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 صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 



كأس رئيــس الدولة لقفز الحواجز..
موعد مع النسخة الـ 11 في نادي أبوظبي للفروسية

برعايــة منصور بن زايد

برعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل 
ــر  ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان، نائ نهي
شــؤون الرئاســة، تقــام فعاليــات النســخة الحاديــة 
ــس  ــمو رئي ــب الس ــة كأس صاح ــرة لبطول عش
الدولــة لقفــز الحواجــز مــن فئــة الخمــس نجــوم، 
وينظمهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، 
علــى ميــدان نــادي أبوظبي للفروســية، بإشــراف 
االتحــاد الدولــي للفروســية، وبمســاندة ورعايــة 
و»لونجيــن«،  الرياضــي،  أبوظبــي  مجلــس 
ــة  ــدى أربع ــى م ــة عل ــات البطول وتجــري فعالي

ــر . 2022 ــى 22 يناي ــام مــن 19 إل أي
أقيمــت  تداعيــات جائحــة كورونــا،  وبســبب 

النســخة العاشــرة بفئــة الثــاث نجــوم، وتتضمــن 
منافســات  مــن  عــدداً  الدولــة  رئيــس  كأس 
ــرز الفارســات  ــة، وتســتقطب أب ــات المختلف الفئ
والفرســان الذيــن يقصــدون المشــاركة فيهــا 

لقيمتهــا الســامية وجوائزهــا القيمــة.
النســخة  منافســات  البرنامــج،  وتقــام ضمــن 
العاشــرة لــكأس األمــم »لونجيــن« فئــة الخمــس 
والتــي  برشــلونة،  لنهائــي  المؤهلــة  نجــوم 
تتنافــس خالهــا نخبــة مــن الفــرق العالميــة مــن 
أجــل الظفــر ببطاقــة التأهــل، وتشــهد منافســات 
ــن  ــارات والعالميي ــة بمشــاركة فرســان اإلم قوي

واألولمبييــن.

4



30
للفروســية  اإلمــارات  اتحــاد  شــمس  أشــرقت 
تــم  عندمــا   ،1992 العــام  فــي  والســباق 
الفروســية  بهــدف تطويــر رياضــات  تأسيســه 
جيــل  وتدريــب  الدولــة،  أنحــاء  مختلــف  فــي 
خطــى  علــى  للســير  الفرســان  مــن  جديــد 
بتــراث  يتمتــع  وطــن  فــي  واآلبــاء  األجــداد 

الفروســية. مــع  طويــل  وتاريــخ  عريــق، 
الرشــيدة  القيــادة  30 عامــاً، وبدعــم  وخــال 
المجهــزة  والصــاالت  المياديــن  وفــرت  التــي 
ــدم  ــاد يق ــل االتح ــة، ظ ــر العالمي ــى المعايي بأعل
عطــاء غيــر محــدود، ويلعــب دوراً محوريــاً 
المرتبطــة  والفعاليــات  األنشــطة  متابعــة  فــي 
الدولــة، كمــا يمــارس  الرياضــات فــي  بهــذه 
الدعــم  وتوفيــر  تنظيــم  فــي  دوره  االتحــاد 
ــتضيفها  ــي تس ــة الت ــات الدولي ــة للمنافس والرعاي
اإلمــارات، ويشــرف علــى تنظيمهــا بكــوادره 

والبيطريــة. والفنيــة  اإلداريــة 

عامــاً مــن العطاء

اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق
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الكأس الحادية عشــرة  و»الخمسين«
ــن  ــاركين والمتابعي ــع المش ــة لجمي ــدم التحي نق
ــة  ــيخ خليف ــمو الش ــة كأس صاحــب الس لبطول
ــة، حفظــه  ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ب
هللا، لقفــز الحواجــز فــي نســختها الحاديــة 
عشــرة، والتــي تقــام برعايــة ســمو الشــيخ 
ــس  ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي ــن زاي منصــور ب
مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، 
ــا كل  ــر له ــة، ويوف ــا حــدود للبطول الداعــم ب
مقومــات وعناصــر النجــاح، ونرحــب بأســرة 
ــودة  ــة الموج ــة والدولي ــز المحلي ــز الحواج قف
فــي الحــدث الكبيــر الــذي يتزامــن هــذا العــام 
مــع احتفــاالت الدولــة بعيــد االتحــاد مــع العــام 
الـــ 50 لقيــام االتحــاد »اليوبيــل الذهبــي«، 
بمناســبتين  اإلمــارات  فروســية  لتحتفــي 
ــي  ــية ف ــي للفروس ــادي أبوظب ــي ن ــن ف غاليتي

ــة. ــاة والحيوي ــض بالحي ــي الناب ــب أبوظب قل
أهــل  قلــوب  علــى  غاليــة  بطولــة  إنهــا 
اإلمــارات، وتحتــل مكانــة رفيعــة، وتحمــل 
رســالة الوفــاء وتجديــد الــوالء للقيادة الرشــيدة 
ــدود،  ــا الامح ــة ودعمه ــا الثاقب ــي برؤيته الت
ــى المراتــب فــي  ــى أعل ــت اإلمــارات إل وصل

المجــاالت كافــة. 
ــذه  ــدر ه ــز تتص ــز الحواج ــة قف ــي رياض وف
البطولــة مكانــة رفيعــة بتصنيفهــا الخمــس 
لفارســات  واألهــم  األكبــر  وهــي  نجــوم، 
ــن  ــن واألولمبيي ــارات والعالميي ــان اإلم وفرس
مــن مختلــف بــاد العالــم، والذيــن يحرصــون 
ــج  ــرف التتوي ــل ش ــا لني ــاركة فيه ــى المش عل
بهــا، وتســجيل أســمائهم فــي قائمتهــا الذهبيــة 
ــس  ــن تناف ــا م ــا يصاحبه ــامية، وأيضــاً م الس

فــي بطولــة كأس األمــم.
ويفخــر اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق 
ــام،  ــي كل ع ــة ف ــة الغالي ــذه البطول ــم ه بتنظي
أبوظبــي  ومجلــس  »لونجيــن«،  برعايــة 
الرياضــي، ومســاندة الشــركاء، وهــو يحمــل 
مشــعاً يضــيء الطريــق لرياضات الفروســية 
لمزيــد مــن اإلبــداع والتطــور مــن خــال 

توافــر بنيــة تحتيــة متكاملــة، وبأعلــى المعاييــر 
العالميــة، وبتعــاون األنديــة فــي الدولــة، حيــث نعمــل 
مــع الجميــع مــن أجــل أن تكــون قفــز الحواجــز فــي 
ــن  ــاالً إماراتيي ــم أبط ــى العال ــدم إل ــي تق ــة، وه القم

ــة. ــارات عالي ــة ومه ــون بثق ينافس
ــم  ــي تحتضــن العال ــي الت ــي أبوظب ــع ف ــا بالجمي أه
فــي كل المناســبات بحــب وتفــرد، عاصمــة إمــارات 
ــم  ــى وجودك ــر والعطــاء واألمــان، وشــكراً عل الخي

ــة. ــي إلنجــاح البطول وإســهامكم بالتفاعــل اإليجاب

اللواء الدكتور
أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق
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مســرح األحــام الكبيرة
تصــل كأس صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
ــة، حفظــه هللا،  ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي زاي
لقفــز الحواجــز، إلــى النســخة الحاديــة عشــرة 
وهــي أكثــر إشــراقاً وشــموخاً، لتعلــو بمكانتهــا 
ــذي  ــع ال ــم الرائ ــم بالتنظي ــوق القم ــامية ف الس
تحظــى بــه، والمســتويات الفنيــة التــي يقدمهــا 
القيمــة،  وجوائزهــا  والفارســات،  الفرســان 
لتجتمــع أســرة هــذه الرياضــة النبيلــة فــي كل 
عــام ضمــن الكوكبــة المشــاركة فــي رســم 

ــداع. لوحــة اإلب
مقــام  ذات  الغاليــة  الــكأس  هــذه  مفــردات 
ــس  ــا الخم ــا وبتصنيفه ــكل عناصره ــرد ب متف
خريطــة  علــى  المتميــز  وترتيبهــا  نجــوم، 
وتعــد  للفروســية،  الدولــي  االتحــاد  أجنــدة 
المســرح  المختلفــة  فئاتهــا  فــي  منافســاتها 
ــن  ــرة الذي ــام الكبي ــاب األح ــوح ألصح المفت
الرفيــع، ويقصدهــا  التتويــج  يبحثــون عــن 
النخبــة وأصحــاب الطموحــات العاليــة مــن 
ــج  ــدر برام ــا، وتتص ــة وخارجه ــل الدول داخ
مشــاركاتهم المختلفــة، وتمثــل للجميــع أهــم 
بشــغف  عليهــا  يقبلــون  التــي  المحطــات 
ــك  ــة أســمائهم فــي ســجل أبطالهــا، وكذل لكتاب
للمشــاركة فــي بطولــة كأس األمــم، وآمــل أن 
يحظــى ضيــوف وزوار الحــدث والمشــاركون 
بأوقــات مميــزة فــي نــادي أبوظبــي للفروســية 

ــام. ــدى 4 أي ــى م عل
للفروســية  اإلمــارات  اتحــاد  ويحــرص 
والســباق علــى تقديــم كل التســهيات والدعــم 
وتوفيــر  للمشــاركين،  واللوجســتي  الفنــي 
األجــواء المثاليــة للفرســان والفارســات، لتقديم 
أفضــل المســتويات، خاصــة وأن اإلمــارات 
ــن  ــد م ــتاء العدي ــرة الش ــال فت ــتضيف خ تس
البطــوالت الدوليــة التــي يجتمــع فيها الفرســان 
ــم لخــوض  ــارات العال ــن كل ق ــات م والفارس
المنافســات علــى مياديــن بأحــدث المواصفــات 

ــة. ــة المتقدم ــة والتقني العالمي

الدكتور
غانم محمد الهاجري

األمين العام التحاد اإلمارات للفروسـية والسباق
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يطيــب لــي أن أرحــب بجميــع المشــاركين فــي 
ــة  ــس الدول ــة كأس صاحــب الســمو رئي بطول
لقفــز الحواجــز مــن فئــة 5 نجــوم وكأس األمــم 
ــدان  ــى مي ــان عل ــن تقام ــز اللتي ــز الحواج لقف
نــادي أبوظبــي للفروســية، لتواصــل أبوظبــي 
الرياضيــة  الفعاليــات  ريادتهــا فــي تنظيــم 
العالميــة الكبــرى وترســيخ مكانتهــا المرموقــة 
كوجهــة بــارزة تســتقطب نخبــة الفعاليــات 

ــم. ــي العال ويتنافــس فيهــا أفضــل رياضي
وتأتــي خطــط اســتضافة الفعاليــات الرياضيــة 
العالميــة فــي ظــل االهتمــام الكبيــر الــذي توليه 
ــا  ــا الســخي ورعايته ــادة الرشــيدة ودعمه القي
المتواصلــة لمســيرة التنمية الرياضيــة وإعاء 
رايــة الوطــن فــي المحافــل القاريــة والدوليــة، 
ــا  ــة الحــدث لم ــة وقيم ــى أهمي ــد عل ــا نؤك كم
يحملــه مــن اســم غــال علــى قلــوب الجميــع، 
ومــا يحظــى بــه مــن دعــم ومتابعــة مــن 
ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش س
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون 
ــق  ــي تحقي ــر ف ــغ األث ــا بال ــي له الرئاســة، الت
النقلــة الكبيــرة لســباقات وبطــوالت الخيــل 

ــم. ــة والعال ــى مســتوى الدول عل
وهنــا نعبــر عــن اعتزازنــا بدعــم مســيرة 
الــكأس الغاليــة ألهميتهــا ودورهــا البــارز بيــن 
البطــوالت العالميــة والمميــزة التــي تحتضنهــا 
أبوظبــي فــي ظــل تداعيــات المرحلــة الراهنة، 
مــا يؤكــد قدراتهــا وامكانياتهــا الكبيــرة لتنظيــم 
الفعاليــات والمناســبات الرياضيــة الدوليــة مــع 
االلتــزام بأعلــى معايير الســامة واإلجــراءات 

االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة.
يولــي مجلــس أبوظبــي الرياضــي أهميــة 
ــة  ــات المهم ــذه الفعالي ــل ه ــم مث ــرة لتقدي كبي
ــي  ــا ف ــة لدوره ــة الرياضي ــع والحرك للمجتم
توفيــر المنــاخ المناســب أمــام فرقنــا وأبطالنــا 
لاســتفادة مــن الخبــرات العالميــة والعمــل 
لتحقيــق  اإلمــارات وصــوالً  تمثيــل  علــى 
علــى  حرصنــا  يؤكــد  كمــا  اإلنجــازات، 
اســتدامة النجاحــات الرياضيــة والســعي الدائــم 
لتعزيــز الريــادة العالميــة لدولتنــا الحبيبــة 

ــد أيضــاً  ــة والتأكي ــا الطموح ــاور خططن بمح
علــى رســالة اإلمــارات المنفتحة تجاه شــعوب 

ــة”، ــام ومحب ــم بس العال
ختاما نفخر بحجم المشــاركة الدولية للفرســان 
وقيمــة الجوائــز المقدمــة التــي تــدل علــى 
عالميــة الحــدث، كمــا نتقــدم بالشــكر والتقديــر 
للفروســية  والدولــي  المحلــي  لاتحاديــن 
والجهــات الداعمــة والراعية، تثمينــا لجهودهم 
ودورهــم البــارز فــي تنظيــم الحــدث الســنوي.

عارف حمد العواني
األمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي

نفخــر بدعم البطولة العالمية
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نتطلع إلــى بطولة رائعة
ــي للفروســية،  ــة عــن أســرة االتحــاد الدول بالنياب
يســعدني أن أرحــب بكــم فــي أبوظبــي، حيــث نبدأ 
سلســلة بطولــة كأس األمم لونجين لقفــز الحواجز 

- المرموقــة فــي دورتهــا العاشــرة 2022. 
لألســف تــم إلغــاء هــذا الحدث فــي العــام الماضي 
بســبب جائحــة »كوفيــد 19«، ولهــذا الســبب 
نتطلــع إلــى معرفة الفائزيــن بجوائز عــام 2022 

مــع توقعاتنــا ببطولــة رائعــة. 
وســيكون الهــدف األساســي لنــا هــو تعزيــز 
العاقــات والصداقــة كأمــر أساســي، حيث يجتمع 
بعــض أفضــل الرياضييــن فــي العالــم معــاً بهدف 
الفــوز والحصــول علــى بطولــة ثمينــة فــي كأس 
ــن  ــم لونجي ــة كأس األم ــي بطول ــل نهائ ــم قب األم
لقفــز الحواجــز فــي برشــلونة - إســبانيا فــي الفترة 

مــن 29 ســبتمبر إلــى 2 أكتوبــر.
لقــد غيــر جائحــة Covid-19 حياتنــا اليوميــة، 
ومــع ذلــك، فإننــا نجد الحلــول ونتكيف باســتمرار 
مــع الوضــع مــن أجــل المحافظة على المســابقات 
بأفضــل شــكل ممكــن. بفضــل الجهــود الجماعيــة 
للجــان المنظمــة ممثلــة فــي خالــد علــي الجنيبــي 
وأدواتنــا  مواردنــا  إلــى  باإلضافــة  وفريقــه، 
الخاصــة بالعــودة إلــى اللعــب مثل سياســة االتحاد 
الدولــي للفروســية لتعزيــز ســامة المنافســة أثناء 
ــا  ــن لدين ــإن الرياضيي ــد 19-«، ف جائحــة »كوفي
هــم قــادرون علــى المنافســة الشــريفة باســم 

الوطــن.
مــع بدايــة الحــدث العالمي بعــد أيام قليلة، ســنذكر 
مــرة أخــرى مــا يجعــل رياضــة قفــز الحواجــز 
والفروســية أحــد أكثــر الرياضــات شــهرة، وبــا 
شــك فــإن العمــل الجماعــي نــراه متأصــاً أيضــاً 
فــي مشــهد الفروســية علــى جميــع المســتويات، 
ــال  ــكل فع ــل بش ــا يمث ــتراه هن ــي س وكل رياض
عــدداً ال يحصــى مــن األفــراد والمؤسســات 
التــي لــم تدعمهــم وخيولهــم فحســب، بــل مهــدت 
الطريــق أيضــاً للمنافســة علــى المســرح العالمي، 
لكــي نكــون جــزءاً مــن حــدث نهائي بطولــة كأس 
ــلونة،  ــي برش ــز ف ــز الحواج ــن لقف ــم لونجي األم
والتعــاون  بالفروســية  تكريــم واحتفــال  وهــو 

ــم والشــغف.  والتصمي

انجمار دي فوس
رئيس االتحاد الدولي للفروسية

وأخيــراً وليــس آخــراً، أود أن أشــكر المنظميــن 
وجميــع أولئــك الذيــن كرســوا وقتهــم والتزامهم 
ودعمهــم للتشــغيل الناجــح للسلســلة، مــا يســمح 
ــاركة  ــم بالمش ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــاس ف للن
مباشــرة مــع قســم قفــز الحواجــز فــي االتحــاد 
والــدول  وللرياضييــن،  للفروســية  الدولــي 
ــا  ــق.. وب ــى كل التوفي ــة، أتمن ــاركة كاف المش
شــك أتمنــى للجماهيــر أن تســتمتع بأفضــل مــا 

تقدمــه رياضتنــا.
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مرحباً بأصدقاء رياضة الفروسية
أصدقاء الفروسية األعزاء

شــركة  إدارة  عــن  بالنيابــة  يســعدني 
ــاراً  ــاً ح ــم ترحيب ــب بك ــن«، أن أرح »لونجي
فــي المرحلــة األولــى مــن بطولــة كأس األمــم 
ــي  ــي أبوظب ــة 2022 ف ــز الحواجــز الدولي لقف
ــام،  ــذا الع ــرى ه ــرة أخ ــارات، م ــة اإلم بدول
يســعدنا أن نشــارك فــي كأس صاحــب الســمو 
رئيــس الدولــة، وكأس األمــم - لونجيــن لقفــز 
الحواجــز التــي تقــام يومــي الجمعــة 21 ينايــر 
ــا  ــي، بصفتن ــى التوال ــر، عل ــد 23 يناي واألح
الشــريك المقــدم، والمتخصــص فــي التوقيتــات 
الرســمية والســاعة الرســمية لهــذا الحــدث 
المرمــوق، سنســتمر فــي كوننــا داعمــاً متميــزاً 
ــات  ــز عاق ــز، وتعزي ــز الحواج ــة قف لرياض
»لونجيــن« الطويلــة مــع عالــم الفروســية 

ــام 1869 م.  ــى ع ــه إل ــود تاريخ ــذي يع ال
ــذا  ــي له ــراث الغن ــن احتضــان الت ــد م وللمزي
المكانــة  يســعدنا ترســيخ  الموقــر،  الحــدث 
العالميــة للحــدث مــن خــال التزامنــا الراســخ 
بالدقــة والتميــز، وهــي القيــم نفســها التــي 
ــن  ــن البارزي ــن الرياضيي ــد م ــاركها العدي يش

فــي رياضــات الفروســية.
ــوء  ــلط الض ــود أن نس ــبة، ن ــذه المناس ــي ه ف
علــى الســاعة الرســمية للحــدث، وهــي نموذج 
جديــد مــن »لونجيــن«، ويتميــز هــذا التصميــم 
األنيــق للنســاء بأناقتــه وشــخصيته ونقائــه، 
ــة  ــور صناع ــن تط ــي بي ــكل مثال ــع بش ويجم
وتقاليدهــا إلســعاد  لونجيــن  فــي  الســاعات 
ــن  ــة كل م ــي متابع ــون ف ــن يرغب ــك الذي أولئ
ــدة. صناعــة الســاعات الراقيــة واألناقــة الخال
نتطلــع إلــى االســتمتاع لمــدة خمســة أيــام مــن 
المســابقات المبهجــة مــن 19 إلــى 23 ينايــر، 
ونتمنــى لكــم حدثــاً رياضيــاً ال ُينســى في كأس 
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز 

فــي أبوظبــي .

ماتياس بريشان 
المدير التنفيذي 

لونجين
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ن  فرســا
عرب حصدوا 
5نصف األلقاب

حصــد الفرســان والفارســات العــرب 
ــاب خــال دورات كأس  نصــف األلق
رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز العشــر 
خــال  مــن  وذلــك  أقيمــت،  التــي 
عبــر  مــرات   5 باللقــب  التتويــج 
الفارســة األولمبيــة الشــيخة لطيفــة 
آل مكتــوم، والفــارس المغربــي عبــد 
الكبيــر وّدار، والفارســين المصريين، 
األولمبــي المصــري كريــم الزغبــي، 
ــعودي  ــارس الس ــادة، والف ــودا زي وُم

ــي. ــزي الدهام رم

2010
النسخة األولى 

البطل: الفارس البلجيكي 
جوس السنك بالفرس »فلنتينا«

2013
النسخة الثانية

البطل: الفارس الهولندي مايكل 
فا در فلوتن بالجواد »في دي 

ال جروب فيردي«

2016
النسخة الخامسة 

البطل: الفارس األولمبي 
المصري كريم الزغبي مع 

الفرس »أميليا«

2017
النسخة السادسة

البطل: الفارس اإليطالي باولو 
بايني على صهوة الفرس 

»أوتافا ميرافيجليا«

2014
النسخة الثالثة

البطل: الفارس المغربي عبد 
الكبير وّدار على صهوة الجواد 

»كويكلي دو كريسكر«

2018
النسخة السابعة 

البطل: الفارس األولمبي 
السعودي رمزي الدهامي 

بالجواد »تيد«

2019
النسخة الثامنة 

البطل: الفارس األلماني فيليب 
وايسهاوت بالفرس »كاتوكيا«

2015
النسخة الرابعة

البطل: الفارسة األولمبية الشيخة 
لطيفة آل مكتوم على صهوة 
الفرس »بينوتس دو بيفيور«

2020
النسخة التاسعة 

البطل: الفارس المصري 
ُمودا زيادة بالجواد 

»موروكو«

2021
النسخة العاشرة

البطل: الفارس الروسي 
فاديمير توجانوف بالجواد 

»سسبنس فلوريفال«
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لطيفــة آل مكتــوم.. 
بصمــة إماراتية 
في القائمة الذهبية



ــة لرياضــات  ــة والعالمي ــة والدولي ــوالت المحلي ــات البط ــتضافة كبري ــم واس ــتوى لتنظي ــة المس ــة عالي ــة تحتي ــارات بني ــك اإلم تمتل
ــة  ــة فــي األندي ــة داخــل تحــف معماري ــر الدولي ــى المعايي الفروســية المختلفــة. وفــي قفــز الحواجــز، توجــد مياديــن وصــاالت بأعل
والمنتجعــات التــي تقــام فيهــا المنافســات، وشــكلت قاعــدة متميــزة انطلــق منهــا فرســان وفارســات اإلمــارات إلــى اإلبــداع فــي جميــع 

المحافــل، بالوجــود فــي المراكــز األولــى فــي كبريــات البطــوالت، وســطروا تاريخــاً مميــزاً.
واســتضافت أربعــة مياديــن الــدورات الســابقة لــكأس رئيــس الدولــة خمــس نجــوم، وكأس األمــم »لونجيــن« خمــس نجــوم، وســجلت 
ــي  ــدم كل التســهيات للمشــاركين، وبإشــراف االتحــاد الدول ــذي يق ــم اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ال ــزاً، بتنظي نجاحــاً ممي
للفروســية، وذلــك بجهــود التنظيــم مــن الناحيتيــن اإلداريــة والفنيــة، مــا انعكــس إيجابــاً علــى مجمــل البطــوالت التــي أصبحــت جاذبــة 

لعــدد كبيــر مــن الفارســات والفرســان مــن دول العالــم.
ــخ،  ــع نس ــف أرب ــة والجول ــية والرماي ــن للفروس ــادي العي ــتضاف ن ــختين، واس ــو نس ــباق والبول ــوت للس ــادي غنت ــي ن ــت ف وأقيم
وأقيمــت فــي منتجــع الفرســان الرياضــي الدولــي بأبوظبــي نســختين، وفــي نــادي أبوظبــي للفروســية نســختين، والــذي يســتضيف 

ــات. ــة بأحــدث التقني ــق المطلوب ــا المراف ــي جميعه ــر ف نســخة2022، وتتواف
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ســباق عربي إلى كأس العالم

اإلمارات الســعودية مصر األردن

ســوريا بريطانيــا أيرلنــدا ألمانيــا

فرق فــي بطولة كأس األمم 
2022

 8
تشــارك 8 فــرق فــي بطولــة كأس األمــم 2022، وهــي النســخة العاشــرة 
ــرة  ــع وتي ــان، وترتف ــة الفرس ــع نخب ــة تجم ــة قوي ــى بمنافس ــي تحظ ــة الت للبطول
ــم المقــررة  ــة للتأهــل إلــى نهائيــات كأس العال ــدول العربي ــارة فــي ســباق ال اإلث

ــر 2022. ــى 2 أكتوب ــبتمبر وحت ــن 29 س ــبانيا م ــلونة بإس ــي برش ف
وكان الفريــق النيوزيلنــدي قــد فــاز بلقب البطولــة التي أقيمت عام 2020. 
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»األمم« من البريطاني إلى النيوزيلندي

9 نســخ أبطــال في 

شــهدت كأس األمــم فــوز 7 فــرق 
ــن  ــت م ــخ أقيم ــال 9 نس ــب خ باللق
حيــث   ،2020 إلــى   2010 عــام 
مرتيــن  الفرنســي  الفريــق  تــوج 
ــي 2016 و2017،  ــن عام متتاليتي
النيوزيلنــدي  الفريــق  حــاز  كمــا 
اللقــب مرتيــن أيضــاً عامــي 2018 
األلقــاب  وتوزعــت  و2020، 
فــرق  علــى  األخــرى  الخمســة 
أوكرانيــا،  هولنــدا،  بريطانيــا، 

ألمانيــا. قطــر، 

1  - البريطاني عام 2010

2  - الهولندي عام 2013

3  - األوكراني عام 2014

4  - القطري عام 2015

5  - الفرنسي عام 2016

6  - الفرنسي عام 2017

7  - النيوزيلندي عام 2018

8  - األلماني عام 2019

9  - النيوزيلندي عام 2020

الفــرق األبطال

7
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فــي  اإلمــارات  فريــق  يشــارك 
منافســات النســخة العاشــرة لبطولــة 
ــس  ــز »خم ــز الحواج ــم لقف كأس األم
كأس  لنهائــي  والمؤهلــة  نجــوم«، 
األمــم -  برشــلونة - برغبــة مواصلــة 
ــة،  ــق فــي هــذه البطول إنجــازات الفري
حيــث ســبق وأن حــاز علــى بطاقــة 
ــرات أعــوام 2017،  ــع م التأهــل أرب
و2020،  و2019،  و2018، 
ويســعى فريــق اإلمــارات إلــى التأهــل 
للمــرة الخامســة إلــى نهائــي برشــلونة 
خــال مشــاركته فــي بطولــة األمــم 

.2022
اإلمــارات  فريــق  قائمــة  وتضــم 
ــان  ــم، الفرس ــي كأس األم ــارك ف المش
ــي  ــد عل ــس، وحم ــد العوي ــد أحم محم
الكربــي، وعلــي حمــد الكربــي مــن 
هللا  وعبــد  الشــراع«،  »إســطبات 
اإلمــارات  »مركــز  المــري  محمــد 
جمــال  علــي  والشــيخ  للفروســية«، 
النعيمــي، ومحمــد غانــم الهاجــري، 
وعبــد هللا حميــد المهيــري مــن »نــادي 
الشــارقة للفروســية والســباق«، حيــث 
خــال  المميــز  حضورهــم  ســجلوا 
التــي  والدوليــة  المحليــة  المنافســات 
أقيمــت منــذ انطاقــة موســم البطــوالت 
المحليــة والدوليــة التــي اســتضافتها 

الدولــة.
محطــة  األمــم  كأس  بطولــة  وتعــد 
ــدول المشــاركة  مهمــة، حيــث تدفــع ال
ــول مــن  ــة الفرســان وأجــود الخي بنخب
ــي تشــهد  أجــل خــوض التحــدي، والت

منافســات قويــة ومثيــرة

قائمة الفرســان في كأس األمم

فريق اإلمارات في مهمة التأهل الخامس 
إلى برشلونة
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فرســان المســتقبل..
مواهــب واعدة

تمثــل بطولــة كأس رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز فــي فئاتهــا المختلفــة منصــة مهمــة لجميع الفارســات والفرســان في 
األنديــة واإلســطبات بالدولــة، حيــث تشــكل منافســاتها ســاحة الختبــار تقــدم المســتوى الفنــي للمشــاركين، وتعــزز 
مــن طموحاتهــم مــن خــال وجودهــم فــي بطولــة كبــرى يجتمــع فيهــا أفضــل الفارســات والفرســان حــول العالــم.
واتاحــت كأس رئيــس الدولــة الفرصــة، للعديــد مــن الفارســات والفرســان، لتقديــم أنفســهم فــي أجمــل صــورة مــن 
خــال تألقهــم فــي منافســاتها وإحرازهــم المراكــز األولــى، وســط مشــاركة فارســات وفرســان مــن خــارج الدولــة، 
وذلــك بعــد رحلــة مــن التفــوق فــي البطــوالت الدولية التــي تقام فــي الدولة، إلى جانــب المنافســات المحليــة المختلفة.
وفــي كل دورة تقــدم الــكأس الغاليــة عــدداً مــن الفرســان الذيــن يمتــازون بالموهبــة، ويمتلكــون القــدرات 
نســخة  تكشــف  أن  وينتظــر  عاليــة،  بثقــة  النجــاح  درب  علــى  للســير  الكبيــر  الطمــوح  ولهــم  المهاريــة، 
الكربــي،  الحواجــز منهــم علــي حمــد  قفــز  لهــا مســتقبل مشــرق مــع عالــم  2022 عــن أســماء ســيكون 
فــي  الماضيــة  الفتــرة  خــال  ســجلوها  التــي  الباهــر  النتائــج  بعــد  المرزوقــي،  وعمــر  الحمــادي،  وخالــد 
بطــوالت مختلفــة، والبطــوالت الدوليــة التــي تقــام فــي الدولــة، إلــى جانــب المنافســات المحليــة األخــرى. 
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 . لم. لعا ا فــي  أجمــل شــتاء 
»النخبــة« فــي ضيافة اإلمارات

أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
ــس  ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ب
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي، رعــاه هللا، حملــة »أجمــل شــتاء 
فــي العالــم« للعــام الثانــي بتعــاون 
ــر الســياحة  ــة ودوائ الجهــات االتحادي
المحليــة كفريــق واحــد لترســيخ دولــة 
اإلمــارات وجهــة ســياحية واحــدة كمــا 

أكــدت مبــادئ الخمســين«.
دولــة  شــتاء  أن  ســموه  وأكــد 
اإلمــارات جميــل، يشــبه جمــال روح 
أهــل اإلمــارات، وأن أجمــل شــتاء 
ــة  ــم موجــود فــي أجمــل دول فــي العال
فــي العالــم ووســط أطيــب شــعب فــي 

العالــم.
مــع  الحملــة  إطــاق  ويتزامــن 
مــن  عــدداً  اإلمــارات  اســتضافة 
البطــوالت الكبــرى فــي مقدمتهــا كأس 
ــس نجــوم، وكأس  ــة خم ــس الدول رئي
األمــم »لونجيــن« خمــس نجــوم لقفــز 
بطــوالت  جانــب  إلــى  الحواجــز، 
فئــات  فــي  متعــددة  أخــرى  دوليــة 
النجــوم، والتــي تشــكل أكبــر برنامــج 
للبطــوالت خــال هــذه الفتــرة مــن 

والموســم. الســنة 
الشــتاء  فتــرة  خــال  وتتوافــد 
ــات  ــة الفارس ــن نخب ــرة م ــداد كبي أع
ــم  ــف دول العال ــن مختل ــان م والفرس
فــي  للمشــاركة  اإلمــارات  إلــى 
البطــوالت الكبــرى والدوليــة، والتــي 
تشــكل أهــم المحطــات فــي أجنــدة 
المشــاركين لمســتوياتها الفنيــة العاليــة 
ــق  ــي تتواف ــزة، والت ــا الممي وجوائزه
حيــث  العالميــة،  البرامــج  كل  مــع 
دول  مــن  العديــد  تغطــي  الثلــوج 
العالــم، ويتوقــف نشــاط وبطــوالت 

الحواجــز. قفــز 
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التأهل إلى ألعاب كنتاكي ونورماندي ونهائي برشلونة

رئيــس  كأس  لبطولــة  األولــى  النســخة  أقيمــت 
فــي  الحواجــز،  لقفــز  األمــم  وكأس  الدولــة، 
الميــدان العشــبي بنــادي غنتــوت للســباق والبولــو 
عــام 2010، وهــي المــرة األولــى التــي تقــام 
فيهــا كأس األمــم خــارج قارتــي أوروبــا وأميــركا 
منــذ انطالقتهــا األولــى عــام 1909، وشــهدت 
تأهــل فرســان اإلمــارات للمشــاركة للمــرة األولــى 
بفريــق فــي ألعــاب الفروســية ا لعالميــة التــي 

أقيمــت فــي كنتاكــي األميركيــة عــام . 2010
كمــا تأهــل فرســان اإلمــارات عبــر النســخة الثالثــة 
لــكأس األمــم للمشــاركة فــي ألعــاب الفروســية 
العالميــة فــي نورمانــدي بفرنســا عــام 2014، 
ــارات  ــق اإلم ــل فري ــة تأه ــخة السادس ــي النس وف
للمــرة األولــى إلــى نهائــي كأس األمــم ـ برشــلونة 
2017، وكذلــك عبــر النســخة الســابعة، وهــو 

فريــق  فرســان  يحققــه  الــذي  اإلنجــاز 
ــي. ــى التوال ــي عل ــام الثان ــارات للع اإلم

ــارات  ــق اإلم ــل فري ــيرة تأه ــت مس وتواصل
عــام  برشــلونة  نهائــي  فــي  للمشــاركة 
أن  إال  الثامنــة،  النســخة  عبــر   2019
فــي  للمشــاركة  وســعيه  الفريــق  اهتمــام 
عــن  صرفــه   2020 طوكيــو  أولمبيــاد 
المشــاركة فــي نهائــي برشــلونة 2019، 
ــخة  ــر النس ــارات عب ــق اإلم ــل فري ــا تأه كم
فــي  األمــم  كأس  نهائــي  إلــى  التاســعة 

برشــلونة.
وغابــت العــام الماضــي جولــة بطولــة كأس 
لنهائــي  والمؤهلــة  أبوظبــي،  فــي  األمــم 
ــات  كأس األمــم فــي برشــلونة بســبب تداعي

ــا. ــة كورون جائح
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فرســان اإلمارات .. 
القفز إلى العالمية عبر بوابة »األمم«





خــال بطولــة كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة لقفــز الحواجز فــي أبوظبي، 
تفخــر »لونجيــن« بتقديــم نمــوذج أطــوار القمــر للســيدات مــن أحــد خطوطهــا 
الرمزيــة المعروفــة بخبرتهــا فــي صناعــة الســاعات. منــذ نجــاح نمــاذج أطــوار 
القمــر للرجــال التــي تــم طرحهــا قبــل عاميــن، واجهــت »لونجيــن« التحــدي 
المتمثــل فــي تركيــب مؤشــر طــور القمــر فــي علبــة مقــاس 34 مــم، وحققــت 
بمهــارة هــذا اإلنجــاز التقنــي مــع ضمــان التعبيــر الرائــع عــن أناقــة الســاعات 
النســائية. هــذا المزيــج المفعــم بالحيويــة مــن التطــور التقنــي واألناقــة األنثويــة 
الخالصــة، ســيغري النســاء الراغبــات فــي متابعــة صناعــة الســاعات الراقيــة 

واألســلوب الخالــد.
تعــد هــذه الســاعة التــي تــم طرحهــا حديثاً مــن »لونجين« عرضــاً رائعــاً لألناقة 
والشــخصية والنقــاء، فهــي أنثويــة وتقنيــة علــى حــد ســواء، وتعــرض نجــاح 
العامــة التجاريــة فــي دمــج الرمــوز الجماليــة وتعقيــدات صناعــة الســاعات في 
ابتــكار واحــد مصقــول. تشــتهر »لونجيــن« بتميزهــا فــي صناعــة الســاعات، 
وتضفــي علــى هــذا الخــط األيقوني مجموعة واســعة مــن الحــركات الميكانيكية 
الحصريــة، مــا يســلط الضــوء علــى تقاليــد صناعــة الســاعات التــي تعتــز بهــا 

ــة التجارية. العام
ــه الخصــوص،  ــى وج ــة، وعل ــه األنيق ــذا الطــراز المتطــور بجاذبيت ــز ه يتمي
تعقيــد صناعــة الســاعات المخفــي فــي علبتــه مقــاس 34 مــم - مؤشــر طــور 
ــد الســاعة 6  ــخ عن ــرب التاري ــر وعق ــب مؤشــر طــور القم ــر. كان تركي القم
صباحــاً فــي حالــة بهــذا الحجــم، تحديــاً تقنيــاً حقيقيــاً أصبــح ممكناً بفضــل خبرة 
»لونجيــن« الطويلــة فــي صناعــة الســاعات. يتــم تشــغيل اآللية بواســطة حركة 
ميكانيكيــة ذاتيــة المــلء توفــر مكاســب أساســية مــن حيث الدقــة والموثوقيــة؛ تم 
تجهيــز العيــار األوتوماتيكــي L899 الحصــري بنابــض تــوازن خفيــف وغيــر 
مغناطيســي مــن الســيليكون مقــاوم لاهتــراء وغيــر قابل للتمــدد الحــراري. هذه 
الســاعة المصممــة بدقــة تتناســب تمامــاً مع معصــم النســاء اللواتــي يتطلعن إلى 
التميــز مــن بيــن الحشــود بإرادتهــن القويــة وشــخصيتهن أو ببســاطة المظهــر 

الطبيعــي األنيــق فــي حياتهــن اليوميــة.
جــذاب إلشــراقه اآلســر، المينــاء المصنــوع مــن عــرق اللؤلــؤ يتــردد فــي تناغــم 
ــوز  ــع. بفضــل الرم ــع الام ــية ذات القط ــاعة الماس ــات الس ــق عام ــع بري م
ــن ماســتر، يضيــف نمــط »بارليكــورن« الفضــي  ــة لمجموعــة لونجي الجمالي
للمينــاء أبعــاداً وتباينــاً رائعــاً مــع األرقــام العربية المطليــة والعقــارب المصقولة 
بالفضــة، مــا يحقــق مظهــراً مميــزاً بشــكل عــام. وتوفــر هــذه الســاعة، المليئــة 
باألناقــة والتقاليــد، رؤيــة مثاليــة بزجاجهــا الياقوتــي مــع طــاء متعــدد الطبقــات 
مضــاد لانعــكاس علــى جانبــي غافهــا. وتم تصميــم احتياطي الطاقة لمــدة 72 
ســاعة لضمــان متانــة النمــوذج، مــا يؤكــد بشــكل أكبــر الجــودة والموثوقيــة التي 
ال تضاهــى لســاعات »لونجيــن«. تــم تركيبــه علــى ســوار مــن جلــد التمســاح 
األزرق، يعكــس هــذا التصميــم األناقــة الخالــدة وأرقــى تقاليــد صناعة الســاعات 
التــي تجتمــع معــاً مــن أجــل ســعي »لونجيــن« الــدؤوب للتميــز فــي ســاعاتها.

موديل جديد من الساعة الرسمية لكأس رئيس الدولة

»لونجيــن« 
تقدم أطوار القمر المفعمة بالحيوية واألناقة
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13 08:30 I CSICh-A -  CAVALOR Children’s Cup

14 09:30 I CSIJ-A - Abu Dhabi Equestrian Junior Cup

15 11:15 I CSIO5* - Al Shira'aa Challenge

16 14:30 I CSIO5* - Longines FEI Jumping Nations Cup

One Round Against the Clock
Article : 238-2.1, Height :130cm - AED 20,000

One Round with Jump-Off - GP Qualifier
Article : 238-2.2, Height : 140cm - AED 30,000

One Round Against the Clock - LR D
Article : 238-2.1, Height : 145cm - EUR 25500

One Round with Jump-Off - LR B – Qualifier for GP
Article : 238-2.2, Height : 150cm - EUR 95200

EVENT PROGRAMME
Thursday 20th - Saturday 23rd January 2022

Abu Dhabi Equestrian Club

05 08:00 I CSI2* - Fatima Bint Mubarak Two Phase Trophy

06

18:30 I CSI2* - Al Shira’aa Welcome Stakes

10:45 I CSIO5* -  Abu Dhabi Sports Council Cup

15:00 I CSIO5* - President of the UAE Showjumping Cup 07

08

02 12:00 I 2 CSI2* - Abu Dhabi Sports Council Classic Qualifier

03 15:00 I CSIO5* - UAE Equestrian Federation Speed Stakes

04 18:45 I CSIO5* - Longines Grand Prix Qualifier

DAY 1 : THURSDAY, 20/01/2022

DAY  2 : FRIDAY, 21/01/2022

01 09:30 I CSI2* -  Abu Dhabi Equestrian Club Cup

10 10:00 I CSIJ-A - Al Shira’aa Junior Stakes

11 12:00 I CSI2* - Abu Dhabi Sports Council Classic

12 15:15 I CSI2* - Longines Grand Prix

09 09:00 I CSICh-A - CAVALOR Children’s Stakes
DAY 3 : SATURDAY, 22/01/2022

DAY 4 : SUNDAY, 23/01/2022

One Round with Jump -Off
Article : 238-2.2, Height :110cm  AED 20,000

One Round with Jump -Off
Article : 238-2.2, Height :125cm  AED 25,000

Winning Round - LR B
Article : 276 – 2.1.i, Height :150cm EUR 95200

FEI NC - LR HH
Article : 264+264.1.6, +264.7, +264.9.2.1, EUR 200,000,
+FEI NC Rules 2022, Height: 160cm 
(EUR 50,000 to the rider(s) with the best performance in both rounds)

One Round Against the Clock - GP Qualifier
 Article :238-2.1, Height : 140cm - AED 35,000

One Round Against the Clock - LR D
Article : 238-2.1, Height : 145cm - EUR 25500

Two Rounds - LR A - Grand Prix
Article : 273.3.3.1,273.4.3, Height : 160cm -    EUR 150,000

Two Phase
Article : 274-1.5.3, Height : 130cm - AED 20,000

EVENT PROGRAMME
Thursday 20th - Saturday 23rd January 2022

Abu Dhabi Equestrian Club

One Round Against the Clock
Article : 238-2.1, Height : 110cm  AED 15,000

One Round Against the Clock
Article : 238-2.1, Height : 125cm  AED 20,000

One Round with Jump -Off
Article : 238-2.2 , Height :135cm  AED 45,000

One Round with Jump-Off - Grand Prix – LR D
Article : 238-2.2 , Height : 145cm  AED 128,800
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During the President of UAE Show Jumping Cup in Abu Dhabi, United Arab 
Emirates, Longines is proud to present a moon phase model for women 
from one of its emblematic lines known for its watchmaking expertise - 
The Longines Master Collection.  Since the success of the men’s moon 
phase models of the line introduced two years ago, Longines took on the 
challenge of fitting a moonphase indicator in a 34 mm case and skillfully 
achieved this technical feat while ensuring the exquisite expression of 
elegance of the timepieces for women. This vivacious blend of technical 
sophistication and pure feminine elegance will entice women wishing to 
pursue both fine watchmaking and timeless style.  
A consummate display of elegance, character and purity, this newly 
introduced timepiece of The Longines Master Collection is both feminine 
and technical, showcasing the brand’s success of incorporating the 
aesthetic codes and watchmaking complications into one refined creation. 
Known for its watchmaking excellence, Longines endows this iconic line 
with a wide range of exclusive mechanical movements, highlighting the 
watchmaking tradition that the brand holds dear. 
This sophisticated model is distinguished by its elegant appeal and, in 
particular, a watchmaking complication hidden in its 34 mm case – a 
moonphase indicator.  Fitting a moonphase indicator and a date hand at 6 
o’clock in a case of this size was a real technical challenge made possible 
with Longines’ longstanding watchmaking expertise. The mechanism is 
powered by a self-winding mechanical movement that offers fundamental 
gains in terms of precision and reliability; the exclusive L899 automatic 
caliber is fitted with a light and non-magnetic silicon balance spring that 
is hard-wearing and impervious to thermal expansion. This meticulously 
designed timepiece is perfectly suited to the wrist of women looking to 
stand out from the crowd with their strong will and character or simply 
looking naturally elegant in their everyday lives.      
Attractive for its captivating radiance, the mother-of-pearl dial echoes 
in harmony the luster of brilliant cut diamond hour markers. Reinforced 
by the aesthetic codes of The Longines Master Collection, the silver 
”barleycorn” pattern of the dial subtly adds dimension and contrast to the 
painted Arabic numerals and silvered polished hands, achieving an overall 
distinctive look. Suffused with elegance and tradition, this timepiece offers 
optimal visibility with its sapphire glass with multi-layered anti-reflective 
coating on both sides of its case.  The 72 hours of power reserve was 
designed to ensure the robustness of the model, further underscoring the 
uncompromising quality and reliability of Longines’ timepieces. Fitted on 
a blue alligator leather strap, this creation mirrors the timeless elegance 
and finest watchmaking tradition that come together for Longines’ tireless 
quest for excellence in its timepieces.

A Boldly Feminine Timepiece from The Longines Master Collection

The Official Watch of the President of UAE Show Jumping Cup
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Qualification for Kentucky, 
Normandy, and Barcelona UAE Riders 

Show Jumping to “World Ranking” 
Through “The Nations Cup”

In 2010, the first edition of the 
President’s Cup and the Nations 
Cup for Show Jumping was held in 
the grass field at Ghantoot Racing 
and Polo Club, and it was the first 
time that the Nations Cup being held 
outside Europe and America since its 
first launch in 1909. It witnessed the 
UAE riders qualify to participate for 
the first time with a team in The World 
Equestrian Games held in Kentucky, 
USA, 2010
The UAE Riders also qualified through 
the third edition of the Nations Cup 
to participate in the World Equestrian 
Games in Normandy, France in 2014, 
and in the sixth edition, the UAE 
team had been qualified for the first 
time to the final of the Nations Cup - 
Barcelona 2017, as well as through 

the seventh edition, an achievement 
achieved by the UAE team riders for 
the second year respectively.
The UAE team’s qualification process 
continued to participate in the 
Barcelona final in 2019 through the 
eighth edition, but the team’s interest 
and quest to participate in the Tokyo 
2020 Olympics distracted it from 
participating in the Barcelona 2019 
final, and the UAE team qualified 
through the ninth edition to the final 
of the Longines FEI Jumping Nations 
Cup™.
Last year, UAE team missed the 
Nations Cup round in Abu Dhabi, 
which qualifies for the Longines 
FEI Jumping Nations Cup™ final in 
Barcelona due to the repercussions 
of the Covid-19 pandemic.
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The Most Beautiful Winter in the World

“The Elite” in the Hospitality of UAE

His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister of the 
UAE and Ruler of Dubai launched 
the ”The Most Beautiful Winter 
in the World” campaign for the 
second year, with the cooperation 
of federal authorities and local 
tourism departments as one team 
to consolidate the UAE as a unique 
tourist destination, as confirmed by 
the coming fifty years Principles. 
His Highness stressed that the 
winter of the UAE is beautiful, like 
the beauty of the spirit of the people 
of UAE, and that the most beautiful 
winter in the world is in the most 
beautiful country in the world and 
among the best people in the world.
The launch of the campaign 
coincides with the UAE’s hosting 
of several major tournaments, 
including the President’s Five Star 
Cup and the Longines Five Star 
Showjumping Nations Cup, in 
addition to several other international 
tournaments in the star categories, 
which constitute the largest program 
of tournaments during this period of 
the year and season.
During the winter period, large 
numbers of elite riders from different 
countries of the world flock to the 
Emirates to participate in major 
and international competitions, 
which constitute the most important 
stations in the participants’ agenda 
due to their high technical levels and 
special prizes, which are compatible 
with all international programs, 
where snow covers many countries 
of the world, show jumping activities 
and tournaments are suspended.
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The Future Riders..
Promising Talents

The President’s Cup for Show jumping in its various categories represents 
an important platform for all the riders in the clubs and stables of UAE. 
Usually, the President’s Cup competitions provide the opportunity for many riders from 
both genders to present themselves in the most beautiful way through their brilliance 
in their competitions and their winning of the first places, amid the participation 
of riders from outside the country, after a journey of excellence in international 
competitions being held in the country as well as various local competitions. 
In each edition, the precious championship presents a number of talented riders, 
who possess skill capabilities, and have great ambition to walk the path of success 
with high confidence, and it is expected that the 2022 edition will reveal names that 
will have a bright future with the world of show jumping sport such as Ali Hamad 
AL Kerbi, Khaled Al Hammadi and Omar Al Marzooqi, after the impressive results 
they recorded during the past period in various competitions, and international 
equestrian events held in the country as well as other local competitions.

Khaled Al Hammadi

20

Ali Hamad Al Karbi Omar Al Marzooqi
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Nations Cup Riders List

UAE Team in the 5th Qualifiers 
Mission To Barcelona

Show Jumping UAE team is 
participating in the tenth edition of the 
Longines FEI Jumping Nations Cup™ 
”Five Stars”, which qualifies for the 
Longines FEI Jumping Nations Cup™ 
Final in Barcelona - with the desire to 
continue the team’s achievements in 
this tournament, as it previously won 
the qualification card four times in 
2017, 2018, 2019, and 2020.
The UAE team is seeking the 5th 
qualification time to the Longines 
FEI Jumping Nations Cup™ Final 
in Barcelona. The list of UAE team 
participating in the Nations Cup 
includes Mohamed Ahmed Al Owais, 
Hamad Ali Al Kerbi and Ali Hamad 
Al Kerbi (from Al Shiraa Stables), 
Abdullah Mohamed Al Marri (from 
Emirates Equestrian Center), Sheikh 
Ali Jamal Al Nuaimi, Mohamed 
Ghanem Al Hajeri, and Abdullah 
Humaid Al Muhairi (from Sharjah 
Equestrian and Racing Club) who 
recorded their distinguished presence 
during the local and international 
competitions that were held since 
the start of the season of local and 
international tournaments hosted by 
the country.
Longines FEI Jumping Nations Cup™ 
is considered as important station, 
where the participating countries push 
the elite riders and the finest horses to 
take up the challenge and witnessing 
strong and exciting competitions.





The Nations Cup.. 
From the UK Team to New Zealand Team

 Teams Champions Show
in 9 Editions

UK in 2010

Netherland in 2013

Ukraine in 2014

Qatar in 2015

France in 2016

France in 2017

New Zealand in 2018

Germany in 2019

New Zealand in 2020

The Golden Record

7

The Nations Cup Competitions 
Finals witnessed 7 teams’ winners 
within 9 editions between 20210 
and 2020. The french team won 
the cup in two continued years 
2016-2017, same as the New 
Zealand team in 2018 and 2020. 
The other 5 editions cups were 
given to UK, Netherland Ukraine, 
Qatar, and Germany.
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UAE Saudi Arabia Egypt Jordan

Syria Britain Ireland Germany

Eight teams are participating in the 2022 Longines FEI Jumping Nations 
Cup™, which is the 10th edition of the tournament. It has a strong competition 
that brings together the elite of the riders, and the excitement of the Arab 
countries racing to qualify for the Longines FEI Jumping Nations Cup™ 
Final taking place in Barcelona, Spain, during September 29th  till October 
2nd , 2022.
The New Zealand team won the championship title, which was held in 2020.

The Arab racing to the World Cup

Teams in the 2022 
Nations Cup8
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 Arab Riders
 Won half of
the Titles5

Latifa Al Maktoum
UAE Imprint on the Gold List

The Arab Riders won half of the 
titles during the ten editions of 
Show Jumping Competitions 
of the President of the State, 
by winning the title 5 times 
through Olympic Champion 
Sheikha Latifa Al Maktoum, 
Moroccan Rider Abdel Kabir 
Wadar, two Egyptian Olympic 
Riders, Karim Al Zoghbi, 
Moda Ziada, and Saudi rider 
Ramzi Dahami.

2021
 The tenth edition:  the
 champion Russian
 jockey Vladimir Tuganov
 from Russia with the
”horse ”Spence Florival

2020
 The nineth edition: The
 Champion Moda Ziada
 from Egypt ”With Horse
”Morocco

2017
the sixth edition: The 
Champion Paolo 
Baini from Italy with 
the horse ”Ottava 
Miraviglia”

2016
 The fifth edition: The
 Olympic Champion
 Karim Al Zoghbi
 from Egypt with the
”mare ”Amelia

2019
 Eighth Edition:  The
 Champion: Philip
 Weisshout from
 Germany with the horse
”Persians ”Katokia

2015
 The fourth edition: The
 Olympic Champion
 Sheikha Latifa Al
 Maktoum from UAE with
 the horse ”Pienots de
”Beaufort

2014
The third edition: The 
Champion Abdel Kabir 
Wadar from Morocco 
with the horse Quiquel 
de Crisquer”.

2018
the seventh edition: 
The Olympic Champion 
Ramzi Al-Dahami from 
Kingdo m of Saudi Arabia 
with the horse ”Ted”.

2013
The second edition: 
The Champion Michael 
va der Floten on from 
Netherland with the horse 
»VDL Group Verde«

2010
The Champion Guus 
Lassenck  from 
Belgium the mare 
”Valentina”
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 Hosting the Event

Arenas in the International Standards
4

The UAE has a high-level infrastructure for organizing and hosting major local, international 
championships for various equestrian sports. By being in the first places in the major 
championships, and they made a distinguished history.
Four fields hosted the previous five-star President’s Cup and the Longines Five-Star Nations 
Cup, and recorded remarkable success, organized by the Emirates Equestrian and Racing 
Federation, which provides all facilities to the participants, and under the supervision of the 
International Equestrian Federation, with the efforts of the organization from the administrative 
and technical sides, which was reflected Positively to all championships that have become 
attractive to a large number of knights and knights from around the world.
Two editions were held at Ghantoot Racing and Polo Club, Al Ain Equestrian, Shooting and 
Golf Club hosted four editions, two editions were held at Al Forsan International Sports Resort 
in Abu Dhabi, and two editions were held at Abu Dhabi Equestrian Club, which hosts the 2022 
edition, and all of them have the required facilities with the latest technology.
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Coapexpan, MEX
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San Juan Capistrano, USA
15.05.2022

Abu Dhabi, UAE
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Rotterdam, NED
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Dublin, IRL
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Hickstead, GBR
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Sopot, POL
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Barcelona, ESP
29.09 - 02.10.2022THE FINAL 



Welcome to all Equestrian Friends

Ladies and Gentlemen,
Dear Friends of Equestrian Sports,
On behalf of the Longines management, 
I would like to extend to you a very warm 
welcome to the first leg of the Longines 
FEI Jumping Nations Cup™ 2022 in 
Abu Dhabi, United Arab Emirates. 
This year again, we are thrilled to be 
associated with the President Cup of the 
UAE Grand Prix and the Longines FEI 
Jumping Nations Cup™ taking place 
on Friday January 21st and Sunday 
January 23rd, respectively. 
As the Presenting Partner, Official 
Timekeeper and Official Watch of this 
prestigious event, we will continue to be 
a dedicated supporter of showjumping 
and reinforce Longines’ longstanding 
ties with the equestrian world that date 
back to 1869. To further embrace the 
rich heritage of this revered discipline, 
we are pleased to cement the event’s 
world-class status with our unwavering 
commitment to precision and excellence, 
the same values that have been shared 
by many leading athletes in equestrian 
sports.
On this occasion, we would like to 
highlight the Official Watch of the 
event, a new model of The Longines 
Master Collection.  Distinguished by 
its elegance, character and purity, this 
refined creation for women featuring a 
moon phase indicator perfectly combines 
Longines’ watchmaking sophistication 
and tradition to delight those wishing 
to pursue both fine watchmaking and 
timeless style.  
We look forward to attending five days of 
exhilarating competitions from January 
19th to 23rd and wish you a memorable 
sports event at the President of UAE 
Show Jumping Cup in Abu Dhabi.                                                                                                                                          

Mattias Breschan
Longines CEO 
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Looking forward for a Wonderful Competition

 Ingmar De Vos
FEI President

On behalf of the Fédération Equestre 
Internationale, it is my pleasure to 
welcome you to Abu Dhabi where we 
kick-start the prestigious Longines 
FEI Jumping Nations Cup™ series 
2022. Sadly, last year this event had 
to be cancelled due to the ongoing 
Covid-19 pandemic, which is why it 
is with even greater anticipation that 
we look forward to discovering who 
the laureates of 2022 will be. National 
pride and camaraderie will be key as 
some of the world’s best athletes come 
together aiming for victory and for 
precious Nations Cup™ points leading 
up to the Longines FEI Jumping Nations 
Cup™ Final in Barcelona (ESP) from 
29 September to 2 October. 
The Covid-19 pandemic has changed 
our day to day lives, however, we are 
finding solutions and continuously 
adapting to the situation in order to 
maintain competitions as best as 
possible. It is thanks to the collective 
efforts of organising committees such 
as Khalid Ali Al Junaibi and his team, 
as well as our Return to Play resources 
and tools such as the FEI Policy for 
Enhanced Competition Safety during 
the Covid-19 pandemic, that our 
athletes are able to compete safely 
and in the name of national pride.   
As the excitement of the next few 
days unfolds, we will once again be 
reminded of what makes Jumping one 
of the most remarkable of sports. Team 
work is also inherent to the equestrian 
landscape at all levels and every 
athlete you will see here is, effectively 
representing countless individuals 
and organisations that have not only 
supported them and their horse, but 
also paved the way to compete on the 
global stage. 
To be a part of a Longines FEI Jumping 
Nations Cup™ event is a tribute, 

and celebration of horsemanship, 
collaboration, determination and 
passion. I want to thank the Organisers 
and all those who have dedicated their 
time, commitment and support to the 
successful running of the series allowing 
people around the world to engage first-
hand with FEI Jumping. To the athletes 
and the nations, I wish the best of luck! 
To the fans, I hope you will enjoy the best 
of what our sport has to offer. 
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It gives me great pleasure to welcome 
all participants to His Highness 
The President of the UAE Cup and 
the Nations Cup, both five-star 
showjumping events, at the Abu Dhabi 
Equestrian Club. 
Hosting this international sporting 
events come in light of the profound 
attention paid by the country’s wise 
leadership as well as the generous 
support and continuous patronage on 
the development of sports, providing 
all participants a world-class event for 
them to excel at the continental and 
international levels. 
His Highness Sheikh Mansour bin 
Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of Presidential 
Affairs, and Chairman of the Emirates 
Racing Authority, has contributed 
immensely to promote and develop 
equestrian sports at the highest levels.
Here, we express our pride in 
supporting the prestigious cup’s march 
for its importance and prominent role 
among the renowned championships 
that Abu Dhabi is hosting.
The event has been organized 
while adhering to the highest safety 
standards, precautionary measures 
and preventive measures taken to 
prevent the spread of COVID-19.
The Abu Dhabi Sports Council attaches 
great importance to presenting such 
important events to the community 
and the sports movement for its role in 
providing the appropriate atmosphere 
for our teams and champions to benefit 
from the experience. 
The organisation of this competition 
highlights the UAE’s expertise, 
ambitions and open message of peace 
and love towards all people.

Aref Hamad Al Awani
General Secretary of Abu Dhabi Sport Council

We are Proud to Support World Championship
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Stage of the Big Dreams

Dr.
 Ghanem Al Hajeri

General Secretary of UAE Equestrian & Racing Federation

The Show Jumping Cup of His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, President of the State, 
reaches the eleventh edition, which 
is more shining and loftier, to rise to 
its position above and above with the 
wonderful organization, the technical 
levels provided by the men knights and 
women knights, to its valuable prizes, 
as one family for this noble sport every 
year to be among the constellation 
participating in drawing the creativity 
board.
The participation of this precious 
cup has a unique position with 
all its elements, which is five-star 
classification, and its distinguished 
arrangement on the map of the FEI’s 
agenda. 
Their various participations and 
represent for everyone the most 
important stations that they eagerly 
accept to write their names in the 
record of its champions, as well as to 
participate in the Nations Cup.
I wish all the guests; visitors of 
the event and the participants will 
have special times at the Abu Dhabi 
Equestrian Club over the course of 4 
days.
The Emirates Equestrian and Racing 
Federation is keen to provide all 
facilities, technical and logistical 
support to the participants, and to 
provide the ideal atmosphere for 
knight riders to provide the best levels, 
especially since the UAE hosts during 
the winter season many international 
championships in which knights from 
all continents of the world to gathering 
to compete on fields with the latest 
international specifications and 
advanced technology.
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The Eleventh Cup & The 50th Anniversary

Mag. Gen. Dr.
 Ahmed Nasser Al Raisi
President of UAE Equestrian & Racing Federation

It may give us the pleasure to send 
our regards to all participants and 
followers of the Show Jumping Cup of 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, President of the State 
Coopetition in its eleventh edition, 
which is held under the patronage of His 
Highness Sheikh Mansour bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Prime Minister and 
Minister of Presidential Affairs, the 
infinity supporter for the championship 
and provides it with all elements of 
success, and we welcome the local and 
international showjumping family who 
are presenting in the great event, which 
coincides this year with the celebrations 
of the State of the Union Day with the 
50th Anniversary the ”Golden Jubilee” 
of the establishment of UAE. 
The Emirates Equestrian celebrates 
two previous occasions at the Abu 
Dhabi Equestrian Club in the vibrant 
and live heart of Abu Dhabi.
It is a dear championship to the hearts 
of the people of the Emirates, and it 
occupies a high position, and carries 
a message of loyalty and renewal of 
loyalty to the wise leadership, which 
has its insightful vision, and its unlimited 
support, which has brought the UAE to 
the highest ranks in all areas of quality 
of life and its sustainability. 
It is the largest and most important one 
for UAE, international, and Olympians 
from different countries of the world, who 
are keen to participate in it to obtain the 
honor of being crowned, and to register 
their names in its lofty golden list, as 
well as the accompanying competition 
in the Nation Cup.
The UAE Equestrian and Racing 
Federation is proud to organize this 
prized championship every year, with 
the sponsorship of Longines, the Abu 
Dhabi Sports Council, and the support 
of the partners where we work with 

everyone to be at the top of show 
jumping, and it presents to the world 
Emirati champions who compete with 
confidence and high skills.
Welcome everyone in Abu Dhabi, which 
embraces the world on all occasions 
with love and uniqueness, the capital 
of the Emirates of goodness, giving 
and security, and thank you for your 
presence and your contribution to the 
positive interaction for the success of 
the tournament.
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Years of Giving

Emirates Equestrian and Racing Federation 
sun has risen since 1992, when it was 
established with the aim of developing 
equestrian sports in various parts of the 
country and training a new generation of riders 
to follow in the footsteps of grandparents and 
fathers in a country with a rich heritage and a 
long history with equestrianism.
Over the past 30 years, and with the support 
of the wise leadership that provided fields and 
halls equipped with the highest international 
standards, the federation has been providing 
unlimited bids and playing a pivotal role in 
following up the activities and events related 
to these sports in the country. The federation 
also plays its role in organizing and providing 
support and sponsorship for international 
competitions hosted by the Emirates, 
and supervises its organization with its 
administrative, technical, and veterinary staff 
cadres.

30
UAE Equestrian and Racing Federation
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H.H. Presidents Cup for Show jumping
The 11th Edition at the Abu Dhabi Equestrian Club

Under the Patronage of Mansour bin Zayed

Under the patronage of His Highness Sheikh 
Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy 
Prime Minister and Minister of Presidential 
Affairs, the eleventh edition of His Highness 
President’s Cup for Showjumping, five-
star category, organized by the Emirates 
Equestrian and Racing Federation, will 
be held at the Abu Dhabi Equestrian Club 
Square, under the supervision of the 
International Equestrian Federation, with 
the support and sponsorship of Abu Dhabi 
Sports Council, and Longines. 
The championship will take place within four 
days from January 19 to 22, 2022. The tenth 

edition was held in the three- stars category.
The President’s Cup includes several 
competitions in different categories and 
attracts the most prominent riders who intend 
to participate in it for its high value and valuable 
prizes.
As part of the program, the tenth edition of 
the Longines Nations Cup will be held in the 
five-star category, qualifying for the Barcelona 
final, during which a group of international 
teams compete to win the qualification 
card, and there are strong competitions with 
the participation of UAE, international and 
Olympian riders.
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His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan
The President of the United Arab Emirates



2



Watch live on

Abu Dhabi
20 - 23 January 2022

The President of the UAE 
Show Jumping Cup

2022


