، وحل الفارس سيف املزروعي ثالثًا على صهوة 

اجلواد »بيرزان« بزمن قدره 4.46.16 ساعات. وأحرز 

صهوة  على  الرابع  املركز  املنصوري  فارس  الفارس 

»شوف العجب« مسجاًل زمنًا قدره 4.46.17 ساعات، 

على  باجلافلة  سيف  الفارس  اخلامس  املركز  في  تاله 

 4.46.18 قدره  زمنًا  مسجاًل  »هالة«  الفرس  صهوة 

ساعات.

المعمري بطل سباق
محمد بن راشد للقدرة

واصل فرسان اإلمارات التألق في اليوم الثاني ملهرجان 

القدرة بايطاليا، وانتزع الفارس سعيد سلطان املعمري 

بن  محمد  الشيخ  السمو  مهرجان صاحب  لقب سباق 

راشد آل مكتوم ملسافة 120 كلم الذي أقيم مبشاركة 

قياسية بلغت نحو 250 فارسَا وفارسة من 34 دولة.

لإلمارت  الغالي،  اللقب  املعمري  سعيد  الفارس  ومنح 

بعد أن حقق املركز األول على صهوة الفرس »آندي« 

إلسطبالت “MRM”، مسجاًل زمنًا قدره  5.23.45 

ساعات، واحتل املركز الثاني الفارس اإلسباني ديفيد 

قدره  زمنًا  مسجاًل  فاي«  »نادين  صهوة  على  غويرا 

5.23.46 ساعات، وجاءت في املركز الثالث الفارسة 

»جيلغويرو«،  صهوة  على  غومز  ماريانا  البرتغالية 

مسجلة زمنًا قدره 5.23.48 ساعات.

مونديال الخيول الصغيرة في
قبضة اإلمارات

مونديال  لقب  الغيالني  علي  سهيل  الفارس  خطف 

السمو  صاحب  مهرجان  ختام  في  الصغيرة  اخليول 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي أقيم في 

اليوم الثالث إلنطالق الفعاليات.

وتوج الغيالني بلقب السباق الذي أقيم ملسافة 120 كلم 

الفرس  وفارسة، ممتطيًا صهوة  فارسا   62 مبشاركة 

»كاليا ديس سيغينز« إلسطبالت “M7” حتت إشراف 

املدرب محمد السبوسي، مسجاًل زمنًا قدره 5.08.47 

االسباني  الفارس  الثاني  املركز  واحتل  ساعات، 

جيادارنكوا«  دي  »البانتو  صهوة  على  بيرنغوير  جيل 

 5.08.48 قدره  زمنًا  مسجاًل   ،”SS  “ إلسطبالت 

الفرنسي  الفارس  الثالث  املركز  في  وجاء  ساعات، 

ميلودي توليسات على صهوة »كابيراز«، مسجاًل زمنًا 

قدره 5.24.28 ساعات، تاله في املركز الرابع الفارس 

العماني صالح البلوشي على صهوة »كاليبسا«، مسجاًل 

املركز  في  وجاءت  ساعات،   5.24.29 قدره  زمنًا 

اخلامس الفارسة الفرنسية بويرلي على صهوة »ساديا 

احلورية«، مسجلة زمنًا قدره 5.24.30 ساعات.

المهيري فخور باللقب العالمي
املنافسة  قال بطل مونديال الشباب سعيد املهيري إن 

لم تكن سهلة، خاصة في ظل الندية من مختلف الفرق 

أبطال مونديال الشباب للقدرة مع العضب والسبوسي.

من السباق.

أبطال اإلمارات على منصة التتويج.
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املشاركة، مشيرًا إلى أن احلصان البطل »بينغو دي ال 

لم  الترشيحات  معظم  أن  رغم  املوعد  على  كان  تاور« 

حقق  الذي  »ربدان«  البطل  غرار  على  لصاحله  تصب 

معه اللقب في النسخة املاضية ولم يتوقع أحد أن يحقق 

معه املركز األول.

يعتبر  العاملي والذي  باللقب  أنه فخور  املهيري  واختتم 

حافز له في حتقيق مزيد من اإلجنازات واأللقاب خاصة 

املقبلة،  الثالث  السنوات  في  املشاركة  على  قادر  وأنه 

التي حققها أخيرًا سواء في  النتائج  مبديًا رضاه عن 

الفوز  منها  اخلارجية  املشاركات  أو  احمللي  املوسم 

باملركز األول في سباق شانتيه بفرنسا واعتالء منصات 

التتويج في اوسنت بارك باجنلترا.

الريسي يهني بفوز شباب اإلمارات
تقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس احتاد 

التهاني  آيات  بأسمى  السباق  و  للفروسية  اإلمارات 

كافة،  اإلمارات  وشعب  الرشيدة  للقيادة  والتبريكات 

مبناسبة الفوز الغالي لفرسان اإلمارات بلقب مونديال 

القدرة للشباب والناشئني. 

وأعرب الريسي عن فخره وسعادته الغامرة بهذا الفوز 

الكبير بكل املقاييس والذي يتم للمرة األولى باحلصول 

اخلمسة  باملراكز  وبالفوز  متتاليتنب  مرتني  اللقب  على 

األولى في دخول جماعي .

ليدعم  يأتي  الكبير  النجاح  هذا  أن  الريسي  وأضاف 

مستقبل رياضة القدرة بقوة و يبشر بفرسان واعدين 

األلقاب  كافة  على  بقوة  للمنافسة  اإلمارات  ابناء  من 

الدولية القادمة وإضافة املزيد من الكؤوس وامليداليات 

لوطنهم.

كما أشاد الريسي بكافة القائمني على هذا النجاح من 

املثمر  التعاون  هذا  على  ورسميني  وإسطبالت  مدربني 

والذي ظهر جليا أمام أعني العالم بنتيجة مثالية.

كما أثنى على املنظمني وجميع الشركاء ممن ساهموا 

و  املشرفة  الصورة  بهذه  للخروج  كاملة  بيئة  خلق  في 

جمهور  من  حتى  احلضور  جميع  إعجاب  نالت  التي 

احلاضرين .

العضب:نجاح كبير للمهرجان
دبي  لنادي  العام  املدير  العضب  عيسى  محمد  أكد 

للفروسية ومدير بعثة اإلمارات، سعادته الكبيرة بنجاح 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مهرجان 

كبير  بنجاح  تكلل  والذي  ايطاليا،  في  للقدرة  مكتوم 

بالفوز مبونديال الشباب والناشئني والفوز في السباق 

العالم  ببطولة  الفوز  جانب  إلى  للمهرجان  الرئيسي 

مختلف  من  الواسعة  املشاركة  رغم  الصغيرة  للخيول 

دول العالم.

القدرة  لرياضة  األوروبي  املوسم  إلى  العضب  وتطرق 

اإلماراتية وقال بأنه كان ناجحًا بامتياز، حيث استهله 

فرسان اإلمارات بفوز رائع في سباق ويندسور امللكي 

للقدرة باململكة املتحدة واختتمه فرساننا باحتكار ألقاب 

املهرجان في إيطاليا.

 وأشاد بجهود جميع العاملني ضمن فرق العمل التي 

التحدي  قبل  اإلماراتية  املشاركة  جناح  في  ساهمت 

بطولة  إلى  فيه  األنظار  ستتجه  املقبل  للموسم  الكبير 

العالم للكبار والتي ستقام على نفس امليدان في مدينة 

بيزا االيطالية، الفتًا إلى أن جميع فرق العمل استعدت 

للقدرة  الدولية  السباقات احمللي في مدينة دبي  ملوسم 

بسيح السلم.

ولفت العضب إلى أن السباق الرئيسي ملهرجان صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، يعتبر 

للكبار الذي سيقام العام  العالم  مبثابة )بروفة( لكأس 

العالم  بطولة  كانت  كما  روسور،  سان  ميدان  املقبل 

اللجان  وجلميع  للفرسان  فرصة  والناشئني  للشباب 

املنظمة وفرق العمل لالستعداد للبطولة املقبلة.

وأكد أن إقامة املهرجان سنويًا في مدينة بيزا انعكس 

املكان  نفس  في  احتضنت  التي  ايطاليا  على  إيجابًا 

الشباب  ومونديال  املاضي  العام  أوروبا  أمم  بطولة 

والناشئني هذا العام وبطولة العالم للكبار العام املقبل، 

لتتنجح ايطاليا في استضافة هذه األحداث الكبيرة في 

السمو  من صاحب  الكبير  الدعم  بفضل  قصيرة  فترة 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تتويج أبطال مونديال القدرة بحضور العضب.

لحظة الوصول الجماعي لفرسان اإلمارات إلى خط النهاية.
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قدرة

إنجاز جديد لفرسان اإلمارات 

سالم الكتبي يتوج بلقب الرئيسي في »يوستن بارك«

حقق فرسان اإلمارات إجنازًا جديدًا في سباقات القدرة 

األوروبية حيث انتزعوا املراكز األولى ضمن منافسات 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  »مهرجان صاحب 

بإجنلترا  بارك  أقيم في يوسنت  والذي  للقدرة«،  مكتوم 

مبشاركة نخبة من فرسان أوروبا ودول العالم. وشهد 

650 فارسًا وفارسة من اإلمارات  املهرجان مشاركة 

وأوروبا ومختلف دول العالم تنافسوا للفوز في احلدث 

ميدان،  بتنظيم مؤسسة  أقيم  والذي  الكبير،  الرياضي 

بالتعاون مع االحتاد البريطاني للفروسية وجلنة رياضة 

االحتاد  إشراف  وحتت  البريطانية،  والتحمل  القدرة 

دولية،  5 سباقات  املهرجان  للفروسية. تضمن  الدولي 

تصنيف  من  كم   160 ملسافة  األطول  التحدي  أبرزها 

بـ«جنمتني«  املصنف  كلم  الـ120  وسباق  جنوم«   3«

املصنف  كلم   120 ملسافة  والناشئني  الشباب  وسباق 

بـ«جنمتني« وسباق الـ80 كم املصنف بـ«جنمة« وسباق 

آخر ملسافة 80 كيلو مترًا للشباب والناشئني.

الشوط  سباق  بلقب  الكتبي  حمد  سالم  الفارس  وتوج 

ملسافة  املهرجان  من  الثالث  اليوم  لفعاليات  الرئيسي 

صهوة  ممتطيًا  بدرجتني،  واملصنف  مترًا  كيلو   120
ومسجاًل  أم سفن  بانديرازو« إلسطبالت  »إس  اجلواد 

من  الثاني  املركز  وكان  ساعة،   4:38:30 قدره  زمنًا 

اجلواد  صهوة  ممتطيًا  عايدة،  محمد  الفارس  نصيب 

ثري ومسجاًل  أولفيرز«، إلسطبالت إف  »أكابان ديس 

الثالث  املركز  واحتل  ساعة،   4:52:32 قدره  زمنًا 

اجلواد  صهوة  ممتطيًا  احلربي،  أحمد  سعيد  الفارس 

إثري،  إف  إلسطبالت  روبن«  روكن  بارك  »كلودي 

ومسجاًل زمنًا قدره 4:55:05 ساعة.

سباق  لقب  العامري  علي  عبدالله  الفارس  وانتزع 

الـ120 كيلو مترًا للناشئني واملصنف بدرجتني، ممتطيًا 

»إف  إلسطبالت  مايكامي«  »لونقرون  اجلواد  صهوة 

في  وجاء  4:47:51 ساعة،  قدره  زمنًا  ثري« مسجاًل 

ممتطيًا  الكندي  حميد  راشد  الفارس  الثاني  املركز 

ثري«،  »إف  إلسطبالت  كومنا«  »إشفا  الفرس  صهوة 

ومسجاًل زمنًا قدره 4:47:51 ساعة، وحل في املركز 

الثالث، الفارس شاهني يحيى املزروعي، ممتطيًا صهوة 

الفرس »تاميا دو دورزون« إلسطبالت إف ثري ومسجاًل 

زمنًا قدره 4:48:47 ساعة.

الشيخ  السمو  صاحب  مهرجان  فعاليات  ختام  وفي 

فرسان  تتويج  مت  للقدرة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

املطلقة  سيطرتهم  فرض  استطاعوا  الذين  اإلمارات 

على جميع املنافسات التي تضمنتها البطولة، مؤكدين 

ريادتهم عبر االنتصارات األخيرة في إجنلترا.

دبي  نادي  عام  مدير  العضب،  عيسى  محمد  وأكد 

نسخته  في  سجل  الذي  املهرجان  أهمية  للفروسية، 

املشاركة،  ناحية  من  قياسيًا  رقمًا  بإجنلترا  احلالية 

بعدد إجمالي بلغ 650 خياًل، مشيرًا إلى أن املهرجان 

بدورته الثالثة يسعى لنشر رسالة احملبة والسالم، عبر 

رعاية وتنظيم هذه التظاهرة الرياضية، والتي تعكس ما 

وصلت إليه الرياضة اإلماراتية من تطور ورقي، خاصة 

في ما يتعلق بسباقات القدرة، من حيث تطور اخليول 

وجاهزيتها للمشاركة، ومن ناحية التنظيم أيضًا.

الشيخ  السمو  صاحب  بدعم  العضب  محمد  وأشاد 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أوصل هذه 

الرياضة إلى مراحل متقدمة، وتقدم بالشكر إلى سمو 

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 

دبي، لتوجيهاته الدائمة إلجناح هذا املهرجان، وإظهاره 

بصورة مشرقة.

الليشا تنتزع لقب
»أوروبا ميدان« للفردي

توجت الفارسة اإليطالية كوستانزا الليشا بلقب الفردي 

في بطولة أوروبا- ميدان للقدرة ملسافة 160 كيلومترًا، 

الشيخ  السمو  صاحب  مهرجان  ضمن  أقيمت  والتي 

بارك  أوسنت  في  للقدرة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

السباق  إلى إسبانيا في  الفرق  لقب  ببريطانيا، وذهب 

الذي شهد تنافسًا قويًا ومثيرًا بني البطلة على صهوة 

»ساكا الكاندار«، ومواطنتها كارولينا تافوسولي، على 

صهوة »سكوينت« التي لم تتزحزح عن الصدارة حتى 

املرحلة اخلامسة.

وجنحت الليشا في التقدم للصدارة في املرحلة األخيرة، 

تافوسولي  الفارسة  وتتخطى  اجلمهور،  تشجيع  وسط 

البيطرة  فحص  اجتياز  من  جوادها  يتمكن  لم  التي 

لتخرج من املنافسة، ويصبح املركز الثاني من نصيب 

اجلواد  امتطت  التي  سانشيز  مونتاال  باوال  اإلسبانية 

»تي امي دي كوير«.

وحل اإلسباني املخضرم جوما بونتي داش في املركز 

الفرق  لقب  وشهد  فالس«،  »ايكو  صهوة  على  الثالث 

أيضًا تنافسًا دراماتيكيًا، ليذهب اللقب في اخلتام إلى 

الفريق اإلسباني.

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  برعاية  املهرجان  ويقام 

رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أوسنت مبشاركة نخبة 

مالية  بجوائز  للفوز  يتنافسون  العالم  أبرز فرسان  من 

تتجاوز قيمتها اإلجمالية مليون جنيه إسترليني.

ميدان  أوروبا-  بطولة  إلى  باإلضافة  املهرجان  يشتمل 

160 كيلومترًا، على سباق اخليول الصغيرة »البوني«، 
كيلومترًا،   120 ملسافة  »دولي  األمم  كأس  وسباق 

»جنمة  وسباقني  والناشئني،  للشباب  دولي  وسباق 

واحدة« ويختتم بسباق محلي. ويقام املهرجان بدعم من 

للتطوير  وعزيزي  لوجنني  مع  بالتعاون  ميدان  مؤسسة 

العقاري وطيران اإلمارات ومدينة محمد بن راشد آل 

مكتوم - ديستريكت وان، ومبادلة.
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 2020

DECEMBER 2019

NOVEMBER 2019

OCTOBER 2019

40  Thursday, October 17, 2019
80  Thursday, October 17, 2019

40  Thursday, October 24, 2019
80  Friday, October 25, 2019

(*1 80  Friday, October 25, 2019
100  Saturday, October 26, 2019

100  Thursday, October 31, 2019

100  Friday, November 1, 2019
40  Friday, November 1, 2019
80  Friday, November 1, 2019

(*1 80  Saturday, November 2, 2019
(*2 120  Saturday, November 2, 2019

40 Wednesday, November 6, 2019
80 Wednesday, November 6, 2019

100  Thursday, November 7, 2019
(*1 80  Thursday, November 7, 2019

100  Friday, November 8, 2019
 Friday, November 8, 2019

(*2 120    
120  Saturday, November 9, 2019

120  Friday, November 15, 2019
100 Saturday, November 23, 2019

40 Wednesday, November 27, 2019
80 Wednesday, November 27, 2019

120 Saturday, November 30, 2019
119 Saturday, November 30, 2019

 
100  Saturday, December 7, 2019

40 Thursday, December 12, 2019
80 Thursday, December 12, 2019

 (*1 80  Friday, December 13, 2019
(*2 120  Friday, December 13, 2019

120 Saturday, December 14, 2019
119  Friday, December 27, 2019

119 Saturday, December 28, 2019
120  Sunday, December 29, 2019

 2020

160  Saturday, January 4, 2020
100  Thursday, January 9, 2020

(*1 80  Thursday, January 9, 2020
100  Friday, January 10, 2020

 (*2 120  Friday, January 10, 2020
120  Saturday, January 11, 2020

120  Saturday, January 18, 2020
40 Wednesday, January 22, 2020
80 Wednesday, January 22, 2020

100  Saturday, January 25, 2020

120  Thursday, February 6, 2020
160  Saturday, February 8, 2020

119  Thursday, February 13, 2020
3 80 ) *3 240  Thursday, February 13, 2020

100  Thursday, February 13, 2020
100  Friday, February 14, 2020

(*2 120  Saturday, February 15, 2020
(*1 80  Saturday, February 15, 2020

119  Thursday, February 20, 2020
100  Friday, February 21, 2020

100  Saturday, February 22, 2020

119  Monday, March 2, 2020
119  Tuesday, March 3, 2020

119  Wednesday, March 4, 2020
40  Thursday, March 5, 2020
80  Thursday, March 5, 2020

(*1 80  Friday, March 6, 2020
119  Saturday, March 7, 2020

40  Thursday, March 12, 2020
80  Thursday, March 12, 2020

100  Thursday, March 19, 2020
100  Friday, March 20, 2020

120  Saturday, March 21, 2020
119  Saturday, March 21, 2020

FEBRUARY 2020

JANUARY 2020

MARCH 2020

قدرة
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سباق

فريق »عموم العالم«

ُيتوج بكأس شيرجار للخيول في أسكوت

ُتوج فريق »عموم العالم« مساء أمس )السبت( بكأس 

شيرجار للخيول الذي رعت سوق دبي احلرة أشواطه 

إثر  وذلك  اإلجنليزي،  أسكوت  مضمار  على  الستة 

86 نقطة، متقدمًا على  العام برصيد  الترتيب  تصدره 

املركز  جائزة  تقاسما  اللذين  والفتيات  أوروبا  فريقي 

الثاني برصيد 63 نقطة لكل منهما.

الثالث  العالم  عموم  فرسان  حققه  الذي  الفوز،  جاء 

هو-هونغ  واي  وفينسينت سي  كاوادا-اليابان،  )يوغا 

كونغ ومارك زهرا-أستراليا( في أول مشاركة لهم في 

باللقب آخر مرة في عام  الفريق  تتويج  احلدث، وعقب 

2016. وقال كاوادا، قائد الفريق: »لم يكن يومًا موفقًا 

ناجحًا  عرضًا  قدموا  فريقي  أعضاء  بقية  أن  غير  لي، 

وفازوا في عدة أشواط، أجواء السباق رائعة وأنا سعيد 

بقيادتي لفريق عموم العالم وبتحقيق هذه النتيجة، وآمل 

أن أمتكن من املشاركة العام املقبل.«

للفرق مع نهاية شوط  العام  الترتيب  واتضحت صورة 

األول  باملركز  العالم  عموم  حل  حيث  األخير  احلدث 

برصيد 86 نقطة، وتقاسم املركز الثاني فريقا أوروبا 

بقيادة فيليب ميناريك والفتيات بقيادة هايلي تيرنر 63 

نقطة، وذهب املركز األخير إلى فريق بريطانيا وآيرلندا 

بقيادة تادغ أوشي 28 نقطة.

وفاز األسترالي مارك زهرا بجائزة »رايد أوف ذا دي« 

على اجلواد »إنديانابوليس« في شوط سوق دبي احلرة 

السرج  على  تيرنر  هايلي  وحصلت  شيرجار،  لكأس 

الفضي للسنة الثانية على التوالي بعد أن حلت ثانية في 

ذات الشوط على صهوة »باس ذا فينو« الذي يشرف 

على تدريبه بول دا أركي.  حضر مراسم تتويج الفائزين 

عدد من مسؤولي سوق دبي احلرة، وفي مقدمتهم كولم 

اإلدارة  مجلس  لرئيس  التنفيذي  النائب  ماكلوخلني، 

تهلك،  وصالح  احلرة،  دبي  لسوق  التنفيذي  الرئيس 

وشينيد  املؤسسية،  التنفيذي-اخلدمات  الرئيس  نائب 

وكريستني  الرئيس-التسويق،  أول  نائب  السباعي، 

فيليسيانو-قسم التسويق.

وصالح تهلك والسفير منصور عبدالله وماكلوجلين وغي هندرسون .

السفير منصور عبدالله وشنيد السباعي و ماكلوغلين وصالح تهلك وكريستين فليسيانو خالل التتويج.

السفير منصور عبدالله وشنيد السباعي و ماكلوغلين وصالح تهلك وكريستين فليسيانو يحتفلون مع فريق »عموم العالم«.

ماكلوغلين مع الفرسان قبيل إنطالق السباق.
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حقق إنجازًا غير مسبوق

مربط “دبي” يكتسح بطولة الخالدية األوربية بـ 5 ألقاب

جمال الخيل

سطر مربط دبي للخيول العربية بصمة متيز جديدة في 

محطة جديدة من بطوالت املوسم األوربي جلمال اخليل 

املعادن  مبجد  ملونة  ألقاب   5 بإحرازه  وذلك  العربي، 

نسختها  في  األوربية  اخلالدية  بطولة  في  النفيسة 

السادسة التي اختتمت فعالياتها في العاصمة البولندية 

وارسو، وهي بطولة كان فيها إلنتاج مربط دبي وحتديدا 

الفحل  املعاصر  العاملي  لإلنتاح  الفحل األسطوري  من 

إف إيه إل رشيم نصيب األسد بني كوكبة واسعة من 

اخليول العربية األصيلة ذات اجلودة العالية مثلت أقوى 

مرابط العالم.

وحافظ مربط دبي على إيقاع تفوقه هذا املوسم عندما 

العاملية  مبواصفاته  احمللي  إنتاجه  خيول  استأسدت 

البطولة  ليكتسح  وبرونزية،  وفضيتني  ذهبيتني  محققا 

ويرسخ مكانته كمتصدر اليقاوم في املنافسات اجلمالية 

للخيل العربي التي احتل في موسميها احمللي والدولي 

املركز األول هذا العام.

احتكار كل االلقاب
في  النفيسة  واملعادن  األلقاب  كل  دبي  مربط  احتكر 

بطوالت  بطل  نال  عندما  نفسه  منافسا  األمهار  بطولة 

الدولية،  ومنتون  الدولية  ودبي  الدولية  أبوظبي  من  كل 

املعاصر  العاملي  اإلنتاج  ماكينة  ابن  مزيان  دي  املهر 

اللقب  مزايا  دي  والفرس  رشيم  إل  إيه  إف  الفحل 

اململوك  الدولية  الشارقة  بطولة  ببطل  متبوعا  الذهبي، 

املهر  مكتوم،  آل  جمعة  بن  مكتوم  بن  سعيد  للشيخ 

دي نايل ابن الفحل العاملي إف إيه إل رشيم والفرس 

الفضية،  وامليدالية  الوصافة  مركز  نال  الذي  نوال  دي 

الدولية،  الدولية ودبي  والحقه وصيف بطولتي أبوظبي 

املهر دي شخاط ابن الفحل األممي دي خطاف والفرس 

دي شيرين منتزعا اللقب البرونزي، ليتميز مربط دبي 

بطولة  في  النفيسة  املعادن  وهاتريك  الكاملة  بالعالمة 

األمهار باقتدار.

وكاد مربط دبي أن يحتكر معادن املهرات أسوة باألمهار 

في ختام اخلالدية األوروبية، لكنه اكتفى بالذهب والفضة 

فقد  البطولة.  ألقاب  حصيلة  في  األول  مركزه  وعزز 

الدولية  واستروهن  الدولية  براغ  بطولتي  بطلة  متكنت 

إيه إل رشيم  العاملي إف  ابنة الفحل  املهرة دي شعلة 

والفرس العاملية إف تي شيال، واململوكة للشيخ سعيد بن 

مكتوم بن جمعة آل مكتوم، من نيل ما تستحق بإحراز 

اللقب الذهبي. وحلت وصيفة بطولة منتون الدولية املهرة 

إل رشيم  إيه  إف  األسطوري  الفحل  ابنة  دي شامخة 

في مركز الوصافة ونالت الفضة  لتعمق هيمنة اإلنتاج 

احمللي ملربط دبي على اخلالدية األوربية وتخلد بصمة 

املركز األول في نسختها السادسة.

ومرة أخرى يؤكد أسطورة غزارة وجودة اإلنتاج العاملي 

الطفرة  أنه صاحب  إل رشيم  إيه  الفحل إف  املعاصر 

اأًلصيلة، حيث  العربية  تطور ومتيز اخليل  في  العاملية 

ال يزال إنتاجه يواصل وعلى مدى ثالث سنوات تفوقه 

لألبطال  املنتجة  الفحول  أقوى  على  الكاسح  التاريخي 

الثالثة  والدولية  احمللية  املواسم  وتشهد  العالم.  في 

إلى  لتنضم  تاريخها  من  جديدة  مرحلة  تسجل  اليوم 

أقوى البطوالت األوربية«. وأضاف التوحيدي أن خيول 

مربط دبي الفائزة في البطولة هي خيول بطلة أكدت علو 

ٌأقوى بطوالت املوسم  قامتها اجلمالية التي بلغتها في 

احمللي واخلارجي. كما أنها عززت تصدر املربط باملركز 

األول في بطوالت املوسم األوروبي وهو أمر عملنا على 

والتوقع  واإلعداد  اإلنتقاء  عناية من حيث  بكل  حتقيقه 

واحلسم. وبالتأكيد فإن احتكار املراكز الثالث في بطولة 

األمهار يعتبر سابقة تاريخية مكنت مربط دبي من أن 

يكون أول مربط في العالم يتمتع بهذا اإلجناز الفريد 

في البطوالت الدولية«.

المرازيق: إنجاز اإلنتاج
التنفيذي  املدير  املرزوقي  عبدالعزيز  أعرب  جهته  من 

ملربط دبي عن سعادته باإلجناز التاريخي الذي حققته 

خيول املربط في النسخة السادسة من بطولة اخلالدية 

مربط  فيها  يشارك  بطولة  أول  هي  وقال:«  األوروبية. 

متكن  أن  بعد  بامتياز  موفقة  مشاركة  وكانت  دبي، 

إنتاجنا من تسجيل سبق بطولي متميز بإحراز الذهب 

ذهبية  وأضاف  األمهار،  بطولة  في  والبرونز  والفضة 

وفضية في بطولة املهرات. إنها نتيجة جيدة ونادرة في 

عاملي  وإجناز  العربي  اخليل  جلمال  العاملية  البطوالت 

كبير لإلنتاج احمللي ملربط دبي«.

املاضية على عمق وقوة التميز الذي حققه إنتاج مربط 

دبي من الفحل »رشيم« والذي انعكست جودته إيجابا 

التي  العاملية  املرابط  من  هائل  وعدد  املربط  أداء  على 

الذي  الفحل  بإنتاج  النوعية  إمكانياتها  تقوية  اختارت 

أصبح عالمة تاريخية في حتقيق األلقاب.

التوحيدي: سبق تاريخي
مدير  العام  املشرف  التوحيدي  محمد  املهندس  ثمن   

التنافسي  املستوى  العربية  للخيول  دبي  مربط  عام 

األوربية  اخلالدية  لبطولة  التنظيمي  والنجاح  العالي 

قائال:« النسخة السادسة من البطولة متيزت بعلو سقف 

أبرز  استقطاب  في  وجنحت  األبطال،  بني  املنافسة 

املوسم، وحققت  لهذا  العاملية  البطوالت  املتنافسني في 

وهي  التنافسي.  جناحها  جانب  إلى  تنظيميا  جناحا 

عبدالعزيز المرازيق. 

تتويج أحد خيول مربط دبي.

محمد التوحيدي.

أحد خيول مربط دبي أمام لجنة التحكيم.
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جمال الخيل

برعاية منصور بن زايد 

منافسات قوية في بطولة لبنان المحلية السابعة للخيول العربية

تألق كل من »وردة السلطان« و«صدام« و«لني االمني« 

السابعة  احمللية  لبنان  بطولة  في  السلطان«،  و«صقر 

جلمال اخليول العربية »ايكاهو«، التي أقيمت في بلدة 

رياق البقاعية، وأقيمت برعاية كرمية من سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

اخليول  مربي  جمعية  ونظمتها  الرئاسة،  شؤون  وزير 

 27 البطولة  جوائز  إجمالي  وبلغت  لبنان،  في  العربية 

ألف دوالر.

وزير  اللقيس  حسن  د.  الفائزين  وتوج  اخلتام  شهد 

اجلمهورية،  رئيس  عون  ميشال  للعماد  ممثاًل  الزراعة 

بيروت،  في  اإلمارات  قنصل  الهاشمي  وحمدان 

والعقيد  لبنان،  لدي  الكويت  سفير  القناعي  وعبدالعال 

إبراهيم جمعة ممثل مدير عام قوي األمن الداخلي.

مربي  جمعية  رئيس  املوسوي  شفيق  البطولة  وشهد   

اخليول العربية في لبنان، كما حضر البطولة عدد من 

الشخصيات الرسمية والدينية، 

إهداء  لبنان على  العربية في  وحرصت جمعية اخليول 

درع تذكاري لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

قنصل  الهاشمي  حمدان  سموه  عن  إنابة  تسلمها 

الزراعة،  وزير  اللقيس  تكرمي حسن  اإلمارات، كما مت 

واملالك واملربي محمد العريبي.

الرسمية  الشخصيات  من  العديد  تكرمي  مت  وكما   

والدينية.

وأسفرت نتائج اليوم اخلتامي الذي تالف من بطوالت 

واألفراس  واالمهار  للمهرات  وخصصت  رئيسية 

والفحول عن فوز  املهرة »وردة السلطان« لعمر النعيمي 

السلطان«  من صقر  نسلها  وينحدر  الذهبية،  بالبطولة 

والفرس »جيزيل”.

وجاءت في املركز الثاني ونالت اللقب الفضي »اميليا« 

خلالد الشحيمي، فيما جاءت في املركز الثالث وحصلت 

على اللقب البرونزي »راما احلشيمي« حملمد احلشيمي.

بطولة االمهار
االمهار  بني  القوية  باملنافسات  االمهار  بطولة  ومتيزت 

الذهبية  بامليدالية  وتوج  عروضها  أفضل  قدمت  التي 

نسل  من  وينحدر  الشحيمي،  حلسني  »صدام« 

»اكسيدوس« واالم »سيفانا”.

لعدنان  اس«  ام  »تاج  للمهر  الفضية  البطولة  وذهبت 

»زين  البرونزي  اللقب  على   « حصل  فيما   ، مظلوم 

السلطان« ملربط السلطان.

بطولة األفراس
وفي بطولة األفراس متكنت »لني األمني«  حملمد األمني 

الذهبية،  البطولة  نالت  حيث  األول،  املركز  خطف  من 

وتنحدر من نسل »عابس األمني« والفرس »زين األمني”. 

ونالت » املركز الثاني  واللقب الفضي »امينة« لهشام 

الى  البرونزي  واللقب  الثالث  املركز   وذهب  اخلليل، 

الفرس »صوفيا بنت ساالر« لطارق ابو عثمان.

بطولة االفحل
ومتكن »صقر السلطان« لعبدالقادر ضرغام من انتزاع 

نسل  من  وينحدر  االفحل،  فئة  في  الذهبية  البطولة 

»كحيل الشقب« والفرس »الفيفا فرزاشي”.

لعبدالقادر  السلطان«  »قيصر  الفضي  اللقب  ونال 

ضرغام، وحصل على اللقب البرونزي »حازم الشقب« 

خلالد زعرور. 

عروض
وشهد احلفل عرض فرقة اخليالة التابعة للقوى السيّارة 

اللبنانية  األعالم  رفعت  التي  الداخلي،  األمن  قوى  في 

على إيقاع نشيد فرع املعلومات. وشاركت في البطولة 

مجموعة من أنقى سالالت اخليول العربية متثل العديد 

وأبطال حازوا على  لبنان،  من اإلسطبالت احمللية في 

ألقاب دولية.

منافسات االفحل
وشهدت منافسات فئة االفحل من عمر 6 سنوات الى 

لعبدالقادر  السلطان«  »صقر  فيها  وسيطر  سنوات   8
ضرغام على املركز األول برصيد بلغ 93 نقطة، وينحدر 

من نسل »كحيل الشقب«، قبل أن يحقق امليدالية الذهبية 

في منافسات البطوالت.

انتزع  فوق  فما  سنوات   9 عمر  من  االفحل  فئة  وفي 

 87.3 برصيد  احلشيمي  حملمد  »اوكسيدوس«  اللقب 

نقطة عن وصيفه »معتز« احلاصل على 87 نقطة، فيما 

جاء ثالثًا برصيد 85,7 نقطة »عليان”.

الموسوي: يثمن دعم منصور بن زايد 
اخليول  مربي  جمعية  رئيس  املوسوي  شفيق  وقدم 

للمهرجان،  املنظمة  اللجنة  رئيس  لبنان  في  العربية 

شكره وتقديره  وبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان لرعايته الكرمية وجناح املهرجان الذي عبر عن 

عن اهتمام اللبنانيون باخليول العربية.

وثمن املوسوي الدعم الالمحدود واالهتمام الكبير الذي 

نهيان، ملسيرة  آل  الشيخ منصور بن زايد  يوليه سمو 

التقدم والنهضة لرياضة جمال اخليول العربية األصيلة، 

يتماشى  لبنان، مبا  املربني واملالك في  لتطلعات  خدمة 

مع مكانتها في مجتمع اإلمارات.

وأكد املوسوي ان املهرجان تشرف بحضور د. حسن 

هذه  شرف  وكان  اجلمهورية،  لرئيس  ممثاًل  اللقيس 

آل  زايد  بن  الشيخ منصور  رعاها سمو  التي  البطولة 

الطوائف  جميع  جتمع  هو  التسامح  عام  في  نهيان 

اللبنانية.

وقال املوسوي أن اخليول العربية لها تراث وان سمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان له الفضل في نهضة 

اجلواد العربي وفي تزايد عدد املربني وعدد اخليول في 

خطى  في  قدما  املضي  على  يشجعنا  ما  وهذا  لبنان، 

بن  منصور  الشيخ  سمو  بان  املوسوي  ونوه  سموه.  

ربع  منذ  العربية  اخليول  رياضة  دعم  نهيان  آل  زايد 

هي حتسني  العاملية  االهتمامات  اهم  واصبحت  قرن، 

مواصفات  وحتسني  السباقات  صعيد  على  ساللتها 

اجلواد العربي اجلمالية.

وأشار املوسوي بأنهم يعملون على حتقيق أهداف سمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من خل تنظيم هذه 

مركز  إنشاء  أعلنا عن  أن  بعد  املسابقات، وخصوصا 

الرياضة في  للفروسية وتطوير هذه  اللبناني  اإلمارات 

سباقات القدرة والسرعة واجلمال.

كادر تحكيمي مميز
وشارك في حتكيم البطولة التي تقام بإشراف جمعية 

وبالقوانني  لبنان،  في  األصيلة  العربية  اخليول  مربي 

اخليل  جمال  ملسابقات  األوروبية  الهيئة  من  املعتمدة 

العربية األصيلة )اإليكاهو( كادر حتكيمي دولي مميز.

وشارك في التحكيم ايرينا ستيغلر من روسيا، وكيونراد 

ديتابلير من بلجيكا، وباسل جدعان من سوريا، وامين 

غياث  والسيطرة  القيادة  ومسؤول  مصر،  من  سعد 

الشايب من سوريا.

وتكونت اللجنة البيطرية من د. ماهر غازي يحي، ود. 

التسجيل  وفي  عبدالنبي،  عدنان  ود.  سكرية،  محمد 

سامح بدير.

ومتكنت اللجنة املنظمة برئاسة شفيق املوسوي، ونائبه 

وياسر  اخلليل،  هشام  واألعضاء  عراجي،  لورانس 

عقيل  وحافظ  طالب،  وفؤاد  عراجي،  وهشام  دحروج، 

وجد  ممتاز  بشكل  البطولة  ادارة  من  ايوب  وحبيب 

اشادة اجلميع. 

من منافسات البطولة.

بطولة لبنان لجمال الخيول.
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قفز الحواجز

للفروسية  الشارقة  بنادي  املغطاة  الصالة  شهدت 

ضمن  التاسعة  التدريبية  البطولة  فعاليات  والسباق، 

عشر بطوالت تدريبية ينظمها النادي، برعاية مستشفى 

البطولة  في  املشاركني  الفرسان  عدد  وبلغ  الشارقة، 

مختلف  من  وفارسة  فارسًا   150 األربعة  بأشواطها 

خليفة  محمد  سلطان  الفعاليات  وحضر  الفئات، 

والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي  عام  مدير  اليحيائي 

هذه  شهدت  كما  الرياضي،  الشارقة  مجلس  وعضو 

التدريب  مدرسة  فرسان  من  كبيرة  مشاركة  النسخة 

بنادي الشارقة للفروسية والسباق ونادي دبي للفروسية 

ونادي عجمان للفروسية واسطبالت الصافنات ونادي 

مندرة للفروسية ونادي جبل علي للفروسية واسطبالت 

األندية  والعديد من  للفروسية  أبو ظبي  ونادي  الباهية 

واالسطبالت في الدولة.

 خصص الشوط األول للمبتدئني، وهو شوط مع الزمن 

املسار  قطع  على  الفرسان  فيه  يتنافس  واحدة  بجولة 

يصل  بحواجز  احملدد  الزمن  وضمن  أخطاء  دون  من 

ارتفاعها حتى 60 سم وبلغ عدد الفرسان املشاركني، 

25 فارسًا وفارسة وانهى منهم املسار من دون أخطاء 
خالد  سلطان،  زايد  لوتاه،  ناصر  وهم:  فرسان   6

يستضيفها نادي الشارقة للفروسية والسباق

150 فارسًا وفارسة يشاركون في تاسع البطوالت التدريبية

النعيمي، علي أحمد عرفات، محمد حميد، فارس جمال. 

وكان الشوط الثاني مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه 

الفرسان على قطع املسار من دون أخطاء وضمن الزمن 

احملدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 80 سم وبلغ عدد 

الفرسان املشاركني ، 46 فارسًا، أنهى منهم 8 فرسان 

: معاذ قسومة، جيسيكا  املسار من دون أخطاء وهم 

ليلك  األهلي،  العزيز  عبد  البشري،  الرحمن  عبد  بالك، 

كوجك، إميان بدر جاني، مبخوت الكربي، محمد علي. 

اما الشوط الثالث وهو مع الزمن بجولة واحدة يتنافس 

فيه الفرسان على قطع املسار من دون أخطاء وضمن 

الزمن احملدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 100 سم 

وبلغ عدد الفرسان املشاركني ، 43 فارسًا ، أنهى منهم 

13 فارسًا املسار من دون أخطاء وهم : عمر احلاج ، 
عبد الله محمد بالهول ، سعيد املازمي ، هشام غريب 

، رامي غريب  شفيق دركشلي  جيسيكا بالك  مبخوت 

الكربي ،سيف الكربي  هشام غريب  محمد أشرف عبد 

الله  هرميكا مرغاريتا . 

هشام غريب يتصدر الشوط الرئيسي
واحدة ضد  بجولة  وهو  والرئيسي  الرابع  الشوط  جاء 

الزمن، وتنافس في الفرسان على قطع املسار من دون 

حتى  ارتفاعها  يصل  بحواجز  زمن  وبأسرع  أخطاء 

فارسًا   37 الشوط   هذا  في  تنافس  حيث  120 سم 
وفارسة من مختلف األندية انهى منهم املسار من دون 

الفارس  الشوط  وتصدر  وفارسة  فارسًا   11 أخطاء 

هشام غريب من اسطبالت امبشن على صهوة جواده 

ثانية فيما  » في أي بي » وبزمن وقدره » 52.53 “ 

كان املركز الثاني من نصيب الفارس عمر الصواف من 

جواده  صهوة  على  والسباق  للفروسية  الشارقة  نادي 

فيما  ثانية   ”53.54  « وقدره  بزمن   « أر  فورتونا   «

سواس  جواد  الفارس  نصيب  من  الثالث  املركز  كان 

من اسطبالت امبشن وبزمن وقدره » 61.64 “ ثانية 

نادي  من  املازمي  سعيد  الفارس  الرابع  باملركز  وحل 

الشارقة للفروسية والسباق على صهوة جواده » كوزينا 

61.75 » فيما كان املركز اخلامس  » بزمن وقدره » 

الشارقة  نادي  من  العوضي  علي  الفارس  نصيب  من 

للفروسية والسباق على صهوة جواده » لوسي » وبزمن 

وقدره » 62.72” ثانية فيما كان املركز السادس من 

نصيب الفارس الشيخ خالد النعيمي من نادي الشارقة 

» كانيال زيد »  والسباق على صهوة جواده  للفروسية 

وبزمن وقدره » 64.13 “ ثانية. 

نجوم الدورة التدريبية مع سلطان اليحيائي.
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أخبار

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019

أكثر من 115 ألف زائر والمبيعات تجاوزت 70 مليون درهم

في  للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز  مركز  شهد 

من  عشرة  السابعة  الدورة  فعاليات  املاضي  اغسطس 

 2019 والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض 

أقيم  والذي  للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز  في 

نهيان،  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  رعاية  حتت 

ممثل احلاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري 

اإلمارات، والتي استمرت على مدار خمسة أيام، حتت 

شعار »معًا لترسيخ مفاهيم الصيد املستدام”.

17 من املعرض قد استقبلت صاحب  الدورة   وكانت 

النعيمي عضو املجلس  السمو الشيخ حميد بن راشد 

الشيخ وسمو  األعلى حاكم عجمان، وولي عهده سمو 

الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وسمو الشيخ راشد بن 

سعود املعال ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله 

بن راشد املعال نائب حاكم أم القيوين، ومعالي الشيخ 

ومعالي  التسامح،  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان 

والبيئة،  املناخي  التغير  وزير  الزيودي  ثاني  الدكتور 

عضو  نهيان  آل  طحنون  بن  سلطان  الشيخ  ومعالي 

املجلس التنفيذي، كما زاره عدد من الشيوخ وأصحاب 

املعالي وكبار الشخصيات من داخل وخارج اإلمارات، 

وممثلو الهيئات الدبلوماسية في الدولة.

المنصوري:ارتفاع كبير في
قطاع السالح

صقاري  لنادي  العام  األمني  املنصوري  ماجد  قال 

لقد  للمعرض«  املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  اإلمارات، 

حظيت الدورة 17 من املعرض مبشاركة أكثر من 650 

شركة وعالمة جتارية ونحو 400 عارض محلي ودولي 

احلكومية  اجلهات  من  والعديد  دولة،   41 من  قدموا 

وشبه احلكومية في الدولة وخارجها واملنظمات احمللية 

و الدولية، على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع، وقد 

شهد املعرض توافد العديد من وسائل اإلعالم وممثلوها 

الذين جتاوز عددهم الـ 600 وسيلة إعالمية باإلضافة 

لتغطية  العاملية  واإلذاعات  التلفزيونية  القنوات  الى 

فعاليات املعرض وأنشطته املتنوعة، وأستقبل املعرض 

115 الف و 194 زائر، وبلغت مبيعات املعرض أكثر 
من 70 مليون درهم إماراتي. 

ارتفاع  شهد  السالح  قطاع  أن  املنصوري«  وأضاف 

السيما  فيه،  بيعت  التي  السالح  قطع  عدد  في  كبير 

احمللية  السالح  شركات  لكبرى  الكبيرة  املشاركة  مع 

الذين  اإلمارات  دولة  ملواطني  السماح  بعد  والعاملية، 

3 قطع سالح من املعرض،  باقتناء  21 عام  جتاوزوا 

والسماح لبقية دول العالم بشراء األسلحة من املعرض 

شرط احضار شهادة ورخصة عدم املمانعة من بلدة.

والذي  املعرض  بنجاح  سعادة  عن  املنصوري  وعبر   

وملتقى  عاملي  بيئي  تراثي  ثقافي  مهرجان  على  حتول 

ثقافات حتت سقف واحد، وان هذا النجاح يعتبر حتدي 

دورة  كل  في  والتجديد  اإلضافة  والتطور  لالستمرار 

وقال« لقد بدئنا من اآلن وضع اخلطط والتصور املبدئي 

ملالمح الدورة الثامنة عشر من املعرض عطفًا على ما 

ملسناه وجمعناه من آراء العارضني واملشاركني والزوار 

الذين عبروا عن سعادتهم واشادوا باملعرض وفعالياته 

املتنوعة والتي جمعت كل الفئات واألعمار”.

فعاليات متنوعة
 تنوعت فعاليات املعرض املثيرة والشيقة والتي توزعت 

والصقارة  )الفروسية  وهي  قسمًا  عشر  أحد  على 

األسماك  وصيد  والتخييم  البري  الصيد  ومعدات 

والرياضات والبحرية وأسلحة الصيد والفنون واحلرف 

ومعدات  ومركبات  والسفاري  الصيد  ورحالت  اليدوية 

الترفيه في الهواء الطلق والتعزيز واحلفاظ على التراث 

الثقافي ووسائل اإلعالم واملنتجات واخلدمات البيطرية 

الفعاليات  منطقة  تخصيص  عن  فضاًل  والصيدلية(، 

للعروض  أرينا«  »ساحة  الرئيسية  احلية  والعروض 

اخلاصة باخليول واإلبل والكالب.

مزادات وعروض مبهرة
وكان زوار املعرض وعشاق الصيد بالصقور على موعد 

مع عودة مزاد الصقور والذي حضي مبشاركة عشرات 

أفضل  بإنتاج  املتخصصة  والدولية  احمللية  الشركات 

املعرض  أيام  طيلة  استمر  والذي  العالم  في  الصقور 

الصقارين  بني  والتنافس  املزايدة  اخلمسة، حيث متت 

الصقور  افضل  لشراء  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول 

املتنوعة،  بفئاتها  لهذا احلدث  والتي عرضت خصيصًا 

بهدف تشجيع مزارع انتاج الصقور على انتاج افضل 

الصقور، ومتكني الصقارين من اقتناء افضل الصقور 

بأفضل االسعار.

وجنح مزاد الهجن العربية األصيلة اخلامس والعشرين، 

استقطاب  في  املتقدمة  العلمية  املجموعة  تنظمه  الذي 

التي  وحتديدًا  اجلمال  اقتناء  محبي  عريض  جمهور 

تستخدم في سباقات الهجن وال يتجاوز عمرها السنتني 

على  القدرة  متتلك  عريقة  سالالت  إلى  تابعة  وتكون 

املزايدين من  الهجن، مبشاركة  التنافس على سباقات 

جميع أنحاء العالم.

وقد شهدت الدورة السابعة عشر من معرض أبوظبي 

الدولي للصيد والفروسية تنظيم أول عرض دولي للكالب 

األصيلة في دولة اإلمارات، وهي العروض التي أبهرت 

الزوار وأتاحت الفرصة للجماهير والزوار ملشاهدة أكثر 

من 200 ساللة أصيلة من الكالب املدربة من أكثر من 

15 دولة.
جناح اليابان

وكان زوار املعرض على موعد مع اجلناح الياباني الذي 

تواجد  خالل  من  العام  هذا  مميزة  مشاركة  له  كانت 

العديد من العارضني والفنانني الذين قدموا الرقصات 

العريق،  الياباني  والتراث  الفن  التي تعكس  والعروض 

إحدى الفنانات تضع اللمسات النهائية على لوحتها.

أعمال فنية معروضة خالل المعرض.

التراث كان حاضرًا خالل معرض الصيد والفروسية.



4445 44

أخبار

العديد  جانب  الى  زارة،  من  كل  به  استمتع  والذي 

كالتحف  يابانية  منتجات  تعرض  التي  املنصات  من 

واإلكسسوارات والفنون التقليدية املتنوعة لديهم.

 منصات جديدة ومتنوعة
وشهدت املنصات التي أطلقها املعرض ألول مرة هذا 

كل  منصات  خاصة  كبيرًا،  جماهيريًا  إقبااًل  العام 

العمل  لورش  ومنصة  األليف،  احليوان  )اختيار  من 

والندوات، والقرية التراثية، واملنصة الدامجة، وعروض 

الطيور االستوائية واجلارحة، وأنشطة الرماية بالقوس 

وفعالية  للحيوانات،  أبوظبي  ملجأ  وبرنامج  والسهام، 

للحيوانات  والصديقة  اخلضراء  للمباني  املفتوح  البيت 

لألطفال،  املعرفة  وركن  بي،  تي  القراءة  وركن  األليفة، 

وعرض مسرح الدمي، وركن الرسم على الوجه، وركن 

الزجاج،  على  بالرمل  الرسم  وطاولة  األطفال،  تصوير 

وسينما  املهر،  ركوب  وركن  الكنز،  عن  البحث  ورحلة 

التواصل مع  املعرض، وركن »العب مع فيونة«، وركن 

الواقع،  ومحاكاة  االفتراضية  األلعاب  وركن  الطبيعة، 

وركن جيمخانا ألصحاب الهمم(. 

أنشطة وفعاليات لألطفال
وحظي األطفال في املعرض بنصيب وافر من الفعاليات 

املميزة التي تناسب أعمارهم وتلبي رغباتهم في جعلهم 

ركزت  فقد  وإبداع.  بتميز  األنشطة  مختلف  ميارسون 

الثقافية  الفعاليات  على  املعرض  من  احلالية  الدورة 

التعليمية املخصصة لألطفال ذات الطابع الترفيهي التي 

عملت على تعزيز حب االطالع لديهم ضمن ركن القراءة 

»تي بي«، وركن املعرفة املخصص لذلك.

وشمل املعرض فعاليات ترفيهية عن الصقارة والفروسية 

عززت الفكر اإلبداعي لدى األطفال كالرسم على الزجاج 

وأيضًا  فيونا«،  مع  »العب  وفعالية  الوجه  على  والرسم 

عرض مسرح الدمى حيث مكن لألطفال من االستمتاع 

بعروضه املميزة التي قدمها، إضافة إلى فرصة ركوبهم 

مهر حقيقي قدمه »نادي ظبيان للفروسية”.

»رحلة  مسابقة  األخرى  الترفيهية  الفعاليات  وضمت 

تعليمية  أسئلة  شكل  أخذت  والتي  الكنز«  عن  البحث 

ركزت على مفهوم التسامح وحب الطبيعة، كما جنحت 

منصة »جيمخانا ألصحاب الهمم« في استقطاب العديد 

من الزوار من أصحاب الهمم ومكنتهم من االستمتاع 

بأنشطة عديدة.

جوائز وتكريم
على  واحلفاظ  والفروسية  للصيد  معرض  أكبر  وشهد 

في  والزوار  للعارضني  املفاجئات  من  الكثير  التراث 

درهم  مليون  من  أكثر  رصد  مت  حيث  الدورة،  هذه 

كجوائز وسحوبات لزوار املعرض طوال أيامه اخلمسة، 

عاما   13 احمليربي  عارض سلطان  أصغر  تكرمي  ومت 

وأصغر عارضة غاية االحبابي 8 أعوام، في الدورة 17 

وتأتي  والفروسية،  للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  من 

ليكونوا  والشباب  للنشء  ودعم  كتشجيع  اخلطوة  هذه 

تعنى  التي  والعاملية  الوطنية  املناسبات  هذه  من  جزء 

بالتراث واحلفاظ على البيئة.

 ونظم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية »نادي 

»هيئة  من  رسميًا  رعايته  ومتت  اإلمارات«،  صقاري 

على  للحفاظ  الدولي  و«الصندوق  أبوظبي،   – البيئة« 

احلبارى«، و«مركز أبوظبي الوطني للمعارض”.

كما رعت شركتي )واحة الزاوية وبراري عني الفايضة 

للتطوير( املعرض كراع لالستدامٍة، ودعم املعرض كل 

من )دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وجلنة إدارة 

املهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي(. 

الطيور والخيول شكلت حضورًا كبيرًا خالل المعرض.
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افتتح الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس 

اليوم  مساء  والسباق،  للفروسية  الشارقة  نادي  إدارة 

التأهيل  وإعادة  للياقة  املائية  املعاجلة  مركز  اخلميس 

للخيول في نادي الشارقة للفروسية والسباق.

الشرق  في  نوعه  من  األول  يعد  الذي  املركز  ويقدم 

عبر  وعالجها  اخليول  كفاءة  تطوير  خدمة  األوسط، 

استيعابية  بقدرة  املتطورة  األجهزة  أحدث  استخدام 

 2500 مساحة  على  الساعة  في  خيول  العشرة  تفوق 

متر مربع. 

وشهد االفتتاح كل من فيصل الرحماني رئيس االحتاد 

خليفة  وسلطان  العربية،  اخليول  لسباقات  الدولي 

للفروسية واملدربني  نادي الشارقة  اليحيائي مدير عام 

املالك  من  وعدد  علي  بن  وحسن  املهيري  مصبح 

واملهتمني.

ويقدم املركز خدمة العالج الطبيعي للخيول عبر طاقم 

تام مع مستشفى  وتنسيق  تكامل  مرخص ومؤهل في 

جهاز  املركز،  خدمات  وتتضمن  للخيول.  الشارقة 

املشي املدعم باملاء املالح، املمشى املائي، سبا اخليول 

مالتي  أجهزة  باستخدام  بالليزر  املعاجلة  املالح،  باملاء 

ريدينس، املساج الرياضي للخيول، التصوير احلراري 

املساج  تطورها،  ومتابعة  االلتهابات  مناطق  إليجاد 

أجهزة  باستخدام  الكهرومغناطيسي  اإللكتروني، 

حمراء  الفوق  باألشعة  احلرارية  املعاجلة  ميد،  أكتيفو 

مع  متطابقة  سليمة  تغذية  أنظمة  تقدمي  سوالريوم،   –
السرج،  في  الضغط  ملناطق  حراري  تصوير  التمرين، 

واملساعدة في اختيار السرج السليم.

عبدالله بن ماجد يستمع لشرح عن كيفية العمل من مدير المركز. 

عبدالله بن ماجد يفتتح مركز المعالجة المائية للخيول.

افتتاح مركز المعالجة المائية للخيول

بنادي الشارقة للفروسية
اتحاد اإلمارت للفروسية ينظم دورات تثقيفية في رياضة القدرة 

والسباق  للفروسية  اإلمارات  احتاد  برنامج  ضمن   

نادي  مع  بالتعاون  يقام  والذي  السنوي  التعليمي 

نظم  للقدرة،  الدولية  بوذيب  قرية  و  اإلمارات  تراث 

االحتاد دورات للمدربني والفرسان في قواعد وقوانني 

الفروسية  ثقافة  نشر  بهدف  والتحمل،  القدرة  رياضة 

رياضة  تنظم  التي  واللوائح  للقواعد  الدائم  والتحديث 

القدرة والتحمل إلعداد احلضور من املدربني والفرسان 

للموسم الرياضي القادم وتعريفهم بالقوانني الرياضية 

بداية  تصاحب  التي  الدورة  استعرضت  كما  اجلديدة. 

بصحة  اخلاصة  اجلديدة  القوانني  رياضي  موسم  كل 

وسالمة اخليل، وتعزيز الرياضة واملساهمة في تطورها 

مبا يشمل االتساق مع التطور الكبير والسريع للرياضة 

األسرع تطورا في العالم والذي تقوده الدولة ممثلة في 

احتاد اإلمارات للفروسية والسباق واحلفاظ على التقدم 

امللحوظ و الزيادة الكبيرة في أعداد السباقات و اخليول 

و الفرسان كل عام .

شارك في الدورات هذا العام عدد من املدربني والفرسان 

الوطنيني باإلضافة إلى عدد من املدربني والفرسان من 

عدة دول أوروبية، وتأتي هذه الزيادة في عدد املشاركني 

نظرا النتظام الدورات بشكل مستمر وملا لالحتاد من 

ودوره  الفروسية  ثقافة  و  الوعي  نشر  في  ريادي  دور 

في حتديث القوانني في رياضة القدرة والتحمل و التي 

أقرها مؤخرا االحتاد الدولي للفروسية .

والسباق  للفروسية  اإلمارات  احتاد  أن  بالذكر  جدير 

يقوم بهذه الدورات التي عقدت في مسرح نادي تراث 

اإلمارات في كاسر األمواج – أبوظبي، في إطار الدور 

اإلمارات  احتاد  به  يقوم  الذي  املستمر  واجلهد  الهام 

للفروسية والسباق في تطوير ثقافة الفروسية التي تعد 

جزءا من تراث الدولة ولتنمية مهارات اجلميع في مجال 

رياضة الفروسية والتحديث الدائم لقواعده بالتعاون مع 

الشركاء.

الريسي : سعداء باقامة
مثل هذه الدورات

اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس احتاد  عبر 

باستمرار  سعادته  عن  والسباق  للفروسية  اإلمارات 

في  يسهم  مبا  التثقيفية  والندوات  الدورات  هذه  مثل 

في  والفرسان  واملدربني  االحتاد  بني  الكامل  التواصل 

هذه  مثل  استمرار  أن  وأكد  والتحمل.  القدرة  رياضة 

التثقيفية يأتي كضرورة حالية خاصة مع  االجتماعات 

أقرها  التي  والتحمل  القدرة  لقوانني  األخير  التحديث 

االحتاد الدولي للفروسية وما يفرضه ذلك من واجبات 

املدربني  معلومات  وحتديث  بها  التعريف  علينا  حتتم 

والفرسان، خاصة مع املكانة الريادية التي وصلت لها 

الدولة في قيادة و نشر رياضات الفروسية بشكل عام و 

رياضة القدرة بشكل خاص حول العالم و نظرا الهتمام 

لرياضات  املستمر  و  الدائم  ودعمهم  السمو  أصحاب 

الفروسية  .

وأشار الريسي أن تطوير املدربني و الفرسان ضرورة 

ملزيد من التقدم في الرياضة ويأتي ذلك جنبا إلى جنب 

مع ضرورة احلفاظ على صحة و سالمة اخليل ملا لذلك 

السباقات،  وسالسة  الفارس  سالمة  على  احلفاظ  من 

والنجاح  التوفيق  للجميع  امنياته  عن  الريسي  واعرب 

في املوسم القادم في كافة رياضات الفروسية من كافة 

االسطبالت و النوادي في الدولة .

الهاجري:الدورات مهم
للتعريف بالقوانين

أعرب الدكتور غامن محمد الهاجري األمني العام الحتاد 

بالتفاعل  سروره  عن  السباق  و  للفروسية  اإلمارات 

والفرسان  للمدربني  والتعليمية  التثقيفية  الدورات  مع 

في  هام  دور  من  لها  ملا  والتحمل  القدرة  رياضة  في 

و  لديهم  واللوائح  للقوانني  الدائم  والتحديث  التطوير 

تعريفهم بالتعديالت األخيرة التي أقرها االحتاد الدولي 

للفروسية وملا لذلك من زيادة في الوعي الرياضي ونشر 

لثقافة الفروسية ودفع عجلة تطور الرياضة لألمام.

الفرسان  و  املدربني  تطوير  أن  إلى  الهاجري  وأشار 

الفروسية  رياضات  تطوير  من  جزء  هو  دائم  بشكل 

بشكل عام و في رياضة القدرة والتحمل بشكل خاص.

الفوز الساحق ملنتخبنا الوطني في بيزا  وأضاف ان  

إيطاليا في كأس العالم للشباب والناشئني وكأس العالم 

للخيول الصغيرة، يشكل دفعة كبيرة للفرسان الناشئني 

و  الدولة  داخل  جمهورها  من  وزاد  الرياضة  ملمارسة 

خارجها .
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أساسيات سباق قوة التحملالعناية بحوافر الخيل.. صناعة دقيقة..

بيطار اخليول ميضي سنني عدة وهو يتعلم كيفية تشكيل 

حوافر وحدوات اخليل. تقوم مهنة البيطار على أساس 

بني  من  اخليل  حلوافر  بدقة  املالئمة  احلدوات  اختيار 

آالف األصناف املتوفرة، وضرورة التأكد من تطابقها 

مع القياسات املطلوبة يستخدم لهذه الغاية مجموعة من 

واملالقط  واملبارد  والكماشات  السكاكني  مثل  األدوات 

لتجهيز حوافر وحدوات اخليل، ومن ثم يتم وضع احلذاء 

الساخن على احلافر.

تعتبر سباقات قوة التحمل من أصعب سباقات اخليل ، 

فهي تتطلب أن يكمل اجلواد السباق بأعلى املستويات 

في مسافات تصل إلى 160 كيلومتر. ويجتاز الفرسان 

في  املسافة  هذه  كيلومتر   160 مسابقة  في  الفائزين 

زمن قدره 10 إلى 12 ساعة. ويسمح ألي ساللة من 

اخليل التنافس في السباق، ولكن ساللة اخليل العربية 

به  متتاز  ملا  السباقات  في  األولى  املراكز  على  تهيمن 

من لياقة مميزة وقوة حتمل طبيعية متكنها من إكمال 

واحدة  كل  اخليل،  حدوة  أصناف  من  العديد  هناك 

, هناك حدوات مصنوعة من  مصممة بشروط محددة 

من  احلصان  ليتمكن  الوزن،  خفيف  األلومينوم  مادة 

الركض بشكل جيد وبسرعة. ولكن حدوات األلومنيوم 

تتلف بسرعة.

هذه املهنة محفوفة باملخاطر في ظل شعبيتها وأسلوب 

معرض  البيطار  أن  خصوصًا  الهواء،  في  ممارستها 

خلطر اإلصابة خالل عنايته باخليل. وجدت هذه املهنة 

السباق. ويتكون سباق قوة التحمل من مسافات وطرق 

في  تقام  التي  السباقات  متنوعة خالل  تضاريس  ذات 

فحص  نقطة  من  بأكثر  اجلواد  مير  حيث  الصحراء 

القلب  ضربات  ملعدل  إختبار  عمل  خاللها  يتم  بيطري 

وقدرة اجلهاز التنفسي واجلفاف، وعلى اخليل املشاركة 

إجتياز كل نقطة بنجاح للتمكن من العبور إلى النقطة 

الزمن  لتحديد  النهائي  الفحص  الي  وصواًل  التالية 

الرسمي الجتياز خط النهائية، ويتم استبعاد اي جواد 

السنني،  آالف  منذ  الفن  أنواع  من  ونوع  كوظيفة 

وتتضمن مهارات عدة كاحلدادة والفروسية.

كالغاري ستامبيد واحد من أشهر مسابقات الفروسية 

مدينة  في  متوز  يوليو/  في  سنويا  ويعقد  العالم  في 

لبياطرة  السنوية  العالم  بطولة  يستضيف  حيث  كندا، 

اخليل يجب على املتنافسني في بطولة العالم أن يعملوا 

خالل مدة معينة أمام جلنة من القضاة. وال يزيد عدد 

املتنافسني عن الستني.

ال يتمكن من اجتياز الفحص بنجاح. من الضروري أن 

يكون لدى الفرسان معرفة ملمة بحالة اجلواد الصحية 

ومالحظة أي حالة إرهاق للجواد خالل السباق .

تختلف قوانني الفوز بالسباق من بلد آلخر ففي بعض 

البلدان، يعتمد الفوز باملراكز على سرعة الفارس وحالة 

أي  توجد  ال  أخرى،  بلدان  في  أما  الصحية.  اجلواد 

يحقق  الذي  اجلواد  أو  للفارس  الفوز  ويكون  مراكز 

املعايير املطلوبة.

تعليم الفروسية ـ خاص البادية
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تعليم الفروسية ـ خاص البادية

هل تريد امتالك حصان؟ كم تبلغ الكلفة برأيك؟

هنالك من قد يرغب بتربية اخليول، ولكن ال شك بأنكم 

هل  لكن  للغاية،  مرتفعة  تربيتها  تكاليف  بأن  سمعتم 

تساءلتم يومًا كم تبلغ هذه الكلفة؟

لتربية  مباشرة  تكلفة  حتديد  الصعب  من  يكون  قد 

التي  املنطقة  على  املعلومات  هذه  تعتمد  إذ  اخليول، 

تعيش فيها من العالم، حيث تتمتع بعض املناطق بكلفة 

التي  املواد  من  وغيرها  والقش  الشعير  لشراء  قليلة 

يرتبط تواجدها من قلته بعدد من العوامل مثل الطقس.

وبالطبع فإن الكمية التي يأكلها احلصان ال تعد بالقليلة، 

إذ تتراوح نسبة ما يأكله احلصان ما بني 1.5 في املائة 

و2.5 في املائة من وزنه يوميًا.

وفقًا  تزداد  والتي  البيطريني  لألطباء  أسعار  وهنالك 

التي يضطرون ملعايشتها، كما أن األحصنة  للتكاليف 

وأكثر  سنويًا،  مرة  من  أكثر  ألسنانها  لعالج  تتطلب 

من  الطبيب  انتهاء  بعد  تأتي  التي  كلفة هي  العالجات 

عمله للتفقد من احلاالت الطارئة، هذا بالطبع لتضاف 

ألوف  تكلفتها  تبلغ  أن  التي ميكن  اجلراحية  العمليات 

أوعية  تضم  ال  جميعها  التكاليف  وهذه  الدوالرات. 

أن  التي ميكنها  والكماليات األخرى  والسروج  الطعام 

المتالك  التقريبية  التكلفة  هي  فما  إذًا  تفرح حصانك. 

املجلس  إذ  تقديرية،  إجابة  إليكم  وتربيته؟  حصان 

األمريكي لألحصنة )AHC( في دراسة عام 2005 

إلى أن 28 في املائة من مالكي األحصنة يصل دخلهم 

السنوي ألكثر من 100 ألف دوالر. أما الهيئة األمريكية 

امتالك  تكلفة  بأن  )AAEP( فقدرت  ملالكي األحصنة 

حصان واحد بصحة جيدة ميكن أن تبلغ 2500 دوالر 

السباقات  مالكي أحصنة  قدر حتالف  كما  السنة،  في 

السابقني )CANTER( هذه التكلفة بحوالي 3600 

دوالر في العام للحصان الواحد.

موقع  وفرها  التي  اليومية  التكلفة  عن  فكرة  وهذه 

“about.com” عن تربية اخليول:

• دوالران للقش.

دوالر   30 أو  سنتًا   17 معدنية:  ومواد  فيتامينات   •

شهريًا

• كوبان من احلبوب املغذية املكونة من القمح واأللياف: 

دوالر واحد.

• كشف طبي كل ستة أسابيع: 35 دوالرًا لكل مرة، أي 

ما يساوي 83 سنتًا في اليوم.

• الكشف عن املشاكل املعوية لألحصنة مرة كل ثالثة 

أشهر: 20 سنتًا في اليوم.

ما  أي  دوالرًا،   125 العام:  في  مرة  أسنان  • كشف 

يساوي 35 سنتًا في اليوم.

والكزاز  الكلب  داء  أمراض  ضد  واحلقن  املطاعيم   •

 95 الروتينية:  وانفلونزا األحصنة وغيرها من احملقن 

دوالرًا في العام، أو 27 سنتًا في اليوم.
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Gunther Rach, who debuted in racing 

this year, has shown all his energy, 

aptitude and consistency. He finished 

second in four races of the six races 

held until the Prix Heron HVP Hall of 

Fame, when he showed his potential 

by winning flag by flag.

Gaea Rach, one of the most promising 

animals in Purebred Arabian Racing, 

won her fourth win in the Prix Zells 

Kate Hall of Fame.

Seventh Arab race of the 2019 

calendar, the Prix Heron HVP Hall 

of Fame has been played at 1,200 

meters on dirty, for three years old and 

upwards without victory; and the Kate 

Hall of Fame Zells Prize (eighth race) 

Gunther Rach conquers
first winning and Gaea Rach the fourth!

was played at 1,300 meters in dirty for 

three years old and upwards with up 

to three wins.

The two races were held on September 

21 at the Jardim Cidade Racecourse, 

São Paulo Jockey Club, sponsored by 

HH Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan, 

the President’s Representative and 

Chairman of the Emirates Heritage 

Club (EHC), through the Heritage 

Arabian Racing Club (HARC).

In the first race, Heron’s HVP Hall of 

Fame Prix, Gunther Rach (Eksort Rach 

X Geneve AJR by Second Chall) had 

ridden by apprentice jockey J. Severo 

opened seven lengths ahead of 

Sammy AJR. Bred and owned by Paul 

Jamil Saliba through the Rach Stud 

Agropecuária, Gunther Rach is trained 

by Lucas Quintana.

“Gunther Rach came from a run of 

second places and was the favorite 

to win the race. He did this very firmly 

and it made us very happy! He is a 

son of the Eksort Rach (Armagnac 

X VC Essanda by Bands) a Pure 

Polish breeder who has successfully 

completed two 160 km Endurance 

races. His mother is Geneve AJR who 

is descended from the Russian mare 

Gongala (Peleng). So it is a horse bred 

for sport and the races will give this 

start in his career”, said Paulo Jamil 

Saliba.

“Gunther has always been a good 

horse; he is now maturing with the 

races and is a very healthy animal. Let’s 

see how he behaves in the upcoming 

races in the strongest groups,” 

commented Lucas Quintana.

AF Saci (AF Maden X AF Ramda by 

Nesperado) ridden by G. Santos and 

trained by T. H. Lopes starts last and 

makes an excellent race. In the final 

straight entry, AF Saci fight with 

Sammy AJR (Feitizzo Rach X Sevilha 

Endurance by Saad Ibn Syed) for 

second place, but he crosses third.

Sammy AJR, led by apprentice jockey 

M. Dias, trained by GJ Santos, owned 

by Rodrigo Schulze and bred by 

Almir José Ribeiro, Racing Director of 

the Brazilian Arabian Horse Breeders 

Association (ABCCA), in the last few 

meters opened seven lengths ahead 

of AF Saci.

At the Zells Kate Hall of Fame Prix, 

Gaea Rach wins her fourth win. Oneida 

Rach (Vaillant Rach X Odisseia LC by 

Hardun) ridden by M. Silva takes first 

position in the start but is attacked 

from the outside by Gaea Rach and 

Mahatma Rach (Sarmata X Magic All 

Rach by Ulisses Rach) who practically 

advance together to the opposite 

straight

In the great curve Gaea Rach opens 

two lengths ahead of Mahatma 

Rach who tries to come inside, but 

Oneida Rach attacks inside taking 

second place and Velozter (Zapal X 

Agatha Bint Borneo by Borneo) led by 

apprentice jockey M. Dias battle with 

Mahatma Rach for third place.

Gaea Rach, very well led by M. André, 

opens ten lengths ahead and crosses 

the finish line with ease.

Gaea Rach (*Almir SWSB X Gigi CRH 

by More Extrange JP) earns his fourth 

win in Arab races and her second with 

jockey Lucas Felipe; trained by Mário 

André and owned by André Lahoz 

Mendonça de Barros, is breeding by 

Rach Stud Agropecuária.

“Gaea is a very brave and fast mare 

that always makes us very proud in 

her performances. She is a daughter of 

Pure Polish *Almir SWSB (Alt X Espmira 

by Ali Mir), a Halter National Champion 

and winner of four races in Warsaw. 

Gaea Rach’s mother is Gigi CRH, a Pure 

Egyptian. This bloodline shock has 

certainly upgraded her speed. Today, 

we consider Gaea the best Purebred 

Arabian horse in Cidade Jardim,” said 

breeder Paulo Jamil Saliba.

For trainer Mário André, “Gaea Rach 

is getting better every day getting 

her victories with a lot of authority 

and I hope she keeps going. She 

looked great after the race. I want to 

congratulate André Lahoz Mendonça 

de Barros (owner) for the trust and 

the brothers Paulo and Ricardo Saliba, 

from Rach Stud, for the excellent 

breeding”.

“This afternoon, in Cidade Jardim, 

it has once again been proven that 

Arabian Horse Racing is consolidating 

in Brazil. Our thanks to HARC and HH 

Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan 

for believing in the Classic Arabian 

Horse races and sponsoring us”, said 

Almir José Ribeiro, Racing Director of 

the Brazilian Arabian Horse Breeders 

Association.

The Prix Heron HVP Hall of Fame and 

Zells Kate Hall of Fame, sponsored 

by the Heritage Arabian Racing Club 

(HARC, Abu Dhabi), were organized by 

the Brazilian Arabian Horse Breeders 

Association (ABCCA) in partnership 

with the Jockey Club of São Paulo.

Text and photos: Cidinha Franzão and Porfírio Menezes

News
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«“The  perfectly  balanced  score  of  

a  musical  masterpiece  with  no 

wrong  notes.”  This  was  how  Michel  

Robert,  the  multi-medallist from  

Rhône-Alpes,  described  the  course  

to  the  public,  that  the Italian course 

designer Uliano Vezzani had created 

for the fifty-two competitors of the 

CSI 3* of Valence’s Hubside Grand 

Prix.  Indeed the  Italian  maestro  got  

it  right:  the  quality  of  the  line-

up  of  riders and  horses  allowed  

him  to  design  a  technical  and  

delicate  Grand Prix, of which fifteen 

combinations (almost respecting a 

perfect ratio of twenty five percent of 

jump-off riders) managed to avoid the 

JUMPING INTERNATIONAL
DE VALENCE BENNISSIMO GAUDIANO!

first round’s pitfalls.

First  to  go  in  the  first  round  and  

first  rider  to  jump  clear,  Mégane 

Moissonnier  was  also  the  first  to  

jump  double  clear!   The  public was  

delighted:  the  jump-off  promised  to  

be  thrilling!  However, the  following  

three  riders  were  less  fortunate,  

Great  Britain’s  Jack Whitaker,   France’s   

Alexandre   Fontanelle   and   Ireland’s   

Michael Pender, who all finished 

with four faults due to one rail down.  

Could the star rider Simon Delestre 

and Uccello de Will dethrone the 

local rider from her provisional top 

spot?  Yes he could! Belgium’s François 

Mathy Jr. and Ireland’s Mark McAuley 

didn’t manage to jump double 

clear,  whereas  Michael  Duffy  was  

successful  and  even  went  as  far as 

going faster than the extremely quick 

Delestre. At this stage of the  jump-

off,  the  public  in  Valence  were  

going  wild:  half  of  those qualified 

had already been in the ring and each 

combination that had jumped clear 

had gone faster than the provisional 

leader!

In  the  second  half  of  this  final,  only  

Italy’s  Roberto  Turchetto  had one  rail  

down,  where  all  of  his  rivals  jumped  

clear.   Loire’s  Olivier Perreau didn’t 

manage to dethrone Michael Duffy, 

neither did the second  Whitaker  

in  the  jump-off,  Robert,  nor  the  

Netherlands’ Michel Hendrix. However, 

France’s Emeric George, with Chopin 

des Hayettes, shaved a few seconds 

off the time!  Breathtaking! Ireland was 

still in the lead in the provisional line-

up and France was second.

But a jump-off is never over until 

Emmanuel Gaudiano has competed. 

Ultra-rapid  and  a  second  faster  than  

Duffy,  he  won  the  class,  as Anthony 

Condon was unable to improve on 

Gaudiano’s time.»

«“Chalou and I were almost victorious 

on Friday, but today we managed to 

win. He jumped very well, particularly 

in the  jump-off.  I  saw  the  other  

riders  going  really  quickly so I didn’t 

have the choice, I had to take all the 

risks. We jumped the first two fences 

perfectly, in a great tempo, and the 

long gallop to the third fence allowed 

me to anticipate the turn correctly 

before the following combination. 

The track  was  fantastic  and  the  

long  distances  in  general allowed 

us to give it our all and go very fast,” 

explained the winner of the class, loyal 

to the Valence show.

The Jumping International de Valence’s 

spectators will be seeing Emanuele 

Gaudiano again on Wednesday, 

during the following event, which this 

time will boast 1, 3 and 4* categories! 

New leading riders will join the Italian, 

such as the Olympic team champion 

Roger-Yves Bost, as well as the 2014 

World individual silver medallist, 

Normandy’s Patrice Delaveau.»

Jumping
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First jump-off class of the CSI 5* 

Longines Athina Onassis Horse 

Show, the Prix Premiumares goes to 

Belgium’s Pieter Devos and his gelding 

Espoir. On the technical course 

designed by the Italian Uliano Vezzani, 

Longines Athina Onassis Horse Show
The first jump-off of the week for Belgium’s Pieter Devos

nine pairs out of forty-six starters 

signed a perfect first round. First clear 

round, first double clear round of the 

class, the British Alexandra Thornton 

on Charielle will quickly be caught up 

by Devos; neither Eric van der Vleuten 

(Djoost Again), nor the American Kent 

Farrington (Austria 2), nor the French 

Kevin Staut (Viking d’la Rousserie) will 

manage to dethrone Devos, despite 

their double clear-round. 

Jumping
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اليفستايل

أواخر  الثانية في  العاملية  بعد احلرب   في سنوات ما 

مبادئ  بدأت  املاضي،  القرن  وخمسينيات  أربعينيات 

تصميم  مجال  في  بالترسخ  الهوائية  الديناميكا  علم 

تشبه  التي  السيارات  أشكال  وبدأت  السيارات. 

السابقة  العقود  في  سادت  التي  الصندوقية  العربات 

الوقت  انسيابية. وفي  أكثر  إلى شكل  لتتحول  تختفي، 

نفسه، أصبحت األشكال منحنية األضالع أكثر بروزًا 

وفي  والسرعة.  بالقوة  مباشرًا  وعدًا  لتقدم  ووضوحًا، 

التهوية  لقنوات  املتطورة  التكنولوجيا  كانت  الوقت  ذلك 

منلكها  التي  الكمبيوتر،  باستخدام  النماذج  ووضع 

اليوم، أحالمًا بعيدة املنال؛ حيث كان املصممون حينها 

يسترشدون بحسهم اجلمالي أكثر من أي قواعد علمية. 

أبدعها  التي  النماذج  أكثر  من  عددًا  النتيجة  وكانت 

سيارات  في  جتسدت  اإلطالق،  على  جمااًل  اإلنسان 

بيويك  و«1948  دبليو196«  »مرسيدس-بنز  مثل 

هذا  في  السيارات  صناعة  تلت  وقد  سترميالينر«. 

وجه اخلصوص صناعة  وعلى  أخرى،  األمر صناعات 

الطيران، لتنتج طائرات مثل طائرة »دو هاڨيالن ڨنوم« 

القصيرة  ومقدمتها  االنسيابي  بجسمها  متيزت  والتي 

“هورولوجيكال ماشين رقم 9 – فالو”
قياس الزمن بالديناميكا الهوائية

أوميغا الجديدة
تحية ألفالم بوند الكالسيكية

العريضة، واستخدمت في دوريات مراقبة املجال اجلوي 

السويسري ملدة 30 عامًا.

آند  بي  »إم  الراقية  الزمن  قياس  آالت  عالمة  تقدم 

فالو«،   –  9 رقم  ماشني  »هورولوجيكال  إبداعها  إف« 

لتصاميم  الديناميكية  والسمات  املالمح  من  مستلهمًا 

السيارات والطائرات في منتصف القرن املاضي.

علبة آلة قياس الزمن هذه ذات التصميم فائق التعقيد، 

والتي جاءت تشطيباتها بالتناوب بني التشطيب املصقول 

والتشطيب الالمع؛ تذكرنا مبحرك نفاث، وحتتضن حركة 

يدوية التعبئة تساويها في تعقيد التصميم، مت تطويرها 

الثنائي  امليزان  عجالت  تنبض  بينما  بالكامل.  داخليًا 

ذبذبة   18000( هرتز   2.5 مهل مبعدل  على  املستقل 

في الساعة(، على كل جناح من أجنحة “هورولوجيكال 

ماشني رقم 9”، حيث ميكن رؤيتها أسفل القباب ذات 

الشكل الطولي املصنوعة من البلور الصفيري. ويكشف 

لوح ثالث من البلور الصفيري فوق اجلسم املركزي آللة 

قياس الزمن، عن علبة تروس محرك »إتش إم 9«؛ حيث 

كلتا  ناجت حركة  )سّيار(  كوكبي  تفاضلي  ترس  يعادل 

عجلتي امليزان ليوفر قراءة واحدة ثابتة للزمن.

Tissot األوتوماتيك من Alpine On Board ساعة
ساعة قائد السيارة النبيل حالًيا

 Alpine On Board ساعة  إغراء  يكمن 

األنيق  املظهر  من  كل  في   Tissot من  األوتوماتيكية 

بدقة  الوقت املصمم  بأن ضابط  علًما  الفريد.  واملفهوم 

هذا مينح السائق جتربة ال مثيل لها ومزيًدا من املتعة 

هذه  في  أساسًيا  جانًبا  الراحة  وتعتبر  القيادة.  أثناء 

وتثبيتها  سوارها  عن  العلبة  فصل  يسهل  إذ  الساعة: 

بالسيارة  املتعددة  الوسائط  لشاشة  الداعم  باإلطار 

وبالتالي ميكن للسائق االطالع على الوقت بيسر أثناء 

قيادته على الطريق.

اهتمام بالتفاصيل 
والتي  املدهشة،   Valjoux A05.H31 حركة  إن 

تشبه في تركيبها محرك السيارة، مزود بها هذا الطراز 

احلديث. كما أن علبتها جتعل من السهل التعامل مع 

الساعة وال سيما عند خلعها من املعصم ووضعها على 

قامت دار الساعات السويسرية »أوريس- Oris” وفي 

إطار دعمها للبيئة وحماية احمليطات ومهمتها إلحداث 

حلماية  خاصة  إصدارات  بإطالق  لألفضل،  التغيير 

محيطات العالم والتألق بإصدارات الصيف لألفراد من 

محبي رياضة الغوص. 

تدعم شركة الساعات السويسرية املستقلة وتدافع عن 

برامج احلفاظ على احمليطات منذ سنوات، وآخرها من 

الوعي  الذي يعمل على رفع  خالل مشروع احمليطات، 

وجتميع األموال لوكاالت رائدة ذات رؤى مؤثرة وفاعلة.

أحدث تعبير عن مهمة أوريس هو إصدار احلوت األزرق 

احملدود »بلو وايل ليمتد«، القطعة الثالثة واألخيرة في 

للمحيطات »أوريس أوشن ترايجولي« ،  ثالثية أوريس 

دايفر.  أوريس  ساعة  إلى  تستند  ساعات  ثالثية  وهي 

تقتصر الساعة اجلديدة على 200 قطعة وسوف تكون 

متاحة فقط كجزء من طاقم يتم تسليمه في علبة عرض 

البالستيكية  تي  إي  بي  زجاجات  من  مصنوعة  فريدة 

املعاد تدويرها. حتى بعد عقود من احلمالت واحلماية 

األكبر، مت تصنيف ستة من أصل 13 نوًعا كبيًرا من 

أوريس تتألق بإصدار الحوت األزرق
ضمن مجموعة أوشن تريلوجي 

تطرح أوميغا ساعة سيماستر دايفر 300M احتفااًل 

On Her Majesty’s Se� لفيلم اخلمسني   بالعيد 

cret Service )1969( وهي حتتوي على الكثير من 
تفاصيل 007 وأكثر من مفاجأة

مم   42 قطر   300M دايفر  سيماستر  أوميغا  ساعة 

اجلديدة مصنوعة من الستانلس ستيل وقد أنتجت فقط 

7007 ساعة منها. تشمل الساعة PVD أسود على 
مينا من السيراميك األسود تصميمًا على شكل ماسورة 

الوسط.  في  مم   9 قطر  ورصاصة  حلزونية  بندقية 

الذهب  الساعة صفيحة من  على جنب  أوميغا  وضعت 

األصفر 18 قيراط نقش عليها رقم النسخة احلصرية.

صنع  في  قيراط   18 األصفر  الذهب  استخدم  كما 

 12 الساعة  إشارة  ذلك  في  مبا  واإلشارات  العقارب 

التي استوحيت من شعار عائلة بوند. وفي السابع من 

اخلط  التاريخ  نافذة  في   7 الرقم  يستخدم  شهر،  كل 

احليتان على أنها مهددة باالنقراض. يتم قتل أكثر من 

1,000 حوت كل عام ألغراض جتارية، على الرغم من 
وحظر  التجاري  احليتان  صيد  على  املفروض  احلظر 

التجارة الدولية ملنتجات احليتان.

حوت   10,000 عن  يزيد  ال  ما  اآلن  هناك  أن  ُيعتقد 

أزرق متبقية  في محيطاتنا. تقع هذه املخلوقات الرائعة 

في اجلزء العلوي من السلسلة الغذائية، وتتناول أربعة 

أطنان من قرديس البحر يومًيا، وميكن أن يصل طولها 

إلى 30 متًرا )100 قدم( ويبلغ وزنها 200 طن، أي 

ما يعادل 33   فياًل. تضخ قلوب هذه احليتان 5,300 

أغانيهم في  الدم حول أجسادهم وقد سجلت  لتر من 

188 ديسيبل، أي أكثر بـ 40 ديسيبل من محرك نفاث.
من خالل هذا التركيز، تفخر أوريس بتصميم إصدار 

 Blue Whale Limited احملدود  األزرق  احلوت 

Edition بالشراكة مع جمعية احلفاظ على احليتان 
Whale and Dolphin Conser� )والدالفني 

vation )WDC(، اجلمعية اخليرية الرائدة املعنية 
بحماية احليتان والدالفني.

فتسترجع  املينا  أما   .Alpine بسيارة  يادة  الق لوحة 

 ’Berlinette’ ببراعة العدادات املوجودة في سيارة

الشهيرة التي تعود لفترة الستينات والسبعينات. بينما 

 Tissot PRS تضفي عناصر التصميم املستمدة من

516 مبا فيها، العقارب واألزرار الكّباسة التي تتخذ 
شكل املكابس والسوار اجللدي املثقب على هذه الساعة 

طابًعا رياضًيا وأنيًقا يستحقه قائد السيارة النبيل.

نفسه في شعار 007. كما مت تضمني رقم 50 خفي 

عند إشارة الساعة 10 يبدو لياًل على شكل توقيع داخل 

التاريخية  أوميغا  عالقة  أن  شك  ال  نوفا.  ومي  ل سوبر 

مع جاميز بوند هي مدعاة للفخر بالنسبة إلى الرئيس 

آيشليمان  رايالند  السيد  ألوميغا  التنفيذي  والرئيس 

بأنها  قائاًل  اجلديدة  سيماستر  ساعة  وصف  الذي 

»خير حتية لفيلم بوند الكالسيكي وإلحدى الشخصيات 

استثنائية  ساعة  هي  السينما.  عالم  في  األسطورية 

وأنيقة ومليئة باملفاجآت وال شك إنها سوف تلقى ترحابًا 

كبيرًا بني محبي الساعات والشخصية وذلك بفضل كل 

سمات بوند التي تضمها الساعة«.

تقّدم ساعة بوند اجلديدة من أوميغا على حزام مطاطي 

أسود وهي حائزة على شهادة اعتماد ماستر كرونوميتر 

ووضعت في علبة سوداء أنيقة عليها نقوش على شكل 

ماسورة بندقية وأزرار على شكل رصاص.
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اليفستايل

استوديو تصميم جاكوار الجديد
جاكوار تفتح أبوابًا جديدة لتصاميم المستقبل

كشفت جاكوار عن استوديو التصميم اجلديد اخلاص 

بها في غايدون، لتجمع كل فريق التصميم في مساحة 

إبداعية واحدة مبنية لهذه الغاية، وذلك ألول مرة في 84 

عامًا من تاريخ جاكوار.

مدير  تومسون،  جوليان  اجلديد  االستوديو  يقود 

التصميم في جاكوار، ويعتبر مركز تصميم السيارات 

األكثر تقدمًا في العالم، وقد مت تطويره لتحسني عملية 

التكنولوجيا  خالل  من  البشري  اإلبداعي  التصميم 

الرائدة عامليًا.

مركز  في  املشتركة  املنصة  القلب«،  »مساحة  وستكون 

استوديو جاكوار اجلديد للتصميم، مكانًا يجمع الفريق 

املتنوع واملبدع املؤلف من 280 عضوًا، والذي سيصمم 

األجيال املستقبلية من سيارات جاكوار.

وتتواجد حول »مساحة القلب« مساحات مخصصة لكل 

من فريق التصميم الداخلي، وفريق التصميم اخلارجي 

إظهار  قسم  إلى  إضافة  واملواد،  األلوان  وفريق 

»جاكوار الند روڤر« تطور تجربة غامرة ثالثية األبعاد
داخل السيارة من خالل شاشة الزجاج األمامي

التالي  تقوم شركة »جاكوار الند روڤر« بتطوير اجليل 

األمامي،  الزجاج  بشاشة  اخلاصة  التكنولوجيا  من 

خاصة  مباشرة  معلومات  تعرض  أن  ميكنها  والتي 

بالسالمة أمام السائق، كما تتيح للركاب بث أفالم ثالثية 

األبعاد مباشرة من مقاعدهم كجزٍء من مستقبل تشارك 

املركبات والتشغيل اآللي.

ثالثية  متطورة  شاشة  على  اآلن  املهندسون  ويعمل 

األبعاد للزجاج األمامي لعرض حتذيرات السالمة، مثل 

التصاميم وقسم التصميم التقني.

بخلفيات  مصممني  من  جاكوار  تصميم  فريق  ويتألف 

ثقافية مختلفة، مزودين بخبرات من مختلف املجاالت، 

والرياضة  الساعات  وصناعة  األزياء  ذلك  في  مبا 

الروح  على جتسيد  التنوع  هذا  ويساعدهم  واأللعاب، 

املواد  باستخدام  جاكوار  طريقة  على  البريطانية 

والعمليات املعاصرة، والتي تستغل التكنولوجيا الرائدة 

مناذج  إنشاء  آالت  ذلك  في  مبا  التصميم،  مجال  في 

20 تصميمًا في  بالعمل على  التي تسمح  الصلصال، 

والشاشة  االفتراضي،  الواقع  وأنظمة  نفسه،  الوقت 

وجودة  مترًا   11 بارتفاع  »الكهربائية«  باسم  املعروفة 

جاكوار  الستوديو  الطابقية  املساحة  وتبلغ   .4K
يشكل  ما  مربع،  متر   12,000 من  أكثر  للتصميم 

ضعف مساحة االستوديوهات السابقة في ويتلي.

مغادرة حارة السير، أو رصد خطر معني، أو إرشادات 

الرؤية  أثر  من  وللتخفيف  الصناعية،  األقمار  خرائط 

السيئة،  الطقس  ظروف  أو  اإلضاءة  ضمن  الضعيفة 

وسيضيف الواقع املعزز إحساسًا بالعمق إلى الصور 

من خالل إظهار الرسائل بشكل مباشر على الطريق.

استخدام  أن  أملانيا  في  مجراة  دراسات  وأظهرت 

الشاشات املجسمة ثالثية األبعاد في السيارات ميكنه 

تظهر  التي  للتعليمات  االستجابة  توقيت  يحسن  أن 

فجأة، وتزيد من جودة تقدير العمق أثناء القيادة.

التكنولوجيا  هذه  استخدام  ميكن  املستقبل،  وفي 

املبتكرة من قبل الركاب ملشاهدة األفالم ثالثية األبعاد، 

حيث تقوم تكنولوجيا تعقب الرأس والعني بتتبع موقع 

ثالثية  الصور  مشاهدة  على  قدرته  لضمان  املستخدم 

النظارات  أو  منفصلة  لشاشات  احلاجة  دون  األبعاد 

املساعدة املستخدمة في دور السينما.
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اليفستايل

إبرهارد آند كو تازيو نوفوالري
تحفة الوقت السويسرية للرجل العصري

ديور تفتتح متجرها األول
في سوق دبي الحرة

كو«  آند  »إبرهارد  السويسرية  الساعات  دار  قامت 

وفي إطار دعمها لسباقات راليات السيارات بتصميم 

إصدار الوقت اجلديد »كأس تازيو نوفوالري فاندربلت« 

بتصميم أنيق وروح اإلبداع املُفعمة باحلماس لتضيف 

ساعاتها  لقائمة  احلديث  الراقي  اإلصدار  الدار  بذلك 

األسطورية. جُتسد ساعات تازيو نوفوالري- فاندربلت 

كوب، دقة وإبداع الصانع السويسري وحيوية وحماس 

الوقت  حتفة  تصميم  مت  اإليطالي،  السيارات  رالي 

وأكثرها  نوفوالري  سباقات  أشهر  من  لواحد  احلديثة 

إثارة، والتي فاز بها على »لونغ آيالند« في أمريكا عام 

1936، على منت سيارته ألفا روميو 12 سلندر. لترسم 

بذلك تازيو و«كأس فاندربلت » تاريخ السباق.

حتتفل إبرهارد آند كو بهذا النصر األسطوري العريق 

من خالل إهداء األفراد من محبي الساعات األسطورية 

افتتحت الدار الفرنسية الفاخرة ديور رسميًا متجرها 

مبطار  احلرة  دبي  سوق  في  ديور«  »كريستيان  األول 

دبي الدولي مؤخرًا.

 وجرت مراسم قص الشريط احلريري في املبنى رقم 

السوق،  مسؤولي  من  عدد  بحضور   )B( الصالة   ،3
وفي مقدمتهم كولم ماكلوخلني، النائب التنفيذي لرئيس 

احلرة،  دبي  لسوق  التنفيذي  الرئيس  اإلدارة  مجلس 

تهلك،  وصالح  العمليات،  رئيس  كيدامبي،  وراميش 

وصبا  املؤسسية،  التنفيذي-اخلدمات  الرئيس  نائب 

تقدم  بينما  الرئيس-املشتريات،  أول  نائب  طاهر، 

فرانسوا  الشهير  العطور  صانع  ديور  كريستيان  وفد 

دوماشي، وفرانك داغر حايك، مدير جتزئة السفر في 

افريقيا والشرق األوسط وشبه القارة الهندية، وإنغريد 

بينو، املدير التجاري-جتزئة السفر في الشرق األوسط 

وشبه القارة الهندية.

تضم كريستيان ديور، التي تستدعي تصاميمها أجواء 

الدار الباريسية، مجموعة شهيرة من العطور والشموع 

بالبشرة،  العناية  ومستحضرات  اجلمال  وصابون 

وجميع العطور من ابتكار واشراف فرانسوا دوماشي، 

وحتتفي الدار بـ فن احلياة الفرنسي املعاصر، وأصبحت 

 .B منتجاتها في متناول اليد اآلن في الصالة

بني  التي جتمع   ،« فاندربلت  نوفوالري-  تازيو  »كأس 

جمال التصميم ودقة األداء. 

فاندربلت  نوفوالري-  تازيو  كأس  ساعة  تتوفر 

للماء،  مقاوم  التعبئة  ذاتي  ميكانيكي،  بكرونوغراف 

يتضمن تفاصيل فنية مهمة من املاضي ولكن بصورة 

التاج بضغطة زر  يتميز  للمعايير احلديثة.  معدلة وفًقا 

متحدة احملور تستحضر كرونوغرافات ثالثينيات القرن 

العشرين. حتتوي العلبة على ظهر مزدوج ذي مفاصل 

اجلزء  في  خاصة.  رأسي  انزالق  مبكبس  فتحه  ميكن 

الداخلي من الغطاء اخللفي، مت تصوير نسخة منقوشة 

األولى  واألحرف  األسطورية،  نوفوالري  سلحفاة  من 

للسائق، وهناك أيًضا مساحة لتنفيذ إهداء فردي. تظهر 

احلركة بديعة الصنع من خالل زجاج الزفير مع توقيع 

تازيو نوفوالري. 

املتجر  هذا  بافتتاح  سعادته  عن  ماكلوخلني  وأعرب 

الراقي في قلب الصالة B التي تعج بالنشاط واحليوية 

النوع من  أن هذا  إلى  وأشار  الدولي،  دبي  في مطار 

جتربة التجزئة هو ما يتطلع إلى رؤيته عمالء السوق. 

اليوم  نحتفل  أن  يسعدنا   « دوماشي:  قال  جانبه  من 

بافتتاح هذا املتجر اجلديد لـ كريستيان ديور في سوق 

دبي احلرة التي تعد شريكًا رئيسًا لدار ديور، ويسرنا 

عطور  الكتشاف  املسافرين  جلميع  الفرصة  نتيح  أن 

كريستيان ديور مبا في ذلك أحدث ابتكاراتنا »سبايس 

وديور  احلرة  دبي  لسوق  التوفيق  كل  وأمتنى  بلند«، 

لتجزئة السفر في الشرق األوسط بافتتاح هذا املتجر 

اجلديد.«  متتع فرانسوا دومانشي منذ 2006 بحرية 

أصبحت  حتى  ديور،  عطور  تركيب  في  كبيرة  إبداعية 

له  يتيح  الذي  املثالي  ميدانه  اليوم  دور  دار كريستيان 

فرصة مواصلة اكتشافاته في عالم العطور الشخصية 

أصناف  شتى  من  بإبداعاته  ديور  وملئ   واجلريئة، 

وعبواتها  الفريد  بشذاها  واجلذابة  الفاخرة  العطور 

املزركشة بألوان زاهية ودافئة.

ساعات الطيار من “أوريس” السويسرية
تجدد مفهوم أناقة الوقت

 “ Oris – قامت دار الساعات السويسرية “أوريس

بطرح إصدار بيغ كراون بروبايلوت إكس كاليبر 115، 

أحدث طرازات أوريس للمرة األولى في منطقة الشرق 

ساعة  بانها  اجلديدة،  أوريس  ساعة  وتتميز  األوسط، 

في  املستقلة  السويسرية  الشركة  لرؤية  ترمز  عصرية 

تصنيع الساعات. 

تعرض بيغ كراون بروبايلوت إكس كاليبر 115 جذور 

الوقت  وفي  الساعات،  تصنيع  في  التاريخية  أوريس 

ساعة  إنها  األمام.  إلى  املستقلة  الشركة  تدفع  نفسه 

أوريس خالصة – كما كان مقصدها. 

وادي  من  وخاصة  الطبيعة،  من  مستوحاة  ساعة 

والدنبيرغ، الذي يحيط بقرية هولشتاين، حيث كان مقر 

أوريس منذ تأسيسها في 1904. إنها  انعكاس لثقافة 

خلبرات  املتزايدة  لرغبتنا  وجتسيد  أيضًا،  معاصرة، 

أصلية. إنها ساعة توضح شخصية أوريس األصلية. 
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أيقونة في عالم السيارات برؤية جديدة تالئم القرن الحادي والعشرين
الند روڤر ديفندر الجديدة

السيارات  أيقونة  اجلديدة.  ديفندر  روڤر  الند  إنها 

بذكائها  والعشرين،  القرن احلادي  تالئم  برؤية جديدة 

فئة  ذاتها  بحد  لتشكل  العائلة،  لكل  وأمانها  وقدراتها 

فريدة من السيارات.

ومحبي  املغامرة  للقلوب  مخصصة  اجلديدة  ديفندر 

االكتشاف، وملن يقّدرون قيمة املجتمعات ويعملون بجد 

كي يصنعوا فرقًا.

ما زال الشكل العام املعروف ذاته ولكن بحلة جديدة، 

غايات  تصميمها  يحقق  فيما  قوتها،  يعكس  فمظهرها 

محددة وتثير هندستها احلماسة، وقد أصبح باإلمكان 

تعديل مواصفات ديفندر، السيارة ذات االسم والشكل 

بكل من  العالم اخلاص  تالئم  األيقونية، كي  والقدرات 

الفائق،  االبتكار  من  عقود  سبعة  مدار  على  ميلكها. 

احتفظت الند روڤر مبكانة خاصة في قلوب املستكشفني 

ووكاالت العمل اإلنساني والعائالت املغامرة في مختلف 

أنحاء العالم، وسيارة ديفندر اجلديدة حتافظ على هذا 

قسوة  األماكن  أكثر  في  نفسها  أثبتت  أن  بعد  اإلرث، 

على وجه األرض.

سيارات  في  الكبيرين  واإلتقان  الفخامة  جانب  إلى 

لسيارات  العملية  وامليزات  والقدرات  روڤر  رينج 

سيارة  تأتي  األغراض،  متعددة  الرياضية  ديسكڤري 

روڤر  الند  لساللة سيارات  كاستمرار  اجلديدة  ديفندر 

املؤلفة  العائلة  هذه  بداية   110 فئة  وستكون  املميزة. 

من أكثر سيارات الدفع الرباعي قدرة وثباتًا في العالم، 

وستتبعها فئة 90 ذات قاعد العجالت املدمجة، ليضاف 

بعد ذلك إصداران جتاريان عمليان إلى املجموعة في 

الكبيرين  واالحترام  الشغف  من  بدافع   .2020 عام 

فريدة  مجموعة  اجلديدة  ديفندر  في  تتوفر  لألصالة، 

جدًا من القدرات الفائقة. والتقنيات املتطورة لالستجابة 

لكل التضاريس، تعيد تعريف روح املغامرة في القرن 

احلادي والعشرين، وحتافظ على شخصية سيارة الند 

روڤر املعروفة منذ 71 عامًا.

الشكل اخلارجي الفريد يسّهل متييز سيارة ديفندر على 

الصغيرة  واخللفية  األمامية  املعلقة  األجزاء  مع  الفور، 

التي توفر زاوية اقتراب وزواية مغادرة ممتازتني، وقد 

أعاد مصممو الند روڤر تصّور املالمح املعروفة لسيارة 

ديفندر مبا يالئم القرن الواحد والعشرين،  حيث جعلوا 

سيارة الدفع الرباعي اجلديدة ذات ارتكاز عامودي مع 

اإلبقاء  إلى  إضافة  السقف،  في  خفيفة  »ألبني«  نوافذ 

على الباب اخللفي الذي يفتح جانبيًا والعجلة االحتياطية 

املعلقة خارج السيارة، والتي جتعل متييز هذه السيارة 

عن سواها أكثر سهولة.

ومت نقل أسلوب التصميم املميز باخللفية املكشوفة في 

سيارة ديفندر األصلية إلى الداخل، عبر إظهار  عناصر 

مختلفة من الهيكل يتم إخفاؤها عادًة، مع التشديد على 

املبتكرة  امليزات  وتتضمن  العملي.  والطابع  البساطة 

االختياري  األمامي  املقعد  يالئم  معلقًا  سرعة  ناقل 

أشخاص  ثالثة  جلوس  إمكانية  يوفر  ما  للطي،  القابل 

في الصف األمامي، كما كانت احلال في أوائل سيارات 

الند روڤر.

ويؤدي ذلك إلى قدرة سيارة ديفندر فئة 110 على توفير 

2+5، مع مساحة تخزين  أو  6 مقاعد،  أو  5 مقاعد، 
لترًا،  الثاني تبلغ سعتها 1,075  خلف مقاعد الصف 

وتصل إلى 2,380 لترًا عند طي مقاعد الصف الثاني. 

أما ديفندر 90 فتتسع لستة ركاب سوى السائق في 

سيارة بطول سيارات الهاتشباك العائلية.

إضافات  عدة  للمستخدم  الصديقة  امليزات  بني  ومن 

املغلفة  األرضية  بينها  من  مبتكرة،  وتقنيات  عملية 

أثناء  التي قد تنسكب  للحماية من املشروبات  باملطاط 

في  مرة  حتصل  التي  والرحالت  اليومية  املغامرات 

الداخلية  للمقصورة  سهاًل  تنظيفًا  توفر  والتي  العمر، 

باستخدام الفرشاة أو املمسحة، كما حتتوي السيارة 

سقفًا قاباًل للطي بالطول الكامل كميزة اختيارية متنح 

الثاني  الصف  ركاب  ومتّكن  الطلق،  بالهواء  إحساسًا 

في ديفندر 110 أن يقفوا عند توقف السيارة ويعيشوا 

جتربة سفاري متكاملة.
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معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات يفتح أبوابه في 26 أكتوبر
بعرض عالمات تجارية ومبادرات إلكترونية جديدة

نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  رعاية  حتت 

 27 الدورة  فعالياُت  تنطلق  اإلماراتي  التسامح  وزير 

الفترة  للمجوهرات والساعات في  من معرض أبوظبي 

معالي  رعاية  حتت   ،2019 أكتوبر   30 إلى   26 من 

في  التسامح  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 

دولة اإلمارات.

وتشارك في دورة هذا العام املئات من أشهر العالمات 

تعرض  بلدًا، حيث   25 من  أكثر  من  العاملية  التجارية 

وتشكيالت  املجوهرات  من  مبهرة  متنوعة  تصاميم 

سيتم  والتي  الساعات،  تصاميم  أحدث  من  متنوعة 

عرضها ألول مرة خالل املعرض.

ملتقى  والساعات  للمجوهرات  أبوظبي  معرض  يعد   

يوفر  حيث  مجموعاتهم  أحدث  لعرض  املصممني 

املعرض منصة فريدة من نوعها للكشف عن أحدث قطع 

املجوهرات والساعات ذات االصدار احملدود والنادرة 

ألول مرة.  وتنظم شركة ريد دورة هذا العام التي تتميز 

بوجود العديد من املصممني اجلدد وتقدم جتربة فريدة 

من نوعها للزوار على مدار خمسة أيام. كما تشهد دورة 

هذا العام مشاركة مصممني مثل )الزين للمجوهرات، 

تاناش للمجوهرات، مجموعة أنوار للمجوهرات(.

العام  هذا  في  املشاركون  اجلدد  املصممون  سيقدم 

املجوهرات  من  احلصرية  القطع  من  كبيرة  مجموعة 

امليزانيات  مختلف  لتناسب  فئات  عدة  من  والساعات 

مثل »مجوهرات لالرتداء اليومي« و »مجوهرات الزفاف 

و املجوهرات التقليدية املصنوعة من الذهب.

أبوظبي  معرض  مدير  الدين  محي  محمد  علق   

من  العام  هذا  دورة  »إن  والساعات:  للمجوهرات 

عن  للبحث  والتنتسى  رائعة  جتربة  ستقدم  املعرض 

منتجات مميزة وعالمات جتارية تلبي احتياجات عشاق 

اقتناء املجوهرات والساعات وذلك حتت سقف واحد. 

وأوضح محي الدين أن املعرض هذا العام سيتضمن 

أكثر من 150 ماركة عاملية من املجوهرات والساعات 

بعد أن أصبح املعرض ملتقى للزوار من مختلف أنحاء 

االمارات، من الباحثني عن كل ما هو جديد ونادر من 

قطع مجوهرات وساعات متنوعة سواء كانت بسيطة أو 

فاخرة. سيتم الكشف ألول مرة في غاليري املصممني 

الشركات  لكبرى  مبتكرة  العامليني عن تصاميم جديدة 

العاملية مثل )سونيتا، كوهينور للمجوهرات، ميا مون، 

برميوس للمجوهرات وفيسكيتي من إيطاليا(. 

كما تضم دورة هذا العام غاليري املصممني اإلماراتيني 

اإلماراتية  املشاريع  أصحاب  عن  للترويج  املخصص 

الشابة، منصة خاصة للمواهب الناشئة لعرض وترويج 

أعمالهم املميزة.

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مصممي  قائمة  وتضم 

اجلدد املشاركني في 2019 )مجوهرات ماس، حصة 

سيثرون  واللذين  تاناش(  ومجوهرات  قالدة،  العبدلله، 

املعرض مبجموعاتهم الفائقة اجلمال.

وتنظم جائزة إبداع معرض هذا العام وذلك بالتعاون مع 

عزة القبيسي، وهي من أول السيدات اللواتي صممن 

املجوهرات في االمارات، وهذه اجلائزة ُأعّدت خصيصًا 

ومساعدتهم  مواهبهن  إلبراز  فرصة  املصممني  إلعطاء 

إلطالق مشاريعهم املستقبلية، وتضم تصاميم هذا العام 

فئات مختلفة مثل )تصاميم اللؤلؤ، التصميم اإلماراتي، 

وتصاميم خط اليد ألصحاب الهمم(. 10 أكتوبر 2019 

هو آخر موعد لتقدمي األعمال.

)عبدالله  باملعرض  املشاركة  املاركات  قائمة  وتشمل 

املسعود وأوالده، الصايغ، نصولي، جورج حكيم، سالم 

الشعيبي، وأمواج( حيث يعرضون أحدث من توصلت 

الي املوضة في عالم املجوهرات والساعات.

 سيتمتع زوار هذا العام بصالة »ال ديوري« التي توفر 

تشهد  كما  بعناية،  املختارة  الطعام  من  متنوعة  باقة 

األحجار  نوعية  من  التحقق  للمتسوقني  احلالية  الدورة 

مصممة  مختبرات  بواسطة  والثمينة  النادرة  الكرمية 

خاصة لذلك.

ويتوجه معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات بالشكر 

في  مباشر  بشكل  ساهموا  الذين  والداعمني  للرعاة 

إجناح املعرض على مدار السنني مثل )الديوري، فنادق 

روتانا، طيران االحتاد، املعهد األمريكي الدولي ألحجار 

الكرمية، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي(.

باتيك فيليب تطلق
معرض ووتش آرت جراند إكزيبيشن 2019 في سنغافورة

أعلنت دار الساعات السويسرية الفاخرة ’باتيك فيليب’ 

عن إطالق معرض ’ووتش آرت جراند إكزيبيشن’ في 

الوطني،  سنغافورة  متحف  مع  بالتعاون  سنغافورة 

املؤسسة التابعة للمجلس الوطني للتراث، وذلك ضمن 

مبادرة طموحة تسعى إلى احلفاظ على الفنون والتراث 

احلضاري لهذه الدولة اآلسيوية العريقة. وُتعّد الفعالية، 

التي من املقرر انطالقها خالل الفترة من 28 سبتمبر 

ساندز’،  باي  ’مارينا  مسرح  في  أكتوبر   13 ولغاية 

على  إكزيبيشن’  ’جراند  معارض  من  نسخة  أضخم 

الضوء  يسلّط  أن  املعرض  لهذا  املنتظر  ومن  اإلطالق. 

الدقة،  الساعات عالية  العالمة في صناعه  على أصالة 

كما سيحتفي بإرثها وتاريخها العريق في ابتكار أفخم 

وأجود الساعات في العالم. ومن ناحية أخرى، سيتسنى 

للزوار فرصة استكشاف أرقى درجات احلرفية واملهارة 

املشهد  من  املستوحاة  فيليب’  ’باتيك  ساعات  في 

الطبيعي والثقافي لسنغافورة وجنوب شرق آسيا.

واحتفاًء باملعرض، تعرض الدار دلياًل تذكاريًا محدود 

اإلصدار للبيع بالتجزئة مقابل أسعار رمزية. ويستعرض 

مع  التاريخ  عبر  الشهيرة  الساعات  من  املئات  الدليل 

تشكيلة الساعات احلالية للدار مبا في ذلك اإلصدارات 

اجلديدة لعام 2019، إضافة إلى اإلصدارات النادرة 

والتي  الكبيرة،  التعقيدة  ذات  والساعات  الصنع  يدوية 

سيتم عرضها خالل هذه الفعالية املميزة. وسيتم التبرع 

الدليل لصالح متحف سنغافورة  بيع  بإجمالي عائدات 

الفنون  مقومات  على  احلفاظ  تعزيز  بهدف  الوطني 

فيليب’  ’باتيك  رسالة  يؤّكد  ما  السنغافوري،  والتراث 

وسعيها الدؤوب إلى مواصلة املشوار في دعم الفنون 

والتراث األصيل لهذه الدولة اآلسيوية العريقة.

بفنون  االهتمام  نشر  على  بحرصها  العالمة  وتشتهر 

هواة  قبل  من  وتقديرها  امليكانيكية  الساعات  صناعة 

منطقة  في  بها  والشغوفني  وعشاقها  الساعات  جمع 

جنوب شرق آسيا. ومبا يتوافق مع أهدافها ورؤيتها؛ 

تقدم العالمة دعمها للعروض الثقافية ومشاريع الفنون 

مع  السابق  تعاونها  عن  فضاًل  املنطقة،  في  والتراث 

املستديرة،  الزجاجية  القاعة  لتجديد  الوطني  املتحف 

التي تشغل عّدة طوابق من مساحة املتحف، ومجّسمات 

الزوار  لدى  احملّبب  الرقمي  العرض  الغابة«،  »قصة 

ملجموعة  الثمينة  املتحف  مقتنيات  من  واملستوحى 

هيستوري  ’ناتشورال  الطبيعي  التاريخ  رسومات 

دروينجس’ من إمضاء وليام فاركوهار.

البالد،  في  األقدم  الوطني  سنغافورة  متحف  وُيعد 

ويسعى على امتداد تاريخه الذي يعود إلى عام 1887 

إلى تشكيل مصدر إلهام أساسي عبر قصصه احمللية 

والعاملية ويقّدم رؤًى جديدة ومبتكرة تدعو إلى التفكير 

عائدات  وستساهم  سنغافورة.  تاريخ  في  والتأمل 

ملنح  الوطني  املتحف  وبرامج  عروض  بدعم  املعرض 

الزوار الفرصة األمثل للتعرف على التراث السنغافوري 

واختباره على أفضل نحو.
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اليفستايل

الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة ينال جائزة اإلنجاز مدى الحياة
لمساهمته الجليلة على مدى ثالثة عقود

لرئيس  التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  كولم  السيد  منح 

احلرة،  دبي  لسوق  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس 

جوائز  توزيع  احلياة خالل حفل  مدى  اإلجناز  بجائزة 

ريتز  فندق  في  أقيم  الذي  للضيافة  األوسط  الشرق 

كارلتون مبركز دبي املالي العاملي.

الفنادق  معرض  من  العشرين  الدورة  مع  وبالتزامن 

للتصميم  األوسط  الشرق  أسبوع  مظلة  وحتت  بدبي، 

للضيافة  األوسط  الشرق  جوائز  ُتكّرم  والضيافة، 

متيزًا  األكثر  واألفراد  واملشاريع  باملنشآت  وحتتفي 

في قطاع الضيافة النابض باحليوية في منطقة الشرق 

األوسط.

ومنح السيد كولم ماكلوكلني اجلائزة ملساهمته اجلليلة 

مالمح  تشكيل  في  عقود  ثالثة  مدار  على  متتد  التي 

قطاعات السياحة والضيافة وجتارة التجزئة في دبي. 

لدبي  بالترويج  ماكلوكلني  التزام  اجلائزة  أكدت  كما 

عامليا عبر رعاية السوق احلرة ألبرز الفعاليات.

السيد  من  العام  هذا  جائزة  ماكلوغلني  السيد  وتسلم 

ملجموعة  السابق  التنفيذي  الرئيس  الوليس  جيرالد 

للسفر  العاملي  للمجلس  السابق  والرئيس  جميرا  

والتجارة.

كولم  قال  احلياة،  مدى  اإلجناز  جائزة  على  وتعليقًا 

لنيل  الختياري  الغامرة  بالسعادة  »أشعر  ماكلوكلني: 

هذه اجلائزة. وكما هو احلال دائمًا، مع هذه اجلائزة 

الشخصية، فإنني أعزوها متامًا وكليًا إلى فريق العمل 

وبالطبع  أعمالنا  إلجناح  يبذلونها  التي  واجلهود  لدينا 

إلى رئيس مجلس اإلدارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد 

احلرة  دبي  لسوق  هائاًل  دعمًا  يقّدم  الذي  مكتوم  آل 

ولعملياتنا األخرى منذ البداية”.

وأوّضح ماكلوكلني أن شركة جتارة التجزئة في املطارات 

في  التي وصلت  السنوية،  إيراداتها  من   2.5% تنفق 

عام 2018 إلى 2.015 مليار دوالر أمريكي، لترويج 

سوق دبي احلرة ومدينة دبي.

فترة  منذ  ترتبط  احلرة  دبي  سوق  أن  املعروف  ومن 

دبي  سباق  مثل  الدولية،  الرياضية  بالفعاليات  طويلة 

الدولي للخيول العربية األصيلة على مضماري نيوبري 

أيرلندا  وأسكوت في اململكة املتحدة، وسباقات ديربي 

وبطولة سوق  أيرلندا،  في  كوراه  على مضمار  للخيول 

دبي احلرة أيرلندا املفتوحة في نادي الهينش للجولف 

مبقاطعة كلير في أيرلندا، ولقد أسهمت جميعها بدور 

أساسي في ترويج دبي على الساحة العاملية.

“قبل 36 عامًا، كان عدد الغرف الفندقية في دبي يتراوح 
بني ألفني وثالثة آالف. ولقد شهدنا تغييرًا هائاًل في هذا 

الرقم في مجال الضيافة«، هكذا قال احلائز على جائزة 

اإلجناز مدى احلياة متفقًا مع اإلحصائيات الواردة في 

تقرير سوق الفنادق من فنتشرز أونسايت، وأشار إلى 

أنه: »من املتوقع أن يصل عدد الغرف الفندقية في دبي 

تهدف  2019، حيث  عام  في   132,000 إلى  وحدها 

اإلمارة إلى االنتهاء من 160,000 غرفة فندقية بحلول 

أكتوبر 2020”.

في  عامليًا  املرموقة  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وأضاف 

مجال جتارة التجزئة في املطارات: »مثل مراكز التسّوق 

وشركات الطيران وأعمال الطرق، تشّكل صناعة الفنادق 

السياحة  لترويج  احليوية  املنظومة  من  يتجزأ  ال  جزًء 

ماكلوكلني  ويعزو  دبي«.  إلى  الوافدين  الزّوار  وجذب 

بها  الضيافة  وقطاع  دبي  تشهده  الذي  الهائل  النمو 

إلى »موقف حكومة دبي اإليجابي واحلاسم نحو حتقيق 

النجاح للمدينة وجعلها األفضل في العالم”.

التجارية مثل  وفي معرض حديثه عن أهمية املعارض 

والسياحة  والسفر  الضيافة  لقطاعات  الفنادق  معرض 

في دبي، قال ماكلوكلني: »أعتقد أن املعارض الراسخة، 

دورته  في  أصبح  الذي  بدبي  الفنادق  معرض  مثل 

العشرين اآلن، تشّكل فعاليات ناجحة. وأرى أن قصة 

النجاح يجب أن تستمر طوال الوقت. وال شك أن النمو 

من  الكثير  يشّجع  لهذا  املشابهة  للمعارض  املستمر 

الزّوار على زيارة دبي”.
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