






الجواد »غياث« فخر اإلمارات

يحق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، قائد فريق جودلفني، أن يسعد بتحقيق إجناز مذهل بامتالك بطل من 

ابن  »غّياث«،  ستار  السوبر  اجلواد  في  ممثاًل  األزرق  اإلسطبل  خيول  من  الثالث  اجليل 

»دباوي« وحفيد »دبي ملينيوم«.

بحسب  العالم  في  جواد  أفضل  رسميًا  اعتباره  مت  سنوات،   4 العمر  من  البالغ  »غياث« 

التصنيفات املنشورة أخيرًا، وطبقًا لفني التصنيفات البريطاني دومنيك غاردنر هيل، كما 

تصّدر اجلواد الشهير قائمة تصنيفات لوجنني العاملية ألفضل خيول السباقات في العالم، 

برصيد 130 نقطة.

إجنازات »غياث« جاءت متزامنة مع انتصارات مدوية حققتها اخليول اإلماراتية في السباقات 

مبضمار  دي«  موالن  دي  »بري  سباق  بلقب  كينغ«  »بيرشان  رفيقه  توج  حيث  األوروبية، 

لونغشامب الفرنسي العريق، كما عزز اجلواد »بطاش« لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، االنتصارات اإلماراتية، بعد أن قاد رباعية رائعة خليول 

سموه في مضمار يورك بإجنلترا، سجلها كل من »الفاتك« و»انبهار« و»منزال«.  

لـ»ياس  املهر »هتال«  العربية األصيلة، حيث توج  ليشمل اخليول  امتد  احلضور اإلماراتي 

رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  العائدة  اخليل«،  سباقات  إلدارة 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب احملطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب 

السمو رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة بنسختها رقم )27(، والتي أقيمت في مضمار 

دونكاستر باململكة املتحدة.

جوالتها  واصلت  األصيلة،  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  سباقات  سلسلة 

األوروبية، واستطاعت على الرغم من اإلجراءات الصعبة املتعلقة بفيروس كورونا املستجد 

)كوفيد-19(، حتقيق جناحات الفتة خالل محطاتها املختلفة.

بالتوازي مع هذه النجاحات واصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي 

للخيول العربية األصيلة جوالته املختلفة في املضامير العاملية، عبر سباقاته الشهيرة التي 

ينتظرها مالك وعشاق اجلواد العربي بشغف.



 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

12
»غياث« لجودلفين يتصدر 

قائمة تصنيفات لونجين 

العالمية

14
»بيرشان كينغ« يهدي 

جودلفين سباق بري دي 

موالن بفرنسا

»بطاش« يحافظ على لقب 

ننثورب ستيكس بمضمار 

يورك

16

Available at all CERRUTI 1881 Islands and leading retailers across UAE



كأس رئيس الدولة للخيول 

العربية تواصل جوالتها 

األوروبية

18

محمد بن راشد ُيعيد تشكيل 

مجلَسي إدارة »دبي لسباق 

الخيل« و»دبي للفروسية«
30

26
»رامز العزيز« يحّلق بكأس 

زايد.. و»بالد« يكسب الوثبة 

في سردينيا



38

46

34
تمديد مسافة سباق 

»جوهرة تاج زايد« للفئة 

األولى لتصبح 2200 متر

نادي ومنتجع الحبتور للبولو 

يعلن روزنامة بطوالته 

للموسم الجديد

فتح باب الترشيح للنسخة 

الـ)17( لجوائز جودلفين 

للعاملين باإلسطبالت

 

ك 
لت

رح
ِق ب

ارت

انطلــق دون توقــف واكتشــف أماكــن جديــدة مــع ميتســوبييش Montero Sport، المصممــة خصيصــًا لتحقيــق أقــى درجــات الثبــات والدقــة فــي 
التوجيــه مــع نظــام دفــع رباعــي فعــال ونظــام تعليــق متطــور لتتمتــع بأفضــل مســتويات التحكــم عــى جميــع الطرقــات.

الصورة المستخدمة في اإلعالن لغرض التوضيح فقط.

تفضل بزيارة صاالت عرض ميتسوبييش  جرب األفضل

9لتعرف المزيد أرسل   MJ إىل 4881 
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حقق 130 نقطة  

»غياث« لجودلفين يتصدر قائمة تصنيفات لونجين العالمية

لوجنني  تصنيفات  قائمة  »غياث«  جودلفني  تصدر جنم 

برصيد  العالم،  في  السباقات  خيول  ألفضل  العاملية 

130 نقطة عقب اإلجنازات الكبيرة التي حققها البطل 

بأربعة سباقات  الفوز  أبرزها  األوروبي،  املوسم  خالل 

منها 3 مصنفة من الفئة األولى وهي: »كورونيشن كب« 

و«كورال أكليبس« و«جدمونت انترناشونال”. وجاء في 

بن  حمدان  الشيخ  لسمو  بير«  »باالس  الثاني  املركز 

محمد بن راشد آل مكتوم برصيد 126 نقطة، والذي 

ضمن  ستيكس«،  باالس  جيمس  »سانت  لقبي  حقق 

آسكوت  رويال  مهرجان  من  األخيرة  النسخة  فعاليات 

امللكي في اململكة املتحدة وسباق »بري جاك لو ماروا« 

في فرنسا. وحل ثالثًا »بيرشان كينغ« جلودلفني برصيد 

125 نقطة، والذي كانت آخر انتصاراته هذا املوسم 

في سباق »بري دي موالن دي لونشامب« في فرنسا.

تألق الفت في نيوماركت
من  املنافسة  بتصدر  كاسحًا  عرضًا  »غّياث«  قّدم 

للفئة األولى في  للنهاية بسباق كورونيشن كب  البداية 

زمن قياسي مبضمار نيوماركت في يونيو، وفوزه في 

جدمونت انترناشونال للفئة األولى في يورك كان مذهاًل، 

وبينهما فوز حتقق ببسالة على »انيبل« بسباق اكليبس 

ج1 في سانداون بارك.

أبلبي: شرف كبير تدريب خيول

من ذرية »دباوي«
إلى  التوصل  بعد  يتم  »لم  أبلبي:  املدرب شارلي  وقال 

يتوقع أن  قرار حول برنامج مشاركات »غّياث«، ولكن 

تكون جميع السباقات حتت النظر – ايريش شامبيون 

األولى،  للفئة  الفرنسي  اآلرك   ، األولى  للفئة  ستيكس 

سباق

بريدرز كب   ، األولى  للفئة  آسكوت شامبيون ستيكس 

في كينالند.”

طيبة،  حالة  في  يورك  من  »غّياث«  »عاد  وأضاف: 

وحتمل السباق بشكل جيد، وبناء على مؤشرات ما بعد 

القدمية  واملقولة  للغاية،  جيدة  حالة  في  يعتبر  السباق 

في السباقات تنطبق عليه هنا – سيخبرنا اجلواد أين 

ومتى سيشارك في املرة القادمة. وسنراقبه عن كثب، 

في  دائمًا  تتمثل  “سياستنا  له.  مناسبة  خطة  ونضع 

أفضل تصرف يخدم مصلحة احلصان.”

وقال: »انه جواد ممتاز نسعد بالتعامل معه، وهو بطل 

السمو  وطورها صاحب  رباها  آباء  من ساللة  حقيقي 

العقدين  مدى  على  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

بتدريب خيول  أحظى  أن  كبير  لشرف  “إنه  املاضيني، 

تتمتع  رائعة  سباقات  خيول  وهي  »دباوي«،  ذرية  من 

بالرشاقة الرياضية والرغبة في األداء، وهذا ما مييزها 

عن غيرها.”

ساللة مميزة
حقق »دباوي« الفوز في خمس من مشاركاته الثمانية 

شملت ناشونال ستيكس للفئة األولى في عمر السنتني، 

وآيريش 2000 غينيز للفئة األولى، وبري جاك لو ماروا 

الفئة األولى في عمر الثالث سنوات. فاز »دبي ملينيوم« 

أربعة  متضمنة  مشاركات   10 ضمن  مرات  تسع 

سباقات من الفئة األولى هي بري جاك لو ماروا، كوين 

وبرينس  العاملي،  دبي  وكأس  آسكوت،  في  اليزابيث 

»غّياث«  رويال آسكوت. سِجل  ويلز ستيكس في  أوف 

ارتقى بالفعل إلى مكانة أسالفه إذ حقق اجلواد تسعة 

انتصارات من 12 مشاركة متضمنة أربعة انتصارات 

وفوزه  العام،  هذا  حتققت  منها  ثالثة  األولى،  بالفئة 

املاضي  العام  في  كان  األعلى  املستوى  على  اآلخر 

بسباق غروسيه برايس فون بادن.

»غياث« لجودلفين أفضل خيل في العالم.
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تاركًا المركز الثاني لرفيقه »بيناتوبو«  

»بيرشان كينغ« يهدي جودلفين سباق بري دي موالن بفرنسا

دي  »بري  لقب سباق  كينغ« جلودلفني  »بيرشان  توج  

األولى  للفئة  1600 متر  لونشامب« ملسافة  موالن دي 

على مضمار لونشامب في فرنسا، بقيادة الفارس بيير 

شارلز بودو وإشراف املدرب أندريه فابر، مسجاًل زمنًا 

قدره 1.37.73 دقيقة، بفارق طول وثالثة أرباع الطول 

عن رفيقه في االسطبل وأبرز املرشحني »بيناتوبو« الذي 

حل وصيفًا بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي آبلبي، 

فيما حقق املركز الثالث »سيركس ماكسيمس« بقيادة 

الفارس ريان مور وإشراف إيدن أوبراين.

قّدم »بيرشان كينغ« عرضًا قويًا ومستدامًا في الركض 

املتقدم  »بيناتوبو«  رفيقه  حتدي  صد  له  كفل  القوي 

بسرعة في ختام املنافسة في نسخة مميزة من السباق 

الفرنسي العريق.

السباق  في  املشاركة  الستة  اخليول  من  كل  حقق 

الرئيسي على مسافة امليل فوزًا واحدًا على األقل بالفئة 

األولى؛ حيث حقق »بيرشان كينغ« الفوز في بول دساي 

دي بوالن 2019، وفي بري ديسبهان بإشراف املدرب 

اندريه فابر.

بقيادة  بقوة وسرعة عالية  ركض جواد األربع سنوات 

بيير شارل بودو وسرعان ما استقر باملركز الثاني خلف 

ثمانية  بفارق  االثنان  وابتعد  ماكسيماس«،  »سيركاس 

أطوال عن بقية املجموعة، فيما ركض »بيناتوبو« باملركز 

»فيكتور  الثالث  جودلفني  ممثل  احتجاز  ومت  الرابع، 

من  متأخرًا  انطلق  أن  بعد  األخير  باملركز  لودورام« 

البوابة.

السباق  وتيرة  إمالء  ماكسيماس«  »سيركاس  واصل 

املسافة  منتصف  في  تقدمه  هامش  انخفض  ولكن 

املسار  رأس  عند  أكبر  بقوة  االندفاع  يحاول  ان  قبل 

املستقيم، وبسهولة متكن »بيرشان كينغ« من استيعاب 

املناورة واندفع منتزعًا الصدارة لدى تخطي عالمة 2 

منافسيه في بضع  بعيدًا عن  ينفصل  ان  قبل  فيرلونغ 

خطوات.

انفصل »بيرشان كينغ« بفارق كبير عن املجموعة عند 

من  »بيناتوبو«  ظهر  فيما  األخير،  الفيرلونغ  مشارف 

استثنائية.  ختامية  سرعة  مظهرًا  املطاردة  املجموعة 

أحرز »بيناتوبو« اندفاعًا كاسحًا حتى الوصول الى خط 

النهاية، غير ان جواد الثالث سنوات الذي يدربه شارلي 

ابلبي لم يشكل حتديًا على »بيرشان كينغ« الذي حافظ 

»سيركاس  وخرج  طول،   1.75 بفارق  الصدارة  على 

كاملة  أطوال  ستة  بفارق  الثالث  باملركز  ماكسيماس« 

بوتيرة  رام«  لودو  »فيكتور  وركض  »بيناتوبو«،  خلف 

واحد وحل باملركز اخلامس خلف »سيسكن«.

سباق
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قاد رباعية لخيول الشيخ حمدان بن راشد  

»بطاش« يحافظ على لقب ننثورب ستيكس بمضمار يورك

الشيخ  سمو  خيول  خيول  »بطاش«  النجم  اجلواد  قاد 

وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حمدان 

املالية، لتحقيق رباعية رائعة في مضمار يورك بإجنلترا، 

فوز كل  باالضافة  الرئيس،  الشوط  بلقب  احتفظ  حيث 

»بطاش«  ومتكن  و«منزال«.   و«انبهار«  »الفاتك«  من 

شارلز  املدرب  وإشراف  كرولي  جيم  الفارس  بقيادة 

عندما  الناصعة  لسجالته  جديدًا  إجنازًا  اضافة  هيلز، 

املهرجان  في  األولى  للفئة  ننثورب ستيكس  بلقب  توج 

العريق للمرة الثانية على التوالي.

املاضي  العام  حققه  الذي  لقبه  على  »بطاش«  وحافظ 

في السباق مسجاًل زمنًا قياسيًا حينها، ويعتبر اللقب 

هو الرابع له من الفئة األولى، مع ستة انتصارات من 

العالم  في  السرعة  خيول  أفضل  ويعتبر  الثانية،  الفئة 

البالغة  الشوط  لقب  حسم  »بطاش«  ومتكن  حاليًا. 

 57:38 قدره  زمن  تسجيل  من  متر،   1000 مسافته 

دقيقة بفارق طول عن املهرة »كيو امورو« وحل »موس 

غيل« باملركز الثالث.

»الفاتك« يفتتح االنتصارات
افتتح »الفاتك« انتصارات خيول اإلمارات في مهرجان 

يورك بفوزه بلقب سباق »سكاي بيت هانديكاب« ملسافة 

جون  املدرب  وإشراف  كراولي،  جيم  بقيادة   2400

غوسدن، مسجاًل زمنًا قدره 2.33.00 دقيقة، وعززت 

الشيخ  سمو  خيول  انتصارت  االنتصارات  »انبهار« 

حمدان بن راشد آل مكتوم، وظفرت بلقب الشوط الثاني 

ملسافة  كب ستيكس«  لون سديل  هاميلتون  »ويذربيس 

دقائق،   3.33.57 مسجلة  الثانية،  للفئة  متر   3300

سباق  لقب  بانتزاع  الثالث  الفوز  »منزال«  وأضاف 

»البسطي أكوي وورلد دبي جيم كراك ستيكس« ملسافة 

1400 متر للفئة الثانية، بقيادة جيم كراولي وإشراف 

اوين براوس، مسجاًل 1.11.21 دقيقة.
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بعد صراع مثير بمضمار سان سيروا  

»جازمة عذبه« تتوج بطلة لكأس رئيس الدولة بايطاليا

سجلت احملطة األوروبية السابعة لسلسلة سباقات كأس 

األصيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 

التي أقيمت في مضمار سان سيرو في مدينة ميالنو 

ملسيرة  جديدة  ومكتسبات  مهمة  جناحات  بإيطاليا، 

السابعة  النسخة  أجندة  ضمن  يقام  الذي  احلدث 

والعشرون.

وأقيمت اجلولة اإليطالية حتت رعاية كرمية من صاحب 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

»حفظه الله« ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

آل  زايد  بن  الشيخ منصور  وتوجيهات سمو  املسلحة، 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

الله تعالى الشيخ  امتدادًا لرؤية ونهج املغفور له بإذن 

زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، إلعالء اخليل 

العربي األصيل في كافة املضامير العاملية.

فنجحت من التقدم بسرعة وقوة كبيرة بقيادة ماهرة من 

الفارس جيرالد موسي في ظل عرض رائع قادها حلسم 

اللقب ملصلحتها.

وقطعت الفرس الفائزة مسافة السباق بزمن 2:12:00 

دقيقة، وحلت بعدها الفرس »فالينج هاي« بنت »داحس« 

»شداون  الثالثة  باملرتبة  وجاء  طول،  نصف  بفارق 

اخلالدية  إلسطبالت  اخلالدية«  »نشوان  ابن  اخلالدية« 

العائدة لألمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، 

وذلك بفارق عنق.

إثارة حتى االمتار االخيرة
حفل السباق باإلثارة حتى األمتار األخيرة، كما شهد 

استمرارية  على  اإليطالي  اإلعالمي  الضوء  تسليط 

الظروف  ظل  في  وتواصله  احلدث  تنظيم  واهمية 

الراهنة، وبرزت أبرز الصحف في إيطاليا عودة السباق 

والتفاعل  الكبيرة  املشاركة  في حتقيق  ودوره  وأهميته 

سباق

صراع مثير
عذبه  ملربط  العائدة  عذبه«  »جازمة  الفرس  جنحت 

للسباقات ملالكه األمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز 

آل سعود، من حسم القمة اإليطالية وحصد لقب الكأس 

الغالية، بعد صراع مثير شهده السباق الذي شاركت 

فيه 8 من نخبة اخليول وأقيم ملسافة 2000 متر، ضمن 

فوق،  فما  سنوات  أربع  عمر  للخيول   ،)2 )جروب  فئة 

وبلغت قيمة جوائزه 50 ألف يورو.

ومتكنت »جازمة عذبه« بنت »جلنار اخلالدية« بإشراف 

املدربة فرنسيس بيرنارد وقيادة الفارس جيرالد موسي 

من فرض هيبتها وحضورها القوي في مشهد الصراع 

احملتدم على اللقب، حيث تواجدت مع انطالقة السباق 

اخلالدية«  »أمواج  مع  اخليول  مجموعة  مقدمة  في 

واستمرت  عذبه«،  و«مهداف  اخلالدية«  و«شداون 

باملراقبة حتى حانت فرصة التقدم في آخر 300 متر، 

املميز ملالك ومربي اخليل العربي في إيطاليا وأوروبا، 

ظل  في  مميزا  جماهيريا  حضورا  السباق  شهد  كما 

التزام اجلميع بأعلى معايير السالمة والتدابير الوقائية.

تتويج الفائزين
قام في ختام السباق فيصل الرحماني مستشار مجلس 

كأس  سباقات  سلسلة  عام  مشرف  الرياضي  أبوظبي 

رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة، وسعيد املهيري 

الفائزين  بتتويج  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  ممثل 

بحضور عبد املنعم الشايقي مدير مربط عذبه.

الرحماني: فخورون باستمرار
الكأس الغالية

أبوظبي  مجلس  مستشار  الرحماني  فيصل  توجه 

كأس  سباقات  سلسلة  على  العام  املشرف  الرياضي 

رئيس الدولة للخيول العربية بالتهنئة والتبريكات لألمير 

عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز آل سعود، مالك مربط 

»جازمة  للفرس  املميز  الفوز  مبناسبة  للسباقات  عذبه 

عذبه« بلقب سباق اجلولة اإليطالية لكأس رئيس الدولة 

بنجاح  سعادته  عن  معبرا  االصيلة،  العربية  للخيول 

مربط عذبه وتواجده الدائم في سباقات الكأس الغالية، 

باليوم  اإلمارات  احتفاالت  مع  يتزامن  الفوز  أن  مبينا 

الروابط  مكانة  ويعكس  التسعون،  السعودي  الوطني 

واألشقاء  اإلمارات  بني  املصيرية  والعالقات  التاريخية 

في اململكة العربية السعودية.

الغالية  الكأس  باستمرار  »فخورون  الرحماني:  وقال 

وحصادها للنجاحات واملكتسبات املهمة في كل جولة، 

الكبير  اإلعالمي  االهتمام  إيطاليا  جولة  مييز  وما 

إيطاليا  في  العربي  اخليل  احتاد  من  املميز  والترحيب 

مضيفا:  اجلماهير،«  وحتى  واملربني  واملالك  واملنظمني 

»إن السباق شهد مشاركة أفضل املرابط ونخبة اخليول، 

السباق ومكانته  وانعكس ذلك بصورة كبيرة على قوة 

العاملية لدى أسرة اخليل العربية في مختلف دول العالم، 

معربا عن فخره واعتزازه بالنجاحات الكبيرة الداعمة 

للسمعة الطيبة لإلمارات ومكانتها املرموقة في العالم.

»جازمة عذبه« تنتزع لقب السباق.

الرحماني والمهيري خالل التتويج.
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فوز مضاعف لخيول حمدان بن راشد آل مكتوم في نيوبري

خيول اإلمارات تتألق في نيوبري

أهدى املهر »الكميت« الفوز الثاني لسمو الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية، في 

التي  للخيول  الدولية  األسبوع  نهاية  عطلة  سباقات 

اململكة  في  نيوبري  على مضمار  أمس  مساء  اختتمت 

ستيكس  ريف  »ميل  شوط  بلقب  فاز  عندما  املتحدة، 

سوق دبي احلرة« ملسافة 1,200م-جروب 2، وسجل 

زمنًا قياسيًا جديدًا في طريقه بلغ 1.9.7د.

وإشراف  كراولي  جيم  الفارس  بقيادة  الكميت،  شق 

املؤخرة  من  بقوة  طريقه  تريغويتغ،  ماركوس  املدرب 

في  املشاركة  الثمانية  اخليول  متصدرًا  املقدمة  إلى 

الشوط، ومتقدمًا بفارق ثالثة أرباع الطول على صاحب 

املركز الثاني »فايف ثاوساند توون« بقيادة دي سوزا 

وإشراف املدرب أندرو بولدينغ.

بتحقيق  تريغوينغ  املدرب  توقعات  اإلجناز  هذا  وعزز   

قال:  املستقبل، حيث  في  اإلجنازات  من  ملزيد  الكميت 

لهذا اجلواد، وهذه املشاركة هي  البدايات  » هذه هي 

الثالثة له، وما زال العمل عليه قائمًا، أعتقد أنه حصان 

ذكي وقدم عرضًا طيبًا اليوم.«  

جاء إجناز الكميت بعد الفوز األول الذي حققته خيول 

حمدان بن راشد في نيوبري عن طريق »األرقم« الذي 

ملسافة   ،3 ستيكس-جروب  كاب  ليجاسي  بشوط  فاز 

متقدمًا  ثا،  و20.65  دقيقتان  قدره  بزمن  2200م، 

على »ديزرت إنكاوتر« الذي كان مرشحًا للفوز بجائزة 

الشوط للمرة الثالثة.  

سباق
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الثاني  فوزه  تسجيل  بعد  كراولي،  جيم  الفارس  وقال 

في شوط ميل ريف ستيكس: » أثار الكميت إعجابي، 

من  بكثير  أفضل  نحو  على  املنافسة  أجواء  إلى  عاد 

االنطالقة، وأنهى السباق بشكل جيد، مقدمًا أداء طيبًا، 

لهذا  اخليول  أفضل  من  سيكون  إنه  القول  وأستطيع 

املوسم.«

»دبي  شوط  في  الفوز  غودولفني  خيول  حققت  كذلك 

إنترناشيونال ايربورت ورلد تروفي-جروب 3« ملسافة 

بويك  ويليام  الفارس  قطع  عندما  تقريبًا،  1000م 

مسافة السباق أواًل بزمن قدره 58.4 ثا، على صهوة 

بينما  الزولي ملالكه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، 

فاز املهر »العراب« بشوط سوق دبي احلرة هانديكاب.

وشهد اليوم األول للحدث فوز »غلورويس« املسجل لسمو 

الشيخة اجلليلة ريسينغ، بشوط ليستد دبي ديوتي فري 

كاب، بعد أن قطع الفارس جيمس دويل مسافة الشوط 

البالغة 1,400م بزمن قدره 1.22.51د.

وبالرغم من رعاية سوق دبي احلرة لتسع من أشواط 

سباقات عطلة نهاية األسبوع الدولية في نيوبري، تغيب 

مسؤولو سوق دبي احلرة عن حضور حدث العام بسبب 

كوفيد19-، وذلك للمرة األولى منذ 25 عامًا.

سباق
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15 - 17: Sharjah International Arabian Horse Festival
                (Straight Egyption)

ي
ي للجواد العرب

شارقة الدول
هرجان ال

 15 - 17: م
صرية)

ساللة الم
                 (ال

طنية لجمال الخيول العربية
ت الو

طولة اإلمارا
     3 - 7: ب

ي
ي للجواد العرب

شارقة كلباء الثان
هرجان ال

12 - 14: م
               

     3 - 7: UAE National Arabian Horse Cham
pionship

12 - 14: The 2
nd Sharjah Kalba Arabian Horse Festival

               

     6 - 9: Ajm
an Arabian Horse Show

           8: Ajm
an Arabian Horse Auction

19 - 22: Em
irates Arabian Horse Breeders Cham

pionship

ي
طولة عجمان لجمال الخيل العرب

     6 - 9: ب
ي

           8:  مزاد عجمان لجمال الخيل العرب
ي الخيول العربية

ت لمرب
طولة اإلمارا

  19 - 22: ب

           9: Abu Dhabi Arabian Horse Auction
10 - 13: Abu Dhabi International Arabian Horse Cham

pionship
17 - 20: Al Shira’aa International Arabian Horse Show

ي لجمال الخيول العربية
ظب

           9: مزاد أبو
ي الدولية لجمال الخيول العربية

ظب
طولة أبو

10 - 13: ب
شراع الدولية للخيول العربية

طولة ال
  17 - 20: ب

     4 - 6: The 22
nd Sharjah International Arabian Horse Festival

11 - 13: Dubai International Arabian Horse Cham
pionship

23 - 27: Al Dhafra Arabian Horse Cham
pionship 

ي          
شرون للجواد العرب

ي والع
ي الثان

شارقة الدول
هرجان ال

      4 - 6: م
ي

ي الدولية للجواد العرب
طولة دب

11 - 13: ب
ظفرة لجمال الخيول العربية

طولة ال
 23 - 27: ب

ي
طولة الفجيرة لجمال الخيل العرب

16 - 19: ب
ي      

شر للجواد العرب
سابع ع

شارقة ال
هرجان ال

24 - 26: م
ي)

                     (اإلنتاج المحل

16 - 19: Fujairah Arabian Horse Show
24 - 26: Sharjah Arabian Horse Festival
                (UAE Bred)

برنامج مسابقات جمال الخيول العربية موسم 2020 - 2021 
Arabian Horse Show Program Season 2020 - 2021
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»هوجار« يظفر بالتحدي في مونتبان  

»رامز العزيز« يحلق بكأس زايد و»بالد« يكسب الوثبة في سردينيا
حسن  ديفارو،  ملانويال  العزيز«  »رامز  اجلواد  أكد 

بن  زايد  الشيخ  كأس  بلقب سباق  حلق  ترشيحه حني 

سلطان )قوائم(، فيما توج »بالد« لـ تي اس أي بطاًل 

سبتمبر   19 يوم  أقيما  واللذان  الوثبة،  كأس  لسباق 

2020 مبضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا االيطالية، 

ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة ملهرجان منصور 

بن زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعًا ودعمًا من سمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

العربية  للخيول  للترويج  الرئاسة،  وزير شؤون  الوزراء 

األصيلة والتراث العريق واحلضارة اإلماراتية األصيلة 

التي هي امتداد للحضارة العربية. 

سباق قوي
املخصص  بن سلطان  زايد  الشيخ  كأس  سباق  وجاء 

للخيول العربية قويًا وحافاًل باإلثارة حيث خطف »رامز 

فريزو،  انطونيو  وقيادة  بوتي،  اندو  بإشراف  العزيز« 

عن  عنق  بفارق  يورو،   25,300 جائزته  البالغ  اللقب 

»انتارس ديل ما« بقيادة ميكول اراس.  وقطع البطل 

املنحدر من نسل »أكبر«، مسافة السباق وطوله 2400 

في  جاء  فيما  دقيقة،   2:46:20 وقدره  زمن  في  متر، 

املركز الثالث »زوي دو جالوريا« بقيادة ماريو سانا. 

تفوق »بالد«
وقيادة  مارياتينا  بإشراف  »بالد«  الناشئ  املهر  وتفوق 

»بيل  منافسه  عن  أطوال   3 بفارق  فيوري،  الساندرو 

الوثبة  بكأس  ليفوز  فريزو،  اندريا  بقيادة  شاستار« 

 6,600 جائزته  البالغ  متر   1600 ملسافة  ستاليونز 

)مبتدئة(.  األصيلة  العربية  للخيول  واملخصص  يورو، 

دقيقة،   1:52:19 وقدره  زمنًا  الفائز   اجلواد  وسجل 

فيما جاء في املركز الثالث »بونتا ساردا« بقيادة مورو 

نينو.

“هوجار” يظفر بتحدي كأس

الوثبة في مونتبان
سبتمبر   20 يوم  الفرنسي  مونتبان  مضمار  وشهد 

2020  حتدي سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي توج 

سباق

به اجلواد »هوجار دو الردوس« لفيليب منير، بإشراف 

إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارسة ليلى لومبب. واجتمع 

للسباق البالغ جائزته 12 ألف يورو )11( خياًل ناشئة 

في سن ثالث سنوات فقط، تنافست بقوة حلجز موقع 

لها في السباقات الكبرى.  ومتكن »هوجار دو الردوس« 

ابن »مستر جنوا«، من الفوز باملركز األول، تاركًا املركز 

فيما  كاديل،  كليمنت  بقيادة  »هاليسكو«  للمهر  الثاني 

جاء ثالثًا »شانال دو لوب«بقيادة ماثياس لورون.

رعاية
الثقافة والسياحة  ويقام املهرجان، بدعم ورعاية دائرة 

الرياضي،  أبوظبي  مجلس  من  بتنسيق  أبوظبي،  في 

األعالف  وتسويق  إلنتاج  الوطنية  الشركة  وبرعاية 

الوطني  واألرشيف  األساسي(،  )الشريك  بصفتها 

الناقل  اإلمارات بصفتها  الرسمي(، وطيران  )الشريك 

ـ  للسيارات  املسعود  شركة  أيضًا  ويرعي  الرسمي، 

نيسان، وأريج األميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة 

ياس الرياضية، وفيوال كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي 

أبوظبي  ونادي  العام،  النسائي  واالحتاد  للصقارين، 

للفروسية.

تتويج الفائزين.

الجواد »رامز العزيز« بطل السباق.
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مهرجان منصور بن زايد يواصل جوالته  

“جالفين« يتوج بفرنسا و”شدوان الخالدية« يكسب 
جولة ببولندا

االسابيع  خالل  االوربية  املضامير  من  ثالثة  شهدت 

آل  زايد  بن  منصور  ملهرجان  مهمة  جوالت  املاضية 

مبشاركة  األصيلة،  العربية  للخيول  العاملي  نهيان 

النسخة  األصيلة حتت مظلة  العربية  اخليول  نخبة من 

كل  في  السباقات  واقيمت   للمهرجان.  عشرة  الثانية 

توجيهات سمو  على  بناء  وفرنسا  وبولندا  اسبانيا  من 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة، متاشيًا مع إستراتيجية 

دول  معظم  في  واملربني  املالك  دعم  بهدف  املهرجان 

العالم وحتفيزهم لزيادة االهتمام باخليل العربي.

“اتش ام جالفين« يفوز

بمونت دو مارسان

موصلي،  ندى  للمالكة  جالفني«  ام  »اتش  اجلواد  جنح 

لوري  الفارسة  وبقيادة  فورسي  توماس  وبإشراف 

الوثبة  كأس  جولة  بلقب  الفوز   حتقيق  في  فوالرد،  

 ،08/09/2020 الثالثاء  يوم  أقيمت  التي  ستاليونز، 

مظلة  حتت  الفرنسي،  مارسان  دو  مونت  مبضمار 

آل  زايد  بن  منصور  ملهرجان  عشرة  الثانية  النسخة 

نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة.

 )15( متر،   2000 طوله  البالغ  السباق  وأجتذب 

خياًل عربية أصيلة مبتدئة في سن ثالث سنوات فقط، 

سباق

تنافست بقوة على اجلائزة املالية البالغة 15 ألف يورو، 

بعد فاصل من اإلثارة والتشويق لم يعرف خاللها الفائز 

إال في األمتار األخيرة. وتفوق »اتش ام جالفني« بفارق 

عنق عن »اثيم بحر« بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة 

جاري سانشيز، مسجاًل زمنًا وقدره 2:19:60 دقيقة، 

فيما جاء في املركز الثالث »منير دو سوليل« بإشراف 

توماس فورسي وقيادة جوليان اوج.

“جينيس دو فيالتييه« يخطف األضواء 

رينال،  بيير  جلان  فيالتييه«،  دو  »جينيس  اجلواد  توج 

بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  اإلمارات(  )أم  كأس  بلقب 

مبضمار   ،2/9/2020 بتاريخ  أقيم  والذي  مبارك، 

وخطف  مدريد.  اإلسبانية  بالعاصمة  سباستيان  سان 

اجلواد »جينيس دو فيالتييه« بإشراف إليزابيث بيرنارد 

وبقيادة أي ويرل، االضواء بعد ان انتزع لقب السباق 

جائزته  قيمة  وبلغت  متر   1600 ملسافة  امتد  الذي 

خيول   6 مع  عنيف  بعد صراع  يورو،   8,000 املالية 

للخيول  املخصص  اللقب  النتزاع  بضراوة  تنافست 

فوز  وجاء  فقط،  سنوات   3 سن  في  األصيلة  العربية 

»جينيس دو فيالتييه« بفارق عنق عن »هزام« بقيادة جي 

كابري، فيما جاء في املركز الثالث »هاليسكو« بقيادة 

جي كروسجني.

سباقان بمضمار سلوسفيش البولندي

اخلالدية  إلسطبالت  اخلالدية«  »شدوان  اجلواد  انتزع 

لقب  العزيز،  عبد  بن  سلطان  بن  خالد  لألمير  العائدة 

فعاليات جائزة كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

ستاليونز  الوثبة  كأس  لقب  »مانتا«  املهرة  نالت  فيما 

اللذان أقيما يوم األحد 30 اغسطس 2020 مبضمار 

فيما  وارسو.   البولندية  العاصمة  في  سلوسفيش 

كأس  سباق  لقب  فاوست«  دو  »جابي  املهرة  حصدت 

الوثبة ستاليونز الذي أقيم مبضمار رويان الفرنسي.

“شدوان« يقهر »دراجون”

البولندي،  سلوسفيش  مبضمار  زايد  كأس  اجتذبت 

ثمانية من اخليول الطامحة لتسجيل اسمها في سباق 

متر،   2600 ملسافة  الثالثة  للفئة  األوروبية  اجلائزة 

أربع  سن  في  األصيلة  العربية  للخيول  واملخصص 

بقيادة  اخلالدية«  »شدوان  وكان  فوق.  فما  سنوات 

السباق  تصدر  حيث  األفضلية  لديه  مازور،  شتيبان 

أن  قبل  متر(،   200( آخر  إلى  الوصول  حتى  مبكرًا 

يدخل في صراع حبس األنفاس مع وصيفه »دراجون« 

بقيادة أي ريزنكوف، ليتفوق »شدوان اخلالدية« بفارق 

0,75 طول، بعد ان قطع مسافة السباق في زمن وقدره 

الثالث »جريت  املركز  فيما جاء في  دقيقة،   3:08:40

داجرس« بقيادة جي ام سيرنك.

“مانتا« تتفوق و«جابي« تكسب بفرنسا

ببراعة  ريزنكوف  جي  بقيادة  »مانتا«  املهرة  وتفوقت 

وبفارق 2,5 طول عن »بيالرغو« بقيادة اس فاسيتوف، 
الفرس العزيزة.

العزيزة في خط النهاية.
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سباق

متر،   1600 ملسافة  ستاليونز،  الوثبة  كأس  جولة  في 

فقط.  ثالث سنوات  في سن  عربية  7 خيول  مبشاركة 

وقطعت »مانتا« مسافة السباق البالغ جائزته 14.350 

زولتي، في زمن وقدره 1:57:40 دقيقة، فيما جاء في 

املركز الثالث »سيلبرتي« بقيادة شتيبان مازور.

املهرة »جابي دو فاوست«  انتزعت   ومن جهة أخري، 

للمالكة لورا بيريز، وبإشراف داميني فاتريجانت وبقيادة 

جوليوم جودجاي لقب كأس الوثبة ستاليونز بري البان 

ألف   12 جائزته  والبالغة  متر،   1600 ملسافة  جامي 

يورو مبضمار ضاحية رويان بفرنسا.

رعاية

يقام مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العاملي لسباق 

الثقافة  دائرة  ورعاية  بدعم  السريعة،  العربية  اخليول 

أبوظبي  مجلس  من  بتنسيق  أبوظبي،  في  والسياحة 

وتسويق  إلنتاج  الوطنية  الشركة  وبرعاية  الرياضي، 

واألرشيف  األساسي(،  )الشريك  بصفتها  األعالف 

الوطني )الشريك الرسمي(، وطيران اإلمارات بصفتها 

الناقل الرسمي، ويرعي أيضًا شركة املسعود للسيارات 

ـ نيسان، وأريج األميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة 

ياس الرياضية، وفيوال كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي 

أبوظبي  ونادي  العام،  النسائي  واالحتاد  للصقارين، 

للفروسية.

العوضي: نفتخر بوجود

مثل هذه السباقات

ثمن د.عبد الرحيم العوضي، سفير الدولة لدي جمهورية 

بولندا، الذي شهد سباقي كأس زايد والوثبة، وقام بتتويج 

الفائزين، اهتمام القيادة الرشيدة في اإلمارات، مشيدًا 

زايد  بن  الذي حققه مهرجان منصور  الباهر  بالنجاح 

العاملي للخيول العربية األصيلة في املضمار الرئيسي 

السباقات  بوجود مثل هذه  :«نفتخر  وقال  وارسو.  في 

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  عليها  يشرف  التي 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 

بل  لإلمارات  فقط  ليس  الوجه احلضاري  تعكس  ألنها 

الذي  وأضاف:«املهرجان  العربية«.  والدول  للشعوب 

ميتد عمره 12 عامًا منذ انطالقته، استطاع أن يعيد 

العام  هذا  وخالل  األصيلة،  العربية  اخليول  أمجاد 

ينظم أكثر من 150 سباقًا حول العالم، ليضاف هذا 

النجاح إلى سلسلة من اإلجنازات املبهرة التي حققتها 

الدولة«. واختتم :«كان التنظيم أكثر من رائع، والشكر 

موصول لكل القائمني على تنظيم املهرجان، ولقناة ياس 

الرياضية املتواجدة دائمًا في األحداث الرياضية التي 

تشارك فيها الدولة«.

من سباق الوثبة في بوخارست.

منافسة قوية شهدها السباق.

تتويج الفرس العزيزة. من التتويج.

بطلة السباق.
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ابطالها »مزيونة« و»رفيف« و»العزيزة«

هاتريك لخيول شادويل في جوالت مهرجان منصور بن زايد

سباق

حمدان  الشيخ  لسمو  العائدة  »شادويل«  خيول  حققت 

بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية، ثالثية 

مستحقة ضمن جوالت النسخة 12 ملهرجان منصور بن 

زايد آل نهيان العاملي للخيول العربية األصيلة. وجاءت 

الثالثية عبر كل من »مزيونة« مبضمار وولفر هامبتون 

وارجيم  مبضماري  و«رفيف«و«العزيزة«  ببريطانيا، 

وغلني في مملكة بلجيكا. فيما خطف اجلواد »ايكواريو« 

بيليوشتي  ستاليونز مبضمار  الوثبة  كأس  سباق  لقب 

الروماني.

صدارة خيول شادويل في
وولفر هامبتون

توجت الفرس »مزيونة« بإشراف جيمس اوين، وبقيادة 

جاك ميتشل، بطلة لسباق كأس الوثبة الذي أقيم للمرة 

األولى مبضمار وولفر هامبتون الرملي يوم 14 سبتمبر 

الفرس  وسجلت  متر،   1800 ملسافة  وامتد   ،  2020

 2:13:54 وقدره   زمن  سنوات   5 العمر  من  البالغة 

بقيادة  »الغالي«  0,75 طول عن  بفارق  دقيقة، متفوقة 

فارس اإلسطبل دين اونيل، فيما جاء في املركز الثالث 

ملكية  وتعود  كنجسكوت،  ريتشارد  بقيادة  »املنذر« 

الثالثي إلى اسطبالت شادويل.

“رفيف” تتألق بمضمار غلين
وبقيادة  اوين  جيمس  بإشراف  »رفيف«  املهرة  منحت 

ستيفان برو، الفوز الثاني خليول شادويل حني انتزعت 

لقب جولة كأس الوثبة الذي أقيم مبضمار غلني مملكة 

بلجيكا ملسافة 2300 متر، مبشاركة 9 خيول.

وصيفها  على  بسهولة  املوري«  »نوريسك  ابنة  وتفوقت 

»فيهو دي اي« بقيادة كو كوملانز، فيما جاء في املركز 

الثالث »اماراتي« بقيادة ماكس بيشور.

ادء قتالي
قدمت »العزيزة« بإشراف جيمس أوين، وبقيادة ستيف 

هيلني، مستوى رائعًا واداء قتاليًا في املراحل النهائية 

ملسافة  اإلمارات(  )أم  كأس  بسباق  الفوز  لها  كفل 

أقيم  والذي  يورو  ألف   10 جائزته  البالغ  متر   1600

 .2020 سبتمبر   13 يوم  ببلجيكا  وارجيم  مبضمار 

ببراعة  ثابت«  »قصيلي  والفرس  »منجز«  ابنة  وتفوقت 

ملالكه  »جتاري«  منافسها  على  طول  نصف  وبفارق 

ومدربه جيمس اوين، بقيادة دامني ارتو، فيما جاء في 

املركز الثالث »بايثا دي أي« ألسامة موصلي، بإشراف 

جي ام وولتر، وقيادة اف ويسمايسر.

إثارة وتشويق
مبضمار بيليوشتي في العاصمة الرومانية بوخارست، 

دون اجلواد »ايكواريو« اسمه في سجالت أبطال كأس 

»والال«  على  جدارة  بكل  تفوق  حني  ستاليونز،  الوثبة 

بقيادة لويجي توبوران، في السباق الذي اتسم باإلثارة 

والتشويق.

وجاء فوز اجلواد املولود في بولندا على نخبة من اخليول 

الرومانية، وخيل واحد ممثل ململكة بلجيكا، ومتكن من 

قطع مسافة السباق البالغة 1800 متر في زمن وقدره 

2:17:00 دقيقة، فيما جاء في املركز الثالث »احتفا« 

بقيادة سيزابلكس بوجلي.

الجواد والفارس والمدرب.

تتويج الفأيزين بمضمار غلين.

المدرب يتسلم جائزته.

من سباق مضمار غلين ببلجيكا.
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أخـبـــار

آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  توجيهات  على  بناء 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

أعلنت اللجنة املنظمة لسباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان للفئة األولى البالغ جائزته 5 ماليني 

بدال  متر   2200 لتصبح  السباق  زيادة مسافة  درهم، 

من 1600 متر.

آل  زايد  بن  منصور  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  وتسعى 

على  األصيلة  العربية  اخليول  لسباقات  العاملي  نهيان 

نحو مستمر للترويج لسباقات اخليل العربية في جميع 

لتلبية  املهرجان،  تطوير  إلى  السعي  مع  العالم،  أنحاء 

توقعات املشاركني على أفضل وجه.

من  كل  مع  التشاور  وبعد  االعتبار  في  ذلك  أخذ  ومع 

هيئة اإلمارات لسباق اخليل )ERA(  واالحتاد الدولي 

تمديد مسافة سباق

جوهرة تاج زايد للفئة األولى لتصبح 2200 متر

تقرر  فقد   ،)IFAHR( العربية  اخليل  سباق  لهيئات 

زيادة املسافة، من 1600 متر إلى 2200 متر.

وُينظر إلى هذا التغيير في السباق العربي الشهير في 

العربية املتحدة على أنه خطوة إيجابية  دولة اإلمارات 

ستجذب عدًدا أكبر من اخليول من جميع أنحاء العالم 

إلى مضمار نادي أبوظبي للفروسية، عندما يستضيف 

هذا احلدث الرائع في 4 ديسمبر 2020.

الذكرى السنوية الثانية عشرة 
عشرة  الثانية  السنوية  الذكرى  العام  هذا  يصادف 

بتوجيهات   2009 عام  في  إطالقه  الذي مت  للمهرجان 

في  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  من 

أوروبا، ومنذ ذلك احلني منت لتصبح واحدة من أبرز 

السباق  خيول  التي جتذب  املرموقة  السباقات  أحداث 

واملدربني والفرسان واملالك احملليني والدوليني من أعلى 

املستويات.

ويقام مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العاملي لسباق 

الثقافة  دائرة  ورعاية  بدعم  السريعة،  العربية  اخليول 

أبوظبي  مجلس  من  بتنسيق  أبوظبي،  في  والسياحة 

وتسويق  إلنتاج  الوطنية  الشركة  وبرعاية  الرياضي، 

واألرشيف  األساسي«،  »الشريك  صفتها  األعالف 

الوطني »الشريك الرسمي«، وطيران اإلمارات بصفتها 

الناقل الرسمي، وترعي أيضًا شركة املسعود للسيارات 

ـ نيسان، وأريج األميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة 

ياس الرياضية، وفيوال كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي 

أبوظبي  ونادي  العام،  النسائي  واالحتاد  للصقارين، 

للفروسية.
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أخـبـــار

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء »رعاه 

الله«، بصفته حاكمًا إلمارة دبي، القرار رقم 17 لسنة 

2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة »نادي دبي لسباق 

اخليل« برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، وعضوية 

للرئيس،  نائبًا  الشحي،  عبدالعزيز  بن  أحمد  محمد 

محمد بن راشد ُيعيد تشكيل مجلسي إدارة

»دبي لسباق الخيل« و»دبي للفروسية«

وحمد مبارك محمد بوعميم، وعبدالواحد محمد الفهيم، 

ومحمد يوسف أحمد صالح سليمان.

بإعادة   2020 لسنة   18 رقم  القرار  سموه  وأصدر 

برئاسة  للفروسّية  دبي  نادي  إدارة  مجلس  تشكيل 

سعيد بن حميد مطر الطاير، وعضوية محمد أحمد بن 

عبدالعزيز الشحي، نائبًا للرئيس، وحمد مبارك محمد 

يوسف  ومحمد  الفهيم،  محمد  وعبدالواحد  بوعميم، 

نادي  عام  مدير  إلى  باإلضافة  أحمد صالح سليمـان، 

دبي للفروسية.

في  وُينشران  صدورهما  تاريخ  من  بالقرارين  وُيعمل 

اجلريدة الرسمية.
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أخـبـــار

ومزارع  بإسطبالت  للعاملني  جودلفني  جوائز  اعلنت 

انتاج اخليول، فتح باب التقدمي للترشيح لهذه اجلوائز 

أي وقت مضى«،  أهمية من  »أكثر  بأنها  التي وصفت 

ومع دخولها للعام )17( تهدف اجلوائز إلبداء التقدير 

واملكافأة للمهارات وااللتزام واملساهمات املميزة ألكثر 

من 10 آالف من العاملني في اسطبالت ومزارع تربية 

اخليول في إجنلترا وسكوتالند وويلز.

تحديات غير عادية

ستركز نسخة العام 2021 من اجلوائز بشكل خاص 

على التعرف على التحديات غير العادية التي يواجهها 

العاملون في اسطبالت ومزارع تربية اخليول على ضوء 

السباقات  تعليق  فترة  أثناء  كورونا  فيروس  جائحة 

منذ  وكذلك  عاملة،  واملزارع  االسطبالت  على  للحفاظ 

توصف بانها األكثر أهمية

فتح باب الترشيح للنسخة )17( لجوائز جودلفين للعاملين باإلسطبالت

استئناف السباقات للتكيف مع التغييرات التي أحدثتها 

أيضًا  كورونا  فيروس  تأثيرات  أحدثت  الفيروس. 

تغييرات في شكل اجلوائز وعملية التحكيم، ومن املتوقع 

عقد يوم التحكيم لفرز املرشحني النهائيني يوم االثنني، 

22 فبراير 2020 عن ُبعد.

حفل افتراضي

يعقد  الذي  اجلوائز  توزيع  حفل  استبدال  سيتم  كما 

للمتسابقني  يسمح  تفاعلي  افتراضي  بحدث  الحقًا 

وفي  ومزارعهم  اسطبالتهم  في  يكونوا  بأن  النهائيني 

املشاركة  ميكنهم  بحيث  وعائالتهم  أصدقائهم  معية 

التخطيط حلدث  ويجري  مألوف.  مكان  من  احلفل  في 

لتوجيهات  فقًا  وذلك   ،2021 صيف  في  احتفالي 

احلكومة في هذا الصدد.

سيتم إغالق باب الترشيحات يوم اخلميس 19 نوفمبر 

أي  عن  نيابة  بالترشيح  يقوم  أن  ألي شخص  وميكن 

شخص يعمل في اسطبل أو مربط عبر املوقع االلكتروني

وسيتم   )studandstablestaffawards.co.uk(

 2021 جلوائز  أخرى  مرة  الفيديو  ترشيحات  قبول 

قدر  وشاملة  عادلة  الترشيح  إجراءات  جعل  لضمان 

اإلمكان جلميع املعنيني.

أندرسون: نتطلع لالحتفال

باالسطبالت العالمية

قال هيو أندرسون، مدير عام جودلفني باململكة املتحدة 

ودبي: »في هذا العام االستثنائي، هناك أهمية أكثر من 

الذين  املتفانني  نكافئ األشخاص  بأن  أي وقت مضى 

وراء  من  األعمال  من  بالكثير  ويقومون  بجد  يعملون 

الكواليس في صناعتي سباقات وتربية اخليول. 

الصناعتني  كلتا  واجهتها  التي  التحديات  كانت  “لقد 

خالل جائحة كورونا من مستوى غير مسبوق من قبل، 

التزامًا  يوم  كل  في  خيولنا  مع  يعملون  الذين  وأظهر 

العمل في كلتا  رائعًا في احلفاظ على استمرار وتيرة 

الصناعتني.  “ويشعر جودلفني بارتياح ملواصلة دعمه 

اخليول  بإجنازات  االحتفال  إلى  ونتطلع  اجلوائز  لهذه 

والعاملني باالسطبالت واملزارع في جميع أنحاء البالد 

مرة أخرى في عام 2021.”

تغييرات على هيكل الجائز

مت إجراء تغييرات على هيكل اجلوائز املالية قبيل العام 

املقبل، ملكافأة اجلودة والتميز في املرشحني املختارين 

في جميع الفئات. سيحصل أي مرشح يستطيع الوصول 

الى القائمة املختصرة املكونة من 10 أشخاص دون أن 

يتقدم إلى التصفية التأهيلية للفائزين الثالثة على 250 

جنيهًا إسترلينيًا مكافأة على اإلجناز الكبير املتمثل في 

الوصول إلى القائمة املختصرة، وهذا ما ميكن أيضا 

من توزيع أموال اجلوائز املالية احلالية على نطاق أوسع 

في ظل التأثير املالي الواسع النطاق لفيروس كورونا.

كما مت اإلعالن عن أن اإلعالمي نيك الك سيتولى رئاسة 

جلنة التحكيم خلفًا لسلفه براف سكوت.

املؤسسة  في  الشريكة  هارت،  إيلني  ستنضم  كما 

هارت  كيث  املزادات  الى  اخليول  إلرسال  الناجحة 

للمرة األولى، عالوة على  ليمتد، إلى اللجنة  بلودستوك 

احلائز على لقب أفضل موظف في نسخة العام املاضي 

من اجلوائز، جيمس فرانك، حسب النظام املعهود.

صورة ارشيفية لحفل العام الماضي للجوائز. 

الفأيزين من النسخة الماضية لجوائز جودلفين.

جون بوتملي احد المتوجين العام الماضي.
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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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لعبة البولو: بين الممارسة واالحتراف ثمانية أشواطالعناية 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.

يقال إن لعبة البولو جواز عبور إلى العالم، ويشار إلى 

الالعب في لعبة البولو بـ “هانديكاب”.

البولو  العب  يد  على  هاٍو  متدرب  ميلر،  آليسن  ويقول 

البولو  لعبة  ممارسة  بدأ  إنه  بيريز  فاكوندو  املشهور، 

قبل ثماني سنوات خالل رحلته إلى األرجنتني. وباتت 

على سرج  يقضيه  الذي  الزمن  أن  احلياة  في  فلسفته 

احلصان، ال يعتبر مضيعة للوقت.

بعد  البولو  للعبة  الروحي  املوطن  األرجنتني  وتعتبر 

في  وبريطانيون  إيرلنديون  مهندسون  قدمها  أن 

البقر  ينطلق منه أفضل رعاة  إذ  التاسع عشر،  القرن 

األرجنتينيني، أو ما يسمى “غوتشز”، واخليول القوية 

في  اخلاصة  العقارات  من  العديد  وتقدم  والذكية. 

األرجنتني فرصا للمهتمني بقضاء عطلة خاصة ملمارسة 

البولو، والتي تعتبر بالنسبة للمبتدئني مثل الدخول بني 

هناك  ومن  املقدسة.  األرض  إلى  احلجيج  من  حشد 

واحدة،  بيد  اخليل  ركوب  كيفية  تعلم  للمبتدئني  ميكن 

واستخدام األخرى ألرجحة مضرب الكرة.

وتعتبر رياضة البولو مثل باقي أنواع الرياضة في حقل 

أنها  إال  معًا،  والنساء  الرجال  يتنافس  إذ  الفروسية، 

الالعبني ومحاولة إقصاء اخلصم  تنفرد باالتصال بني 

عن الطريق نحو تسجيل الهدف.

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 

اإلدارية  الهيئة  وهي  للبولو،  هرلينغام  جمعية  وأفادت 

 3 حوالي  هنالك  بأن  املتحدة  اململكة  في  البولو  للعبة 

آالف شخص ميارس رياضة البولو، منهم أقل من 10 

العبًا  زلت  ما  “أنا  ميلر:  ويقول  محترفني.  املائة  في 

مبتدئًا ومصنفا بالرقم واحد هانديكاب، وهو التصنيف 

الذي ما زلت عليه منذ عدة سنوات.”

ويتم تصنيف العبي البولو على مقياس من 10-2 وفقًا 

أعلى تصنيف محتمل.  10 هو  رقم  ويعتبر  ملهاراتهم، 

تسجيل  في  الهانديكاب  البولو  العب  تقييم  ويعتمد 

األهداف على االستراتيجية واملهارة في ركوب اخليل.

وجتدر اإلشارة إلى، أنه من الصعب جدًا الوصول إلى 

يزيد  ال  التصنيف  هذا  أحرزوا  فمن   ،10 التصنيف 

العالم،  مستوى  على  العب   12 إلى   10 عن  عددهم 

ومعظمهم من األرجنتني.

ويصنف فاكوندو بيريز، البالغ من العمر )28 عامًا(، 

غول”   10“ الثانية  املرتبة  في  البولو  العبي  أبرز 

األعلى على العالم، وينافس الالعب األرجنتيني أدولفو 

كامبياسو في االستيالء على املرتبة األولى.

فريق  الذروة األجنليزي في  بيريز خالل موسم  ويلعب 

زاكارا، والذي أحرز بطولة كأس امللكة في نهاية هذا 

في  تدريبه  على  وافق  بيريز  إن  ميلر  ويقول  االسبوع. 

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.

مركز التدريب اخلاص بفريق زاكارا.

ويعتقد بيريز بأن امليزة األساسية في العب البولو هو 

الشعور بالراحة، ويستشهد بأحد األمثال قائال: “إذا لم 

تكن تشعر بالراحة على ظهر احلصان، فإنك لن تكون 

قادرًا على ضرب الكرة.”

بـ  البولو  لعبة  في  املستخدمة  األحصنة  إلى  ويشار 

هو  التالية،  املهمة  “امليزة  بيريز:  ويضيف  “البوني”. 
القدرة على أرجحة املضرب مبرونة وسرعة فائقتني.” 

ومييل بيريز إلى أن يكون العب هجوم وليس دفاع.

وينقسم فريق البولو إلى أربعة مراكز على امللعب تعني 

مركز  في  واثنان  واحد  رقم  فالالعبان  األرقام،  حسب 

والالعب  األلعاب،  ثالثة فهو صانع  الرقم  أما  الهجوم، 

رقم أربعة يكون في مركز الدفاع. ويقول بيريز : “أنا 

الهجوم  على  دائمًا  وأحرص  األمام،  في  دائمًا  ألعب 

في  بيريز  عن  ميلر  ويختلف  الكرة.”  على  والسيطرة 

املرمى  من  قريبًا  البقاء  يحاول  أنه  إذ  االستراتيجية، 

وينتظر أن حتط الكرة امامه من أجل ان يسجل هدفًا.

نحو  القواعد  أهم  إحدى  املمارسة  إن  القول  ويجدر 

اللعبة  متارس  “عندما  إنه  بيريز  ويقول  االحتراف، 

أكبر مع  بنفسك  ثقتك  أدائك، وتصبح  فسوف يتحسن 

كل محاولة.”

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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أعلن نادي ومنتجع احلبتور للبولو عن روزنامة برنامج 

والذي    -2021  2020 للموسم  النادي  بطوالت 

يتضمن 15 بطولة، وسينطلق يوم اجلمعة املوافق 23 

 23 النادي في  ويختتم موسم  الهالوين  بكأس  أكتوبر 

أبريل من العام املقبل، وهو موعد ختام دوري منتجع 

احلبتور. تعتبر بطولة ستاندرد تشارترد الذهبية للبولو 

التي تعتبر جزء من سلسلة بطوالت كأس دبي الذهبية 

للبولو والتي حتظى برعاية كرمية من سمو الشيخ مكتوم 

بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، األبرز 

في املوسم، وحتظى ايضا مبشاركة فرق تزخر بأبرز 

النجوم العامليني في عالم اللعبة، ويصل مجموع تصنيف 

العبيها »هانديكاب 18 جول«، وتقام على مالعب نادي 

منتجع احلبتور بدبي الند خالل الفترة من الرابع عشر 

بطولة ستاندرد تشارترد الذهبية في فبراير 2021

نادي ومنتجع الحبتور للبولو يعلن روزنامة بطوالته للموسم الجديد

من شهر فبراير وحتى اخلامس من مارس ، مما يجعل 

منها محّطة بارزة في روزنامة البولو في دبي واإلمارات 

لعام 2021.

أبرز البطوالت

شار إلى أن بطولة ستاندرد تشارترد الذهبية 2020 

للبولو هي األبرز بني البطوالت اخلمس التي تقام حتت 

مظلة سلسلة بطوالت كأس دبي الذهبية للبولو املرموقة 

لتصبح في  2009، ومنت وتطورت  انطلقت عام  التي 

الشخصيات  تستقطب  التي  البولو  فعاليات  صدارة 

املهمة واملشاهير وشخصيات املجتمع ورجال األعمال 

من  واإلعالميني  الشركات  في  التنفيذيني  واملديرين 

سلسلة  فإن  معروف  هو  وكما  العالم.  أرجاء  مختلف 

هذا  تنظم  التي  للبولو،  الذهبية  دبي  كأس  بطوالت 

ترخيص  على  حائزة  عشرة،  الثانية  دورتها  في  العام 

من دوري البولو العاملي منذ عام 2012، وجترى حتت 

التقيد  مع   ،)HPA( للبولو  هورلينغهام  رابطة  مظلة 

من  جزء  أيضًا  وهي  بحكامها،  واالستعانة  بقواعدها 

كأس البطولة التابعة لدوري البولو العاملي والتي تعتبر 

املسابقة األعلى رتبة في مجالّي النقاط واملكافآت.

محمد الحبتور: تدرج في الهانديكاب

التنفيذي  الرئيس  احلبتور  محمد  األعمال  رجل  أكد 

ملجموعة احلبتور رئيس اللجنة املنظمة لسلسلة كأس دبي 

الذهبية للبولو أن برنامج هذا العام روعي فيه التدرج 

في الهانديكاب وإتاحة الفرصة جلميع املستويات الفنية 

اإلجراءات  اتخذ كل  املنتجع  أن  إلى  منوهًا  باملشاركة 

االحترازية في ظل جائحة كوفيد 19. 
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The Hurlingham Polo Association 

has announced their End of Season 

Handicap Changes 2020, which are 

subject to ratification by Stewards.

HPA End of Season
Handicap Changes

Following their impressive 2020 

season and win in The Cartier 

Queen’s Cup, both Barto and Camilo 

‘Jeta’ Castagnola have seen their 

handicaps raised from 8 to 9 and 7 

to 8 respectively. Other key handicap 

changes include:

Juan Martin Zubia 7 to 8

Rufino Bensadon 6 to 7

Tommy Beresford 6 to 7

Jeronimo Del Carril 6 to 7

Poroto Cambiaso 5 to 6

Felipe Dabas 5 to 6

Patrick Maleitzke 4 to 5

 There have been a flurry of young 

British players who have seen their 

handicaps raised, highlighting the 

talent in grassroots polo; Will Harper 3 

to 4, Ned Hine 3 to 4, Luke Wiles 3 to 4 

and Zac Beim 1 to 2. 

 While some have gone up, other 

players have seen their handicaps 

decreased; Jaime Garcia Huidobro has 

been moved from 7 to 6 while both 

George Meyrick and Matt Perry have 

gone from 6 to 5.

Polo
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This year saw the Gold Cup at Deauville 

International Polo Club celebrate its 

70th anniversary, an impressive feat. 

Marqués de Riscal and Barrière faced 

each other in the Final of the 70th 

Martha & Lucien Barrière Gold Cup in 

front of over 2,000 spectators. Both 

teams were eager to claim the historic 

trophy and from the first chukka, it 

was clear it was going to be an intense 

competition with end-to-end play. 

The competition reached a peak in the 

fourth chukka, which was marred with 

fouls and even saw Alejandro Aznar 

temporarily excluded from the match. 

Marqués de Riscal’s Alejandro Muzzio, 

Deauville Gold Cup Final
Deauville Gold Cup FinalHistoric win for Aznar family

later named the Most Valuable Player, 

sent home the winning goal from a 

penalty, to secure an 85- win for the 

Aznar – 40 years after his father had 

claimed the Deauville Gold Cup. 

Machitos Vitamina, an 11-year-old 

mare bred by Mariano Aguerre and 

played by Martin Aguerre was the Best 

Playing Pony.  Aznar commented, “It’s 

emotional, indeed, it’s been five times 

that I’ve tried to win this Golden Cup. 

The match was tense, but I am very 

happy. I’m especially happy about 

this goal scored with a mare from my 

breeding, I’m proud of it. I have ten 

mares for my breeding and it is a great 

satisfaction when their offspring reach 

this level. Then, after this goal, it’s 

true that I got banished two minutes 

(laughs), I’m a little bit hot, you know, 

Spanish blood! To tell the truth, I was 

hit by a player in the leg and it hurt and 

I shouted at him, but the referee took 

it for him and sent me to the sidelines. 

But that didn’t affect the result, they 

didn’t score during that time.”

The thirty strong troupe of Marqués de 

Riscal’s polo ponies have now moved 

on to Chantilly, to try and win the third 

phase of the French Triple Crown, the 

French Open, which they won in 2019. 

Marqués de Riscal will have to defend 

Polo

their title against seven teams, each 

with an impressive team line-up, with 

players including Barto and Camilo 

‘Jeta’ Castagnola, Guillermo Terrera, 

Fran Elizalde and Juan Gris Zavaleta, to 

name but a few.
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The Guards Ladies Charity Tournament 

has been popular since its conception 

in 2017, forming part of the Hurlingham 

Polo Association’s Victrix Ludorum 

league it is hotly contested each 

year. Additionally, the tournament is 

an official fundraiser for Smart Works 

Reading, a local charity which focuses 

on helping out of work women on 

low income to get into work with one-

to-one coaching sessions. This year, as 

the tournament (along with all other 

Guards Charity Ladies Final
Guards Charity Ladies Final Monterosso Vikings claim title

polo) is being played behind closed 

doors, Smart Works Reading created 

an online auction with a selection of 

lots including a luxury South African 

safari camp and a four-night stay for 

two people in Marrakech, as well as a 

raffle. The auction and raffle closed at 

midnight on Monday and is expected 

to raise more than £5,000 for the 

charity. Monday 31 August, saw the 

Finals of the tournament in which 

Monterosso Vikings claimed a narrow 

4½-4 win against Park Place in the 

Final, confirming their dominance in 

ladies polo and securing the Guards 

Ladies Charity Polo Final for the Lord 

Patrick Beresford Trophy.

Earlier in the day Mindi Byrne’s Tex8n 

Ladies claimed the Subsidiary Final, 

which was played at Coworth Park. 

They beat Celina Lawrence’s Tarantula 

54-.  However, win or lose, every player 

in this match also headed home with 

fabulous Clé de Peau Beauté gifts.

Polo
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اليفستايل

CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET ساعة
فالينغ توربيون كرونوغراف أوتوماتيك

نهج معاصر في مقاربة التقاليد
الفاخرة  للساعات  املُصّنعة  السويسرية  الدار  ترتقي 

 Code 11.59 by Audemars مبجموعة 

فالينغ  اجلديدة  الساعة  إضافة  خالل  من   Piguet
للمّرة  التعبئة األوتوماتيكية.  توربيون كرونوغراف ذات 

األولى على اإلطالق، ُتقِدم أودميار بيغه على الدمج بني 

جهة،  من  توربيون  فالينغ  وهيبة  الكالسيكي  الطابع 

)فاليباك(  االرجتاعي  الكرونوغراف  وظيفة  وحداثة 

من جهة أخرى والتي ُتعّد إحدى التعقيدات الساعاتية 

بإصدار  املعّقدة  الساعة  هذ  تتوّفر  بامتياز.  الرياضية 

بجمالياٍت  وتتمّتع  قطعة   50 على  يقتصر  محدود 

معاصرة وعناصر بنيوية ممّيزة مّما ُيبرز مقاربة الدار 

املُّطردة جتاه احلرفّية الفنّية التقليدية.  

تشكيٌل فنّي متطور بامتياز
العالية  الساعاتية  التعقيدات  ذات  الساعة  هذه  جتمع 

بني هيكٍل من الذهب األبيض عيار 18 قيراط وتصميم 

امليناء  بني  احلدود  فيه  تتالشى  األبعاد  ثالثي  هندسي 

وحركة الساعة. أما التباين بني اجلسور املهيكلة املطلية 

بتقنية الغلفنة بلون الروديوم واللون األسود، واملقطوعة 

من التيتانيوم وفّضة النيكل، فهو ُيضفي العمق وتالعبًا 

والعناصر  الساعة  وتتمّيز حركة  الساعة.  على  ضوئيًا 

مصقولة  زاوية  مئة  من  أكثر  تضّم  التي  التصميمّية 

يدويًا بلمسات نهائية يدوية تتجلى في تناوٍب من الصقل 

الساتاني اخلطي الناعم والصقل بالنفث الرملي.

موقعي  في  الشّفافة  الكرونوغراف  عّدادات  تكشف 

الساعتني الثالثة والتاسعة عن جزٍء من اآللية املعّقدة، 

في حني تقوم ميكانيكية فالينغ توربيون الالفتة بدورانها 

الداخلي  الطوق  وُيضيف  السادسة.  الساعة  موقع  في 

من الالكر األزرق والعقارب من الذهب األبيض وحلقات 

الساعة  حزام  يعّززها  أنيقة  لونية  ملسًة  الكرونوغراف 

مع  الداكن  األزرق  باللون  التمساح  جلد  من  املشغول 

خياطٍة يدوية. 

أما زجاجة الساعة املصنوعة من الكريستال السافيري 

مع  متامًا  تندمج  التي  املزدوج  الَتقّوس  وذات  املُرّكبة 

إطارًا  متنح  فهي  جدًا،  النحيل  الساعة  طوق  تصميم 

النهائية  واللمسات  املعاصرة  امليناء  جلماليات  فريدًا 

اليدوية األنيقة.

من  املصنوع  الساعة،  لهيكل  اخللفي  الغطاء  يكشف 

اجلسور  خالل  من  الشفاف،  السافيري  الكريستال 

خطي  ساتاني  الصقل،  من  بنوعني  املصقولة  املهيكلة 

 – الساعة  حركة  من  جزٍء  عن  الرملي،  النفث  وبتقنية 

األحدث  األوتوماتيكية  احلركة  وهي   ،2952 كاليبر 

ووظيفة  توربيون  فالينغ  مبيكانيكية  املزّودة  الدار  لدى 

الوزن  ويتوافق  فاليباك.   - ارجتاعي  كرونوغراف 

الوردي  الذهب  املتأرجح )روتور( املخّرم املصنوع من 

عيار 22 قيراط وبلون الروديوم بشكٍل متناغم مع لون 

اجلسور والهيكل.  

سيارة جوست الجديدة من رولز-رويس
سيارة تجسد مفهوم البساطة

أوڤرسيز سيلف-وايندينغ
مثال األناقة الرياضية

في  سنعّدد  البساطة.  مفهوم  جتسد  سيارة  كونها 

جوست  بها  تتمتع  التي  املزايا  أبرز  اآلتية  السطور 

موقع  على  كاملًة  التفاصيل  تتوّفر  بإيجاز.  اجلديدة 

thenewghost.com
سيارة رولز-رويس األكثر تقّدمًا من الناحية التكنولوجية

تتفّوق على املنتج األكثر جناحًا في تاريخ العالمة املمتّد 

على 116 سنة

تعكس فلسفة Post Opulence أو الفخامة املطلقة 

التي تتجّنب مظاهر الترف الباذخة والسطحية

من  املصنوع  الهندسي  رولز-رويس  هيكل  على  تقوم 

األملنيوم 

تتمتع مبيزة الدفع الرباعي والتوجيه الرباعي لثبات غير 

مسبوق

أول نظام تعليق للهيكل املستوي في العالم يزيد بشكل 

ملحوظ من املرونة واألداء السلس

مزّودة مبحّرك V12 معزز بشاحن توربو مزدوج سعته 

و850  571 حصانًا  قدرها  إجمالية  بقوة  لتر   6.75
نيوتن متر من عزم الدوران

ساعة يد أنيقة ومتعددة اإلستعماالت مت تزويدها بثالثة 

أحزمة/سوار قابلة للتبديل )ذهب زهري، جلد متساح 

أزرق، مطاط أزرق( لتوفير الراحة املثلى. 

 ،5100 كاليبر  الدار،  التعبئة من تصنيع  ذاتية  حركة 

مزودة مبيزان تأرجحي منمق بوردة الريح، رمز السفر 

واإلكتشاف. 

سبتمبر   9 شانغهاي،  وعجائب  ساعات  معرض 

ساعة  إنها  رياضية.  وروحها  املظهر  أنيقة   2020-

أوڤرسيز سيلف-وايندينغ، رمز الهروب واإلستكشاف، 

عجائب   & معرض ساعات  في  عنها  الكشف  مت  التي 

بني  األولى  للمرة  جتمع  والتي  شانغهاي  في   2020
قامتها النحيفة املنحوتة بالذهب الزهري من جهة وميناء 

أوڤرسيز األزرق من جهة أخرى. 

على  عليها  التعرف  يسهل  التي  أوڤرسيز  مجموعة  إن 

يستحضر  الذي  السداسي  إطارها  خالل  من  الفور 

في  مهمتها  اليوم  تواصل   ، املالطي  الدار  شعار 

استكشاف آفاق جمالية جديدة. بعد منوذج أوڤرسيز 

من  قدر  أقصى  لتأمني  كهربائيًا  وتغلق  األبواب  تفتح 

الراحة

عناصر داخلية مضبوطة على ترّدد رنني مشترك لتوفير 

السكينة والهدوء

بيربتشويل كالندر ألترا-ثني من الذهب الوردي وامليناء 

األزرق التي مت إطالقها في معرض ساعات & عجائب 

2020 ، ُتترجم اليوم املجموعة األكثر رياضية من الدار 
بقيمتها  تتميز  العقارب  ثالثية  التعبئة  ذاتية  في نسخة 

في  جاذبية  األكثر  ميزاتها  تكمن  آن.  في  وتطورها 

موضوع الذهب الذي ميتد من العلبة إلى السوار ويتم 

تعزيزها بشكل أنيق بلون أوڤرسيز األزرق األيقوني.

أسلوب رفيع ووظيفي
تبدأ الرحلة املرئية على امليناء، الذي يبرز لونه األزرق 

النقي  يكشف سطحه  الرياضي.  الساعة  طابع  القوي 

الضوء  تأثيرات  بني  يحوم  التفاصيل،  من  عالم  عن 

املصقول  املركز  يضفي  واللمعان.  باحلياة  النابضة 

الدائرية  احلافة  مع  ممتًعا  تبايًنا  املصقول  بالساتان 

تتخلل  املخملية.  الدقيقة  والدائرة  بالساتان  املكسوة 

هذه التركيبة الشفافة املطلية بالورنيش األزرق بعالمات 

ساعات ذهبية وعقارب مغلفة مبواد إنارة بيضاء. 

ُتنير رمز رولز-رويس  شبكة بانثيون األمامية املضاءة 

الشهير

أكثر  األولى مع  للمرة  املضاءة  األمامية  اللوحة  إطالق 

من 850 جنمة حتيط بعالمة جوست



6465 64

اليفستايل

جيجر- لوكولتر وMR PORTER يقّدمان 
ساعة »ماستر ألترا ثين كينغزمان ناْيف«

يسر جيجر- لوكولتر وMR PORTER اإلعالن عن 

إطالق ساعة »ماستر ألترا ثني كينغزمان ناْيف« بإصدار 

محدود يقتصر على 100 قطعة مصّممة خصيًصا لفيلم 

The King’s Man، وهو الفيلم املقبل الذي يتناول 

أصول وكالة كينغزمان من إخراج ماثيو فون.

ثني  ألترا  »ماستر  لوكولتر  جيجر-  ساعة  سُتطرح 

MR POR� موقع على  حصرًيا  ناْيف«   كينغزمان 

»مجموعة  من  أساسًيا  عنصًرا  باعتبارها   TER

أزياء« فيلم The King’s Man، من 20 يوليو إلى 

6 سبتمبر. وبعد هذا التاريخ، سُتطرح الساعة أيًضا 

مباشرة على موقع جيجر- لوكولتر اإللكتروني وبعض 

املتاجر.

املاضي  بني  كينغزمان  سلسلة  أفالم  أحدث  يربط 

واحلاضر، ويتناول نشأة وكالة كينغزمان قبل 100 سنة. 

الكبيرة  أيًضا على مهارتها  لوكولتر  وارتكزت جيجر- 

وإتقانها في صناعة احلركات فائقة الرقة لتطوير ساعة 

الشهيرة  اجليب  ساعة  من  مباشرة  مستوحاة  جديدة 

ساعة  وتعد  الفرنسية(.  باللغة  السكني  )تعني  »كوتو« 

»ماستر ألترا ثني كينغزمان ناْيف« ساعة أنيقة وراقية 

جتمع بني الطابعني التقليدي والعصري بطريقة مثالية 

تناسب أسلوب فيلم The King’s Man واألسلوب 

املعاصر على حد سواء. 

ُتعود  جمالية  بجذور  اجلديدة  الساعة  هذه   تستأثر 

بشكل واضح وصريح إلى ساعات اجليب التقليدية من 

جيجر- لوكولتر، إذ مييل الطوق العريض للغاية بلطف 

من الزجاجة املصنوعة من الكريستال السافيري حتى 

حواف القفص، فيرسم شكاًل جانبًيا جمياًل يذّكر بنصل 

السكني. أما تاج التعبئة احملمي بقوس مثلث الشكل، 

العناصر  هذه  ولكن جتّددت   .12 الساعة  عند  فُوضع 

التقليدية التي ال يحدها زمان بتفاصيل راقية وعصرية، 

كمؤشرات عالمات الساعات البسيطة التي حتافظ على 

بدّقة  املرسومة  تتكّرر احللقة  بينما  ونقائه،  امليناء  رقّي 

في شكل دائري بارز على الطوق.

بحجم  وُصّمم  الوردي  الذهب  من  القفص   ُصنع 

 4.25 وسماكته  مم   40 قطره  يبلغ  وأنيق  كالسيكي 

الرقة  فائق  لوكولتر  جيجر-  قفص  فقط. ويحتوي  مم 

على احلركة: كاليبر 849 البارزة ذات التعبئة اليدوية. 

وتتمّيز احلركة بسماكة 1.85 مم فقط، وتسلّط الضوء 

على مهارة الدار العريقة املكتسبة منذ قرن من الزمن 

صناعة  في  الكثيرة  املتطلبات  ذي  املجال  هذا  في 

الرقة  فائقة  احلركات  تستدعي  إذ  الراقية،  الساعات 

انسجاًما مثالًيا بني الرقة واملتانة كي حتافظ املكّونات 

على مقاومة كافية وتضمن دقة عالية في قياس الوقت. 

شعار  ُنقش  الفيلم،  بأحداث  اإلشادة  إلى   سعًيا 

ثني  ألترا  »ماستر  ساعة  قفص  خلفية  على  كينغزمان 

من  »واحدة  عبارة  إلى  باإلضافة  ناْيف«،  كينغزمان 

كينغزمان  حماية  علبة  في  الساعة  وُطرحت   ،»100

املصّممة خصيًصا.

 تعّبر ساعة »ماستر ألترا ثني ناْيف« تعبيًرا بليًغا عن 

وتناسب  الرجال«،  تصنع  »األخالق  كينغزمان  شعار 

بل  الوظيفي  األداء  على  تقتصر  وال  النبالء،  السادة 

تفيض أناقة.

أوميغا بتصميم البالتينيوم الذهبي
لساعة جيمس بوند الجديدة

أساسًيا  جزًءا  املتطور  واألسلوب  االبتكار  كان  لطاملا 

من قصة جيمس بوند، ومتاشيًا مع هذا التراث، قدمت 

أوميغا اآلن نسخة محدودة من سيماستر دايفر 300م 

جيمس بوند اجلديدة، مما تضيف مزيدًا من التفاصيل 

العالية التقنية ليستمتع بها محبو إصدار 007.

تقوم أوميغا بتزوبد جيمس بوند بساعات سيماستر منذ 

فيلم »جولدن آي« في عام 1995. هذا اإلصدار اجلديد 

اخلاص هو احتفال فاخر بهذه الشراكة املميزة، ويوفر 

إضافة جديدة ملجموعة إصدار 007.

هيكل  ُصنع  وإستثنائي،  مميز  مظهر  على  للحصول 

الساعة الذي يبلغ قطره 42 مم من الذهب البالتيني، 

مع لوحة بالتينية ذهبية على جانبها، ومت حفرها بكل 

الرائعة  املادة  نفس  ُتستخدم  كما  مرقم.  إصدار  رقم 

لإلبزمي املصقول حلزام اجللدي األسود.

ميكن الكشف عن مزيدًا من التفاصيل الفريدة في جميع 

أنحاء التصميم، مبا في ذلك حافة الساعة املصنوعة من 

السيراميك األسود مع مقياس غوص من البالتينوم في 

باملينا  املطلي  القرص  إلى  باإلضافة  إيجابي،  ارتياح 

األسود، والذي مت تصميمه بشكل حلزوني على شكل 

برميل من الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا.

كجزء من تشكيلة أوميغا جيمس بوند التي مت إطالقها 

الرقم  على  أيًضا  الساعة  هذه  تشتمل  املاضي،  العام 

الساعة  مؤشر  عند  لومينوفا  داخل سوبر   50 املخفي 

»أون  لفيلم  اخلمسني  الذكرى  إلى  إشارًة   - العاشرة 

هير ماجيستيس سيكرت سيرفيس« من جيمس بوند. 

وأيضًا، ميكنك العثور على شعار 007 عند الساعة 7 

على مسار دقائق املينا األبيض، باإلضافة إلى ميزات 

الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا ، مبا في ذلك العقارب 

واملؤشرات وشعار عائلة بوند عند الساعة 12.

يكشف قلب الساعة عن عائلة بوند الثانية »كوت أوف 

أرمز«، احملفورة بالليزر واملزودة مبادة البالتينيوم على 

ظهر الهيكل املصنوع من الكريستال الياقوتي. تكتمل 

تصاميم الساعة النهائية بلمسات يدوية مت حفرها بأدق 

التفاصيل. من خالل الزجاج، ميكنك رؤية أوميغا كو-

أكسيل ماستر كرونوميتر كالبيبر 8807  - املعتمدة 

واملقاومة  الزمني  واألداء  الدقة  معايير  ألعلى  وفًقا 

املغناطيسية.

وأخيًرا ، بالنسبة إلى محبني الساعة واملهتمني باحلصول 

على نسخة جيمس بوند احملدودة من سيماستر دايفر 

300م، فهي تأتي بحقيبة سفر فاخرة خاصة بها، ويتم 

ربطها بأحزمة الناتو املميزة. وأيضًا تتضمن بالداخل 

حزام مطاطي أسود إضافي وحزام الناتو اإلستثنائي.
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حضور الفت، وشخصية فريدة
BMW X7 Dark Shadow طراز

جديد  ُبعد  إلى  الفاخرة  القيادة  متعة  جتربة  وصلت 

متامًا في سيارة BMW X7. جتمع أول سيارة من 

فئة مركبة األنشطة الرياضية ضمن الفئة الفاخرة بني 

املظهر املذهل والراحة ضمن املقصورة الواسعة، إلى 

جانب الذوق الرياضي املميز الذي تشتهر به العالمة. 

جتمع نسخة السيارة بني احلضور املهيب والشخصية 

 BMW القوية التي تتميز بها سيارات الفئة السابعة

 BMW X7 Edition Dark تؤكد سيارة   .X7

 BMW برنامج  من  الفريد  بتصميمها   Shadow

املظهر  على  املميزة  وجتهيزاتها   Individual

الرياضي واألجواء الفخمة في سيارة ذات حجم أكبر 

ضمن فئة مركبات األنشطة الرياضية. امليزة التي تلفت 

االنتباه في هذه النسخة هي الطالء اخلاص الذي قدمه 

Fro� معدني  بلون   BMW Individual  برنامج

ذو  النوع  هذا  استخدم  وقد   .zen Arctic Grey

طراز  في  مرة  ألول  السيارة  لتشطيب  العالية  اجلودة 

BMW X. وستتم إضافة أنواع مختارة إضافية من 

BMW Indi�  تشطيبات الطالء اخلاصة من برنامج

vidual إلى مجموعة التجهيزات االختيارية لسيارات 

BMW X7 وBMW X6 وBMW X5 لتتزامن 

مع بدء إنتاج هذا الطراز.

واملزايا  للتصميم  بدقة  املنسقة  التفاصيل  ساهمت 

 BMW اخلارجية والداخلية التي يتمتع بها طراز نسخة

إنتاج  وسيتم  لالقتناء.  مميزة  حتفة  جعلها  في   X7

 BMW X7 Edition Dark Shadow سيارة

في مصنع BMW في سبارتانبرج، الواليات املتحدة 

األمريكية من أغسطس 2020 فصاعدًا ضمن إصدار 

محدود من حوالي 500 وحدة. وسيتوفر هذا الطراز 

في جميع أنحاء العالم وميكن دمجه مع جميع احملركات 

.BMW X7 املتوفرة لسيارات

 BMW سيارة  في  املتميزة  الطالء  أعمال  تكتمل 

المع  ظل  بخط   X7 Edition Dark Shadow

من  عدد  جانب  إلى   ،BMW Individual من 

محيط  إلى  باإلضافة  أنه  يعني  وهذا  املتنوعة.  املزايا 

النافذة اجلانبية، فإن العمودين B وC وقواعد املرايا 

اخلارجية، تتميز أيضًا بتشطيب بالكروم األسود على 

الهواء  ومداخل  املزدوجة  الشبكة  وقضبان  اإلطار 

مع  دقيقًا  تباينًا  هذا  يشكل  العادم.  نظام  وأغطية 

أسطح اجلسم املتأللئ غير الالمع، والذي يتم التأكيد 

على  اللمعان  عالي  الظل  خط  خالل  من  أيضًا  عليه 

احلماية  وزجاج   BMW Individual من  السقف 

من الشمس. ويبرز الطابع الديناميكي ملركبة األنشطة 

الرياضية من خالل عناصر هيكل السيارة التي تتمتع 

 M مجموعة  من  محسنة  هوائية  ديناميكية  مبزايا 

الرياضية، والتي تشكل أيضًا جزءًا من حزمة املعدات 

 BMW لسيارة  أخرى  حصرية  ميزة  النسخة.  لهذه 

 M X7 Edition Dark Shadow هي عجالت 

 V اخلفيفة قياس 22 إنشًا بتصميم شعاعي على شكل

مع تشطيب بلون أسود Jet Black غير المع وإطارات 

مختلطة. يرافق األداء الفائق للمحرك صوت مؤثر ينتجه 

.M نظام العادم الرياضي

Live The Sport of Kings

Stables

Competitions

A FIVE-STAR LUXURY AT THE HEART OF DUBAI.
Al Habtoor Polo Resort & Club is a state-of-the-art polo and equestrian community devoted to equine sports consisting of 122 villas for 

lease, branded luxury homes, four polo fields, a riding school with show jumping and dressage arenas and 520 modern stables. 

The Habtoor Polo Resort, is the centrepiece of this upmarket resort offering 151 guest rooms, suites and villas exuding timeless 

Andalusian elegance within an oasis of excellence, luxury and impeccable service.

Polo Academy

Tournaments

Riding School

Events

+971 (4) 436 2222    I    info@alhabtoorpoloclub.com    I   www.alhabtoorpoloclub.com

@alhabtoorpoloresortandclub            @alhabtoorpoloresortandclub            @HabtoorPoloClub
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