






كأس دبي العالمي يستقطب النخبة

يستضيف مضمار ميدان أمسية السبت السادس والعشرين من شهر مارس فعاليات 

الذي  اخليول،  سباقات  عالم  في  األحداث  أبرز  العاملي،  دبي  لكأس  الـ"26"  النسخة 

استطاع أن يعزز من مكانته في عالم الفروسية، عامًا بعد عام. 

الذهبية مازالت حتافظ على مكانتها كأحد أفخم وأرفع األحداث مبا حتتويه  األمسية 

من سباقات مميزة وجوائز مغرية، وذلك بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويكتسب 

احلدث هذا العام أهمية كبرى بعد تخفيف اإلجراءات االحترازية املتعلقة بفيروس كورونا 

"كوفيد-19" والتي تركت آثارها السالبة على نسختي 2020 التي مت تأجيلها، و2021 

التي أقيمت من غير جمهور.

واصل كأس السعودية الذي أقيم الشهر املاضي جناحه واستطاع خالل نسخته الثالثة، 

جذب انتباه مختلف عشاق ومحبي الفروسية، وجعل ميدان امللك عبد العزيز بالعاصمة 

بن  سلمان  بن  سعود  لألمير  رود"  اجلواد"إمبلم  ومتكن  اخليل،  ألرباب  قبلة  الرياض 

عبدالعزيز، في إبقاء اللقب سعوديًا للعام الثاني على التوالي حيث نال اجلواد "مشرف" 

لألمير عبد الرحمن الفيصل، لقب النسخة املاضية.

املوسم احمللي شهد فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

للقدرة، الذي يأتي في اخلتام، وحظي باحلضور واملتابعة من قبل صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، وشهد تنافسًا قويًا بني أبرز فرسان القدرة من داخل الدولة 

وخارجها.

بنت  ميثاء  الشيخة  بقيادة سمو  اإلمارات  لفريق  واضحًا  تفوقًا  البولو شهدت  رياضة 

محمد بن راشد آل مكتوم، حيث احتفظ الفريق بلقب بطولة دبي الذهبية، بعد فوزه على 

فريق احلبتور بالهدف الذهبي في مباراة قوية ومثيرة.
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“هايبوثيتيكال” يتألق في 
أمسية “سوبر ساترداي”

“اليف إز غود” يطمح بلقب 
12كأس دبي العالمي

@albadiamagazine
@RacingDubai

#DubaiWorldCup

احجزوا اآلن

dubairacingclub.com

       
 مضمار ميدان - 26 مارس 

تبدأ أسعار التذاكر من 295 درهم للشخص الواحد.      

كأس دبي العالمي يعود إليكم

  للتواصل مع مكتب المبيعات  2110 327 4 971+ 

استمتعوا بتجربة ضيافة متميزة في     
.السباق األكثر إثارة في العالم مع حفلة موسيقية بعد السباق

أكبر حدث اجتماعي ورياضي في دبي      
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الفائزين بفئات جوائز
محمد بن راشد للتميز



كريستابس يتوج بكأس حاكم 

42الشارقة لقفز الحواجز
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محمد بن مكتوم يتوج 
“اإلمارات” بكأس دبي 

الذهبي للبولو

38
مربط دبي يحرز ثالثية ذهبية 

في ختام الفعاليات

ال يشء يجمع بني القوة والحضور مثل ميتسوبييش باجريو األنيقة والمتينة. الـ SUV الحرصية والشاملة والمستعدة لمواجهة جميع أنواع الطرق،
من شوارع المدينة المزدحمة والطرق الجانبية إىل المسارات الوعرة الغري مكتشفة. مع مجموعة كبرية من المزيات الرائعة واألسلوب العرصي واألداء 

المثايل الذي يصعب إيقافه، ستأخذك باجريو أبعد مما تتصور.

الصور المستخدمة في اإلعالن لغرض التوضيح فقط.  *تطبق الرشوط واألحكام

األسطورة
انضم إىل أكرث من 3.5 مليون

عميل حول العالم!

باجـيــــرو 
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النسخة الــ 26 لكأس دبي العالمي

النجم األمريكي “اليف إز غود ” يطمح باللقب الغالي

سباق

يشهد مبضمار ميدان أمسية الـ 26 من مارس فعاليات 

والتي   ،2022 العاملي  دبي  كأس  من   )26( النسخة 

تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

 35 إلى  املالية  اإلجمالية جلوائزه  القيمة  وتصل  دبي، 

مليون دوالر، منها 12 ماليني لشوط كأس دبي العاملي 

نادي  اإلمارات.  طيران  برعاية  األمسية  في  الرئيس 

دبي لسباق اخليل أكمل جميع الترتيبات اخلاصة بهذا 

احلدث، حيث أكملت جميع اللجان املنظمة استعداداتها 

تكون  أن  ويتوقع  رائعة.  النسخة بصورة  إلخراج هذه 

بسبب  اخليول  من  ومثيرة  قوية  العام  هذا  املنافسة 

من  املشاركة  اخليول  في  والنوعية  الكمية  الوفرة 

اإلمارات وأمريكا والسعودية وأوروبا واليابان وجنوب 

العالم كما تاتي ايضا في  بلدان  إفريقيا، وغيرها من 

ظل تخفيف القيود املتعلقة باالجراءات اخلاصة بفيروس 

كورونا والتي تسببت العام املاضي في أقامة الكأس من 

غير حضور جماهيري.

مشاركات عالمية
دبي  كأس  سباق  في  املشاركة  اخليول  قائمة  تضم 

 13 من  قوية  نخبة  متر،   2000 األولى  للفئة  العاملي 

دولة مختلفة من أربع قارات وأبرز األسماء املتألقة في 

العالم، حيث اعتادت الواليات املتحدة األمريكية تقدمي 

أفضل ما لديها ويظهر ذلك بوجود "اليف إز غود" بطل 

"هوت رود  األولى ومعه  للفئة  العاملية  بيغاسوس  كأس 

شارلي" جنم اجلولة الثانية من حتدي آل مكتوم للفئة 

األولى. وميثل "هايبوثتكال" اخليول احمللية في الكأس، 

حيث يجرب حظوظه مرة أخرى في سباق كأس دبي 

العاملي بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، 

بإشراف  املاضي  العام  الرابع  املركز  في  حلوله  بعد 

متصدر  سرور  بن  سعيد  ويبحث  غدير،  بن  سالم 

تيم"  "بيغ  تضم  فرقة  مع   10 رقم  اللقب  عن  املدربني 

الباحث عن فوزه احمللي األول، فيما يدفع دوغ واتسون 

باجلواد "إيفرفاست" املتألق في مشاركته األولى محليًا 

قبل إحرازه املركز الثالث خلف "شارلي" في حتدي آل 

مكتوم قبل اسبوعني.

أشواط كأس دبي العالمي
في  األغلى  اخليل  سباقات  أمسية  في  املنافسة  تبدأ 

بالشوط  سباقات،   9 مدار  على  تستمر  والتي  العالم، 

العربية  للخيول  املخصص  متر   2000 ملسافة  األول 

األصيلة "دبي كحيلة كالسيك"، والذي مت ترفيع جائزته 

تتويج ابطال النسخة الماضية

الى مليون دوالر، والذي يعتبر واحدًا من أرفع التحديات 

خليول الذيل الطويل في العالم، ويجمع نخبة من أفضل 

اخليول. وينطلق السباق الثاني، جودلفني مايل ملسافة 

دوالر،  مليون  جوائزه  قيمة  تبلغ  والذي  متر   1600

والثالث ملسافة 3200 متر للخيول املهجنة األصيلة على 

"عشبي".  الثالثة  للفئة  الذهبية"  دبي  "كأس  لقب سباق 

البالغ إجمالي جوائزه املالية  مليون دوالر، ويقام في 

الشوط الرابع "سباق القوز للسرعة" للفئة األولى على 

مليون   1.5 جوائزه  قيمة  تبلغ  الذي  عشبية  أرضية 

متر،   1900 ملسافة  الرابع  الشوط  وخصص  دوالر، 

فقط  سنوات  ثالث  سن  في  األصيلة  املهجنة  للخيول 

على لقب "ديربي اإلمارات" للفئة الثانية، ويبلغ إجمالي 

جوائزه املالية مليون دوالر. أما الشوط اخلامس ملسافة 

دبي  لقب  على  األصيلة  املهجنة  للخيول  متر   1200

جوائزه  إجمالي  البالغ  األولى،  للفئة  شاهني  جولدن 

السابع ملسافة  الشوط  املالية مليوني دوالر، وخصص 

"دبي  لقب  على  األصيلة  املهجنة  للخيول  متر   1800

البالغ إجمالي جوائزه املالية 5 ماليني دوالر،  تيرف"، 

أما الشوط الثامن ملسافة 2410 أمتار، فقد خصص 

للخيول املهجنة األصيلة على لقب "سباق لوجنني شيماء 

كالسيك" للفئة األولى على أرضية عشبية، ويبلغ إجمالي 

جوائزه املالية 6 ماليني دوالر برعاية "لوجنني". ويختتم 

عرس اخليول بالسباق الرئيس لكأس دبي العاملي للفئة 

البالغ  متر،   2000 امليل  وربع  امليل  ملسافة  األولى 

إجمالي جوائزه املالية 12 ماليني دوالر.

تفوق إمارتي بي كأس دبي العالمي
ظلت خيول اإلمارات واخليول األمريكية تتقاسم ألقاب 

لكن   ،1996 عام  انطالقتها  منذ  العاملي  دبي  كأس 

حيث  واضحًا،  إمارتيا  تفوقًا  األخيرة  الفترة  شهدت 

نالت 13 لقبًا مقابل 10 ألقاب للواليات املتحدة، وجاءت 

سجل  النحو:  هذا  على  اإلماراتية  اخليول  انتصارات 

بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  العائد  "سنغسبيل" 

الفارس األمريكي سايز محتفال بالفوز على صهوة مايستيك غايد

من ٔاشواط ٔامسية كٔاس دبي العالمي 2021
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سباق

راشد آل مكتوم  أول فوز خليول اإلمارات في النسخة 

"املتوكل" لسمو الشيخ  للبطولة 1997، ثم فاز  الثانية 

حمدان بن راشد آل مكتوم في النسخة الرابعة 1999، 

من  اخلامسة  النسخة  جلودلفني  ميلينيوم"  "دبي  ونال 

الكأس عام 2000، لتعود جودلفني مرة أخرى لتخطف 

لقب النسخة السابعة عبر "ستريت كراي" عام 2002، 

فوز  لتعزز   2003 التالي  العام  في  جودلفني  وتعود 

اإلمارات بواسطة "مون بلد"، ثم حتقق جودلفني اللقب 

السادس لإلمارات عبر "إلكتروكوشنست" في 2006، 

العائد لسمو الشيخ  "انفاسور"  الثمني  الكأس  ينال  ثم 

حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 2007، واستعاد 

اإلماراتية  اخليول  هيبة  جلودلفني  "مونتروسو"  اجلواد 

للبطولة،  عشرة  السابعة  النسخة  بلقب  حلق  عندما 

بعد غياب استمر 4 سنوات، وسطر اجلواد "افريكان 

اإلمارتي عندما  للتفوق  ستوري" جلودلفني قصة جيدة 

انتزع لقب النسخة التاسعة عشرة للبطولة األغلى في 

"برينس  اجلواد  وعزز   ،2014 املاضي  العام  العالم 

مكتوم  آل  محمد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  بيشوب" 

انتصارات اخليول اإلماراتية عندما انتزع لقب النسخة 

"ثندر سنو  2015، وحقق جنم جودلفني  املاضية  قبل 

مرتني  اللقب  ينال  جواد  أول  ليصبح  تاريخيا  إجنازًا 

حيث فاز به في نسختي )2018 و2019( شهد العام 

في  األولى  للمرة  العاملي  دبي  كأس  احتجاب   2020

تاريخه بسبب جائحة فيروس بعد أن توقفت كل املناشط 

الرياضية وسباقات اخليول في كل القارات، بينما يحمل 

لقب النسخة املاضية 2021 )ليوبيل الفضي(، "ميستيك 

غايد" وهو ايضا جلودلفني لقب النسخة املاضية.

بكأس  االمريكية  للخيول  انتصارات   10
دبي العالمي

العاملي  دبي  كأس  من   2017 نسخة  بطل  استطاع 

اجلواد االمريكي "اروغيت" ان مينح اخليول االمريكي 

"كالفورنيا  وكان  الغالية،  البطولة  بهذه  العاشر  لقبها 

بهذه  التاسع  لقبها  االمريكي  اخليول  منح  قد  كروم" 

البطولة الغالية في العام 2016.وحقق اجلواد "انيمال 

دبي  كأس  مسيرة  في  عشر  الثامن  اللقب  دوم"  كينج 

خيول  انتصارات  مع  حينها  لتتعادل   ،2013 العاملي 

استهلت  قد  األمريكية  اخليول  وكانت  اإلمارات. 

عن  العاملي  دبي  كأس  من  األولى  بالنسخة  إجنازاتها 

فيما   ،1996 عام  "سيجار"  األسطورة  اجلواد  طريق 

عام  "سيلفرشارم"  اجلواد  بتوقيع  الثاني  الفوز  جاء 

1998، عادت اخليول األمريكية في النسخة السادسة 

إنتزاع  في  ستيف"  "كابنت  اجلواد  لينجح  السباق  من 

األمريكي  اإلجناز  يتعزز  أن  قبل  الفوزالثالث2001، 

باللقب الرابع عن طريق "بليزنتلي بيرفكت" في 2004، 

مايستيك غايد بطل النسخة الماضية

طريق  عن  اخلامس  فوزها  األمريكية  اخليول  وحققت 

املهر"روزيز إن ماي" في 2005 بطل الدورة العاشرة، 

وذلك قبل أن يهدي اجلواد "كيرالني" الواليات املتحدة 

الفوز السادس عام 2008، وانتزع اجلواد "ويل آرمد" 

آخر ثالثة ألقاب قي قبضة جودلفين
حافظت خيول اإلمارات على تفوقها بعدد مرات الفوز 

بكأس دبي العاملي، بعد ما توج اجلواد "ميستيك غايد" 

والتي  الرفيع  للكأس   25 رقم  املاضية  النسخة  بلقب 

أقيمت يوم السبت 27 مارس 2021، مبضمار ميدان، 

وحافظ "ميستيك غايد" لفريق جودلفني على لقب الكأس 

الغالي للمرة الثالثة على التوالي، في األمسية الكبيرة 

التي أقيمت بدون جمهور اتباعًا لإلجراءات االحترازية، 

وبحضور رسمي رفيع، تقدمه الشيخ راشد بن دملوك بن 

جمعة آل مكتوم رئيس نادي دبي لسباق اخليل. وكان 

اجلواد "ثندر سنو" وهو ايضا جلودلفني قد أحرز لقب 

النسختني الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين.
من منافسات النسخة الماضية

من سباقات ٔامسية النسخة الماضية

اخليول  مهديًا  عشرة،  السادسة  النسخة  بلقب  الفوز 

الكأس  تخرج  األولى  وللمرة  السابع.  اللقب  األمريكية 

2010، بعد أن ذهبت  من اإلمارات وأمريكا في عام 

إلى البرازيل عبر "جلوريا دي كامبيو" التي سجلت فوزًا 

تاريخيًا بهذا اللقب، ثم عزز املهر الياباني التنوع في 

النسخة السادسة عشرة من البطولة عندما خطف املهر 

"فيكتوريا بيزا" اللقب.

المخضرم ديتوري يقفز قفزته الشهيرة 
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سباق

أمسية »سوبر ساترداي« بمضمار ميدان

الجواد “هايبوثيتيكال” لحمدان بن محمد يتوج بلقب 
الشوط الرئيس 

اجلاري  مارس   5 السبت  يوم  ميدان  مضمار  شهد 

دبي  كأس  بروفة  ساترداي"،  "سوبر  أمسية  فعاليات 

العاملي املصغرة برعاية »طيران اإلمارات«، وتوج اجلواد 

»هايبوثيتيكال« لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتوم بلقب الشوط السادس الرئيس »اجلولة الثالثة - 

بطولة آل مكتوم للتحدي« للخيول املهجنة األصيلة ملسافة 

العاملي،  دبي  لكأس  املؤهل  األولى«  »الفئة  متر   2000

والبالغة قيمة جوائزه 450 ألف دوالر، بقيادة الفارس 

مايكل بارزالونا وإشراف املدرب سالم بن غدير، مسجاًل 

زمنًا قدره 02:04:79 دقيقة وبفارق طول عن »رميورز« 

لـ»إسطبالت الراشد« بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف 

»إيفر  الثالث  املركز  في  وحل  سيمار.   بوبات  املدرب 

بقيادة  أوكونور«  فرانكي   – كيدار  لـ»مزرعة  فاست« 

الفارس باتريك دوبس وإشراف املدرب دووج واتسون.

الخيول  نجم  مونالو«  دي  »جوغورثا 
العربية

للسباقات«  لـ»ياس  مونالو«  دي  »جوغورثا  كسب 

مكتوم  آل  بطولة   - الثالثة  »اجلولة  األول  الشوط  قب 

ملسافة  األصيلة  العربية  للخيول  املخصص  للتحدي«، 

الرملي  املضمار  على  األولى«  »الفئة  متر   2000

والبالغة قيمة جوائزه 75 ألف دوالر، بقيادة الفارس 

بيكو،  كلود  جان  املدرب  وإشراف  جارا  فرناندو 

 5 وبفارق  دقيقة   02:16:85 قدره  زمنًا  مسجاًل 

للسباقات«  لـ»ياس  »براق«  عن  الطول  ونصف  أطوال 

املدرب  باتريك دوبس وإشراف  الفارس  بقيادة  أيضًا 

مسعود  لباسل  »راجح«  ثالثًا  وجاء  بيكو.  كلود  جان 

فريزو  أنطونيو  الفارس  بقيادة  الكسبي،  صالح 

وإشراف املدرب مصبح املهيري.

 »حكم« يظفر بالشوط الثاني

الثاني  الشوط  بلقب  لـ»شادويل«  »حكم«  ظفر 

أمتار   2410 ملسافة  الذهب«  مدينة  دبي  »بطولة 

والبالغة  العشبي،  املضمار  على  الثانية«  »الفئة 

الفارس جيم  بقيادة  ألف دوالر،   250 قيمة جوائزه 

زمنًا  مسجاًل  بوروز،  أوين  املدرب  وإشراف  كراولي 

02:28:56 دقيقة وبفارق رأس عن »ويذاوت  قدره 

بقيادة  مكتوم،  آل  عبيد  بن  محمد  للشيخ  فايت«  إيه 

ساميون  املدرب  وإشراف  إتزني  أندريا  الفارس 

كريسفورد. وحل في املركز الثالث »جلوبال ستورم« 

وإشراف  بيوك  وليام  الفارس  بقيادة  جلودلفني 

آبلبي. املدرب شارلي 

التتويج

الجواد البطل لدى خط النهاية

خالل السباق

 »ديزرت ويزدوم« بطل "برج نهار"

لقب  احلمادي  صالح  حلسن  ويزدوم«  »ديزرت  انتزع 

متر   1600 ملسافة  نهار«  برج  »بطولة  الثالث  الشوط 

قيمة  والبالغة  الرملي  املضمار  على  الثالثة«  »الفئة 

دي  أدري  الفارس  بقيادة  دوالر،  ألف   250 جوائزه 

زمنًا  مسجاًل  الشميلي،  أحمد  املدرب  وإشراف  فريز 

قدره 1.37.17 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن 

»مبكر« لـ»شادويل« بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف 

لـ»إسطبل  »توز«  ثالثًا  وجاء  واتسون.  دووج  املدرب 

داكي« بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف املدرب 

بوبات سيمار.

 

»مان أوف بروميس« يكسب "ند الشبا"
فاز »مان أوف بروميس« جلودلفني بلقب الشوط الرابع 

 1200 ملسافة  تيرف«  للسرعة  الشبا  ند  »بطولة 

وبرعاية  العشبي،  املضمار  على  الثالثة«  »الفئة  متر 

جوائزه  قيمة  والبالغة  اجلوي«،  للشحن  »اإلمارات 

بيوك  وليام  الفارس  بقيادة  دوالر،  ألف   250

قدره  زمنًا  مسجاًل  آبلبي،  شارلي  املدرب  وإشراف 

أرباع  وثالثة  أطوال   4 وبفارق  دقيقة   01:08:14

الطول عن »إيه كيس أوف يو« جلاري دفلني بقيادة 

إدريان  املدرب  وإشراف  ويالن  رونان  الفارس 

»الكرامة«  الثالث  املركز  في  وحل  ماكجينس. 

سوزا  دي  سلفستر  الفارس  بقيادة  لـ»شادويل« 

املهيري. مصبح  املدرب  وإشراف 
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"بطولة  لقب  يقتنص  بون«  »كواتي 
البستكية"

الشوط  لقب  سور،  ديل  وارا  ل  بون«  »كواتي  اقتنص 

اخلامس »بطولة البستكية« ملسافة 1900 متر »قوائم« 

للعطالت«،  »اإلمارات  وبرعاية  الرملي،  املضمار  على 

والبالغة قيمة جوائزه 170 ألف دوالر، بقيادة الفارس 

بيريرا،  سنترا  أنطونيو  املدرب  وإشراف  ليل  فاجنر 

مسجاًل زمنًا قدره 02:00:91 دقيقة وبفارق طول وربع 

الفارس  بقيادة  لـ»فيكتورياس«  »ويذرينج«  عن  الطول 

أدري دي فريز وإشراف املدرب فوزي ناس. وجاء ثالثًا 

تاغ أوشي  الفارس  بقيادة  »بندوج« حملمد خليل أحمد 

وإشراف املدرب بوبات سيمار.

 

»ستورم دميج« بفوز بلقب "رأس الخور"
السابع  الشوط  بلقب  جلودلفني  دميج«  »ستورم  ظفر 

»بطولة رأس اخلور« ملسافة 1400 متر على املضمار 

قيمة  والبالغة  اإلمارات«،  »طيران  وبرعاية  العشبي، 

جوائزه 300 ألف دوالر، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري 

وإشراف املدرب العاملي سعيد بن سرور، مسجاًل زمنًا 

قدره 01:21:67 دقيقة وبفارق طول وثالثة أرباع الطول 

عن »متفوق« جلودلفني بقيادة الفارس باتريك كوسجراف 

وإشراف املدرب سعيد بن سرور. وجاء ثالثًا »باث أوف 

ثندر« جلودلفني بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف 

املدرب شارلي آبلبي.

»الفريق« ينال لقب "جبل حتا"
توج »الفريق« لـ»شادويل« بلقب الشوط الثامن »بطولة 

على  األولى«  »الفئة  متر   1800 ملسافة  حتا«  جبل 

املضمار العشبي، وبرعاية »طيران اإلمارات«، والبالغة 

دين  الفارس  بقيادة  دوالر،  ألف   350 جوائزه  قيمة 

زمنًا  مسجاًل  املهيري،  مصبح  املدرب  وإشراف  أونيل 

قدره 01:48:89 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن 

مكتوم  آل  عبيد  بن  محمد  للشيخ  ساوند«  »فاينست 

بقيادة الفارس أندريا إتزني وإشراف املدرب ساميون 

مينور«  »أورسا  الثالث  املركز  في  وحل  كريسفورد. 

داوسون  راي  الفارس  بقيادة  حرمش  بن  حلمدان 

وإشراف املدرب أحمد بن حرمش.

 »إيسترن ورلد« نجم الختام

اختتم اجلواد »إيسترن ورلد« حملمد أحمد علي السبوسي، 

احلفل بالفوز بلقب الشوط التاسع »بطولة مهب الشمال« 

ملسافة 1200 متر »الفئة الثالثة« على املضمار الرملي، 

وبرعاية »طيران اإلمارات«، والبالغة قيمة جوائزه 250 

ألف دوالر، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف املدرب 

أحمد بن حرمش، مسجاًل زمنًا قدره 01:11:14 دقيقة 

ملدام  »ماجنير«  عن  الطول  أرباع  وثالثة  طول  وبفارق 

ناتالي ستاينمان بقيادة الفارس إيدي هاردوين وإشراف 

املدربة كارينا في. وجاء ثالثًا »اجتالب« لبول وايلدز بقيادة 

الفارس جيمس دويل وإشراف املدرب شارلي فيلوس.

السباق شهد تنافسًا قويًا  أحد الخيول بعد عبور خط النهاية

أحد الخيول الفائزة في األمسية
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النسخة الثالثة لكأس السعودية

»امبلم رود« يتوج باللقب وتألق الفت للخيول اليابانية

سباق

توج األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد 

السعودية  لكأس  الثالثة  بالنسخة  الفائزين  السعودي 

التي أقيمت مساء السبت 26 فبراير 2022، مبيدان 

السعودية  بالعاصمة  للفروسية  العزيز  عبد  امللك 

الرياض، وانتزع اجلواد السعودي "إمبلم رود" لألمير 

السعودية  لقب كأس  سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، 

2022 الذي أقيم في ختام األمسية التي تبلغ القيمة 

اإلجمالية جلوائزها 35.1 مليون دوالر، وشهدت رباعية 

نارية للخيول اليابانية بقيادة الفارس املتالق كريستوف 

لومير.

اللقب يبقى في السعودية
عليه  ويشرف  سنوات   4 العمر  من  البالغ  اجلواد  قاد 

االمريكي  الفارس  امللوح،  متعب  السعودي  املدرب 

الذي  الشوط  بلقب  للفوز  حنكة  بكل  راموس  ويغبيرتو 

امتد ملسافة 1800 متر )جروب1( وتبلغ قيمة جوائزه 

20 مليون دوالر، ليظل اللقب سعوديا للعام الثاني على 

التوالي حيث فاز "مشرف" بلقب النسخة املاضية ، لكنه 

الفحل  ابن  وتفوق  العام.  هذه  األخير  املركز  في  حل 

غرامر"  "كنتري  عن  طول  نصف  بفارق  رود"  "كوالتي 

بإشراف بوب بافرت وقيادة فالفيان برات، وحل جوادا 

جودلفني "ماغني كور" و"ريل ورلد" في املركزين العاشر 

واحلادي عشر.

6 ألقاب سعودية و4 يابانية
األكبر  احلصة  باململكة  محلًيا  املولودة  اخليول  نالت 

الثالثة من كأس  النسخة  األول، في  املركز  من جوائز 

من  اشواط  بستة  السعودية  اخليل  وفازت  السعودية، 

أصل 16 شوًطا تضمنتها البطولة، منها في اليوم األول 

الثاني. وحلت نظيرتها  يوم حتدي اخليالة، وواحد في 

اليابانية في املرتبة الثانية برصيد 4 أشواط، جميعها 

في اليوم الثاني من احلفل. واقتنصت اخليل األمريكية 

ثالثة أشواط، واحد في اليوم األول، واثنان في الثاني. 

وفيما حازت اإليرلندية صدارة شوطني في اليوم األول، 

وخطفت الفرنسية شوًطا في اخلتام. 

"أوثرتي" يفتتح األمسية
على  نيوم  وشوط  العشبي  املسار  على  البداية  كانت 

"أوثرتي"  احلصان  بالشوط  وظفر  متر   2100 مسافة 

كيمورا،  تيستويا  وإشراف  لومير  اخليال  قيادة  حتت 

ثانيا  وحل  دقيقة   2:06:72 بزمن  املسافة  قاطعا 

محمد  وإشراف  فيريرا  ريكاردو  بقيادة  "كاسبر" 

سوميون  كريستوف  بقيادة  "ايبيريا"  وثالثا  احلرابي، 

التألق  وإشراف هنري غرافارد، ووصل لومير مشورا 

سريعًا  اليابانية  اخليول  وعادت  العشبي،  امليدان  على 

بلقب  ظفرت  التي  "سونغالين"  املهرة  عبر  للصدارة 

ملسافة  سبرنت  تيرف   1351 كأس  الثاني  الشوط 

1400 متر، حيث متكنت بإشراف تورو هياشي وقيادة 

محمد بن سلمان يسلم سعود بن سلمان كٔاس السعودية
وقطعها بزمن 1:52:46 دقيقة، وحل ثانيا "اوكو" وثالثا 

"كثير".

"باين هيرست" بطل ديربي السعودية
بالديربي  الفوو  من  هيرست"  "باين  احلصان  متكن 

السعودي على مسافة امليل، رملي، حتت قيادة اخليال 

فالفيان برات وإشراف بوب بافرت، وأنهى الشوط بزمن 

كوشيرو  بإشراف  "سيكيفو"  وحل  دقيقة،   1:38:12

الثاني،  املركز  في  دميور  كريستيان  بقيادة  تاكي 

و"كونسقليري" بقيادة كريستوف لومير وإشراف يوكيو 

الرياض  كأس  السابع  الشوط  أما  ثالثا.  إيناغاكي 

الرملي،  املضمار  على  متر   1200 ملسافة  للسرعة 

اخللفية  الصفوف  من  التسلل  من  لومير،  كريستوف 

بإشراف  كريد"  "كاسا  مع  قوية  مواجهة  في  ودخلت 

زمنًا  الفائزة  وحققت  سايز.  لويس  وقيادة  موت  وليام 

قدره 1:18:00 دقيقة.

البحر  بلقب  يظفر  فولش"  "ستاي 
األحمر

تواصلت اإلنتصارات اليابانية بقيادة لومير في الشوط 

بإشراف  فولش"  "ستاي  اجلواد  تصدر  عندما  الثالث، 

يوشيتو ياهاجي، الشوط الثالث على لقب كأس البحر 

األحمر ملسافة 3000 متر، من البداية للنهاية مسجاًل 

الفوز الثالث للخيول اليابانية بقيادة كريستوفر لومير، 

وقطع الفائز مسافة السباق في زمن قدره 3:06:08 

دقيقة، ومن خلفه "سونيبوي ليستون" بقيادة بن كوين 

وإشراف جوني مرتاق، ثم "سسكاني" بشعار جودلفني 

وقطع  أبلبي،  شارلي  وإشراف  دويل  جيمس  وقيادة 

البنمي كاميلو اوسبينا طريق احتكار االشواط لليابان 

بإحرازه كأس نادي سباقات اخليل مع احلصان احمللي 

"آن األوان" ألبناء امللك عبدالله على مسافة 1800 متر 

بطل الشوط الرابع لدى خط النهاية

باتريك عون من لونجين يتوج الجواد الياباني الفائز بالشوط السابع
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بإشراف  الكأس  برنس"  "دانسينغ  اجلواد  خطف 

كيسوكي مياتا وقيادة كريستوفر لومير في زمن قدره 

1:10:26 دقيقة وجاء في املركز الثاني "جود إيفورت" 

لعبد الله املنصوري، بإشراف إسماعيل محمد وقيادة 

لوف"  أوف  "شني  الثالث  املركز  وفي  كراولي،  جيم 

بقيادة ريزك ساكاي وإشراف ميتشيداي أوجاسا. 

كأس  قطر  يهدي  كارير"  دي  "هادي 

العبية 

ملشعل  كارير"  دي  "هادي  القطري  اجلواد  انتزع 

اوليفيه  وقيادة  فورسي  توماس  بإشراف  الكواري، 

بيليه، لقب كأس العبية للخيول العربية األصيلة ملسافة 

الشوط  في  أقيم  الذي  الثانية(  )الفئة  متر   2000

 2:16:20 بزمن  وربع  امليل  مسافة  وقطع  اخلامس. 

دقيقة وخطف الفوز في الرمق االخير بفارق رقبة عن 

"تالل اخلالدية" الذي كان على وشك الفوز، وجاء ثالثا 

الخيول اليابانية ٔاكدت جدارتها"ار بي ريتش اليك مي".

تنافس مثير خالل ٔاحد ٔاشواط األمسية

جونز تظفر بكأس الخيالة 
حتدي  لقب  جونز  كاتلني  األسترالية  الفارسة  انتزعت 

و7  فرسان   7 خالله  شارك  التي  الدوليني  اخليالة 

 100,000 تبلغ  بجائزة  للفوز  كأفراد  فارسات 

بعد  الدولي  التحدي  بلقب  جونز  فوز  وجاء  دوالر. 

متر   1800 ملسافة  السادس  الشوط  لقب  انتزاعها 

أعلى  على  وحصولها  اخليل"  "كحيالن  صهوة  على 

بطل  حل  فيما  نقطة،   25 بلغ  النقاط  من  معدل 

الفرسان األمريكيني جويل روزاريو في املركز الثاني 

باملركز  الفوز  قد حقق  وكان  نقطة،   22 نال  أن  بعد 

السابع  الشوط  في  "مستولي"  صهوة  على  األول 

الثالث  املركز  ونال  )تكافؤ(،  متر   1400 ملسافة 

 17 على  وحصل  بوس  جلني  املخضرم  االسترالي 

متر   1200 ملسافة  الثالث  الشوط  لقب  ونال  نقطة 

بندر بن خالد يتوج ٔاحد الفائزينعلى صهوة اجلواد "رائد".

األناقة كانت حاضرة في ٔامسية كٔاس السعودية
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جائزة محمد بن راشد للتميز

راشد بن دلموك يكرم الفائزين، والجائزة تحتفي بسيرة 
حمدان بن راشد

مجلس  رئيس  مكتوم،  آل  دملوك  بن  راشد  الشيخ  كرم 

الدورة  في  الفائزين  اخليل  لسباق  دبي  نادي  إدارة 

للتميز في  اخلامسة جلائزة محمد بن راشد آل مكتوم 

سباقات اخليل، وذلك خالل حفل سوبر سترداي الذي 

نظمه نادي دبي لسباق اخليل مبضمار ميدان. وتسلم 

الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة التميز 

الفئة االستثنائية التي متت إضافتها هذا العام، والتي 

كانت من نصيب والده املغفور له الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم، وجاء حصوله على هذه اجلائزة لإلرث الضخم 

الذي تركه في الفروسية وسباقات اخليل والتي كانت جزء 

من حياته خالل أربعني عاما. وتضمن احلفل ايضا تكرمي 

الفائزين في فئات اجلائزة املختلفة.

حمدان بن راشد 40 عامًا من العطاء
احتفت اجلائزة بسيرة الراحل الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم،  الذي ارتبط بالفرويسة وسباقت اخليل، وقدم 

سباق

القرن  سبعينيات  في  معها  رحلته  بداية  منذ  الكثير  له 

املاضي، بإطالقه ملفهوم الفروسية الشاملة التي شملت 

إنتاج وسباقات اخليول املهجنة، وتأسيس اسطبالت في 

خمس قارات، وتخريج أجيال من اخليول املوهوبة التي 

أثرت رياضة السباقات، وإطالق ودعم سباقات وتربية 

مؤسسات  ودعم  وإنشاء  العالم،  في  العربية  اخليول 

مسابقات  ودعم  وإطالق  للرياضة،  محلية  تنظيمية 

جمال اخليول العربية، وإنشاء بنية حتتية قوية الرياضة 

أرجاء  مختلف  في  السباقات  ورعاية  القدرة،  سباقات 

العالم، ودعم اجلوانب اإلنسانية املتعلقة بالرياضة.

عبد الرحمن الفيصل و”مشرف” 
حصل األمير عبد الرحمن الفيصل على جائزة أفضل 

ايضا  الفائز  مالك ومنتج اجلواد "مشرف"  مالك، وهو 

في فئة أفضل حصان، وقد ساهم الفيصل في صناعة 

سباقات اخليل العاملية، حيث بدات رحلته مع الفروسية 

رواد  من  الفيصل  ويعتبر  عاما،   50 من  أكثر  منذ 

الفروسية والرعيل األول في هذا املجال في السعودية، 

وقدم الكثير من اخليول املتميزة، ويعد اجلواد "مشرف" 

من اجليل الرابع من إنتاجه، وميثل اختيار اسمه قصة 

وفاء من األمير وتخليد للعالقة القوية التي كانت جتمعه 

بالفارس الراحل مشرف بن مطلق القحطاني. ومت تربية 

"مشرف" البالغ من العمر 5 سنوات في أيرلندا وتدرب 

2019، فاز بسباق صغير في  بريطانيا، في عام  في 

عمر السنتني ثم برز كأحد أفضل اخليول في املسافات 

املتوسطة ونال ألقاب رفيعة في بريطانيا وفرنسا، وجنح 

في حتقيق لقب كأس السعودية عام 2021، كما نال 

لقب سباق لوجنني دبي شيما كالسيك مبضمار ميدان 

أمسية كأس دبي العاملي.

ويكرم المدرب أبلبي

ويكرم انطونيو فريزو راشد بن دلموك يسلم جائزة الجواد »مشرف« لمدير سباقات األمير عبد الرحمن

راشد بن دلموك يسلم راشد بن حمدان جائزة والده الراحل حمدان بن راشد



2627 26

سباق

سارة القحطاني اختيار الجمهور
حصلت السعودية سارة القحطاني على جائزة اختيار 

على  أول سعودية حتصل  القحطاني  وتعتبر  اجلمهور، 

السعودية،  اخليل  سباقات  في  معتمدة  تدريب  رخصة 

وهي سفيرة للرياضة هناك، وشاركت مؤخًرا في امللتقى 

العاملي في أبوظبي الذي يرعاه مهرجان سباقات سمو 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. واستهلت القحطاني 

في  املعروف  املدرب  لوالدها  مساعد  كمدرب  مشوارها 

السعودية محمد خالد القحطاني، وعملت كمدرب مساعد 

التدريب  رخصة  نالت  حتى  الغربان،  لفواز  للمدرب 

اخلاصة بها هذا العام، وتقوم باإلشراف والتدريب على 

مجموعة من اجلياد من مقر اسطبالتهم في اجلنادرية 

بالقرب من مضمار امللك عبد العزيز.

ديتوري أفضل فارس
فرانكي  املخضرمي  اإليطالي  فارس  أفضل  جائزة  نال 

ديتوري، وذلك لنجاحاته الكبيرة في العام 2021 والتي 

شملت سباق دبي تيرف أمسية كأس دبي العاملي، وابسوم 

أوكس، وال 1000 غينيز بنيوماركت ببريطانيا. وميلك 

ويوصف  اخليل  سباقات  مع  استثنائية  سيرة  ديتوري 

وأفضلهم  العالم  في  احملترفني  الفرسان  أفضل  كأحد 

كان  عندما  أبرزها  إجنازات ضخمة  وقد حقق  شهرة، 

يرتدي شعر جودلفني، ونال الفارس االيطالي لقب بطولة 

الفرسان ببريطانيا ثالث مرات، لكن إجنازه غير املسبوق 

عندما فاز في جميع سباقات حفل يوم األبطال مبضمار 

أسكوت في عام 1996. 

فريزو أفضل فارس محلي
فارس  أفضل  بجائزة  فريزو،  أنطونيو  اإليطالي  وتوج 

دولة  إلى  وصوله  عند  الفتًا  جناًحا  حقق  حيث  محلي، 

إروين  املدرب  مع  وبدأ   ،2016 العام  في  اإلمارات 

شاربي، ثم أصبح الفارس األول للمدرب السابق مصبح 

املهيري، وحقق فريزو البالغ من العمر 30 عاما موسما 

تاريخيا في 2020-2021، حيث احتل املركز الثاني في 

بطولة الفرسان برصيد 32 فوز واحتفل بأول جناح له في 

سباقات الفئة األولى على صهوة "زيندن" في بطولة "دبي 

جولدن شاهني" ضمن النسخة املاضية ألمسية كأس دبي 

العاملي.

تتشرف  الجائزة  دلموك:  بن  راشد 
باقترانها باسم محمد بن راشد

قال الشيخ راشد بن دملوك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة 

نادي دبي لسباق اخليل: "لقد أصبحت جائزة صاحب 

في  للتميز  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو 

سباقات  موسم  من  يتجزأ  ال  جزءًا  اخليل  سباقات 

الذين  خاللها  من  ونكرم  اإلمارات  دولة  في  اخليل 

أبدوا متيزًا واضحًا خالل أمسيات الكرنفال وكأس 

مدار  على  بها  يعتد  جناحات  وحققوا  العاملي  دبي 

أودوليًا". محليًا  سواء  العام 

للترحيب  تطلعه  دملوك  بن  راشد  الشيخ  وأكد 

"تأتي  وقال:  العالم  أنحاء  جميع  من  بالفائزين 

صاحب  باسم  باقترانها  تتشرف  التي  اجلائزة 

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

في  اإلمارات  ودولة  دبي  تفوق  لتؤكد  الله،  رعاه 

الدولي،  الصعيد  على  اخليول  سباقات  مضمار 

والتي كان لسموه إسهامه الواضح في االرتقاء بها 

اجلائزة  لتتحول  والعاملي،  احمللي  الصعيدين  على 

أهم  إحدى  إلى  إطالقها  من  فقط  سنوات   5 عقب 

الدولية  احملافل  كأبرز  مكانتها  وترسخت  املنصات، 

املتميزة  واإلجنازات  بالنجاحات  باالحتفاء  املعنية 

املجال". في هذا 

تكريم السعودية سارة القحطاني
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قدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 

رعاه الله، بحضور صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى 

الشقيقة، سباق كأس  البحرين  آل خليفة عاهل مملكة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 

ملسافة 160 كم برعاية شركة إعمار في ختام مهرجان 

سموه للقدرة، الذي أقيم يوم السبت 12 مارس 2022 

 153 مبشاركة  السلم،  بسيح  الدولية  دبي  مدينة  في 

فارسًا وفارسة من مختلف اإلسطبالت احمللية والعاملية 

كما شهد السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

وشؤون  اإلنسانية  لألعمال  البحرين  ملك  جاللة  ممثل 

الشباب، وعدد من املسؤولني والشخصيات الرياضية. 

واشتمل املهرجان على 3 سباقات أخرى هي السيدات، 

اإلسطبالت اخلاصة، وجميلتي.

المري يحقق رباعية
توج الفارس عبد الله غامن املري باللقب محققًا إجنازًا 

غير مسبوق بتحقيق اللقب للمرة الرابعة، بعد أن حصد 

ألقاب الكأس عام 2019، و2013 و 2012، بعد أداء 

األخيرة  املرحلة  الى  خرج  حيث  السباق  خالل  قوي 

متأخرًا بفارق دقيقتني. وقاد بطل السباق اجلواد القوي 

بلقب  الفائز   )F3( إلسطبالت  كورسير"  "كاسلبار 

نسخة 2020، قاطعًا املسافة بزمن وقدره 6:29:53  

تلته  ساعة،  كلم/   24.62 بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعة 

في املركز الثاني الفارسة األرجنتينية كاتلينا باستونز 

بحضور محمد بن راشد وملك البحرين

ختام مثير مهرجان القدرة وعبد الله يتوج بلقب الكأس للمرة الرابعة

محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين على هامش ختام مهرجان القدرة

المهرجان شهد منافسات قوية

الفارس عبد الله المري بطل السباق الرٔييسي

إلسطبالت  سومانت"  دي  تشاساجن  صهوة  على 

املركز  في  وحل  ساعة.   29:29:57 مسجلة  جميرا، 

الثالث الفارس راشد أحمد صغير الكتبي على صهوة 

"آت ديال رينج تيكس" إلسطبالت )M7( لزمن وقدره 

6:30:03 ساعة. 

سباق  لقب  على  يحافظ  الغيالني 
جميلتي 

على  الغيالني  سهيل   )M7( إسطبالت  فارس  حافظ 

سباق  لقب  على  الزراك"  "سيفني  الفرس  صهوة 

ومتكن  كلم،.   119 ملسافة  للقدرة  لألفراس  جميلتي 

الغيالني من حتقيق لقب السباق مسجاًل زمنًا وقدره 

كلم/   29.63 بلغ  سرعة  ومبعدل  ساعة   4:06:00

الله  عبد  الوصيف  عن  ثانيتني  بفارق  متفوقًا  ساعة، 

غامن املري على صهوة "جيه أم جوزفينا" إلسطبالت 

الثالث رفيقه باإلسطبل  املركز  )F3(.  فيما حل في 

الفارس عبد الله العامري على صهوة "مزيونة" الذي 

سجل  4:10:50 ساعات.

العامري بطل االسطبالت الخاصة
توج الفارس عبد الله علي العامري على صهوة "امهان 

دي لوريك" إلسطبالت زعبيل، بلقب السباق الذي أقيم 

ملسافة 119 كلم وشهد مشاركة 214 فارسًا وفارسة 

من مختلف إسطبالت واندية الفروسية بالدولة. ومتكن 

تتويج ابطال الكٔاس الرٔييسي

بطل السباق من قطع املسافة بزمن وقدره 4:21:47 

متفوقًا  كلم/ساعة،   27.27 بلغ  ومبعدل سرعة  ساعة 

بفارق 3 ثوان عن الوصيفة ليلى محمد عبيد املرزوقي 

الكمدة،  إلسطبالت  كومبيت"  دي  "كاميل  صهوة  على 

املركز  في  جاء  فيما  ساعة،   4:21:50 سجلت  التي 

الثانية عن الوصيفة، الفارس  الثالث بفارق اجزاء من 

دي  االيف  "بي  صهوة  على  املري  محمد  غامن  زايد 

.)TNT( سومانت" إلسطبالت
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كاميال تنزع لقب السيدات
على  رودريغيز  كاميال  األرجنتينية  الفارسة  انتزعت 

صهوة "ابندومس ريكابيلي"، لقب سباق السيدات الذي 

قدره  بزمن  املسافة  قاطعة  املهرجان،  افتتاح  في  أقيم 

الفائزات بسباق السيدات

كلم/   27.53 بلغ  سرعة  مبعدل  ساعة،   4:19:23
ساعة، وجاءت في املركز الثاني بفارق 3 ثوان مواطنتها 

ورفيقتها في اإلسطبل ماريا سانتينا زونينو على صهوة 

الفارسة  الثالث  املركز  في  وحلت  بو"،  دي  "تونكي 

دو  "بليوت  على صهوة  االورجوانية سيسيليا جارسيا 

بيجون" إلسطبالت  )M7( وسجلت 4:19:41 ساعة.

العرب  فارس  حضور  دلموك:  بن  راشد 
وملك البحرين حفز المشاركين

توجه الشيخ راشد بن دملوك آل مكتوم ، بجزيل الشكر 

راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  إلى صاحب  والعرفان 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 

حاكم دبي )رعاه الله(، على الدعم الالمحدود لرياضة 

جتسده  والذي  والتحمل،  القدرة  وسباقات  الفروسية 

دبي  مدينة  في  الكبير  السنوي  املهرجان  هذا  إقامة 

الدولية للقدرة، مشيرًا إلى أن تشريف )فارس العرب( 

ملك  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  امللك  جاللة  وأخيه 

مملكة البحرين الشقيقة، كان له بالغ األثر في تشجيع 

الفرسان املشاركني وحتفيزهم في السباق. وهنأ الشيخ 

راشد بن دملوك آل مكتوم أبطال سباق كأس صاحب 

للقدرة، كما  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  السمو 

تقدم بالتهنئة إلى جميع الفائزين في السباقات األخرى 

بأجواء  مشيدًا  املهرجان،  مظلة  حتت  أقيمت  التي 

القدرة،  مهرجان  في  اجلماهيري  واحلضور  املنافسة 

الفرسان  أفضل  جمع  الذي  الرئيسي  السباق  السيما 

بن  محمد  الشيخ  السمو  كأس صاحب  على  للمنافسة 

راشد آل مكتوم للقدرة.

راشد بن دملوك يتوج المري بكٔاس السباق بحضور بن ثنية

العامري بطل االسطبالت الخاصة
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جمال الخيل

دولية أبوظبي لجمال الخيل

زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام البطولة

توج الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

في  الفائزين  العربية،  للخيول  اإلمارات  جمعية  إدارة 

فعاليات النسخة الـ 14 لبطولة أبوظبي الدولية جلمال 

أبوظبي  بنادي  اختتمت  التي   ،2022 العربية  اخليل 

ومثيرة..  قوية  مبنافسات  اخلتام  وحفل  للفروسية. 

القاسمي،  ماجد  بن  الله  عبد  الشيخ  خيول  وحققت 

ومربط عجمان ثنائية ذهبية خالل اخلتام، وحصدت "ع 

ج العال" ملربط عجمان جائزة الشيخ زايد بن سلطان، 

فيما نال "إم أو ذهب" خللف محمد خلف العتيبة، جائزة 

للخيول  السابع  املركز  بعد  النقاط  من  معدل  أعلى 

حققته  فقد  للجائزة،  الدولية  اخليول  لقب  أما  احمللية، 

كل من "غزال ل ن ج الثاني" ملربط املجد /السعودية/، 

و"وهاش  /البحرين/،  النسيم  ملربط  فيلق"  جي  و"إس 

متيم" حملمد ماجد القحطاني /الكويت.

حضور رفيع
شهد فعاليات اخلتام وشارك في التتويج محمد أحمد 

رئيس  بوند  وجيمس  للجمعية،  العام  املدير  احلربي 

وجورازلوف  "الواهو"،  العربي  للخيل  العاملية  املنظمة 

السينا، رئيس املنظمة األوروبية جلمال اخليول العربية 

/اإليكاهو/، باإلضافة الى عدد كبير من املالك واملربني. 

اإلمارات  جمعية  نظمتها  التي  البطولة  في  وشارك 

من  خياًل   358 أيام،   4 واستمرت  العربية،  للخيول 

أنقى سالالت اخليول العربية األصيلة من داخل الدولة 

 9 املالية  اإلجمالية جلوائزها  القيمة  وبلغت  وخارجها، 

ماليني درهم.

"ع ج العال" تفتح
عجمان،  مربط  ثنائية  العال"  ج  "ع  املهرة  افتتحت 

بإحرازها ذهبية املهرات، وحلت وصيفة ونالت الفضة 

رفيقتها في املربط "ع ج غزالة"، فيما جاءت في املركز 

وانتزع  دبي.  ملربط  رميه"  "دي  البرونز  ونالت  الثالث 

ماجد  بن  الله  عبد  للشيخ  عجبان"  ج  األمهار"ع  ذهب 

"األريام  للمهر  والفضة  الثاني  املركز  تاركًا  القاسمي، 

حشيم" للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، 

فيما حصل على البرونز "ك أ نيشان" خلالد العميري.

"بسندَر" تكمل ثنائية مربط عجمان
عجمان،  مربط  ثنائية  "بسندَرستموشايلو"  أكملت 

املركز  في  وجاءت  األفراس،  بذهب  توشحت  عندما 

أحمد  ليوسف  "استونيا"  الفضة  على  وحصلت  الثاني 

من  البرونزي  اللقب  كان  فيما  علي،  آل  عبداللطيف 

نصيب "جيهندرا" للفريق امللكي البحريني.

وأضافت "إي اس شارجة" الذهبية الثانية خليول الشيخ 

عبد الله بن ماجد القاسمي، عندما حلقت بلقب املهرات 

عمر سنة، تلتها في املركز الثاني ونالت اللقب الفضي 

من  فكان  البرونز  أما  عجمان،  ملربط  موراي"  ج  "ع 

نصيب "دي راما" ملربط دبي.

"تروي" بطل األمهار أعمار سنة
اهدي "جيه اس تروي" مربط اجلواهر، ذهبية األمهار 

عمر سنة، وجاء في املركز الثاني ونال الفضة "األريام 

إلى  البرونز  ذهب  فيما  األريام،  إلسطبالت  عشاق" 

"ظافر الهواجر" ملربط الهواجر. اختتم "مهاب بي اتش 

ام" لطالل حميد املسكري الفعاليات بعد أن حصد اللقب 

الفضة  ونال  الثاني  املركز  في  تاله  للفحول،  الذهبي 

اللقب  نال  فيما  األريام،  إلسطبالت  شكالن"  "األريام 

البرونزي "شادي اخلالدية" ملربط اجلواهر.

الحربي: تمثل محطة مهمة في عروض 
الجمال 

وبتوجيهات من سمو  أن اجلمعية  أكد محمد احلربي، 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

ادارة  مجلس  رئيس  الرئاسة  شؤون  وزير  الوزراء 

اجلمعية، ومبتابعة وإشراف من الشيخ زايد بن حمد آل 

نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية مستمرة في  محمد الحربي )من غير المدير العام لجمعية اإلمارات للخيول العربية(نهيان 

زايد بن حمد يتوج أحد الخيول الفائزة

أحد المهرات تستعرض جمالها



3637 36

جمال الخيل

دعم مالك ومربي اخليل العربية داخل الدولة وخارجها. 

وأضاف أن بطولة أبوظبي الدولية في نسختها الرابعة 

اخليل  جمال  عروض  في  مهمة  محطة  متثل  عشر 

العامليني،  األبطال  من  العديد  خرجت  حيث  العربية، 

كما أنها جتتذب دائما أفضل سالالت اخليل العربية، 

الفريد  بنظام جوائزها  البطولة متيزت  ان  الى  مشيرًا 

والذي مينح الفائزين في األشواط التأهيلية حتى املركز 

النسخة  هذه  أن  وتابع  متساوية.  قيمة  مبالغ  السابع 

من  املشاركة  للخيول  جوائز جديدة  استحداث  شهدت 

خارج الدولة حيث متنح لثالثة خيول بعد املركز السابع، 

موضحا أن الهدف هو دعم مالك ومربي اخليل املشاركة 

إخراج  على  اجلمعية  حرص  وأكد  الدولة.  خارج  من 

البطولة بصورة مميزة وفقًا لقوانني وشروط "االيكاهو"، 

وأن  والعدالة،  الشفافية  معايير  أعلى  باتباع  وكذلك 

التنظيم  في  الرسمية  اجلهة  هي  تعتبر  اجلمعية 

واإلشراف على البطوالت واملسابقات في الدولة.

أحد المهرات تستعرض جمالهامن التتويج

أحد المهرات تستعرض جمالها

أحد المهرات تستعرض جمالها

استبيان لتطوير األداء
أدوات  من  العديد  فتحت  اجلمعية  أن  احلربي  أضاف 

التواصل مع املالك واملربني وذلك من أجل تطوير األداء 

نظام  ابتكرت  حيث  البطوالت،  تنظيم  في  واالرتقاء 

استبيان صمم للمشاركني في البطوالت لالستفادة من 

املقدمة  اخلدمات  تطوير  استراتيجية  رسم  في  آرائهم 

لهم، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم فيما يتعلق 

بالتنظيم، وكذلك معرفة افكارهم ومقترحاتهم التي من 

شأنها املساهمة في تعزيز جودة التنظيم واحلفاظ على 

وهنأ  املستقبل.  واستشراف  والنجاح  التميز  استدامة 

لم  أوفر ملن  .. متمنيا حظًا  بالبطولة  الفائزين  احلربي 

يحالفهم التوفيق.
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فعاليات  ثالثية ذهبية خالل ختام  أحرزت خيول مربط 

للجواد  والعشرون  الثالث  الدولي  الشارقة  مهرجان 

العربي، الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية على مدى 

3 أيام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة، 

ومبشاركة 271 جوادًا من أنقى السالالت العربية متثل 

9 دول. وسجلت خيول مربط دبي باإلضاف الى الثالثية 
الذهبية، لقب فضي واحد، وتوزعت بقية األلقاب الذهبية 

القاسمي،  الشيخ محمد بن سعود  على كل من خيول 

عجمان  ومربط  القاسمي،  ماجد  بن  الله  عبد  والشيخ 

بواقع ذهبية لكل منهم.

 

"دي نجالء" تفتتح الثالثية
استهلت ألقاب مربط دبي املهرة "دي جنالء" التي نالت 

ذهبية املهرات عمر سنة، تاركة املركز الثاني والفضة 

فيما  الله،  عبيد  لقصي  روضة"،  اس  دي  "ام  للمهرة 

اللقب  على  عجمان،  ملربط  سجال"  ج  ع   " حصلت 

البرونزي. وتوشحت "البراقة اخلامسة" ملربط عجمان، 

بذهبية املهرات، ونالت اللقب الفضي "دي نهب" ملربط 

دبي، وحلت ثالثة وحصلت على اللقب البرونزي "ع ج 

غزالة" ملربط عجمان.

مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي 

مربط دبي يحرز ثالثية ذهبية في ختام الفعاليات

جمال الخيل

عبد الله القاسمي خالل تتويج مربط دبي

أحد المهرات خالل المنافسة

أحد المهرات الصغيرة المشاركة أحد المهرات خالل المنافسة

 "بسمة" بطلة األفراس 

سعود  بن  محمد  للشيخ  البداير"  "بسمة  اعتلت 

القاسمي، صدارة األفراس ونالت اللقب الذهبي، بينما 

حلت وصيفة "ع ج امانة" ملربط عجمان، وذهب اللقب 

الشميلي.  اوليفا" ألحمد  الى "اس اس فرح  البرونزي 

وأضاف "دي تبارك" الذهبية الثانية ملربط دبي، عندما 

حلق بلقب األمهار عمر سنة، تاركًا املركز الثاني واللقب 

بن جمعة  للشيخ سعيد  ام مشهور"  "اس  الى  الفضي 

آل مكتوم، بينما حصل على البرونز "ع ج نبار" لسعيد 

مصبح الكعبي.

 فوز "دي شرط" و"برينس" 

حينما  دبي  ملربط  الذهبية  الثالثية  شرط"  "دي  أكمل 

وحصد  الذهبي،  اللقب  ونال  األمهار  بطولة  تصدر 

الفضي،  اللقب  العميري،  خلالد  نيشان"  ايه  كيه   "

عجبان"  ج  "ع  نصيب  من  البرونزي  اللقب  كان  فيما 

للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.  وانتزع "إي اس 

صدارة  القاسمي،  ماجد  بن  الله  عبد  للشيخ  برينس" 

الذهبي، فيما حصل على  اللقب  الفحول وأحرز  بطولة 

اللقب الفضي "سيف البداير" للشيخ محمد بن سعود 

القاسمي، بينما حصل "ع ج دراس" لعلي محمد عيسى 

بوشهاب، على اللقب البرونزي.



4041 40

جمال الخيل

مربط دبي يؤكد قيادته اإلنتاجية
أكد مربط دبي بهذا الفوز الكبير في مهرجان الشارقة 

للجودة  اإلنتاجية  وقيادته  قوته  العربي،  للجواد  الدولي 

السنوات  خالل  أثبت  كما  وعامليا  محليا  في  العاملية 

املعاصر  العاملي  اإلنتاج  أيقونة  مع  السيما  األخيرة، 

الفحل "اف ايه الرشيم"، ثم مع ابنه الفحل العاملي "دي 

إلى مجموعة من األعمدة اإلنتاجية  سراج"، باإلضافة 

في املربط مثل الفحل العاملي "رويال كالرز". 

خالل  من  واضحة  دبي  ملربط  اإلنتاجية  القيادة  وتبدو 

اإلطالع على مصدر العدد الكبير للخيول املشاركة في 

منافسات املهرات، والتي استطاعت املهرة "ع ج البراقة 

إل  إيه  إف  الفحل  من  وهي  عجمان  ملربط  اخلامسة" 

رشيم نيل ذهبية بطولة املهرات.

 

التوحيدي: محطة تاريخية
العام  املشرف  التوحيدي  محمد  املهندس  أعرب 

بالغ  عن  العربية  للخيول  دبي  مربط  عام  مدير 

مهرجان  في  للمربط  الذهبية  بالنتائج  سعادته 

باملستويات  منوها  العربي،  للجواد  الدولي  الشارقة 

مثيرة  بقوة  تنافس  الذي  اجلديد  لإلنتاج  العالية 

من المنافسات

بكل  تاريخية  محطة  أنها  مؤكدا  البطولة،  خالل 

لإلنتاج  عاملية  طفرة  حصول  أكدت  التي  املقاييس 

املهرجان  حقق  التوحيدي:"  وقال  اإلمارات.  تقودها 

مسبوقة  غير  بجودة  النجاح  من  عاليا  مستوى 

للتنظيم  اجليد  املستوى  عززه  املتنافسني،  لعموم 

من  الهدف  حقق  دبي  مربط  أن  نعتبر  والتحكيم. 

أسماء  عن  كشف  الذي  املهرجان  في  املشاركة 

العاملية.  اخليل  من  جديدة 

من تتويج مربط دبيأحد الخيول المتوجة

المرزوقي: موسم ذهبي
دبي  ملربط  التنفيذي  املدير  املرزوقي  عبدالعزيز  عبر 

في  املربط  خليول  الذهبية  باحلصيلة  سعادته  عن 

الدولية  البطوالت  أقوى  إحدى  بأنها  وصفها  بطولة 

املرزوقي:"  وقال  العاملي.  املستوى  ذات  اإلمارات  في 

كانت  والعشرين  الثالثة  دوته  في  الشارقة  مهرجان 

متميزة بكل املقاييس، وشاهدنا خالل منافساتها وفي 

كل الفئات مستويات عالية ومتقاربة، حسمت حالة من 

اإلطمئنان على مستقبل اخليل العربية في العالم بقيادة 

ولله  لنا  بالنسبة  كان  املوسم  لإلمارات.  جيدة  إنتاجية 

أمامنا  والتزال  البطوالت.  كل  في  جدا  جيدا  احلمد 

بطولة دبي للجواد العربي التي نتمنى أن تكون خامتة 

املوسم الذهبية.
من تتويج مربط دبي
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بحضور نائب حاكم الشارقة

تتويج الفارس كريستابس بكأس حاكم الشارقة الدولية
لقفز الحواجز

سلطان  بن  أحمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  شهد 

القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة 

الشارقة  حاكم  كأس  بطولة  فعاليات  ختام  لإلعالم، 

الدولية لقفز احلواجز من فئة اخلمس جنوم، وقام سموه 

بتتويج الفارس كريستابس نيرتنكس، مع جواده "فالور" 

الشارقة،  لوجنني  جائزة  بكأس  التفيا،  جمهورية  من 

وجائزتها املالية التي بلغ مجموعها )150( ألف يورو، 

من جملة اجلوائز التي بلغت )425( ألف يورو، نالها 

شوطًا   28 في  املتقدمة  املراكز  وأصحاب  الفائزون 

اشتملت عليها البطولة.

بناًء  والسباق،  للفروسية  الشارقة  نادي  البطولة  نظم 

على توجيهات كرمية من صاحب السمو الشيخ الدكتور 

األعلى،  املجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان 

ألنشطة  ورعايته  سموه  دعم  ضمن  الشارقة،  حاكم 

للفروسية  اإلمارات  احتاد  وبالتعاون  مع  الفروسية، 

وبإشراف االحتاد الدولي للفروسية، وبرعاية شركة 

إلى جانب عدد  للبطولة،  الرسمي  الراعي   – لوجنني 

الراعية،  الوطنية  والشركات  املؤسسات  من  كبير 

اخلميس  من  أيام  أربعة  خالل  فعالياتها  وجرت 

مبشاركة  فبراير،   )13 ـ   10( األحد  مساء  وحتى 

فارسًا  بـ)300(   يقدر  القفز  كبير من فرسان  عدد 

35 دولة حول  وفارسة بصحبتهم )400( خياًل، من 

العالم.

المهيري يتأهل لكأس العالم
عقب منافسة اخلتام التي تضمنت آخر جوالت الدوري 

العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز احلواجز، والرابعة التي 

تستضيفها اإلمارات، بعد ثالث جوالت شهدتها البطوالت 

الدولية في العني وأبوظبي وبطولة الشراع الدولية، أعلن عن 

أسماء املتأهلني لنهائي كأس العالم لقفز احلواجز، أمريكاـ  

الس فيغاس 2022، والفرسان عن الدول الشرق أوسطية 

هم فارسنا عبد الله حميد املهيري، والذي ينال حق التأهل 

للمرة الرابعة على التوالي في نهائي كأس العالم، والفارس 

عبد الله الشربتلي من السعودية، والفارس السوري عمرو 

حمشو، ، والفارسان ّمودة زيادة وعبد الرحمن شوشة من 

مصر عن دول املجموعة في شمال أفريقيا. 

قفز الحواجز

تتويج الفارس كريستابس بكأس حاكم الشارقة الدولية

اكتسبت  اإلمارات  القاسمي:  الله  عبد 
ثقة العالم

عقب تتويج الفائزين قال الشيخ عبد الله القاسمي: "إن 

تقدم مستوى رياضة قفز احلواجز في اإلمارات أكسبها 

ثقة العالم، واجتذبت البطوالت الدولية التي تنظمها أندية 

وتزايد  فرسان،  أميز  من  الكثيرين  مشاركة  الفروسية 

محبتهم  على  دليل  اإلمارات،  في  القفز  فرسان  عدد 

نحو  الصحيح  الطريق  في  تسير  وأنها  القفز،  لرياضة 

حتقيق أهدافها، وما يحققه فرسان القفز بنادي الشارقة 

للفروسية من نتائج، يأتي ثمرة لدعم صاحب السمو الشيخ 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، وما 

ملسناه من مستوى متقدم في بطولة كأس حاكم الشارقة 

الدولية من فئة اخلمس جنوم، ومشاركة هذا العدد الكبير 

من الفرسان، يبرز رفعة املستوى وحرص الفرسان على 

املشاركة فيها".

دعمها  ستواصل  لونجين  عون:  باتريك 
ورعايتها

عبر باتريك عون، املدير اإلقليمي لشركة لوجنني، راعية 

كأس البطولة، عن فرحتهم بعودة قفز احلواجز بصورة 

أكبر إلى ميادين الفروسية، والتي كنا نعتبرها طبيعية إلى 

حد كبير في دولة اإلمارات، مقارنة بغيرها من دول العالم 

بفضل يقظة القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بشأن حماية 

وسالمة اجلميع من وباء كورونا، مضيفًا أن عودة بطولة 

كأس حاكم الشارقة من الفئة الرفيعة إلى ميدان الصالة 

املغطاة، ومشاركة نخبة فرسان القفز في العالم، يرتقي 

ستواصل  ولوجنني  اإلمارات،  فرسان  أداء  مبستوى 

املتاح خالل  وحسب  تتوقف  لم  والتي  ورعايتها  دعمها 

الفترة املاضية، وتعمل لالستمرار فيه ألمد غير محدود.

منافسة كأس البطولة
من جولتني جاءت مواصفات منافسة اخلتام على كأس 

ارتفاعها بني  يراوح  بحواجز  البطولة، وصمم مسارها 

فارسًا   40 اللقب  على  وتنافس  سم،   )160 ـ   145(

وفارسة، وصعد 10 فرسان إلى اجلولة الثانية، واملشاركة 

فيها حسب نتائجهم في اجلولة األولى، وافضلهم يشارك 

في ذيل القائمة، فارسان برصيد نقطتي جزاء، وفارس 

من  خال  نظيف  بأداء  فرسان  وسبعة  واحدة،  بنقطة 

نقاط اجلزاء، الفارس كريستابس الفائز بكأس البطولة 

)املشارك رقم 5( باجلواد "فالور"، أنهى اجلولة الثانية 

دون خطأ أيضًا في زمن بلغ )48.95( ثانية، كسر به 

قفزة رائعة ألحد الفرسان

زمن الفارس اإليرلندي جاك رايان )املشارك رقم 3( في 

اجلولة الثانية وأكملها مع اجلواد "بي بي اس مكريغور"، 

في زمن بلغ )50.9( ثانية، برصيد نقطة جزاء واحدة 

حملها معه من اجلولة األولى، ونال الصدارة املؤقتة قبل 

أن يزيحه عنها املتصدر.

ويتكر يفوز بكأس )الشارقة الرياضي( 
فاز الفارس البريطاني دونالد ويتكر والفرس "فيودينا"، 

بقيمة  الرياضي،  الشارقة  مجلس  جائزة  بكأس 

اجلولة  مبواصفات  املنافسة  وجاءت  يورو،   )95.200(

الواحدة مع جولة للتمايز، من فئة اخلمس جنوم، وصمم 

مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها )150( سم، وتنافس فيها 

37 فارسًا وفارسة، وانتقل منهم 12 فارسًا إلى جولة 

التمايز، وأكملها دون خطأ 7 فرسان، وبفارق التوقيت 

دونالد  البريطاني  الفارس  األول  املركز  جائزة  حاز 

ويتكر وأنهى التمايز مع الفرس "فيودينا" في زمن بلغ 

)34.46( ثانية.

السوري غرّيب بطل جائزة لونجين 
لوجنني  بجائزة  غريب  شادي  السوري  الفارس  تّوج 

النجمتني، وجاءت  الدولية من فئة  القفز  لبطولة  الكبرى 

مع  الواحدة  اجلولة  مبواصفات  البطولة  لقب  منافسة 

ارتفاعها  بلغ  بحواجز  مسارها  وصمم  للتمايز،  جولة 

وفارسة،  فارسًا   40 لقبها  على  وتنافس  سم،   )145(

وأكمل اجلولة الرئيسة 6 فرسان دون خطأ، وجتدد بينهم 

التنافس في جولة التمايز، وأكملها 3 فرسان دون خطأ، 

غريب  شادي  الفارس  وأولهم  التنافس،  بينهم  انحصر 

دو  "كابرنت  اجلواد  مع  التمايز  في   )5 رقم  )املشارك 

مارش" وأنهى اجلولة في زمن بلغ )37.44( ثانية، ونال 

به ججائزة املركز االول، والثاني مواطنه الشاب أسامة 

الزبيبي )املشارك رقم 3( مع اجلواد "بي إي سي هوغو" 

وأكمل التمايز في زمن بلغ )38.44( ثانية.

الكميتي يفوز بجائزة ماجستيك 
شهد اليوم اخلتام إقامة املزيد من املنافسات، وأوالها 

منافسة من مرحلتني من فئة النجمتني، وصمم مسارها 

ماجستيك  برعاية  سم،   )135( ارتفاعها  بلغ  بحواجز 

 )6( مجموعها  بلغ  مالية  جوائز  بها  للفائزين  وأفردت 

آالف يورو، وتنافس فيها 57 فارسًا وفارسة، وجنح في 

إكمال املرحلتني دون خطأ 10 فرسان، وبفارق التوقيت 

حاز جائزة املركز االول الفارس محمد الكميتي، وأكمل 

بلغ  زمن  في  دو"  فان  "إينا  الفرس  مع  الثانية  املرحلة 

)25.29( ثانية.

)المجموعة  شباب  أول  الكربي  علي 
اإلقليمية(

تّوج الفارس اإلماراتي علي حمد الكربي بلقب نهائي فئة 

باالحتاد  السابعة  اإلقليمية  املجموعة  دول  من  الشباب 

للفروسية،  الشارقة  نادي  برعاية  للفروسية،  الدولي 

ورصدت لنهائي الشباب جائزة بقيمة )16( ألف يورو، 

الشباب،  فئة  منافسات  نهائي  في  الكربي  فوز  وجاء 

بلغ  بحواجز  مسارها  وصمم  اجلولتني،  مبواصفات 

ارتفاعها )135( سم، وتنافس فيها سبعة فرسان، وجنح 

فارسان في إكمال اجلوالت التأهيلية دون خطأ، أولهما 

الفارس علي الكربي باجلواد "دبي دي في"، وأكمل اجلولة 

الثانية في زمن بلغ )44.90( ثانية.
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بمشاركة 1350 متطوعًا

ناديا دبي لسباق الخيل ودبي للفروسية ينظمان مبادرة 
)نظفوا المرموم(

نظم ناديا دبي لسباق اخليل ودبي للفروسية بالتعاون مع 

هيئة اإلمارات لسباق اخليل، يوم األحد املاضي مبادرة 

"نظفوا املرموم" التي استهدفت تنظيف البر في منطقة 

القدرة في دبي انطالقا من دور وأهمية املسؤولية املجتمعية 

للمحافظة على نظافة البيئة الصحراوية وحمايتها. اشتملت 

املبادرة التي شهدت مشاركة 1350 متطوعا من مختلف 

برامج  على  والعائالت،  املدارس  وطلبة  املجتمع  أفراد 

ومسابقات منها سحوبات على جوائز نقدية ومسابقة جمع 

أغطية علب املياه البالستيكية، ومت تخصيص جوائز نقدية 

للفائزين باملراكز الثالثة األولى. ومت تقدمي هدايا مميزة 

مثل  التحفيزية  اجلوائز  من  وغيرها  املشاركني  للطالب 

قسائم احلصص التدريبية لركوب اخليل من مركز اإلمارات 

في  للركوب  أخرى  تدريبية  وقسائم حصص  للفروسية، 

الصحراء من مركز اإلمارات للفروسية، إلى جانب تذاكر 

دخول لكأس دبي العاملي الذي يحتضنه مضمار ميدان في 

أواخر شهر مارس املقبل، وقسائم عشاء من فندق ميدان 

وقسائم من فندق ومنتجع باب الشمس.

األخبار

صورة تجمع المتطوعين

والحفاظ  التطوع  ثقافة  تعزيز  العظب: 
على البيئة

 أشاد اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس 

اإلدارة املدير العام لنادي دبي لسباق اخليل ونادي دبي 

للفروسية، باملشاركة املجتمعية في املبادرة الهادفة إلى 

تعزيز ثقافة التطوع لدى املجتمع واحملافظة على نظافة 

دبي  في  املناطق  أجمل  إحدى  القدرة  منطقة  في  البر 

مؤكدا أن املبادرة تعكس الدور املجتمعي البارز لنادي 

خالل  من  للفروسية،  دبي  ونادي  اخليل  لسباق  دبي 

فعاليات تتيح فرصة املشاركة للجميع مثل مبادرة "نظفوا 

املرموم" والتي تتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم.

هناك  حتديدا  ودبي  اإلمارات  في  العظب:"  أضاف  و 

العديد من املناطق اجلميلة التي تستحق احملافظة عليها 

الرائد  الدور  إطار  في  املبادرة  وتأتي  بها،  واالهتمام 

واجلهود املبذولة من قبل الدولة وكافة اجلهات واملؤسسات 

احلكومية من أجل احملافظة على نظافة البيئة، ونتوجه 

بالشكر إلى كل املتطوعني وجميع من شارك وساهم في 

جناح الفعالية املجتمعية".

جوائز نقدية قيمة 
على  الالفت  اإلقبال  بعد  كبيرا  جناحا  املبادرة  حققت 

املشاركة من مختلف أفراد املجتمع بعدما جمع الفائز 

قيمتها  نقدية  جائزة  ونال  غطاء  ألف   25000 األول 

1500 درهم بينما جمع الفائز الثاني 24250 ، وحصل 
على جائزة قيمتها 1000 درهم، فيما جمع الفائز باملركز 

الثالث 10000 غطاء وحصل على 500 درهم. و جرى 

السحب على 20 تذكرة لدخول كأس دبي العاملي و20 

قسيمة عشاء و10 قسائم لركوب اخليل، ضمن حصص 

تدريبية من مركز اإلمارات للفروسية و10 قسائم لركوب 

لألطفال  وقيمة  خاصة  هدايا  تقدمي  مت  فيما  الدراجات 

املشاركني في الفعالية.

صورة تجمع بعض المتطوعينصورة تجمع بعض المتطوعين

خالل السحب على الجوائز
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بولو

آل  راشد  بن  محمد  بن  مكتوم  الشيخ  سمو  برعاية 

الوزراء  رئيس مجلس  نائب  دبي  نائب حاكم  مكتوم 

وزير املالية، شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد 

آل مكتوم املباراة النهائية لكأس دبي الذهبية للبولو 

سمو  بقيادة  اإلمارات  فريق  جمعت  التي   ،2022
الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق 

احلبتور بقيادة محمد احلبتور.

وتوج فريق اإلمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت 

محمد بن راشد آل مكتوم، بكأس دبي الذهبية للبولو، 

الذهبي وجاء  بالهدف  فريق احلبتور  الفوز على  بعد 

في   8-8 بالتعادل  األصلي  الوقت  انتهاء  بعد  ذلك 

املباراة التي جمعتهم يوم السبت 5 مارس اجلاري، 

فوزه  بعد  ميلنيوم(  )أوتو  كأس  )زيدان(  أحرز  فيما 

نهائي  مباراة  في   11-9 للبولو  إم(  )أيه  فريق  على 

الترضية. 

 

المباراة النهائية
النهائية مواجهة بني أقوى املرشحني  شهدت املباراة 

كأس دبي الذهبية للبولو 2022

محمد بن مكتوم يتوج فريق اإلمارات بكأس البطولة 

محمد بن مكتوم يتوج فريق اإلمارات بكأس البطولة 

الشيخة  سمو  بقيادة  اإلمارات  فريق  باللقب  للفوز 

ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق احلبتور 

من  بيريسفورد  تومي  ومتكن  احلبتور،  محمد  بقيادة 

تسجيل الهدف األول في مباراة اإلمارات للبولو وقبل 

انتهاء اجلولة األولى متكن محمد احلبتور من معادلة 

النتيجة لتنتهي اجلولة بنتيجة 2-2، استمر التعادل في 

ثاني اجلوالت مع إضافة هدف لكل فريق وفي ثالث 

اجلوالت متكن فريق اإلمارات من حتويل النتيجة إلى 

4-5 لصاحله، استمر تقدم فريق اإلمارات في اجلولة 
الرابعة ومتكن من إضافة هدفني. ولكن فريق احلبتور 

النتيجة  لتصبح  هدفني  بإضافته  حظوظه  على  أبقى 

6-7 لصالح فريق اإلمارات، شهدت اجلولة اخلامسة 
فريق احلبتور ومتكن من معادلة عن  واألخيرة عودة 

املباراة  من  ثانية   30 آخر  في  بايوجار  عادل  طريق 

لتنتهي اجلولة بنتيجة 8 أهداف لكل فريق لتمتد املباراة 

للوقت اإلضافي الذي شهد إنتزاع تومي بيريسفورد 

الفوز لفريق اإلمارات بتسجيله الهدف الذهبي.

من التتويج

من المباراة المباراة شهادة إثارة قوية
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بولو

من التتويج

منافسات قوية شهدت البطولة

 نهائي الترضية
انطلقت األمسية مبباراة النهائي الترضية والتي جمعت 

فريقي "زيدان" وفريق "إيه إم" للبولو على كأس "اوتو 

تبادل  حيث  قوية  األولى  اجلولة  وجاءت  ميلينيوم"، 

اإليجابي  التعادل  بنتيجة  وانتهت  األهداف  الفريقان 

فريق  متكن  اجلوالت  ثاني  وفي  فريق،  لكل  بهدفني 

)زيدان( من تسجيل ثالثة أهداف مقابل هدفني لفريق 

)أيه إم( وجاء هدف السبق في اللحظات األخيرة من 

اجلولة عن الطريق الالعب توماس بانيلو. ومع انطالق 

اجلولة الثالثة متكن فريق )زيدان( من السيطرة على 

طوال  الهدفني  فارق  على  واإلبقاء  املباراة  مجريات 

اجلوالت الثالث األخيرة ليحسم بذلك املباراة لصاحله 

بنتيجة 11 هدف مقابل 9 لفريق )إيه إم( للبولو.

تجسد  بن مكتوم: مباراة قوية  محمد 
مستوى اللعبة في اإلمارات

آل  راشد  بن  مكتوم  بن  محمد  الشيخ  سمو  وجه 

مكتوم، التهنئة إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد 

بهذه  فريقها  فوز  مبناسبة  مكتوم  آل  راشد  بن 

وقال:  املنطقة  في  البولو  قمة  متثل  التي  الكأس 

وجسدت  ومثيرة  قوية  جاءت  النهائية  "املباراة 

كما  اإلمارات".  في  اللعبة  بلغت  الذي  املستوى 

توليه  على  احلبتور  خلف  محمد  إلى  التهنئة  وجه 

التوفيق،  كل  لالحتاد  متمنيًا  البولو  احتاد  رئاسة 

للعبة  دعم  من  احلبتور  مجموعة  تقدمه  مبا  مشيدًا 

صعيد  على  ليس  وأحدثها  املالعب  أفضل  بتوفير 

أن  إلى  ومنوهًا  العالم،  صعيد  على  بل  املنطقة، 

يسهم  مما  آلخر،  عام  من  تتطور  الذهبية  الكأس 

اللعبة.  في نشر وتطور 

ميثاء بنت محمد: نجاح فني وتنظيمي 
للبطولة

أعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل 

بالفوز  سعادتها  عن  اإلمارات  فريق  كابنت  مكتوم 

املقاييس  بكل  جنحت  البطولة  أن  مؤكدة  بالكأس، 

تنظيميًا وفنيًا، وقدمت جميع الفرق مستوى متميزًا، 

مباراة.  أية  بنتيجة  التكهن  الصعب  من  كان  ولذلك 

احلبتور  خلف  محمد  إلى  التهنئة  سموها  ووجهت 

رئيس االحتاد وقالت: "اللعبة ستشهد حتواًل وتطورًا 

ومعايشته  تواجده  بسبب  املقبلة  املرحلة  في  كبيرين 

للعبة، متمنيًة لالحتاد اجلديد كل التوفيق والنجاح".

 

في  سيحلق  االتحاد  الحبتور:  محمد   
سماء العالمية

البولو  احتاد  رئيس  احلبتور  خلف  محمد  أعرب 

جناحات،  من  البطولة  في  حتقق  مبا  سعادته  عن 

في  سيحلق  األندية  جهود  بتضافر  وقال:"االحتاد 

اخليل  لسباق  غنتوت  نادي  ونشكر  العاملية،  سماء 

والبولو، وسمو الشيخ فالح بن زايد آل نهيان رئيس 

النادي، وفرق اإلمارات، وأبوظبي، وأيه إم، وزيدان، 

وبنقاش، وذئاب دبي كافو".

من التتويج

المباراة شهادة إثارة قوية
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كأس سلطان بن زايد للبولو

بن دري يفوز على غنتوت ويتوج بلقب النسخة الثانية

في  للبولو  زايد  بن  سلطان  بكأس  دري  بن  فريق  توج 

نسختها الثانية التي نظمها نادي غنتوت لسباق اخليل 

زايد  بن  الشيخ فالح  برعاية سمو  والبولو على مالعبه 

آل نهيان رئيس النادي، ومبشاركة 6 أندية للبولو، وقد 

شهدت املباراة النهائية تتويج فريق بن دري بعد فوزه 

فريق غنتوت، وفي ختام البطولة قام الشيخ سلطان بن 

حوفان  بن  سعيد  وبحضور  نهيان،  آل  زايد  بن  فالح 

الشيخ  عبدالرحمن  وحمد  غنتوت  نادي  رئيس  نائب 

املدير التنفيذي وعدد من الشخصيات الرياضية بتتويج 

الفائزين األوائل وجنوم البطولة. 

 

بن دري يتوج باللقب
بعد عزف السالم الوطني، بحضور راعي احلفل اخلتامي، 

انطلقت املباراة النهائية، والتي جتمع بني فريقي بن دري 

متصدر البطولة من دون هزمية، وفريق غنتوت الذي جاء 

تأهله بضربات الترجيح بعد التساوي مع فريقي أبوظبي 

وأنكورا في رصيد النقاط، وكان البد من فك االرتباط 

بينهما بضربات الترجيح، وقد انتهت اول جوالتها بنتيجة 

1-3.5 لصالح فريق بن دري، واصل فريق بن دري تألقه 

واستعرض قوته الدفاعية والهجومية في اجلولة الثانية 

النتيجة،  يتلقى اي هدف ومتكن من مضاعفة  لم  حيث 

فريق  من  قوية  عودة  املباراة  من  جولتني  آخر  وشهدت 

بولو

تتويج بن دري بـ كأس سلطان بن زايد للبولو

غنتوت للمباراة حيث أظهر رغبته للفوز باللقب ومتكن من 

تقليص الفارق إال أن الهدف الذي سجله فريق بن دري 

لصاحله  املباراة  بحسم  كفياًل  كان  األخيرة  اجلولة  في 

والتي انتهت بنتيجة 6-7.5 لصالح الفريق الضيف.

 

انكورا يحسم المركز الثالث
 بدأت فعاليت اخلتام بإقامة مباراة حتديد املركزين الثالث 

والرابع، وقد جمعت بني فريقي أبوظبي مع أنكورا، والتي 

انطلقت اول جوالتها لصالح فري انكورا الذي متكن من 

تسجيل ثالثة أهداف ولكن فريق أبوظبي متكن من تقليص 

الفارق إلى هدف واحد لتنتهي اجلولة األولى بنتيجة 3-2 

الثانية أضاف  اجلولة  بداية  ومع  أنكورا،  فريق  لصالح 

فريق انكورا الهدف الرابع ولكن فريق أبوظبي متكن من 

تسجيل هدفني وإدراك التعادل بنتيجة اربع اهداف لكل 

فريق،  شهدت اجلولة الثالثة تقدم فريق أبوظبي بنتيجة 

للمرة األولى بعد تسجيله أول أهداف اجلولة ورغم ذلك 

إال أن فريق انكورا متكن من إنهاء اجلولة متقدمًا بنتيجة 

5-6، شهدت اجلولة األخيرة محاوالت من فريق أبوظبي 
للعودة للمباراة إال أن الهدف الوحيد في رابع اجلوالت 

جاء لصالح فريق انكورا في الدقيقة األخيرة لتنتهي بذلك 

املباراة بنتيجة 7-6.

 

سعيد بن حوفان: رعاية فالح بن زايد وراء 
النجاحات

نادي  رئيس  نائب  املنصوري  بن حوفان  أشاد سعيد   

غنتوت لسباق اخليل والبولو ،برعاية سمو الشيخ فالح 

من البطولة

من التتويج بولو غنتوت صورة تتويج

بن زايد آل نهيان رئيس النادي لفعاليات البطولة الدولية 

للبولو مواصلة لدعمه ملسيرة اللعبة التي اتسعت قاعدتها 

املنصوري  وثمن  املستمر،  والدعم  الرعاية  تلك  بفضل 

جمعية  وجهود  الرياضي،  أبوظبي  مجلس  ودعم  رعاية 

اإلمارات للبولو ومساهمة غنتوت لتجهيزات الفروسية، و 

CAPEX.COM ، وياس مول وكافه شركاء النجاح.
 

حمد الشيخ : الشكر للجميع
لنادي  التنفيذي  املدير  الشيخ  عبدالله  حمد  أكد 

التي  النجاحات  بأن  والبولو  اخليل  لسباق  غنتوت 

مواصلة  اجلديد  موسمه  في  النادي  يحققها  ظل 

،لو  تتحقق  ان  لها  كان  ما  املاضية،   للنجاحات 

زايد  بن  فالح  الشيخ  سمو  من  الكرمية  الرعاية  ال 

أبوظبي  مجلس  ،واهتمام  النادي  رئيس  نهيان  آل 

جناحات  في  املساهمة  اجلهات  وكافة  الرياضي 

مقدمتها  وفي  واملجتمعية،  الرياضية  النادي 

التي  املشاركة  والفرق  املساهمة  واجلهات  الشركات 

اللعبة. طفرة  في  كبير  بقدر  أسهمت 
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Polo

2,600 tons of infrastructure will be 
installed on the frozen Lake St. Moritz, 
visitors and sponsors fly in from all four 
corners of the world. The organisers, 
headed by founder and CEO Reto 
Gaudenzi, opted to invite six instead 
of the former four teams to meet the 
unusually high demand. This is a first, 
seeing a new match mode with three 
games a day. This year›s edition of 
the Snow Polo World Cup St. Moritz 
demonstrated beyond a doubt that the 
event is not only a high point of the St. 
Moritz calendar but also an important 
marker in the global polo scene.  
 
Sparkling snow and spectacular 
polo action 

As the sun rose above the Engadine 
mountains, the anticipation on the 
frozen Lake St. Moritz, the birthplace 
of snow polo, was palpable. The 
‹Godfather of Snow Polo› Reto 
Gaudenzi, founder and CEO of the 
tournament, had on the opening night 
so aptly described the event as «a 
delicious cocktail – a perfectly crafted 
blend of luxury, nature›s beauty, 
world-class polo, entertainment and 
friendship». And how right he proved 
to be: The standard of polo displayed 
was excellent, and those interested in 
the social side of the event were not 
disappointed either. There was much 
to enjoy in this truly remarkable venue 
– seemingly never-ending champagne, 
lavish hospitality areas, and, of course, 
meeting old friends and making new 
ones. 

Team Azerbaijan Land of Fire 
carries the day in the three-day 
polo spectacle 

Team Azerbaijan Land of Fire has been 
on the hunt for a Snow Polo World 
Cup St. Moritz title since their debut 
in 2017. 2020 saw them reach second 

37th Snow Polo World Cup St. 
Moritz 2022: A tournament of 
superlatives 
 
Demand reached a peak; more teams, 
more spectacle, more spectators. 
The 2022 edition of the Snow Polo 
World Cup St. Moritz, from 28 to 30 
January, once again turned out to 
be an outstanding event delivering 
formidable polo played in front of 
packed grandstands. A record number 
of spectators – tallying an estimated 
22,000 over the three days of the 
tournament – followed the matches 
on the frozen Lake St. Moritz. Team 

2022 SnowPolo World Cup
St. Moritz

Azerbaijan Land of Fire – with team 
captain Elchin Jamalli, Argentine 
cousins Adrian and Raul Laplacette Jr. 
and local player Tito Gaudenzi  – took 
home the trophy. They defeated Team 
Clinique La Prairie in a thrilling and 
hard-fought Final played against the 
magnificent backdrop of the Engadine 
mountains in glorious sunshine.  
 
After a one-year hiatus, the Snow 
Polo World Cup returned onto the 
world polo stage with a bang: the 
tournament, organised to perfection, 
saw a complete sell-out, with waiting 
lists for both VIP and Chukker Club 

tickets as well as the gala and hotels of 
the resort reporting record bookings. 
Weather-wise too, St. Moritz was in 
good graces with the gods of polo, 
with perfect conditions reigning over 
the three days. For the 37th time, the 
impeccably groomed playing field 
directly on the frozen Lake St. Moritz 
played host to polo superstars from 
across the globe who had jetted in to 
take part in this prestigious event.  
 
Months of intensive preparation go 
into the three-day tournament. Stables 
must be provided for the 120 polo 
ponies arriving from all over Europe,  

place, and this year they seemed more 
determined than ever to win the Final. 
Matches on the previous two days had 
seen the two finalists, Azerbaijan 
Land of Fire and Clinique La Prairie, 
come out ahead of the teams Badrutt›s 
Palace Hotel, Casablanca, World 
Polo League, and Perrier-Jouët. The 
highly anticipated final match of the 
tournament got off to a brilliant start. 
 
Team Azerbaijan Land of Fire played 
strong, passionate four-man polo and 
effectively shut down team Clinique 
La Prairie from the outset. Raul 
Laplacette Jr. put on an impressive 
display of skill, putting pressure on 
the opponents and thwarting their 
attacks with fast, accurate and athletic 
polo. He was rightly awarded the Most 
Valuable Player of the tournament 
for his performance. All in all, it was a 
productive day for Azerbaijan Land of 
Fire, which saw them claim their first 
Snow Polo World Cup St. Moritz title 
with a score of 62-½ in the Final in front 
of a record-breaking crowd of over 
12,000 spectators. 
 
Swiss player Tito Gaudenzi, who was so 
impressive as the number 4 position, 
commented after the victory: «To win 

this tournament in my home town is 
just amazing, not only did my father 
have the crazy idea of starting this 
tournament back in 1985, but he also 
won the tournament five times himself, 
three times alongside Adriancito›s 
[Adrian Laplacette Jr.] father. So, now 
I have to win another four times to 
match his total!» 
 
That›s a wrap! After three truly 
spectacular days of polo which saw 
nine matches played in front of over 
22,000 spectators, the 37th edition of 
this iconic event drew to a close and 
teammates, friends – new and old – 
and the St. Moritz ‹polo family› said a 
fond farewell until next year. Be sure to 
make a note in your diary for the 38th 
Snow Polo World Cup St. Moritz on 27, 
28 and 29 January 2023! 
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News

The last piece of the action at the 
Silver Cup tournament of the Dubai 
Polo Gold Cup Series showcased a 
spectacular finish at Al Habtoor Polo 
Resort and Club.

After a series of qualification matches, 
four teams met at the anticipated final. 
Dubai Wolves by CAFU faced Bangash 
Dodson & Horrell Polo at the Hildon 
Cup (Subsidiary Final) and Habtoor 
Polo met its match - UAE Polo - at the 
Bentley Emirates Silver Cup final.

Alfredo Cappella opened the 
afternoon with a penalty shot for the 
Wolves. The team owned the first 
chukker as Carlos Ulloa and Capella 
closed it at 3 goals to 1.5. The next 
chukker didn›t see much of Bangash 
Dodson & Horrell as it ended with a 

Habtoor Polo Defends its Title at the Bentley 
Emirates Silver Cup 2022 Final

significant lead for the Dubai Wolves 
by CAFU. It was raining goals during 
the third chukker. Bangash Dodson & 
Horrell made an aggressive comeback 

and the Wolves showed an equally 
strong defensive play.

The Dubai Wolves by CAFU  still had 

its advantage by halftime. The next 
chukker rolled and Federico von 
Potobsky stole the lead only to be 
defended by Ulloa that kept the 
narrow advantage of a half a goal. in 
favour of the Wolves It was a fight for 
the win at the final chukker, with the 
Wolves giving it their all. However, 
Benjamin Panelo ensured that the 
two goals he delivered were enough 
to earn their claim at the Hildon Cup 
trophy.

The Silver Cup tournament 
contenders last year met again at 
today›s final.  Mohammed Al Habtoor, 
Patron of the Habtoor Polo team, 
nicked the first goal of the game. 
UAE Polo›s Tommy Beresford and 
Lucas Monteverde Jr. ensured the 
lead was on their side at the end of 
the first chukker. Habtoor Polo crept 
its way back into the scoreboard by 
halftime and the teams were tied by 
the end of the penultimate chukker.

The determining chukker had 
spectators witness a notable save 
from Matias Gonzales for the Habtoor 
Polo team and a penalty shot from 
Bayugar that the opponent couldn›t 
match. The game ended with a final 
score of 9 goals to 7 and Habtoor 
Polo proudly lifted the Silver Cup 
trophy of the Dubai Polo Gold Cup 

Series for the second year.

Martin Pedersen, Chairman of 
International Free Zone Authority 
presented the trophies for the 
teams at the Hildon Cup. The Best 
Playing Pony was Inunciado ridden 
by the Most Valuable Player of the 
tournament - Bautista Bayugar. 
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News

The Polo Masters Cup, the 
second trophy of the Dubai 
Polo Gold Cup Series, has a 
new champion - the Bin Drai 
Polo team.

The afternoon opened with a penalty 

shot from Ernesto Trotz at the 

subsidiary final of the tournament. 

Estancia Lamar Polo team dominated 

the first half of the game against El 

Basha Polo and maintained a 3-goal 

advantage at the end of the third 

chukker. Tommy Beresford for El Basha 

Bin Drai Polo Clinches Victory
at the Polo Masters Cup 2022

Polo managed to close the gap in 

scores during the last chukker, but the 

win still fell in the hands of Estancia 

Lamar as the game ended with a final 

score of 6 goals to 5.

The final featured a match between 

Bin Drai Polo and Ankora Polo teams, 

and Raul Laplacette closed the first 

chukker with a 1-goal lead for Bin Drai. 

Laplacette›s consecutive goal shots 

placed the team in a comfortable lead 

by halftime. Ricardo Garros for Ankora 

Polo nicked 2 goals for the team, but 

the advantage stayed on Bin Drai›s 

side. Mohammed Bin Drai stole the 

ball and converted it to a point making 

Ankora›s work cut out for them at 

the last chukker of the game. Faisal 

Yabroudi›s last-second goal sealed the 

win for Bin Drai at 9 goals to 6.

 

Philippe D›Amat, General Manager of 

Al Habtoor Polo Resort hotel awarded 

the teams of the day. Pico Flor was 

the Best Playing Pony ridden by the 

tournament›s Most Valuable Player - 

Ricardo Garros. 

@RacingDubai

       
Meydan Racecourse – March 26 

The biggest social and sporting event in Dubai. 

Tickets start from AED 295 per person.

     Enjoy a premium hospitality experience at the world’s
 most spectacular race day with a post-race concert.

DUBAI WORLD CUP IS BACK

Book Now

Call the Ticket Sales Office on +971 4 327 2110 

dubairacingclub.com

#DubaiWorldCup
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اليفستايل

رواية حرفٍة أسطورية 
فرسان الطاولة المستديرة

شغف. التزام. جرأة. قد تعود رموز الشهامة إلى آالف 

الكثير.    أذهان  في  حّية  تزال  ال  قَيمها  لكن  السنني، 

ميثل هؤالء الفرسان من األيام احلديثة ُنخبًة ممّيزة من 

األفراد الذين يتوّقعون األفضل من أنفسهم ومن اجلميع 

من حولهم. لذا ال يزال االمتياز يشّكل غايًة ُمطلقة لدى 

روجيه دوبوي. وتتمثل مهّمة الدار األسمى في سعيها 

الدائم من أجل حتّدي قواعد اللعبة – ومتثيل مستقبل 

صناعة الساعات املتطّورة.

يتّم االرتقاء بهذه الذهنّية إلى مستويات جديدة مع أحدث 

األيقونية.   املستديرة  الطاولة  فرسان  ملجموعة  تطّور 

فّني  بإتقاٍن  مزّينة  وهي  جديدًا  معيارًا  الساعة  حتّدد 

غنّية  جامح.    إبداعي  وحّس  استثنائية  وحرفّية  نادر 

بإرٍث أسطوري ومصّممة من أجل املستقبل، إنها تعبير 

يفهم  الذي  احلديث  للمستخدم  احلاضر.   للزمن  قوّي 

كيف أن قوة املاضي تولّد طاقًة في احلاضر – وأبعد 

من ذلك بعد.   إاّل أن قصة احلرفة األسطورية هذه ال 

ميكن تالوتها على أّي شخص. فهي امتياز مخّصص 

لنخبٍة سرّية من األفراد.  أقلّية من األشخاص ذوي علٍم 

بها. هل تتحلّون باجلرأة الكافية الكتشافها؟ اشتركوا 

في املغامرة

رسم أسطورة من خالل حرفّية حديثة 
األعماق  في  بدأت.  قد  املعركة  أن  ها  حقيقي.  التهديد 

الغامضة ملكاٍن منسّي، يستعّد إثنا عشر فارس باسل 

للدفاع عن ممكلتهم في وجه تأثير قوة اجلاذبّية. تتشّقق 

األرض وتبدأ تتصّدع. متحّسسني للخطر احمُلدق، يتمركز 

الفرسان في وجه هذا العدّو اخلفّي. هل سينتصرون؟

من خالل إعادة إحياء أسطورة بأكثر الطرق إثارًة، مّت 

الساعات  مكان عالمات  في  فارس  إثَني عشر  تصميم 

 18 عيار   750/1000 الوردّي  الذهب  في  وسبكهم 

قيراط كي يبدوا مختلفني كّل واحد في وضعّيته الفريدة.   

هذا هو اإلجناز احلقيقي للحرفّية املعّبرة التي استغرق 

امليكروي  النخت  فّن  خالل  من  ونصف.  سنًة  إتقانها 

وخّوذة  وصفائح  بدرٍع  فارس  كّل  استكمال  مّت  املعّقد، 

من العصور الوسطى، في حني تأتي أسلحتهم اخلاصة 

مصّممة كي تكون مستعّدة للصمود أمام كّل ما يندلع من 

حتت أقدامهم.   تلك هي املرحلة التي تطلّبت التجميع 

يدويًا لكّل قطعة من قطع األحجية الزجاجية.  مع مثل 

ُتثبت روجيه دوبوي مهارتها  هذه التفاصيل املتشابكة، 

في مجال األعمال الفّنية العالية احلرفّية.  امتياز شرفّي 

– مثل امتياز الفرسان – مخّصص ألقلّية، مهما كانت 
احلقبة التي يتواجد فيها.

ARAB HORSE COUTURE

VOL.8, NO. 1 - 2022

YOUR SOURCE FOR INTERNATIONAL PROMOTION!

Contact: 
248.866.8756

info@arabhorsecouture.com

يأتي كل محارب مّتكئًا على حافة شّفافة باللون األحمر 

جميعهم  ويشّكل  الثمني،  مورانو  زجاج  من  مصنوعة 

مشهدًا يستعّد فيه الفرسان للدفاع عن أنفسهم في وجه 

إلى هذه احلرفّية  اللجوء  لقد مّت أيضًا  خطر ُمحدق.   

النادرة لبناء الهيكل الداكن والالمع للميناء األسود.  َكونه 

جزءًا من تقاليد البندقّية العظيمة، يعكس زجاج مورانو 

الضوء بطريقة حديثة والفتة.
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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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اليفستايل

جاكوار I-PACE اآلن مع أمازون اليكسا
PREMIUM BLACK PACK وخيار الحزمة السوداء الجديدة

تقدم Jaguar I-PACE اآلن تقنية تركز على السائق 

لتعزيز  جديدة  وخيارات  مضى  وقت  أي  من  أكثر 

تصميمها احلائز على العديد من اجلوائز.

االستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارة  أصبحت 

ذات األداء الكهربائي بالكامل أول سيارة من جاكوار 

تتميز بالتحكم الصوتي Amazon Alexa. متكامل 

 I-PACE املألوفة إلى Alexa بسالسة ، يجلب جتربة

ويوفر تفاعاًل صوتًيا طبيعًيا مع ميزات نظام املعلومات 

وتشغيل  التنقل  ذلك  في  مبا   Pivi Pro والترفيه 

الوسائط واملكاملات الهاتفية واألجهزة الذكية املتوافقة. 

بعد ظهورها ألول مرة في I-PACE ، ستأتي جميع 

.Alexa مع Pivi Pro سيارات جاكوار اجلديدة مع

 Alexa، navigate me" ميكن إجراء الطلبات مثل

التشغيل  قائمة  تشغيل   ،  Alexa" و   "to home
 Alexa show me close me" و  بي"  اخلاصة 

التحقق  أيًضا  ميكنك  الصوت.  طريق  عن  املقاهي" 

قائمة  أو  الزمني  جدولك  وإدارة  والطقس  األخبار  من 

التسوق - فقط عن طريق السؤال.

، مما يسهل  Alexa سهلة االستخدام  جتربة صوت 

على العمالء العمل مع إبقاء أيديهم على عجلة القيادة 

وأعينهم على الطريق. تتيح Alexa أيًضا التحكم في 

واإلضاءة  التدفئة  مثل  املتوافقة  الذكي  املنزل  ميزات 

 Alexa" تسأل:  أن  سوى  عليك  ما   .I-PACE من 

، اضبط درجة حرارة غرفة املعيشة على 20 درجة"، 

على سبيل املثال.

سيتمكن العمالء في اململكة املتحدة والواليات املتحدة 

أيًضا من التحكم والتحقق من I-PACE أينما كانوا 

يستخدمون Jaguar Remote Skill على أي جهاز 

يدعم Alexa. "Alexa ، اطلب من Jaguar التحقق 

 Jaguar اسأل ، Alexa" ، "من النطاق اخلاص بي

 Alexa" عما إذا كانت سيارتي مشحونة بالكامل" أو

، اسأل Jaguar إذا كانت أبوابي مغلقة" ليست سوى 

بعض امليزات التي ميكن للعمالء استخدامها. باإلضافة 

ببرنامج  املزودة  األخرى  جاكوار  موديالت  جميع  إلى 

Pivi Pro ، تتوفر هذه الوظيفة أيًضا للعمالء في هذه 
املعلومات  بنظام  املزودة  املركبات  خالل  من  األسواق 

.Touch Pro والترفيه
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