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منصور بن زايد
يرحب بالمشاركين في بطولة العالم 

للقدرة بقرية بوذيب الدولية

ــان،  ــد آل نهي ــن زاي رحــب ســمو الشــيخ منصــور ب
ديــوان  وزيــر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب 
ــع المشــاركين فــي النســخة الـــ  الرئاســة، بجمي
التــي  والتحمــل  للقــدرة  العالــم  لبطولــة   18
بوذيــب  قريــة  فــي  اإلمــارات  تســتضيفها 
الدوليــة بالختــم فــي أبوظبــي، وهــي البطولــة 
التــي تجمــع نخبــة الفرســان والفارســات مــن 
لقــب  ليتنافســوا علــى  العالــم  مختلــف دول 

أكبر بطولة تنظم في هذه الرياضة. 

ــة  ــى قائم ــزة إل ــة ممي ــل إضاف ــل تمث ــدرة والتحم ــم للق ــة العال ــتضافة بطول ــموه: «إن اس ــال س وق
فــي  تقــام  التــي  الكبــرى  والفعاليــات  والعالميــة واألنشــطة  الدوليــة  والبطــوالت  الفعاليــات 
اإلمــارات وأبوظبــي، والتــي تســتقطب نخبــة الرياضييــن فــي مختلــف الرياضــات، وأشــهر الفــرق 

العالمية».

وأضــاف ســموه: «إن الدعــم الــذي تقدمــه القيــادة الرشــيدة للرياضــة عامــة، ورياضــة ســباقات القــدرة 
ــي  ــدارة ف ــادة والص ــا الري ــب، ومنحه ــى المرات ــى أعل ــا إل ــع به ــوص، دف ــه الخص ــى وج ــل عل والتحم
مختلــف المنافســات، واســتضافة كبــرى البطــوالت، وتحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات»، مشــيرًا ســموه 
إلــى أن فــوز اإلمــارات بتنظيــم بطولــة العالــم للقــدرة والتحمــل بحصــول قريــة بوذيــب الدوليــة للقــدرة 
علــى ثقــة االتحــاد الدولــي للفروســية، ومنحهــا حــق تنظيــم واســتضافة نســخة 2022، إنجــاز يؤكــد 
ــة  ــة والســمعة الطيب ــة فــي هــذه الرياضــة، والثقــة العالي ــع بهــا الدول ــي تتمت ــة الرفيعــة الت المكان
لإلمــارات فــي تنظيــم البطــوالت الكبــرى، والنجاحــات المميــزة التــي ظلــت تســجلها فــي المجــاالت 

كافة، ومنها الرياضية وباحترافية عالية.

وأوضــح ســموه «ثقتنــا كبيــرة فــي أن تقــدم قريــة بوذيــب الدوليــة بطولــة ناجحــة بــكل المقاييــس 
فــي رياضــة هــي مــن تــراث فروســية اإلمــارات، ترتبــط بقيــم الفروســية النبيلــة، لمــا تجــده مــن دعــم 
مــن الجهــات كافــة، وبمــا تملكــه مــن مرافــق متطــورة وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة، وبمــا لديهــا 
مــن كــوادر تتمتــع بالكفــاءة العاليــة والقــدرات المتميــزة، ونتمنــى لفرســان اإلمــارات التوفيــق فــي 

هذا المحفل العالمي الكبير».



«بوذيب 2022»
تقدم معايير جديدة الستضافة

بطولة العالم للقدرة

ــم  ــة العال * تســتضيف اإلمــارات النســخة الـــ 18 لبطول
ــا  ــة، وكله ــب الدولي ــة بوذي ــي قري ــل ف ــدرة والتحم للق
ثقــة بــأن تقــدم بطولــة متفــردة بعــد مشــوار طويــل مــن 
العمــل الجــاد، لتوفيــر أفضــل أجــواء تنظيميــة ألكبــر 
نخبــة  إســعاد  أجــل  بطولــة عالميــة وتنافســية، مــن 
الفرســان والفارســات المشــاركين، والمتابعيــن محبــي 
هــذه الرياضــة النبيلــة حــول العالــم، لكــون العمــل علــى 
التــي  البطــوالت  فــي  التميــز  مســتويات  أعلــى 

تستضيفها اإلمارات، هو نهج إماراتي راسخ.

ــا الرشــيدة، رســخت  ــة قيادته ــارات برؤي ــة اإلم * إن دول
مكانتهــا المرموقــة وريادتهــا العالميــة فــي تنظيــم 

واســتضافة الفعاليــات الرياضيــة الدوليــة بأفضــل المعاييــر والممارســات، بمــا تملكــه مــن بنيــة تحتيــة عصريــة 
تتوافــق مــع المعاييــر العالميــة، وقــد حظيــت بطولــة «بوذيــب 2022» باهتمــام القيــادة الرشــيدة، ومتابعــة 
ــوان الرئاســة، مــن أجــل  ــر دي ــوزراء وزي ــان، نائــب رئيــس مجلــس ال ــد آل نهي ــن زاي ودعــم ســمو الشــيخ منصــور ب
تقديــم بطولــة يكــون لهــا صداهــا لــدى أســرة ســباقات القــدرة والتحمــل حــول العالــم، وتبقــى فــي ذاكــرة 
المشــاركين بــكل تفاصيلهــا، وقــد أوفــت قريــة بوذيــب بــكل التزاماتهــا الفنيــة واللوجســتية، ومــا طرحتــه مــن 
ــة، وهــي ترحــب  ــة لموعــد البطول ــت فــي أكمــل جهوزي ــة وتســهيالت الســتضافة الحــدث، وكان أفــكار ورؤي

بالمشاركين والضيوف بكرم وأصالة أهل اإلمارات.

رائــدة فــي  2022» أن اإلمــارات تقــدم فيهــا معاييــر جديــدة ومبــادرات  * ومــا يميــز بطولــة «بوذيــب 
ــع إعالن  ــيًا م ــك تماش ــة، وذل ــة للبيئ ــتدامة والصديق ــال االس ــي مج ــى ف ــة األول ــا البطول ــتضافة لجعله االس
ــي  ــاد المناخ ــق الحي ــارات لتحقي ــة اإلم ــتراتيجية لدول ــادرة االس ــن المب ــتدامة ضم ــًا لالس ــارات 2023 عام اإلم

بحلول 2050.

ــب  ــة بوذي ــي قري ــة ف ــتضافة البطول ــارات اس ــح اإلم ــي من ــرة ف ــية الكبي ــي للفروس ــاد الدول ــة االتح * إن ثق
ــي  ــي ف ــدث العالم ــزة للح ــة متمي ــم بطول ــى تنظي ــارات عل ــدرة اإلم ــة بق ــة كامل ــن قناع ــاءت ع ــة، ج الدولي
ــة، علــى أعلــى مســتوى وأفضــل صــورة، وهــي ثقــة فــي محلهــا، ألن  أبوظبــي، موطــن البطــوالت العالمي

«بوذيب 2022» ستقدم أكثر مما هو مطلوب في معايير منح االستضافة.

* الشــكر للقيــادة الرشــيدة علــى االهتمــام، والشــكر لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، علــى متابعتــه 
ودعمه للبطولة.

اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم للقدرة



انجمار دي فوس
رئيس االتحاد الدولي للفروسية

القوة والحيوية تتناغمان مع الموقع 
الصحراوي والمناظر الخالبة بقرية بوذيب

يطيــب لــي، وباألصالــة عــن نفســي، وبالنيابــة عــن 
ــي للفروســية،  ــع المســؤولين فــي االتحــاد الدول جمي
أن أرحــب بكــم فــي بطولــة العالــم للقــدرة والتحمــل 
للكبــار 2022 التــي تســتضيفها قريــة بوذيــب العالميــة 
للقــدرة فــي الختــم بأبوظبــي فــي دولــة اإلمــارات 
ــان  ــل فرس ــن أفض ــع بي ــي تجم ــدة، والت ــة المتح العربي

القدرة والتحمل في هذه الرياضة.

إن رياضــة القــدرة والتحمــل تعتمــد فــي جوهرهــا علــى 
الفروســية والقــدرة علــى التحمــل والتركيــز البدنــي 
ــى أفضــل مســتوى  ــوب للوصــول إل ــي المطل والعقل
مــن األداء، فهــي تعتمــد علــى الثقــة بيــن الفــارس 

والخيــل، والتخطيــط، والعمــل بــروح الفريــق، ال يوجــد «أنــا» فــي رياضــة القــدرة والتحمــل، بــل 
تحتــاج إلــى معرفــة شــريكك، ومعرفــة قدراتــك، والتأكــد مــن أنكــم تقدمــون أفضــل مــا لديكــم، 

هذا الجهد هو ما يجعل القدرة رياضة مميزة وجذابة جدًا.

ــع  ــم م ــي تتناغ ــب الت ــة بوذي ــم بقري ــة العال ــي بطول ــاهدهما ف ــوف نش ــة!، س ــوة والحيوي الق
ــى  ــث يبق ــة، حي ــة الخالب ــر الطبيعي ــة والمناظ ــان الرملي ــن الكثب ــل بي ــراوي الجمي ــع الصح الموق

الجمهور من جميع أنحاء العالم في حالة من الترقب تجاه اإلنجاز الرياضي. 
وتعــد مثــل هــذه البطــوالت ضروريــة حقــًا لتطويــر رياضتنــا، مــع األخــذ فــي االعتبــار الترويــج ونشــر 
ثقافــة الفروســية والترفيــه للجمهــور المتحمــس لمشــاهدة رياضــة القــدرة خالل األيــام القليلــة 
ــى المســتوى الفــردي  ــم للقــدرة عل ــج بطــل العال ــة، واالســتمتاع بهــذه الرياضــة، وتتوي المقبل
ومســتوى الفرق.بينمــا نجتمــع معــًا فــي قريــة بوذيــب، أود أن أشــكر المنظميــن، واتحــاد 
اإلمــارات للفروســية والســباق، والجهــات الراعيــة علــى دعمهــم المســتمر، والشــكر أيضــًا لجميــع 
ــة لتســليط الضــوء علــى  ــر المنصــة المثالي الرســميين والمتطوعيــن ووســائل اإلعالم علــى توفي

الحدث التاريخي الكبير.

وأود أن أعــرب عــن أطيــب تمنياتــي للفرســان والمشــجعين، وأتمنــى لكــم االســتمتاع بــكل 
دقيقة مع أفضل ما تقدمه رياضة القدرة والتحمل!.



النسخة الـ 18 لمونديال القدرة
العالم في ضيافة «بوذيب 2022»

تســتضيف قريــة بوذيــب الدوليــة للقــدرة فــي الخامــس والعشــرين مــن فبرايــر 2023 النســخة الـ 18
لبطولــة العالــم للقــدرة لمســافة 160 كلــم، بمشــاركة 129 فارســًا وفارســة مــن 37 بلــدًا، وتتميــز 
البطولــة بأنهــا ســجلت توازنــًا فــي عــدد المشــاركين مــن الجنســين، حيــث بلــغ عــدد الفرســان 66

ــور  ــزات التــي تجعلهــا نســخة تكتــب بأحــرف مــن ن ــد مــن الممي ــل 63 فارســة، كذلــك بالعدي مقاب
فــي ســجل تاريــخ البطولــة، فهــي األولــى بعــد رفــع التدابيــر واإلجــراءات الخاصــة بالجائحــة، وتعتبــر 

أكبر فعالية لالتحاد الدولي للفروسية.

وتشــهد البطولــة مشــاركة 24 فريقــًا، وهــو العــدد األكبــر الــذي يشــارك فــي فعاليــة منــذ 
ــه  ــدة، لكن ــز بلقــب الفــرق مــرات عدي ــق اإلســباني الفائ الجائحــة، ويتقدمهــم حامــل اللقــب الفري
يصطــدم هــذه المــرة بمنافســين أقويــاء مثــل أصحــاب األرض فرســان اإلمــارات، والفريــق البرازيلــي 
صاحــب الفضيــة فــي النســخة الماضيــة، هــذا فــضًال عــن التنافــس القــوي الــذي ســيكون علــى 

لقب الفردي الذي يحمل لقبه الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي.



4 في الفردي و3 للفريق
7 ألقاب لفرسان اإلمارات في 6 بطوالت

حصــد فرســان اإلمــارات 7 ألقــاب ذهبيــة فــي 6 بطــوالت خالل مشــاركاتهم فــي مونديــال 
ــتحقاق،  ــدارة واس ــن ج ــوه ع ــذي حقق ــدف، وال ــو اله ــز األول ه ــث كان المرك ــدرة، حي الق
فقــد تــوج فرســان اإلمــارات بـــ 4 ألقــاب فــي ســباق الفــردي، فيمــا جــاء حصــاد الميداليــة 

الذهبية في مسابقة الفرق بـ 3 ألقاب.

فــي الفــردي، ّتــوج صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بلقــب نســخة 2012
بإنجلتــرا، وفــاز ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بلقــب نســخة 2014
بفرنســا، وحصــد ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لقــب نســخة 2002

بإسبانيا، وانتزع سالم حمد ملهوف الكتبي لقب نسخة 2021 بإيطاليا.

وفــي الفــرق، نــال فرســان اإلمــارات الميداليــة الذهبيــة فــي بطــوالت أعــوام 2008
بماليزيا، و2010 بأميركا، و2012 بإنجلترا.



قاد فرسان اإلمارات إلى لقبين للفرق 

محمد بن راشد..
بصمة ثنائية

في أوستن بارك

قــاد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
الدولــة  رئيــس  نائــب  آل مكتــوم،  راشــد 
ــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه  رئيــس مجلــس ال
تحقيــق  إلــى  اإلمــارات  فرســان  اهلل، 
العديــد مــن اإلنجــازات فــي بطولــة العالــم 
للقــدرة علــى مســتوى الفــرق، إلــى جانــب 
التــي  البطولــة  بلقــب  ســموه  تتويــج 
ــام  ــرا ع ــارك بإنجلت ــتن ب ــي أوس ــت ف أقيم
وكذلــك  كلــم،   160 لمســافة   2012
الفــرق  لقــب  اإلمــارات  فرســان  تحقيــق 
ــال  ــي، لين ــى التوال ــة عل أيضــًا للمــرة الثالث
الفريــق العالمــة الكاملــة فــي ســباقي 
ــتحقاق  ــدارة واس ــن ج ــرق ع ــردي والف الف

في هذه البطولة.

قــدره  زمنــًا  العــرب  فــارس  وســجل 
الجــواد  صهــوة  علــى  ســاعة،   7:00:45
ــذي قــام ســموه  ــت» ال «مادجــي دوبون

الحقا بتغير اسمه الى "انتصار".

ــد  ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــاد صاح ــا ق كم
بــن راشــد آل مكتــوم، فرســان اإلمــارات 
للفــوز بلقــب الفــرق فــي نســخة 2010
ــتون  ــة ليكنجس ــي منطق ــت ف ــي أقيم الت

بوالية كنتاكي األميركية.



خطف األضواء بأروع انتصار
حمدان بن محمد.. إنجاز يتجاوز التحديات في نورماندي

خطــف ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي، األضــواء بانتصــار 
رائــع، وذلــك عندمــا تــوج بلقــب بطولــة العالــم للقــدرة والميداليــة الذهبيــة فــي الفــردي فــي 
العالــم أللعــاب  الفرنســية، ضمــن بطولــة  نورمانــدي  فــي مقاطعــة  أقيــم  الــذي  الســباق 

الفروسية «نورماندي 2014».

وقــاد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم الفــرس «اليمامــة» لتحقيــق الفــوز 
بلقب البطولة لمسافة 160 كلم، مسجًال زمنًا قدره 8:08:28 ساعة.

وتمكــن ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، مــن تحقيــق اللقــب بجــدارة علــى 
ــى  ــرت عل ــي أث ــت فــي األجــواء الماطــرة الت ــي تمثل ــه، والت ــي واجهت ــات الت الرغــم مــن التحدي

أرضية المسارات، وخروج أعضاء فريق اإلمارات األربعة من السباق.



تفوق على العمالقة في «خيريز»
أحمد بن محمد.. كتابة التاريخ بـ «أصغر فارس وأول 

عربي» يتوج بالذهب 

ــوم، أول إنجــاز لإلمــارات  ــن راشــد آل مكت ــن محمــد ب ســجل الفــارس ســمو الشــيخ أحمــد ب

ــي  ــت ف ــي أقيم ــخة 2002 الت ــي نس ــم ف ــطًال للعال ــوج ب ــث ت ــدرة، حي ــال الق ــي موندي ف

منطقــة خيريــز بإســبانيا، ليســجل لــه التاريــخ بأنــه أصغــر فــارس يواجــه العمالقــة، ويتفــوق 

عليهــم، ليكتــب اســمه بســجل البطولــة بأحــرف مــن نــور فــي هــذه الرياضــة، حيــث توشــح 

بالميداليــة الذهبيــة، ليســجل فــي تاريــخ البطولــة لقبيــن، همــا أصغــر فــارس يحقــق اللقــب، 

وأول فــارس عربــي يتــوج بالميداليــة 

الذهبية.

بــن  أحمــد  الشــيخ  ســمو  وســجل 

ــى  ــوم عل ــد آل مكت ــن راش ــد ب محم

«باومــان»  الجــواد  صهــوة 

ســرعة  بمعــدل  ســاعة   9:19:29

17.09 كلــم/ ســاعة، متقدمــًا علــى 

اإليطالــي انطونيــو روســي علــى 

صهــوة «راجيــو دي ســول» الــذي 

ســجل 9:35:23 ســاعة، والفرنســي 

صهــوة  علــى  ديميــدي  ســاني 

«فيفــي دو باغنــاس» الــذي ســجل 

9:38:47 ساعة.



فارس المناسبات الكبرى
الكتبي.. الدفاع عن اللقب في أرض الوطن

ــم  ــة العال ــة لبطول ــخة الماضي ــل النس ــي، بط ــوف الكتب ــد مله ــالم حم ــارس س ــع الف يداف
للقــدرة، عــن لقــب الفــردي فــي النســخة الـــ 18 التــي ســتقام فــي بوذيــب، وهــو يرفــع 
شــعار االحتفــاظ باللقــب فــي أرض الوطــن. وقــد كان تحقيــق لقــب بطولــة العالــم حلمــًا
يــراود الفــارس ســالم ملهــوف، وقــد عمــل بــكل جــد لتحقيقــه عبــر المشــاركة بصــورة 
مســتمرة خالل ســباقات الموســم اإلماراتــي، حيــث قــدم مســتويات طيبــة خالل الســباقات 
ــن  ــي م ــة الت ــتحقاقات الدولي ــي االس ــاركة ف ــل للمش ــي التأه ــح ف ــًا نج ــية، وأيض التنافس

بينها هذا اللقب الرفيع.

فــي  باإلنجــازات  مليئــًا  ســجًال  ويمتلــك  الكبــرى،  المناســبات  فــارس  الكتبــي  ويعــد 
ــدى  ــد أه ــة، فق ــوالت الدولي البط
اإلمــارات لقــب النســخة األولــى 
ــريفين  ــن الش ــادم الحرمي ــكأس خ ل
حقــق  كمــا   ،2019 فبرايــر  فــي 
الفــوز بــكأس جاللــة ملــك البحريــن 
ــة  ــي مملك ــم ف ــافة 120 كل لمس

البحرين.

أبــرز  الكتبــي  الفــارس  ويعــد 
اللقــب  لتحقيــق  المرشــحين 
واالحتفــاظ بــه للمــرة الثانيــة علــى 
الفــارس  بــرز  حيــث  التوالــي، 
ــة، واســتطاع  الكتبــي بصــورة الفت
نخبــة  ضمــن  اســمه  يضــع  أن 
واقــع  مــن  العالمييــن  الفرســان 
ظــل  الــذي  العالــي  المســتوى 
يقدمــه بصــورة ثابتــة، ســواء ضمــن 
ــق اإلمــارات أو مــع إســطبالت  فري
نــال معهــا أيضــًا التــي   ،«7 «أم 

أرفع األلقاب.



تستضيف الحدث للمرة الثالثة
اإلمارات تبهر العالم باستضافة بطولتي 1998 و2005 في دبي 

ــبق أن  ــد س ــث، فق ــر الثال ــب، يعتب ــي بوذي ــدرة 2022 ف ــم للق ــة العال ــال بطول ــارات لموندي ــم اإلم تنظي
نظمــت الدولــة مونديــال القــدرة مرتيــن خالل عامــي 1998 و2005، وحققــت البطولتــان نجاحــًا كبيــرًا، 
حيــث أبهــرت اإلمــارات خاللهمــا العالــم، وطبعــت روعــة التنظيــم والحفــاوة والكــرم فــي ذاكــرة 
الفرســان والفارســات، فقــد نظــم اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق النســخة الســابعة للبطولــة فــي 
ــغ 162 فارســًا وفارســة،  ــذي بل ديســمبر 1998، والتــي ســجلت رقمــًا قياســيًا فــي عــدد المشــاركين ال
وتــم تســجيل هــذا الرقــم فــي موســوعة جينيــس لألرقــام القياســية العالميــة فــي ذلــك الوقــت كمنظــم 

أكبر بطولة للفروسية في العالم  1998.  

وشــكلت هــذه االســتضافة نقطــة تحــول كبيــرة فــي تاريــخ هــذه الرياضــة، انتقلــت بهــا إلــى آفــاق أرحــب 
مــن الجــودة والتميــز علــى جميــع النواحــي التنظيميــة والفنيــة، وســجلت ســبقًا تكنولوجيــًا فــي تاريــخ هــذه 

الرياضة، وذلك من خالل استخدام وسائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاسب اآللي في إدارة البطولة. 

ونــال الفريــق النيوزيلنــدي المركــز األول، فيمــا كان المركــز الثانــي مــن نصيــب الفريــق األميركــي، ونجــح 
الفريــق األســترالي فــي تســجيل حضــوره القــوي وإحــراز الميداليــة البرونزيــة، أمــا علــى مســتوى الفــردي 

فقد نالت الفارسة األميركية المخضرمة فيالري كنافي الميدالية الذهبية. 

واســتضافت اإلمــارات البطولــة للمــرة الثانيــة فــي ينايــر 2005، وكان نجــاح الدولــة فــي تنظيــم البطولــة 
ــرة التــي  ــدل علــى الثقــة الكبي ــة العاشــرة، وهــذا مــا ي الســابعة 1998 ســببًا رئيســيًا الســتضافة البطول
تحظــى بهــا رياضــة الفروســية اإلماراتيــة، وقــدرات الدولــة فــي تنظيــم التظاهــرة العالميــة بكفــاءة عاليــة 

ورقي وإبداع ال مثيل لها. 



أميركا واإلمارات 
وإسبانيا األكثر 

فوزًا بلقب الفردي
وفرنســا  واإلمــارات  أميــركا  تتصــدر 
بلقــب  فــوزًا  األكثــر  الــدول  قائمــة 
وشــهدت  للقــدرة،  العالــم  بطولــة 
البطولــة هيمنــة الفرســان األميركييــن 
علــى ألقابهــا منــذ انطالقتهــا فــي 
العــام 1986 وحتــى النســخة التــي 

نظمتهــا اإلمــارات فــي العــام 1998، حيــث تبــادل إحــراز ألقابهــا 4 فرســان هــم بيكــي هيــرت التــي نالــت 
مرات، وفيالري كنافي التي توجت مرتين، ودانيال كنافي الذي نال لقبًا واحدًا. اللقب 3

وكســرت الفرنســية مايــا كــيال االحتــكار األميركــي عندمــا توجــت بلقــب النســخة الثامنــة التــي أقيمــت 
ــدأ الزحــف اإلماراتــي بالوجــود فــي هــذه البطولــة عندمــا أصبــح ســمو الشــيخ أحمــد بــن  بفرنســا، ثــم ب
ــال اللقــب، وذلــك فــي  ــم ين ــن راشــد آل مكتــوم، أول فــارس عربــي، وأصغــر فــارس فــي العال محمــد ب

النسخة التاسعة التي استضافتها إسبانيا.

ونظمــت اإلمــارات البطولــة فــي نســختها الثانيــة، وحققــت اللقــب األميركيــة بربــارا ليســاريو، وهــذه آخــر 
ــدة بســيطرة إســبانية علــى  ــة جدي ــدأت حقب ــم ب ــة حتــى اآلن، ث ــال فيهــا فــارس أميركــي البطول مــرة ين
ألقــاب البطولــة، فقــد نــال لقــب نســخة 2006 اإلســباني ميجيــل أوبــاخ قبــل أن تحقــق مواطنتــه ماريــا 

الفريز اللقب مرتين على التوالي في 2008 و2010.

وفــي نســخة لنــدن فــي 2012، حقــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لقــب الفــردي، 
وقــاد فرســان اإلمــارات إلــى لقــب الفــرق، وحافــظ ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 

على التفوق اإلماراتي بعد أن انتزع لقب الفردي في فرنسا 2014.

ــة التــي أقيمــت فــي ســلوفاكيا العــام 2016، عندمــا تــوج  ــد لصــدارة البطول وعــادت إســبانيا مــن جدي
المخضــرم جومــا بونتــي باللقــب، وتــم إلغــاء النســخة السادســة عشــرة التــي اســتضافتها واليــة نــورث 
ــل النســخة الســابعة عشــرة 2020 لتقــام فــي  ــا فــي 2018، فيمــا تســببت الجائحــة فــي تأجي كاروالين
ــب  ــي اللق ــوف الكتب ــد مله ــالم حم ــارس س ــا الف ــاف خالله ــة، وأض ــزا اإليطالي ــة بي ــام 2021 بمدين الع

الرابع لإلمارات في الفردي.

ــا  وانفــردت إســبانيا باالســتحواذ علــى بطولــة الفــرق، حيــث نالــت اللقــب 4 مــرات، األولــى فــي ألماني
2006، والثانيــة والثالثــة فــي بطولتــي 2014 و2016، قبــل أن تحقــق اللقــب للمــرة الرابعــة فــي 

بطولة 2021.

ونالــت اإلمــارات اللقــب 3 مــرات متتاليــة، البدايــة فــي ماليزيــا 2008، ثــم فــي الواليــات المتحــدة 
األميركية 2010، ثم بريطانيا 2012.

ــب  ــا اللق ــت بريطاني ــا نال ــخ 1992 و1994، و2000، بينم ــي نس ــرات ف ــب 3 م ــا اللق ــًا فرنس ــت أيض ونال
مرتين، ونالت اللقب مرة واحدة كل من إيطاليا ونيوزيلندا وأستراليا.



القائمة تضم المهيري

والمزروعي والمري والحربي

حامل اللقب يقود فريق 
اإلمارات في المهمة 

الجديدة
تضــم قائمــة فريــق اإلمــارات التــي ستشــارك 
فــي النســخة الـــ 18 لبطولــة العالــم للقــدرة 
فــي بوذيــب 2022، 5 فرســان، بقيــادة بطــل 
ملهــوف  حمــد  ســالم  الماضيــة  النســخة 
ــدة، وســعيد ســالم  الكتبــي فــي مهمــة جدي
 ،«7 «أم  إســطبالت  مــن  المهيــري  عتيــق 
إســطبالت  مــن  المزروعــي  أحمــد  وســيف 
المــري،  غانــم  اهلل  وعبــد  أم»،  آر.  «أم. 
مــن  وكالهمــا  الحربــي،  جابــر  وســعيد 
ــول  ــاد 7 خي ــم اعتم ــطبالت «أف. 3». وت إس
ــة  ــة» بطل ــا «هال ــارات تتصدره ــان اإلم لفرس
النســخة الماضيــة، «أحمــد دو بارثــاس» باســم 
الفــارس ســالم حمــد ملهــوف الكتبــي الــذي 
وسيشــارك  منهمــا،  واحــدًا  خــيًال  ســيختار 
ــوة  ــى صه ــري عل ــق المهي ــالم عتي ــعيد س س
«صرخــة»، وســيف أحمــد المزروعــي علــى 
صهــوة «أفنيــر ال ماجــوري»، وتــم تســجيل 
خيليــن باســم الفــارس عبــد اهلل غانــم المــري 
همــا «لوكــيال ســتاروو»، و«تشــا الباكينــو»، 
جابــر  أحمــد  ســعيد  الفــارس  يشــارك  فيمــا 

الحربي على صهوة «كاستلبار كادابرا».

وتضــم القائمــة النهائيــة فرقــًا قويــة، أبرزهــا 
الفــارس  يقــوده  الــذي  البحرينــي  الفريــق 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وســيختار 
خــيًال واحــدًا مــن بيــن «كاالندريــا بــي اتــش»، 
و«داركــو ال ماجــوري»، إضافــة إلــى الفــرق 

العالمية من أوروبا وأميركا الالتينية.



تبحث عن التتويج األول 7  7
8 دول عربية تخوض التحدي بـ «نخبة الفرسان» 

تشــارك 8 دول عربيــة بنخبــة مــن الفرســان فــي بطولــة العالــم للقــدرة فــي بوذيــب 
تتقدمهــا اإلمــارات، والتــي حققــت اللقــب 7 مــرات منهــا 4 فــي الفــردي، و3 للفــرق، 
ومعهــا 7 دول تبحــث عــن التتويــج األول فــي الفــردي والفــرق، وهــي الســعودية، 

والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر، والجزائر، واألردن.

ــل،  ــكا، البرازي ــن، النمســا، بلجي ــدول المشــاركة كًال مــن األرجنتي كمــا تضــم قائمــة ال
كنــدا، تشــيلي، أســتراليا، الصيــن، تايالنــد، كرواتيــا، اإلكــوادور، إســتونيا، ليتوانيــا، 
إســبانيا،  روســيا،  البرتغــال،  بولنــدا،  هولنــدا،  النرويــج،  إيطاليــا،  ألمانيــا،  فرنســا، 

سلوفاكيا، أميركا، السويد، سويسرا، المجر، وأوروجواي.

ــال القــدرة لمســافة  ــة لموندي ــة تحضيري ــة للقــدرة تجرب ــة بوذيــب الدولي ونظمــت قري
اإلمــارات  اتحــاد  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  الماضــي،  ديســمبر  فــي  كلــم   160

للفروسية والسباق، وحظيت التجربة بإشادة من االتحاد الدولي للفروسية.



اســتضافت 11 دولــة، بطولــة العالــم للقــدرة والتحمــل منــذ انطالقتهــا، وتنقلــت البطولــة 

بيــن قــارات أميــركا وأوروبــا وآســيا، وتعتبــر الواليــات المتحــدة األميركيــة أكثــر الــدول 

اســتضافة للمونديــال، حيــث نظمــت 3 دورات، وكانــت البدايــة فــي العــام 1988، ثــم 

دورتــي 1996 و2010، أمــا اإلمــارات بعــد اســتضافة بوذيــب لهــذا النســخة، ســتكون نالــت 

تنظيــم المونديــال للمــرة الثالثــة، حيــث نظمــت نســختي 1998 و2005، ونظمــت كل مــن 

ــن، وأقيمــت مــرة واحــدة فــي كل مــن الســويد،  ــة مرتي ــا، إســبانيا، وفرنســا، البطول إيطالي

هولندا، ماليزيا، ألمانيا، سلوفاكيا، وبريطانيا. 

وألغيت البطولة التي أقيمت العام 2018 في أميركا بسبب سوء األحوال الجوية.

11  دولة استضافت 17 نسخة للبطولة



صراع البحث عن «الهاتريك» و«الثنائية»
3  أبطال يشاركون في نسخة «بوذيب

«2022
ــب  ــة بوذي ــي تســتضيفها قري ــم للقــدرة الت ــة العال ــز النســخة الـــ 18 لبطول تتمي
العالميــة، بمشــاركة 3 مــن األبطــال الســابقين، هــم اإلســبانية ماريــا الفريــز، 
بطلــة العالــم مرتيــن، األولــى أقيمــت فــي ماليــزا 2008، والثانيــة اســتضافتها 
أميــركا 2010، ومواطنهــا وزوجهــا المخضــرم جومــا بونتــي داش، بطــل نســخة 
العالــم  أبطــال  وثالــث  ســلوفاكيا،  فــي  أقيمــت  والتــي   ،2016 العــام 
المشــاركين هــو بطــل النســخة الماضيــة التــي أقيمــت فــي بيــزا اإليطاليــة 
2021 الفــارس اإلماراتــي الشــاب ســالم حمــد ملهــوف الكتبــي، ويضفــي 
وجــود األبطــال الثالثــة أبعــادًا أخــرى مــن اإلثــارة وقــوة التنافــس، ويدخــل كل 
ــن  ــز ع ــا الفري ــة ماري ــث الفارس ــث تبح ــة، حي ــداف مختلف ــات وأه ــم بطموح منه

الهاتريك، بينما يسعى كل من جوما بونتي وسالم ملهوف للثنائية.



المسافة على مسارات 6 مراحل
الطريق إلى «المجد المونديالي» يمر عبر 160 كلم

يقــام ســباق بطولــة العالــم للقــدرة لمســافة 160 كلــم «3 نجــوم» مقســمة 
علــى 6 مســارات، حيــث تبلــغ مســافة المرحلــة األولــى 33 كلــم، والثانيــة 30
والسادســة  كلــم،   20 والخامســة   ،28 والرابعــة  كلــم،   29 والثالثــة  كلــم، 

واألخيرة 20 كلم.

ويقــام ســباق المونديــال بنظامــي الفــردي والفــرق، ويحــق لــكل دولــة أن 
ــار أفضــل 3 للمنافســة علــى لقــب الفــرق،  ــم اختي تشــارك بخمســة فرســان، ويت
وإذا لــم تشــارك أي دولــة علــى األقــل بـــ 3 فرســان ال يحــق لهــا المنافســة فــي 

ترتيب الفرق.

وكان االتحــاد الدولــي للفروســية قــد أعلــن فــي ينايــر 2023 القائمــة األوليــة، 
والتــي ضمــت 157 فارســًا وفارســة مــن 38 دولــة، فيمــا بلــغ عــدد الخيــول 182
خــيًال، حيــث ســجل عــدد مــن الفرســان أكثــر مــن خيــل للمشــاركة، وذلــك حســب 

لوائح االتحاد الدولي، على أن تكون المشاركة في السباق بجواد واحد.

األخيــرة  القائمــة  للفروســية  الدولــي  االتحــاد  أعلــن   ،2023 فبرايــر  وفــي 
والنهائيــة والمعتمــدة للفرســان والفارســات للمشــاركة فــي البطولــة، والتــي 

ضمت 129 فارسًا وفارسة من 37 دولة، فيما بلغ عدد الخيول 143 خيًال.



تتبنى مشروع تأهيل وإعداد فرسان وفارسات المستقبل
«قرية بوذيب الدولية».. مرافق بمواصفات عالمية

أســس المغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، قريــة بوذيــب الدوليــة للقــدرة 
بهــدف االهتمــام بالرياضــات التراثيــة فــي اإلمــارات، ومــن أشــهرها الفروســية وتربيــة 
ــى  ــدرة عل ــل والق ــة التحم ــة لرياض ــرى المخصص ــم الق ــدى أه ــة إح ــر القري ــول، وتعتب الخي
مســتوى الدولــة والمنطقــة، وتتميــز بتبنيهــا مشــروع تأهيــل وإعــداد الفرســان والفارســات 
صغــار الســن مــن الهــواة، وطلبــة المــدارس ليكونــوا فرســان المســتقبل فــي خطــوة 

لتوصيل مفردات وتقاليد هذه الرياضة عبر األجيال.

وتضــم القريــة مجموعــة متميــزة مــن المرافــق المجهــزة علــى مســتوى راق، والتــي تســاعد 
ــول، ومســارات  ــب الخي ــن تدري ــة، ومنهــا ميادي ــة والدولي ــى احتضــان البطــوالت المحلي عل
صممــت طبقــًا لقوانيــن االتحــاد الدولــي للفروســية، ولتتناســب مــع الفئــات العمريــة كافــة 
خاصــة  مســارات  تتوافــر  حيــث  المختلفــة،  والمنافســات  البطــوالت  فــي  المشــاركة 

بسباقات فئات 40 و80 و100 و120 و160 و240 كيلومترًا.

وهنــاك عيــادة بيطريــة مــزودة بأحــدث التجهيــزات، كمــا توجــد مجموعــة متنوعــة مــن 
اإلســطبالت، وفنــدق يضــم غرفــًا فرديــة ومزدوجــة، ومرافــق خدميــة أخــرى، منهــا المركــز 
ــار  ــة لكب ــتقبال فخم ــاالت اس ــن، وص ــج الفائزي ــة لتتوي ــجد ومنص ــي واإلداري ومس اإلعالم

الشخصيات والضيوف.



12  طبيبًا لعالج الخيول و20 للفحص البيطري
إسطبالت ومحاجر وفق أعلى المعايير العالمية

اعتمــد االتحــاد الدولــي للفروســية طاقمــًا طبيــًا بيطريــًا خاصــًا مكونــًا مــن 12 طبيبــًا
لــعالج الخيــول فــي مونديــال القــدرة، بجانــب 20 طبيبــًا إلجــراءات الفحــص، و8

سيارات إسعاف لعالج الخيول في العيادات أو المستشفيات.

وتــم إنشــاء إســطبالت للخيــول القادمــة مــن أوروبــا وأميــركا الالتينيــة ودول الخليــج، 
بجانــب الموجــودة فــي اإلمــارات، كمــا تــم تحديــد لجــان بيطريــة ســتكون موجــودة 
فــي مــكان الحــدث منــذ لحظــة وصــول الخيــول إلــى المطــارات، وحتــى مغادرتهــا 
ــة  ــن سالم ــة، لتأمي ــة المطلوب ــة البيطري ــم الرعاي ــة، لتقدي ــة البطول ــد نهاي ــة بع الدول
ــر الرعايــة الالزمــة لهــا، الســيما أن هــذه البطولــة ستشــهد مشــاركة  الخيــول، وتوفي

أفضل الخيول على مستوى العالم.

وتــم إعــداد اإلســطبالت والمحاجــر وفــق أفضــل وأرقــى الممارســات العالميــة، 
وســيتم التعامــل مــع الخيــول التــي ســتأتي مــن دول مختلفــة فــي أميــركا الالتينيــة 
وأميــركا وكنــدا وأوروبــا ودول الخليــج، حيــث يتــم التعامــل معهــا مــن حيــث أماكــن 

وجودها.
ويمثــل مستشــفيا دبــي والشــارقة للخيــول مرجعيــة لــعالج الخيــول إذا اســتدعى األمــر 
بســبب اإلصابــات البالغــة التــي قــد تحــدث قبــل أو أثنــاء البطولــة، بفضــل إمكاناتهمــا 
العالميــة فــي مجــال الرعايــة الطبيــة، بجانــب الفحــص قبــل وأثنــاء الســباق، وتوفيــر 

عيادة بيطرية متكاملة في مكان الحدث.



ــن  ــب كًال م ــي بوذي ــم ف ــة العال ــي بطول ــارك ف ــباني المش ــق اإلس ــم الفري يض
الزوجيــن المخضرميــن، ماريــا الفريــز بونتــون، الحائــزة لقبــي مونديــال القــدرة 
ــة  ــي داش، حامــل لقــب بطول ــام 2008 و2010، وزوجهــا جومــا بونت ــن ع مرتي

العالم 2016، قائد الفريق اإلسباني لبطولة الفرق مرتين.

وعمــل الزوجــان لفتــرة طويلــة فــي اإلمــارات، قبــل االنتقــال إلــى إســبانيا، 
وتأســيس إســطبل فــي برشــلونة يشــاركان مــن خاللــه فــي الســباقات األوروبيــة، 
لكــن بونتــي مــازال يحضــر إلــى دبــي بصــورة منتظمــة خالل الموســم اإلماراتــي. 
وعلــى الرغــم مــن خبرتهمــا الطويلــة فــي الســباقات اإلماراتيــة، إال أن الزوجيــن 
دائمــًا مــا يؤكــدان أن منافســة فرســان اإلمــارات أمــر صعــب، ألن ســباقات 

اإلمارات تتمتع بالسرعة والجودة العالية للخيول.

توجا بثالثة ألقاب مونديالية
ماريا وجوما زوجان من ذهب 



الفارس الكندي يشارك وهو في العقد السابع
55 عامًا الفارق بين «جيلين» األكبر سنًا و«دياز» 

األصغر 
لبطولــة   18 الـــ  النســخة  تتميــز 
العالــم للقــدرة التــي تســتضيفها 
قريــة بوذيــب، ببعــض الفــوارق 
الكبيــرة فــي أعمــار المشــاركين، 
حيــث وصــل الفــارق بيــن أكبــر 
وأصغــر مشــارك نحــو 55 عامــًا، 
وهــو األمــر الــذي يحــدث للمــرة 
منــذ  البطولــة  فــي  األولــى 
انطالقتهــا عــام 1986 بمشــاركة 
الفارســة األرجنتينيــة كونســتانزا 
ديــاز البالغــة مــن العمــر 18 عامــًا
ــذه  ــي ه ــا األول ف ــي ظهوره ف
إلــى  جنبــًا  العالميــة  البطولــة 
المخضــرم  الكنــدي  مــع  جنــب 

روبــرت جيليــن وهــو فــي العقــد الســابع، (73 عامــًا)، والــذي يشــارك للمــرة 
الرابعة في المونديال.

وبــدأ الكنــدي المخضــرم روبــرت جيليــن مســيرته مــع ســباقات القــدرة فــي العــام 
1995، ثــم كانــت أول مشــاركاته فــي بطــوالت العالــم بماليزيــا عــام 2008، ثــم 
شــارك فــي بطولــة 2016، وخــاض الســباق التجريبــي لبطولــة العالــم فــي 
ــا 2018، ثــم شــارك فــي البطولــة التــي لــم تكتمــل فــي ذلــك  نــورث كاروالين

العام.



شعار البطولة.. تراث وأصالة وفروسية وحضارة

ــة،  ــراث واألصال ــم للقــدرة «بوذيــب 2022» روح الت ــة العال يعكــس تصميــم شــعار بطول
وحــب الفروســية فــي اإلمــارات، ويتضمــن فــي خطوطــه المميــزة الصقــر، الطيــر الــذي 
يمتــاز بالــذكاء والنبــل والقــوة والشــموخ، وهــو يحلــق فــوق القلعــة، والتــي تمثــل 
للمجتمــع اإلماراتــي نقطــة دفــاع قويــة منيعــة وحصينــة تعكــس مــدى قــوة رجــال 

اإلمارات وحضورهم في الدفاع عن أراضيهم دائمًا. 

وفــي الوقــت نفســه تــدل كلمــة أبوظبــي «Abu Dhabi» المكتوبــة علــى القلعــة، علــى 
أن البطولة مقامة في عاصمة اإلمارات بجمالها الالفت، وصورتها البهية. 

ويمثــل رأس الخيــل حــب الشــعب اإلماراتــي للخيــل والفروســية بشــتى أنواعهــا، مــا جعــل 
اإلمــارات تتبــوأ مكانــة بيــن أفضــل دول العالــم فــي رياضــات الفروســية. ويظهــر الرحالــة 
العربــي علــى ناقتــه الصبــورة، ومعــه الدليــل الــذي كان يســير فــي األمــام ليــدل القافلــة 
ــة برمالهــا  ــل فــي منطقــة صحراوي ــق خالل الســفر والترحــال علــى ظهــر اإلب ــى الطري عل
الذهبيــة الجميلــة، وتشــير النخلتــان إلــى حــب شــعب اإلمــارات للتمــور والنخيــل الــذي كان 
عصــب االقتصــاد قديمــًا، ودلــيًال علــى الكــرم والحــب والخيــر لــدى أهــل اإلمــارات الذيــن 

يبادرون دائمًا بإكرام الضيف.

ولــم يغفــل تصميــم الشــعار الداللــة علــى الســنة التــي كان مقــررًا أن تقــام فيهــا هــذه 
البطولــة، وهــي 2022 ليــؤرخ للعالــم تاريــخ ومــكان بطولــة العالــم للقــدرة التــي ســتقام 

يوم 25 فبراير 2023.

ولقــد حــرص االتحــاد الدولــي للفروســية علــى أن يكتــب اســم البطولــة باللغــة اإلنجليزيــة 
ومكانها وموعدها، حيث اختار اللون األزرق ثوبًا له.



تضع معايير جديدة للسباق 
«البطولة الخضراء».. الحفاظ على البيئة والترويج 

لمبادرات االستدامة
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــر، خاص ــى المعايي ــًا ألعل ــب وفق ــي بوذي ــدرة ف ــم للق ــة العال ــام بطول تق
ــدة  ــر جدي ــع معايي ــة لوض ــة المنظم ــود اللجن ــتدامة، وجه ــادرات االس ــن مب ــدد م ــذ ع بتنفي
ــذي  ــر ال ــة، األم ــة للبيئ ــة صديق ــن البطول ــخة م ــذه النس ــد ه ــث تع ــدرة، حي ــباقات الق لس
يحــدث ألول مــرة علــى مســتوى العالــم، وعلــى مســتوى بطــوالت القــدرة، ويأتــي ذلــك 
تماشــيًا مــع إعالن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه 
ــارات  ــة اإلم ــتراتيجية لدول ــادرة االس ــن المب ــتدامة ضم ــًا لالس ــون 2023 عام ــأن يك اهلل، ب
لتحقيــق الحيــاد المناخــي بحلــول 2050، الــذي يهــدف إلــى خفــض االنبعاثــات، مــا يجعــل 
اإلمــارات أول دولــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تعلــن هدفهــا لتحقيــق الحيــاد 

المناخي.

ــة، حيــث  ــة الخضــراء، الجوانــب البيئي ــة التــي أطلــق عليهــا لقــب البطول وســتراعي البطول
ســتتم إعــادة تدويــر جميــع العبــوات البالســتيكية، وكذلــك تقليــل اســتخدام الميــاه وإعــادة 
تدويــر المســتخدم منهــا لالســتعمال فــي مجــال الزراعــة، وأيضــًا ســوف تقــوم اللجنــة 
المنظمــة باســتغالل البطولــة فــي الترويــج لمبــادرات االســتدامة، ونشــر الوعــي بيــن 

الجمهور والمشاركين، وإظهار جهود الدولة في هذا المجال.



تلبي احتياجات المالك 
وتطلعات الفرسان 

والمدربين

67 سباقًا في 
برنامج موسم 

القدرة اإلماراتي 

يعتبــر موســم ســباقات القــدرة فــي 
اإلمــارات األكبــر فــي العالــم مــن حيــث 
ــز  عــدد الســباقات ونوعيتهــا، كمــا تتمي
اإلمــارات بأنهــا الدولــة الوحيــدة التــي 
متكاملــة ومجهــزة  مياديــن   3 تملــك 
بأحــدث المرافــق والمحــاور الســتضافة 
أرفــع الســباقات والبطــوالت، ويشــتمل 
67 علــى   2023  –  2022 موســم 

القــدرة  مياديــن  علــى  تقــام  ســباقًا 
ــة  ــة، وقري ــي الوثب ــة ف ــارات العالمي ــة اإلم ــلم، وقري ــيح الس ــة بس ــي الدولي ــة دب ــن مدين ــي كل م ــية ف الرئيس

بوذيب العالمية للقدرة.

وتتضمــن هــذه الروزنامــة التــي يعلنهــا كل موســم اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، مجموعــة 
ــات  ــع الفئ ــمل جمي ــث تش ــن، حي ــان والمدربي ــمالك والفرس ــات ال ــة احتياج ــباقات، ملبي ــن الس ــاملة م ش
والمهرجانــات، وتشــهد قريــة بوذيــب أكبــر عــدد مــن الســباقات، حيــث تنظــم 32 ســباقًا وبطولــة، بينمــا 
ــارات  ــة اإلم ــم قري ــا تنظ ــة، فيم ــباقًا وبطول ــلم 27 س ــيح الس ــدرة بس ــة للق ــي الدولي ــة دب ــهد مدين تش

العالمية بالوثبة 8 سباقات وبطوالت.

ومــن أبــرز البطــوالت التــي تقــام أثنــاء هــذا الموســم، كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة لمســافة 160
ــم، ضمــن  ــوم لمســافة 160 كل ــن راشــد آل مكت ــة، وكأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــم بالوثب كل

مهرجان سموه الذي يشتمل على 3 سباقات أخرى. 

وتشــهد مدينــة دبــي الدوليــة أيضــًا مهرجــان كأس ولــي عهــد دبــي الــذي يشــتمل أيضــًا علــى 4 ســباقات، 
وتميــزت قريــة بوذيــب هــذا الموســم بنيلهــا اســتضافة مونديــال القــدرة، كمــا تنظــم قريــة بوذيــب أيضــًا

مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، والــذي يضــم «ماراثــون» لمســافة 161.96 كلــم، ويقــام 
علــى مــدى يوميــن، هــذا فــضًال عــن عــدد كبيــر مــن الســباقات التأهيليــة لجميــع الفئــات والمســافات، 

والتي دائمًا تقام في كل من مدينة دبي الدولية للقدرة، وقرية بوذيب الدولية.



32 سباقًا وبطولة ومهرجانًا تنظمها قرية بوذيب الدولية

8 سباقات وبطوالت ومهرجان تنظمها قرية اإلمارات العالمية للقدرة بالوثبة

27 سباقًا وبطولة ومهرجانًا تنظمها مدينة دبي الدولية للقدرة



المزارع تحيط بالمكان
الختم.. لقاء الطبيعة والتراث على الرمال الذهبية

تقــع مدينــة الختــم علــى بعــد 70 كيلومتــرًا عــن مدينــة العيــن غربــًا، وحوالــي 80 كيلومتــرًا
عن مدينة أبوظبي شرقًا، وهي على الطريق السريع الممتد بين أبوظبي والعين.

وتعــرف مدينــة الختــم التــي يربطهــا طريــق مــع قريــة بوذيــب الدوليــة للقــدرة، باســتضافة 
ــب،  ــور والرط ــن والتم ــابقات الهج ــا مس ــا فيه ــنوية، بم ــة الس ــطة التراثي ــن األنش ــر م الكثي

كما تضم العديد من الوجهات المميزة للعائالت واألفراد ومحبي الطبيعة.

وتضــم الختــم الكثيــر مــن المــزارع، والتــي تحيــط بالمــكان، وبهــا حديقــة رئيســة كبيــرة، تشــكل 
متنفســًا ترفيهيــًا لألســر والــزوار، كمــا تزخــر بمجموعــة مــن نوافيــر الميــاه المبهجــة، ومســاحات 

كبيرة أللعاب األطفال، وأخرى للجلوس واالسترخاء، ومناطق لممارسة الرياضة.

وعلــى طريــق الختــم الصحــراوي الــذي يشــكل أحــد أهــم الطــرق الصحراويــة البديعــة التــي 
ــي  ــة، والت ــة العائلي ــي، توجــد مجموعــة مــن المخيمــات الترفيهي تنتشــر فــي أرجــاء أبوظب
يقصدهــا الــزوار مــن داخــل الدولــة وخارجهــا لالســتمتاع بلقــاء الطبيعــة مــع التــراث علــى 

الرمال الذهبية.



شعار البطولة.. تراث وأصالة وفروسية وحضارة

ــة،  ــراث واألصال ــم للقــدرة «بوذيــب 2022» روح الت ــة العال يعكــس تصميــم شــعار بطول
وحــب الفروســية فــي اإلمــارات، ويتضمــن فــي خطوطــه المميــزة الصقــر، الطيــر الــذي 
يمتــاز بالــذكاء والنبــل والقــوة والشــموخ، وهــو يحلــق فــوق القلعــة، والتــي تمثــل 
للمجتمــع اإلماراتــي نقطــة دفــاع قويــة منيعــة وحصينــة تعكــس مــدى قــوة رجــال 

اإلمارات وحضورهم في الدفاع عن أراضيهم دائمًا. 

وفــي الوقــت نفســه تــدل كلمــة أبوظبــي «Abu Dhabi» المكتوبــة علــى القلعــة، علــى 
أن البطولة مقامة في عاصمة اإلمارات بجمالها الالفت، وصورتها البهية. 

ويمثــل رأس الخيــل حــب الشــعب اإلماراتــي للخيــل والفروســية بشــتى أنواعهــا، مــا جعــل 
اإلمــارات تتبــوأ مكانــة بيــن أفضــل دول العالــم فــي رياضــات الفروســية. ويظهــر الرحالــة 
العربــي علــى ناقتــه الصبــورة، ومعــه الدليــل الــذي كان يســير فــي األمــام ليــدل القافلــة 
ــة برمالهــا  ــل فــي منطقــة صحراوي ــق خالل الســفر والترحــال علــى ظهــر اإلب ــى الطري عل
الذهبيــة الجميلــة، وتشــير النخلتــان إلــى حــب شــعب اإلمــارات للتمــور والنخيــل الــذي كان 
عصــب االقتصــاد قديمــًا، ودلــيًال علــى الكــرم والحــب والخيــر لــدى أهــل اإلمــارات الذيــن 

يبادرون دائمًا بإكرام الضيف.

ولــم يغفــل تصميــم الشــعار الداللــة علــى الســنة التــي كان مقــررًا أن تقــام فيهــا هــذه 
البطولــة، وهــي 2022 ليــؤرخ للعالــم تاريــخ ومــكان بطولــة العالــم للقــدرة التــي ســتقام 

يوم 25 فبراير 2023.

ولقــد حــرص االتحــاد الدولــي للفروســية علــى أن يكتــب اســم البطولــة باللغــة اإلنجليزيــة 
ومكانها وموعدها، حيث اختار اللون األزرق ثوبًا له.

جودة الحياة تمنح الزوار الرفاهية
أبوظبي.. عاصمة عصرية للرياضة العالمية 

ــة  ســابقت إمــارة أبوظبــي الزمــن فــي التطــور الحضــاري، مــن خالل إحــداث نــقالت نوعي
هائلــة، لتكــون مركــزًا حيويــًا ورائــدًا فــي المجــاالت كافــة، وأصبحــت مــن أهــم وأروع 
المقاصــد الترفيهيــة والثقافيــة، وعاصمــة للرياضــة العالميــة، مــن وحــي اســتراتيجية 2030، 
لمــا تملكــه مــن بنيــة تحتيــة بمواصفــات عالميــة، وخدمــات رفيعــة المســتوى تتوافــق مــع 
الطفــرة اإللكترونيــة التــي يتعامــل بهــا العالــم، مــع توافــر جــودة الحيــاة، والرفاهيــة 

بمعاييرها الراقية، وتفاصيلها الدقيقة.

وتقــدم أبوظبــي نموذجــًا متفــردًا لعاصمــة عصريــة ترتبــط بجذورهــا التاريخيــة، ترحــب 
بزوارهــا طــوال العــام بكــرم إماراتــي أصيــل، يطبــع فــي وجدانهــم ذكريــات رائعــة، تجعلهــم 

يأملون في العودة إليها مرة أخرى.

جامع الشيخ زايد الكبيرأبراج االتحاد 

  متحف اللوفر - أبوظبي



تمزج الماضي مع إشراقة الحاضر
اإلمارات.. السياحة على مدار العام

تعــد اإلمــارات وجهــة ســياحية متفــردة تســتقطب الســياح 
ــرة  ــك لكث ــنة، وذل ــدار الس ــى م ــة عل ــم كاف ــاء العال ــن أنح م
ومنهــا  المتنوعــة،  واألنشــطة  تنظــم  التــي  الفعاليــات 
الرياضيــة المحليــة والدوليــة والعالميــة، والتــي تتناســب مــع 
كل فصــول الســنة، وتتضمــن الســياحة الترفيهيــة والثقافيــة 

والعالجية.

وتمــزج الســياحة فــي اإلمــارات عبــق الماضــي مــع إشــراقة 
ــد  ــورًا، وق ــارًا وتط ــن ازده ــر األماك ــن أكث ــا م ــر، فتراه الحاض
للجانــب  الدولــة  توليــه  الــذي  الكبيــر  االهتمــام  أســهم 
لتلبيــة  والمرافــق  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  فــي  الســياحي، 
متطلبــات الســياح، إلــى جانــب االرتقــاء بمســتوى الخدمــات 
فــي القطــاع الفندقــي والنقــل المريــح، وإقامــة الفعاليــات 
ــي كان لهــا دور واضــح فــي اســتقطاب  ــات، والت والمهرجان

السّياح من مختلف أنحاء العالم.

وتعتبــر اإلمــارات مــن أكثــر الــدول جاذبيــة واســتقطابًا للســياح 
مــا  خالل  مــن  وذلــك  والعالمــي،  العربــي  الصعيــد  علــى 
لوجــود  وأيضــًا  إليهــا،  للوصــول  تســهيالت  مــن  تقدمــه 
المعالــم الحضاريــة الشــهيرة، والتاريخيــة العريقــة، ومــا تتمتــع 
ــرم  ــة، وك ــال صافي ــراء ذات رم ــة، وصح ــة خالب ــن طبيع ــه م ب
بالــزوار والقادميــن إلــى الدولــة مــن كل  أصيــل وترحــاب 

مكان. برج خليفة

متحف المستقبل  حلبة ياس



سمــو الشيــخ منصــور بــن �ايــد آل نهيــان
نائب رئس مجلس الو��اء – و��ر د�وان الرئاسة

الرئيس الشرفي لبطولة العالم للقدرة 2022 في بوذيب 

اللجنة العليا

اللواء د. أحمد ناصر ال��سي - رئيس اللجنة
رئيس ا�حاد اإلما�ات للف�وسية والسباق
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وكيل دائرة الثقافة والسياحة
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شركـــاء مونديـــال القـــدرة

ا�حاد اإلما�ات للف�وسية
والسباق

دائرة الصحة – أبوظبي

دائرة الثقافة والسياحة دائرة البلديات والنقل

القيادة العامة لشرطة
أبوظبي

قنوات أبوظبي ال��اضية

الهيئة االتحادية للم�اسم
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The past with the glow of the 
present Tourism in UAE

all seasons

The Emirates is a unique tourist destination that attracts 
tourists from all over the world throughout the year with 
its varied events, and activities, local and international 
sports, appropriate for all seasons of the year, promotes 
the cultural and therapeutic tourism.

Tourism in UAE mixes the fragrant past with the radiance 
of the present, making it one of the most prosperous 
and developed places. The great interest that the coun-
try shows in the tourism sector has contributed to the 
development of infrastructure of the nation catering to 
the needs of the tourists. This has enhanced the level of 
services in the hotel sector, convenient transportation, 
and organizing of events and festivals, attracting tour-
ists from all over the world.

UAE is considered as one of the most attractive coun-
tries for tourists at the national and international levels, 
through the facilities it provides to reach it, the famous 
cultural and ancient historical monuments, its pictur-
esque nature the desert with clear sands, genuine gen-
erosity, and welcoming approach to the arriving from far 
and wide.  

Burj Khalifa

Museum of the FutureYas Circuit



Abu Dhabi.. 
the new capital of international sports

The Emirate of Abu Dhabi has preceded the time for the development of civiliza-
tion. It has become one of the most important and exiting entertainment and cul-
tural destinations. As it is the capital of international sports, based on 2030 strate-
gy, due to its infrastructure with international specifications and high-level ser-
vices that are compatible with the electronic boom that the world deals with, pro-
vides the best quality of life. It provides luxury with its high-end standards and 
values.

Abu Dhabi shows a unique model of the capital with its historical roots, welcomes 
the visitors throughout the year with genuine Emirati generosity, imprinting won-
derful memories in their hearts that make them hope to return to it again.

Ittihad TowersSHK Zayed Grand Mosque

Louver Museum - Abu Dhabi



Farms surround the place
Al-Khatem Area.. meeting the nature and

 heritage on the golden sands

Al Khatem City is located 70 km west of Al Ain, about 80 km east of Abu Dhabi, on 
the highway between Abu Dhabi and Al Ain.

The city of Al Khatem, which is connected by a road with the Butheeb Internation-
al Endurance Village, is known for hosting many annual heritage activities, includ-
ing camel competitions and wet dates festival. It also includes many distinctive 
destinations for leisure for families, individuals, and nature lovers.

Al Khatem includes many farms, which surround the place, and has a large main 
garden, which constitutes a recreational outlet for families and visitors. It also has 
a group of delightful water fountains, large areas for children’s entertainment and 
areas for physical health exercise and games. 

On the Al Khatem Desert Road, which is one of the most important desert roads 
that spread throughout Abu Dhabi, there are a group of family recreational camps 
that visitors from inside and outside the country camp to enjoy the meeting of 
nature with heritage on the golden sands.



8 Rides, championships and a festival organized by
the Emirates International Endurance Village in Al Wathba.

27 Rides, Championships and festivals organized by
the Dubai International Endurance City

32 Rides, tournaments and festivals organized by
Butheeb International Village



It meets the needs of 
owners, riders, and 

trainers.

67 races in the 
UAE Endurance 

Season
programme

The endurance racing season in 
UAE is the largest in the world 
in terms of the number and 
quality of races. UAE is also 
distinguished as the only coun-
try that has 3 integrated fields 
equipped with the latest facili-
ties and axes to host the most 
prestigious races and champi-
onships.

The 2022-2023 season includes 
67 races that will be held on the main endurance fields in each From Dubai International 
City in Seih Al Salam, Emirates Global Village in Al Wathba, and Butheeb International 
Village for capacity.

This calendar, which is announced every season by the Emirates Equestrian and Racing 
Federation, includes a comprehensive set of races, meeting the needs of owners, riders 
and coaches, as it includes all categories and festivals. 

Butheeb village witnesses the largest number of races, as it organizes 32 races and 
championships, while Dubai International Endurance City witnesses. The ladder has 27 
races and championships, while the Emirates International Village in Al Wathba organizes 
8 races and tournaments.

Among the most prominent championships that are held during this season are the Cup 
of His Highness the President of the State for 160 km in Al Wathba, and the Cup of His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum for a distance of 160 km, as part of 
His Highness’s festival, which includes 3 other races.

Dubai International City is also witnessing the Dubai Crown Prince Cup Festival, which 
also includes 4 races. Over two days, in addition to a large number of qualifying races for 
all categories and distances, which are always held in Dubai International Endurance City 
and Butheeb International Village.



New standards for Endurance Rides
"Green Championship"

preserving the environment
 promoting sustainability initiatives.

The World Endurance Championship is being held in Butheeb according to the 
highest standards, especially regarding the implementation of various sustain-
ability initiatives, an effort from the Organizing Committee to set new standards 
for endurance, riding, as this version of the championship is environment friendly, 
happening for the first time ever. This comes in line with the declaration of His 
Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the President of the United 
Arab Emirates, (may God protect him), that 2023 will be the year of sustainability 
as per the strategic initiative of the UAE to reduce emissions and achieve the 
climate neutrality by 2050, making UAE the first country in the Middle East and 
North Africa to achieve its goal of climate neutrality.

The championship, which is called the Green Championship, will consider the major 
environmental aspects such as recycling of plastic packages, reducing the water 
usage, reutilizing it for use in the field of agriculture etc. thereby promoting sus-
tainability initiatives and spreading awareness among the public and participants 
to show the state’s effort in this area of innovation.  



The logo of WEC reflects
Heritage, Equestrian and civilization

LOGO of the World Endurance Championship "Butheeb 2022" design reflects the spirit of 
heritage, originality, and the love of equestrianism in the UAE. It includes within the 
distinctive lines the falcon, which is a Falcon bird that is distinguished by its intelligence, 
nobility, strength, as it flies over the castle, represents the Emirati community a strong 
and fortified point of defense that reflects the extent of the strength of the Emirates men 
and their presence in always defending their lands. At the same time, the word “Abu 
Dhabi” written on the castle indicates that the championship is being held in the capital of 
the Emirates, with its striking beauty and gorgeous image.

The head of the horse represents the love of the Emirati people for horses and equestrian 
sports of all kinds, which made the UAE occupy a lead position among the best countries 
in the world in equestrian sports.

The Arabian traveler appearing on his obedient camel with the guide walking in front 
showing the caravan the way in a desert area with its beautiful golden sands, and the 
two palm trees indicate the love of the people of the Emirates for dates and palm trees, 
which was the backbone of economy in the past, is the evidence of generosity, love and 
goodness the people of the Emirates show to honor the guest.

The logo design indicates the year in which this championship is held, 2022, and location 
of the World Endurance Championship, which will be held on February 25th , 2023.

The International Equestrian Federation is keen to write the name of the championship, 
its place and date, in English, and its colour as in FEI, the bluish purple.  



The Canadian knight participates in the seventh
decade 55 years is the difference between 

Gillian the oldest Diaz the youngest

The 18th edition of the World 
Endurance Championship, 
which is hosted by the village 
of Butheeb, is characterized 
by some large differences in 
the ages of the participants, 
as the difference between 
the oldest and youngest par-
ticipants reached about 55 
years, which is happening for 
the first time in the champi-
onship since its inception in 
1986 with the participation 
of the Argentine rider Con-
stanza Diaz, aged 18 years in 
her first appearance in this 
world championship, along-
side veteran Canadian Robert Gillen, who is in his seventh decade, at the 
age of 73, and who is participating for the fourth time in the World Cup.

Veteran Robert Gillen, the Canadian, began his career in endurance 
races in 1995, then his first participation was in the World Champion-
ships in Malaysia, 2008, then he participated in the 2016 championship, 
and he ran the test race for the World Championships in North Carolina 
2018, then he participated in the championship that was not completed 
that year. .



The Spanish team participating in the World Championships in Butheeb 

includes both the veteran couple, Maria Alvarez Ponton, who won the 

World Cup titles twice in 2008 and 2010, and her husband, Joma Ponte 

Dash, the holder of the 2016 World Championship title, and the captain 

of the Spanish team for the teams’ championship twice.

The couple worked for a long time in the Emirates, before moving to 

Spain, and establishing a stable in Barcelona through which they partici-

pate in European races, but Ponti still comes to Dubai regularly during 

the UAE season. Despite their long experience in the UAE races, both 

always confirm that the competition of the Emirates riders is difficult 

because the UAE rides are characterized with the speed and high quality 

of the horses.

Toga won three World Championship titles
Maria and Joma… the golden couple



12 Vets to treat horses.
20 for the Vet Commission

Stables and Quarantine of highest 
international standards

The International Equestrian Federation approved the veterinary panel for the 
World Endurance Championship consisting of 12 Vet. doctors to treat horses, in 
addition to 20 veterinarians for the Veterinary commission for vet gate inspection 
and (8) ambulances for the treatment of horses in the veterinary clinic.  

Stables have been established for horses arriving from Europe, Latin America and 
the Gulf countries, in addition to the Emirates.  Veterinary Committees have been 
formed that which will be present at the event site from the moment the horses 
arrive at the airports, until they leave the country after the end of the champion-
ship, to provide the required veterinary care, to ensure the safety of the horses 
and provide the necessary care for them, especially as this championship will wit-
ness the participation of the best horses in the world.

The stables and quarantine stables are prepared according to the best and finest 
international practices, and horses that come from different countries in as Latin 
America, America, Canada, Europe and the Gulf countries will be dealt with, as per 
the procedure involved.

Dubai and Sharjah equine hospitals, globally acclaimed for their high standards in 
the field of medical care, are appointed as the referral hospitals for treating 
horses, if necessary, in case any casualty occur before or during the event



Butheeb International Village 
The world-class facilities

The late Sheikh Sultan bin Zayed Al Nahyan established the Butheeb 
International Endurance Village with the aim of protecting and caring 
for the heritage sports in the Emirates, the most renowned of which is 
being equestrianism and horse breeding.  From amateurs, and “school 
students to be future riders”, it is a step to educate and promote the 
basics of the traditional heritage sports to the future generations.

The village includes a distinguished group of facilities equipped in high 
standards to facilitate hosting of local and international championships, 
which includes areas fields for training horses, and tracks designed in 
international equestrian standards to suit all age groups in champion-
ships.

The loop is set to meet the requirement to host 40 kms rides, 80 kms, 
120 kms, 160 kms and 240 kms respectively.  The village is self-suffi-
cient with world class-facilities as in well-equipped veterinary clinic 
with the latest equipment, horse stables, hotel with single and double 
rooms furnished for a comfortable stay, and other service facilities, a 
media and administration center, a mosque, a podium for award distribu-
tion, luxurious reception, and an entrance hall for VIP guests.   



The distance is on the tracks of 6 stages.
160 km to "The World Cup" 

The World Endurance Championship will be held for 160 km (3 stars), 
divided into 6 loops, where the distance of the first loop is 33 km, the 
second 30 km, third 29 km, fourth 28, fifth 20 km, and the sixth and 
final 20 k.m.

The World Cup ride is an individual and team competition; each country 
entitled to participate with five riders, and the best 3 are selected to 
compete for the team title, and if a country participates with less than 
3 riders, it is not entitled to compete in the teams’ ranking.

The International Equestrian Federation had announced in January 
2023 the preliminary list -the nominated entry list - which included 157 
riders, both male and female from 38 countries with 182 horses as sev-
eral riders registered more than one horse per rider.

In February 2023, the final, and approved list – the definite entries – was 
announced, which included 129, male and female riders from 37 coun-
tries, with 143 horses.  



Champions seeking “HAT-TRICK " 
Three former champions participated in 

"Butheeb 2022”

The 18th  edition of the World Endurance Championship, hosted by 
Butheeb Global Village, portrays the participation of 3 former champi-
ons, the Spanish Maria Alvarez, the world champion twice - in Malaysia 
2008, and in America 2010, and the second, her compatriot and veteran 
husband, Juma Ponte Dash, champion of the 2016 edition, which  was 
held in Slovakia, and the third world champion. The champion of the last 
edition held in Pisa, Italy 2021, the young Emirati rider Salem Hamad 
Malhouf Al Ketbi.

The presence of the three champions add other dimensions of excite-
ment and the strength to the competition; each of them enters with dif-
ferent aspirations and goals, as the rider Maria Al-Fareez is looking for 
(hat-trick),  Joma Ponte and Salem Malhouf seek the double.



Eleven countries have had the honor to host the World Endurance 
Championship since its inception. WEC moved between the continents of 
America, Europe, and Asia. Today this edition of the World Championship 
will be organized for the third time in UAE, as in 1998 and 2005. It was 
also organized in Italy, Spain, twice in France, and once in Sweden, 
Netherlands, Malaysia, Germany, Slovakia, and Britain.

The 2018 World Championship though was organized in USA got 
canceled due to bad weather. 

Eleven countries hosted 
World Endurance Championships



Looking for the first coronation
Eight Arab countries are engaged in the 

challenge. With elite riders
Eight Arab countries are participating with elite riders in the World Endurance 
Championship in Boudhieb, led by the UAE, which has achieved the title 7 times, 
including 4 in singles and 3 for teams, along with 7 countries looking for the first 
coronation in individual and team competitions, namely Saudi Arabia, Bahrain, the 
Sultanate of Oman, and Kuwait, Qatar, Algeria, and Jordan.

The list of participating countries also includes Argentina, Austria, Belgium, Brazil, 
Canada, Chile, Australia, China, Thailand, Croatia, Ecuador, Estonia, Lithuania, 
France, Germany, Italy, Norway, Netherlands, Poland, Portugal, Russia, Spain. Slo-
vakia, America, Sweden, Switzerland, Hungary, and Uruguay.

Butheeb International Endurance Village organized a preparatory experience for 
the 160 km Endurance World Championship last December, in cooperation and 
coordination with the Emirates Equestrian and Racing Federation, and the experi-
ence was praised by the International Equestrian Federation.



Al-Muhairi, Al-Mazroui, Al-Marri 
and Al-Harbi

 UAE team in the 
new mission

The list of the UAE team, which will 
participate in the 18th edition of 
the World Endurance Championship 
in Butheeb, includes 5 riders led by 
the champion of the last edition, 
Salem Hamad Malhouf Al Kitbi, on a 
new mission, Saeed Salem Ateeq Al 
Muhairi from the “M7” stables, Saif 
Ahmed Al Mazrouei, from the 
“MRM” stables, and Abdullah 
Ghanem Al-Marri and Saeed Jaber 
Al-Harbi, from the “F3” stables.

7 horses are approved for 5 UAE 
riders; - ” Haleh”, the champion of 
the last edition and “Ahmad Du 
Barthas” approved for Salem 
Hamad Malhouf Al Kitbi, to decide 
between the two, and two horses,  
“Cha Al Pacino” and” Lockelea Star-
wood Comet” “ for Abdulla Ghanim 
Al Marri to decide his horse.   Saeed 
Ahmad Jaber Al Harbi will be riding 
“Castlebar Cadabra” and Saif 
Ahmed Al Mazrouei riding Avenir La 
Majorie

The final list includes strong teams, 
most notably the Bahraini team led 
by the rider, Sheikh Nasser bin 
Hamad Al Khalifa, and will choose 
one horse from among "Calandria 
BH" and "Darco La Maggiore", in ad-
dition to international teams from 
Europe and Latin America.



Spain leads...
America, UAE 
and Spain win-
ning the most
the individual 

title 
America, UAE and France lead 
the list of countries  winning the World Endurance Championship title mostly. It witnessed 
the dominance of American riders in its titles since its inception in 1986, until the version 
organized by the UAE in the year 1998, when 4 riders exchanged titles, Becky Hurt, who 
won the title 3 times, Villari Knafi, achieving twice, and Daniel Knafi, winning it once.

French rider, Maya Kella broke the American monopoly when she was crowned the title of 
the eighth edition that was held in France, then the UAE crawl began to be present in this 
competition when His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
became the first Arab rider and the youngest in the world to win the title, in the ninth edi-
tion hosted by Spain.

The UAE organized the championship in its second edition, and the American title was won 
by Barbara Lisario, and this is the last time an American knight won the championship so 
far respectively in 2008 and 2010.
In London 2012, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum won the individu-
al title, and led the Emirates riders to the team title, and His Highness Sheikh Hamdan bin 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum maintained the Emirati supremacy after he snatched 
the individual title in France 2014.

Spain returned to the top of the tournament that was held in Slovakia in 2016, when veter-
an Joma Ponte was crowned the title, and the sixteenth edition hosted by the state of 
North Carolina in 2018 was canceled, while the pandemic caused the postponement of the 
seventeenth edition 2020 to be held in 2021 in the Italian city of Pisa during which the 
rider, Salem Hamad Malhouf Al Ketbi, added the UAE's fourth title in singles.

Spain was the only one to win the team championship, as it won the title 4 times, the first 
in Germany 2006, and the second and third in the 2014 and 2016 championships, before 
achieving the title for the fourth time in the 2021 championship.
The UAE won the title 3 times in a row, first in Malaysia 2008, then in the United States of 
America 2010, then Britain 2012. France also won the title 3 times in the 1992, 1994 and 
2000 editions, while Britain won the title twice, and Italy, New Zealand and Australia won 
the title once.

The United States hosts the tournament with 4 copies:
The United States of America is considered the most hosting country for the World Cup, as 
it organized 4 sessions, in the beginning in of the year 1988, then in  the 1996 session, the 
2010 session, then finally the 2018 session, which was not completed due to bad weather 
conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The 
World Cup for the third time, as it has organized the 1998 and 2005 editions.

The United States of America is considered the most hosting country for the World Cup, as 
it organized 4 sessions, in the beginning in of the year 1988, then in  the 1996 session, the 
2010 session, then finally the 2018 session, which was not completed due to bad weather 
conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The 
2010 session, then finally the 2018 session, which was not completed due to bad weather 2010 session, then finally the 2018 session, which was not completed due to bad weather 
conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The 

The United States of America is considered the most hosting country for the World Cup, as 

conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The 
World Cup for the third time, as it has organized the 1998 and 2005 editions.
conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The 
World Cup for the third time, as it has organized the 1998 and 2005 editions.
conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The 
2010 session, then finally the 2018 session, which was not completed due to bad weather 

World Cup for the third time, as it has organized the 1998 and 2005 editions.World Cup for the third time, as it has organized the 1998 and 2005 editions.

The United States of America is considered the most hosting country for the World Cup, as 
it organized 4 sessions, in the beginning in of the year 1988, then in  the 1996 session, the 
2010 session, then finally the 2018 session, which was not completed due to bad weather 
conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The 

The United States of America is considered the most hosting country for the World Cup, as 
it organized 4 sessions, in the beginning in of the year 1988, then in  the 1996 session, the 
2010 session, then finally the 2018 session, which was not completed due to bad weather 
conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The 
2010 session, then finally the 2018 session, which was not completed due to bad weather 
conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The 

it organized 4 sessions, in the beginning in of the year 1988, then in  the 1996 session, the 
2010 session, then finally the 2018 session, which was not completed due to bad weather 
conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The 
World Cup for the third time, as it has organized the 1998 and 2005 editions.

it organized 4 sessions, in the beginning in of the year 1988, then in  the 1996 session, the 
2010 session, then finally the 2018 session, which was not completed due to bad weather 
conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The 
World Cup for the third time, as it has organized the 1998 and 2005 editions.

2010 session, then finally the 2018 session, which was not completed due to bad weather 
conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The conditions, and the Emirates, after hosting Butheeb for this version, will be organizing The 
World Cup for the third time, as it has organized the 1998 and 2005 editions.World Cup for the third time, as it has organized the 1998 and 2005 editions.World Cup for the third time, as it has organized the 1998 and 2005 editions.



Hosting the event for the third time
The UAE dazzles the world by hosting the 1998 and 

2005 championships in Dubai
The UAE’s organization of the World Endurance Championship 2022 in Butheeb is 
considered the third, as the country has previously organized the Endurance World 
Cup twice during 1998 and 2005 in Dubai International Endurance City. The sev-
enth edition of the championship was organized in December 1998, which set a 
record for the number of participants, of 162 male and female riders, it was 
recorded in the Guinness Record book of World Records at that time as the organiz-
er of the largest equestrian tournament in the world in 1998.

This hosting represented a major turning point in the history of this sport, which 
moved it to broader horizons of quality and excellence in all organizational and 
technical aspects, and recorded a technological precedent in the history of this 
sport, through the use of modern technology and computers in managing the tour-
nament.

The New Zealand team won the first place, while the American team won the 
second place, and the Australian team succeeded in recording its strong presence 
and winning the bronze medal, and on the individual level, the veteran American 
jockey Villari Knafi won the gold medal.
The UAE hosted the tournament for the second time in January 2005, and the 
country's success in organizing the seventh tournament in 1998 was a major 
reason for hosting the tenth tournament.



Golden Rider of major occasions
Al-Ketbi.. Defending the gold for the homeland

Salem Hamad Malhouf Al Ketbi, UAE World champion of the last edition of the 
World Endurance Championship, upholds the individual title in the 18th edi-
tion, which will be held in Butheeb, and he raises the slogan of retaining the 
title in the homeland.

Achieving the world championship title was a dream for the rider, Salem Mal-
houf, and he worked hard to achieve it by participating continuously in the 
rides during the UAE riding season. As he performed in very good levels 
during competitions and succeeded in qualifying to participate in interna-
tional events, including this prestigious title.

Al-Ketbi is considered as the 
Rider of major occasions and 
has a record full of achieve-
ments in international tour-
naments. He gave the UAE 
the title of the first edition of 
the Custodian of the Two 
Holy Mosques Cup in Febru-
ary 2019, and he also won 
the Cup of His Majesty the 
King of Bahrain for 120 km in 
the Kingdom of Bahrain.

Al-Ketbi is considered the 
most prominent candidate to 
achieve and retain the title for 
the second time in a row, as 
has emerged remarkably, and 
was able to place his name 
among the elite status of 
international  riders based on 
the high level that he has con-
sistently presented, whether 
within the Emirates team or 
with the “M7” stables, he has 
won the highest titles.



Ahmed bin Mohammed bin Rashid..
  1st Arab Gold achievement 

in «Jerez»

His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the UAE 
rider, recorded the UAE's first Gold achievement in the World Cup of Endur-
ance, where he won World champion title in 2002, in Jerez region, Spain, to 
record in the history as the youngest rider to face the giants, and outperform 
them to write his name in the championship record with letters of Noor. He 
won the gold medal to record two titles in the history of the championship as 
the youngest rider to achieve the title, and the first Arab rider to be crowned 
with the gold medal.

His Highness Sheikh Ahmed 
bin Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, riding the horse 
"Bauman" recorded 9:19:29 
hours at an average speed of 
17.09 km./H. ahead of the 
Italian Antonio Rossi riding 
"Ragio de Sole", who recorded 
9:35:23 hours. And the 
Frenchman, Sani Dimedi, on 
horseback, “Vive de Bag-
nase”, who recorded 9:38:47 
hours.



Hamdan bin Mohammed 
achievement that transcends challenges 

in Normandy 2014

His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum was under the 
spotlight with his remarkable victory, when he was crowned the title of the World 
Endurance Championship and the gold medal in the individual race held in the French 
province of Normandy, within the World Equestrian Games «Normandy 2014».

His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum with (Al-Yamama) 
won the championship title, 160 km, recording a time of 8:08:28 hours.

His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum has achieved the title, despite 
the challenges he faced, the rainy weather that affected the track ground and the exit of 
the four members of the UAE team from the race etc. being a few of them.



Mohammed bin Rashid.. 
a historical imprint

of the steadfast 
"standard time"

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President and Prime Minister of 
the UAE and Ruler of Dubai, (may God protect 
him), has led the UAE riders to the world 
endurance championship, to accomplish several 
triumphs at the team level, the most significant 
achievement being crowning the championship 
title in 2012, at the Austin Park – 160 km ride, 
leading the UAE riders achieving the team title 
for the third time in a row.  

Many achievements in the World Endurance 
Championships at the team level, in addition to 
crowning with the championship title that that 
was in Austin Park, England in 2012 for 160 km, 
as well as the UAE riders achieving the team title 
for the third time in a row, so that the team would 
get the full score in the individual and team 
event with merit and deserving in this 
championship.

“Fares Al Arab” The Arab’s rider has recorded a 
time of 7:00:45 hours, riding the horse “Madji 
Dupont” for the Emirates stable, which is the 
record time in the World Championship, and is 
still standing.

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum also led the UAE riders to win the team 
title in the 2010 edition, in Lexington, Kentucky, 



4 in the individuals and 3 in the team
7 titles for UAE riders in 6 tournaments

UAE riders won 7 gold titles in 6 tournaments during their participation in the 
Endurance World Cup, where the first place was the goal, which they achieved 
with merit, as the Emirates Knights were crowned with 4 titles in the individual 
race, while the gold medal harvest came in the team competition with 3 titles. 

In the individuals achievements, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum won the title of the 2012 edition in England, and His Highness Sheikh 
Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum won the title of the 2014 edition 
in France, and His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
won the title of the 2002 edition in Spain, and Salem Hamad snatched Malhouf Al 
Kitbi is the title of the 2020 edition in Italy.

In the teams achievements, the Emirates Knights won the gold medal in the 2008 
championships in Malaysia, 2010 in America, and 2012 in England.



The World Endurance Championship 2022
Butheeb hosts the World riders in the 18th Edition  

On 25th February 2023, Butheeb International Endurance Village will host the 
18th edition of the World Endurance Championship 160 k.m. with the participation 
of 129 male and female riders from 37 countries, setting a record to be written in 
the letters of light in the history of championships, as it is the first event after the 
lifting of pandemic restrictions, and considered as  the prime event of the 
International Equestrian Federation.

The World Endurance Championship witnesses the participation of 24 teams, the 
largest number to participate since the pandemic, with the lead team-  Spanish 
Team - led by  the  “defending champion ”,winning the team title  many a times, but 
this time it to confront with the strong competitors such as the host Emirati riders, 
Salem Hamad Malhouf Al Ketbi, holder of the title for individuals and the Brazilian 
Team bagging the silver last time.



Strength and vitality -- in harmony with 
the desert stunning views of Butheeb

On behalf of the Fédération Equestre Internatio-
nale, it is my pleasure to welcome you to Butheeb in 
Al Khatim, Abu Dhabi (UAE), for the FEI Endurance 
World Championship for Seniors 2022, bringing 
together the crème de la crème of the discipline. 

FEI Endurance is a sport which, at its very essence, 
is based on excellent horsemanship and incredible 
stamina to physically and mentally sustain the 
focus required to perform at the highest level. It is 
also a sport reliant on trust between partnerships 
and teams, thorough planning, and a very commit-
ted entourage. There is no “I” in Endurance; you 
need to know your partner, know your limits and 
ensure that together you deliver your very best. This combined team e�ort is what makes 
FEI Endurance so fascinating to watch.  

Strong, energetic, powerful! The intensity and agility of the Championship you will wit-
ness here in Butheeb will be perfectly contrasted by the stunning desert location 
amongst the spectacular dunes and landscapes. Spectators around the world are con-
stantly left in awe at the athletic achievements and sheer fortitude of our Endurance 
partnerships. Championships such as these are truly essential for the development of our 
sport; they promote, educate and entertain a growing, enthusiastic audience eager for 
FEI Endurance action. Over the next few days, we will once again revel in the sport, as the 
top tier bid for the title of individual and team world champion.

As we come together to marvel and celebrate FEI Endurance, I would like to thank the 
organisers, UAE National Federation, and sponsors for their continuous support. Thank 
you also to all o�cials, volunteers and the media for providing the perfect platform to 
highlight this historic, astonishing discipline. 

To the athletes I wish the best of luck, and to the fans, may you enjoy every minute of the 
best our sport has to o�er!

Ingmar De Vos
FEI President



Butheeb 2022
New standards to host the World Endur-
ance Championship

UAE is hosting the 18th edition of the World Endur-
ance Championship in Butheeb International 
Village, all of which are confident that it will pres-
ent a unique championship after a long journey of 
hard work, to provide the best organizational 
atmosphere for the largest international and com-
petitive championship, in order to delight the 
participating elite riders, and followers who love 
this noble sport. 

Around the world, because working at the highest 
levels of excellence in the tournaments hosted by 
the UAE is a well-established Emirati approach. 
Within the vision of its wise leadership, UAE has 
established its prestigious position and global 
leadership in organizing and hosting international sporting events with the best standards and prac-
tices, with its modern infrastructure that is in line with international standards. The "Butheeb 2022" 
tournament has received the attention of the wise leadership, and the follow-up and support of His 
Highness Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of the Presiden-
tial Court, in order to present a championship that will resonate with the family of endurance and 
endurance races around the world, and remain in the memory of the participants in all its details. The 
village of Butheeb has fulfilled all its technical and logistical obligations, and the ideas, vision and 
facilities it proposed. To host the event, it was fully prepared for the tournament date, and it wel-
comed the participants and guests with the generosity and authenticity of the people of the Emir-
ates.

All of these matters distinguish the "Butheeb 2022" championship is that the UAE presents new 
standards and pioneering initiatives in hosting to make it the first championship in the field of sus-
tainability and environmental friendliness, in line with the UAE's declaration of 2023 as the year of 
sustainability within the UAE's strategic initiative to achieve climate neutrality by 2050.

We have great confidence that: the International Equestrian Federation in granting the UAE the host-
ing of the tournament in the Butheeb International Village, came from complete conviction of the 
UAE’s ability to organize a distinguished championship for the global event in Abu Dhabi, the home of 
world championships, at the highest level and the best image, and it is a trust in its place, because 
«Butheeb 2022» will provide more than what is required in the criteria for granting hosting.

Thanks to the wise leadership for the interest, and thanks to His Highness Sheikh Mansour bin Zayed 
Al Nahyan, for his follow-up and support for the tournament.

Major General Dr. Ahmed Nasser Al-Raisi
President of the Emirates Equestrian and

Racing Federation
Chairman of the Higher Committee

for the Endurance World Cup



 Mansour bin Zayed 
welcomes the participants in

 the World Endurance 
Championship in Butheeb 

His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al 

Nahyan, Deputy Prime Minister and Minis-

ter of the Presidential Court, welcomed all 

the participants in the 18th edition of the 

World Endurance Championship hosted by 

the UAE at the Butheeb International 

Village in Al Khatim area, Abu Dhabi. The 

Championship gathers elite riders around 

the world, for title of the largest tourna-

ment organized in this sport.

"Hosting the World Endurance Championship represents a distinguished addition to the list 

of international and international events and championships, as well as major activities and 

events that are held in the UAE and Abu Dhabi, which attract elite athletes in various sports 

and the most famous international teams. 

In addition to this, "The support provided by the wise leadership to sports in general, and the 

sport of endurance and endurance racing in particular, has pushed it to the highest ranks, 

giving it leadership and leadership in various competitions, hosting major tournaments, and 

achieving many achievements," noting that His Highness the UAE's victory By organizing the 

World Championship for Endurance and Endurance, with the Butheeb International Endur-

ance Village gaining the confidence of the International Equestrian Federation, and granting 

it the right to organize and host the 2022 edition, an achievement that confirms the high 

position enjoyed by the country in this sport, the high confidence and good reputation of the 

Emirates in organizing major tournaments, and the distinguished successes that it has been 

recording. In all fields, including sports, with high professionalism. His Highness said.

His Highness stated, “We are very confident that Butheeb International Village will present 

a successful tournament in all standards in a sport that is part of the beloved UAE’s equestri-

an heritage, to the values of noble equestrianism, due to the support it finds from all sides, 

and the advanced facilities it possesses in accordance with the highest international stan-

dards, and its cadres.” It has high e�ciency and distinguished capabilities, and we wish the 

Emirates Knights success in this great international competition.”



His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President, Prime Minister of the United Arab Emirates

and Ruler of Dubai



His Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
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