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صورة المستقبـــل.. ورسالة وطن
أبوظبي (االتحاد)

إذا أردت أن ترسم صورة لمستقبل الدول والشعوب ال تنظر إلى 
البنيان.. انظر إلى مساحة الرياضة في حياة اإلنسان.. وفوق أجندة 

األوطان.
فالرياضة هي الصحة والعافية والمعرفة والقوة واالنتماء والذكاء 
باختصار  واألخــالق،  والحركة  والحيوية  والرشاقة  والتنمية  واألداء 

الرياضة هي الحياة.
القيادة  اهتمام  قائمة  الرياضة  تصدرت  وأكثر،  ذلك  كل  وألنها 
الرشيدة منذ اللحظة األولى لقيام الدولة على يد المؤسس المغفور 
له، بإذن اهللا تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتحولت إلى 
أسلوب حياة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه اهللا. 
الــمــجــاالت على  كــل  فــي  واســعــة  يقفز بخطوات  فــالــوطــن، وهــو 
في  عالية  ارتفاعات  على  ويحلق  والتقدم،  والرخاء  التنمية  طريق 
وصحياً  بدنياً  مؤهلة  أجيال  إلى  يحتاج  والسعادة،  الرفاهية  سماء 
لديها القدرة على العمل والبناء واإلنتاج واإلبداع والتحدي، وتحمل 
اإلمــارات  دولة  اسم  على  والحفاظ  المسيرة  لمواصلة  المسؤولية، 

دائماً في صدارة سباقات المستقبل.
وفي كل مناسبة، سواء في سباقات الهجن، أوالصيد بالصقور أو 
كرة القدم، أو الفروسية كان «المؤسس» المغفور له، بإذن اهللا تعالى، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يؤكد أن اإلنسان أغلى ثروات هذا 

الوطن، والرياضة من أهم وسائل نهضة الشباب وبناء الدولة. 
ببطولة  الفائز  سعيد  أحمد  سعيد  الطفل  استقباله  خالل  وقــال 

التي  واآلمــال  التطلعات  «إن   :1979 عام  للناشئين  للشطرنج  العالم 
لدور  كبير  تقدير  من  نابعة  الناهض  شبابها  على  الدولة  تعقدها 
الشباب في بناء دولتهم الفتية. إن نهضة شبابنا وتطورهم الفكري 

والبدني لهو دليل على رفع مستوى الدولة وبناء أركانها القوية».
وواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهللا، على الطريق نفسه، وقدم كل الدعم للرياضة والشباب 
الكثير من  واألبطال  الرياضة  ومنح  والمنافسة،  الممارسة  أجل  من 
الوطن  رايــة  يرفعون  الذين  األبطال  استقبال  على  وحــرص  وقته، 
من  العديد  وتوالت  والخليجية،  والقارية  العالمية  المنافسات  في 
اإلنجازات ألول مرة في تاريخنا الرياضي، منها ذهبية الشيخ أحمد 
خليجي  بلقب  الوطني  منتخبنا  وفوز   ،2004 أولمبياد  في  بن حشر 
2012، كما  األولمبية  لندن  لدورة  الكروي  وتأهل منتخبنا  18 و21، 

ارتفع علم الدولة في أولمبياد ريو األخيرة ببرونزية توما في الجودو، 
وسطر فرسان اإلرادة أروع االنتصارات في األلعاب البارالمبية. 

الجائزة  منها  العالمية،  األحــداث  من  العديد  الدولة  واحتضنت 
الكبرى للسيارات «الفورموال1-»، ومونديال العالم لألندية، ومبادلة 
وطواف  الجوجيتسو،  لمحترفي  أبوظبي  وعالمية  للتنس،  العالمية 

أبوظبي للدراجات، وكأس أمم آسيا المقبلة 2019. 
مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  مبادرة صاحب  وجاءت 
اهللا،  رعــاه  دبــي،  حاكم  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
لتعكس   كل عام  نوفمبر من   25 يوم  الوطني  الرياضي  اليوم  بإقامة 

اهتمام الدولة وحرصها على صحة شعبها ولياقة شبابها
تبقى  واإلنجازات،  والمبادرات  والتشجيع  الدعم  ووسط كل صور 
صورة يوم الثالثاء األول من أكتوبر عام 2013، من أهم وأقوى الصور 

التي تؤكد أهمية وقيمة الرياضة في مسيرة بناء اإلنسان فوق هذه 
األرض الطيبة.

آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  اليوم، شارك صاحب  ففي ذلك 
نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، أفراد 
المجتمع ممارسة الرياضة في حلبة ياس، مستقًال دراجة هوائية قطع 
بها مسافة المضمار البالغ طوله 5.5 كم مرتين  بكل تلقائية وسعادة 
وفرحة وتواضع، وأراد سموه أن يقدم دليًال عملياً لكل أفراد المجتمع 
على أن الرياضة ليست فقط أسلوب حياة، ولكنها بوابة العبور بأحالمنا 
وطموحاتنا وتطلعاتنا إلى المستقبل بأجيال لديها كل المقومات البدنية 

والذهنية والنفسية والفنية للعمل والنجاح والتألق واإلبداع.
 وهذا ما عبر عنه سموه، عقب تلك المشاركة، وقال إن الرياضة 
تساعده  اإلنسان  على  وصحي  إيجابي  مــردود  لها  كافة  بأنواعها 

على الحياة بشكل أفضل، إضافة إلى فوائدها الكبيرة في التقليل 
سموه  معرباً  المزمنة،  األمراض  من  بالعديد  اإلصابة  مخاطر  من 
في  يشاركون  وهم  المجتمع،  أفراد  من  المزيد  رؤية  في  أمله  عن 
من نمط  الرياضة جزءاً  ويعتمدون  واألنشطة،  الفعاليات  مثل هذه 

حياتهم . 
وما أكثر الرسائل التي يوجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان من وقٍت آلخر لتشجيع األبطال على مواصلة اإلنجازات، 
الرياضة،  لمالعب  والفتيات  والشباب  األطفال  من  المزيد  وجذب 
فتراه مرة يحتضن بكل حب وتلقائية أبطال الجو جيتسو، ومرة أخرى 
يستقبل أبطال الجودو، ومرة ثالثة يلتقي فرسان اإلرادة، وفي كل مرة 
يغرس الكثير من القيم السامية والمعاني النبيلة، والمثل الرائعة التي 

تحلق بشباب وأبناء الوطن إلى آفاق المستقبل في كل المجاالت. 
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تفتتح ذراعيها للعالم بكل حب 

«لؤلؤة الشرق» .. قصيدة بكل اللغات
أبوظبي (االتحاد)

العالم..  في  النجوم  قبلة  تكون  أن  أبوظبي  العاصمة  اعتادت 
المفكرين  وتــدهــش  بــاألبــطــال،  وتحتفي  األســاطــيــر،  تجذب  وأن 
والمبدعين في المجاالت كافة.. وقدمت نفسها بامتياز على أنها 
«لؤلؤة الشرق»، ودرة التاج في آسيا، ومركز اإلشعاع األول عربياً 

وخليجياً.
إن ما حدث في أبوظبي تحت قيادة المغفور له، بإذن اهللا تعالى، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، ومن بعده صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهللا، 
من نهضة، يعد إعجازاً بكل المقاييس، ففي أقل من 50 عاماً بنت 
أبوظبي نفسها، وقادت كل إمارات الدولة لتقديم نموذج استثنائي 

فريد في بالد الشرق.
لتحويل  وعزيمة،  وإصرار  وحكمة،  بحنكة  شعبه  المؤسس  قاد 

ــة  ــاء دول ــن الــصــحــراء إلـــى مــــزارع غــّنــاء، وب
المعمارية،  الطرز  بأروع  حديثة  عصرية 
وأدق  العمرانية،  التخطيطات  وأفضل 

األنظمة المرورية، مع مراعاة االشتراطات الصحية والبيئية كافة.
قابلة  مدينة  تبقى  أنها  العاصمة  تلك  في  اإلعجاز  دواعي  ومن 
للتأويل معمارياً، وكانها قصيدة شعر بكل اللغات، ال تنطبق عليها 
المرء  إليها  يحتاج  التي  المتعددة  الــرؤى  هي  إنما  واحــدة،  رؤيــة 
ليطمئن قلبه أكثر إلى أحد تأويالتها، فيعشقها دون سواها. ويقيناً 
فإن هذا األمر يفتح باباً آخر لفهم جوهرة الشرق أكثر، ومعرفتها 
بشكل أدق، ما يعني في آخر األمر أن المدينة، حالها حال المدن 
فكرة  كل  مع  تتسق  األخرى، سوف  والثقافات  العالم،  في  الكبرى 
جديدة، وتلبي طموحات كل رغبة في اإلبداع،عندما يتواجه الواقع 

مع الحلم في نقطة واحدة.
ورغم ثقافتها الشرقية وانتمائها العربي، إال أنها كانت وال تزال 
مجاالت  كل  في  الحديثة  العالمية  التيارات  على  منفتحة  مدينة 
أو  االجتماعية  أو  السياسية  أو  الثقافية  ســواء  واإلبـــداع،  العلم 
السبعينيات من  من مطلع  اعتباراً  الرياضية،  أو حتى  االقتصادية 
القرن الماضي، وحتى اآلن بما يجعلها أكثر مدن العالم استيعاباً 

لحضارة العصر، واستثماراً للتكنولوجيا الحديثة. 
كان من الضروري أن نطل على العاصمة من هذه الشرفة قبل 

أن نردد الكلمات العادية التي تقال في كل المناسبات عندما تفتح 
الضروري  ومن  كبير..  حدث  الحتضان  ذراعيها  العاصمة  فيها 
في  محطة  من  أكثر  يكون  لن  أبوظبي  طــواف  أن  التأكيد  أيضاً 
مسيرة إبداع العاصمة؛ ألنها سوف تترك عليه بصمتها تنظيمياً، 
العالمية كافة، وأن  مثلما تركتها على األحداث  وفنياً، وجماهيرياً 

الطواف سوف يحظى بشرف االقتراب من درة التاج في الشرق.
أن نقول إن أبوظبي اعتادت أن تكون عاصمة  ومن المهم أيضاً 
العالم في الفن والفكر، والثقافة واإلبداع، والعلم والتجارة، والسياسة 
واالقتصاد، والرياضة واألدب، حيث كانت دائماً في بؤرة االهتمام 
العالمية  والبطوالت  األحــداث  قمة  استضافة  خــالل  من  الدولي 
األفكار،  لتالقي  مهداً  وستبقى  وكانت  المجاالت،  بهذه  المتعلقة 

وتبادل اآلراء، وأرضاً بكراً لتحويل األحالم إلى واقع ملموس.
في  الباسق  صعودها  لوحة  األفــق  في  ترسم  أبوظبي  تزل  ولم 
محيط الحياة، لتضم بين جناحيها أفانين اإلبداع، وهذا ما يميزها 
على الصعيد العالمي، إذ أضحت في فورة الزمن إطاللة الحاضر 
والظالل  األضواء  الرحب  فضائها  في  تنحت  المشرق،  الغد  على 

وتقيم مجدها على ضفاف األلفة الغامرة.
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يواصل  ــام،  ع كــل  فــي  أكتوبر  إلــى  يناير  شهر  مــن  بــدايــة 
الدراجون المحترفون تقديمهم المستويات الكبيرة والعروض 
فائقة،  بشجاعة  العالية  ومهاراتهم  الرائعة في ظل خبراتهم 
بــطــوالت  الـــذي شــهــد اإلعـــالن عــن  ويــمــثــل عــام (2016)، 
العالمية  للجولة  األولــى  النسخة  بينها  من  مثيرة  وفعاليات 
ومنافسات  العالم  وبطوالت  للسيدات،  الهوائية  للدراجات 
ريو  في   2016 األولمبية  األلعاب  ضمن  الهوائية  الدراجات 

دي جانيرو البرازيلية، نقطة تحول مهمة.
الهوائية،  الــدراجــات  برياضة  الــتــطــورات  لتلك  ومواكبة 
والتي  التوالي،  على  الثانية  للمرة  أبوظبي  طــواف  سيقام 
وتكريم  الدولي،  لالتحاد  الموسم  ختام  حفل  أيضاً  ستشهد 
والــدراجــات  الدراجين  من  مبهراً  أداًء  وقــدم  تألق  من  كل 
الحفل  أن  خصوصاً  العام،  هذا  ومنافسات  بطوالت  خالل 
من  يومين  وقبل  العالم،  بطولة  ختام  من  يومين  بعد  يأتي 
انطالق الطواف هنا في أبوظبي، وسنقدم 24 درعاً وجائزة 
المناسبة،  وبهذه  الجوائز،  لتوزيع  الرسمي  الحفل  خــالل 
طواف  باحتضانها  معنا  الناجحة  شراكتها  أبوظبي  تجدد 
في  التوالي  على  الثاني  للعام  الختامي  والحفل  أبوظبي، 
تحققت  التي  العديدة  والنجاحات  الكبيرة  االنعكاسات  ظل 
مسرح  في  مهمة  رئيسة  محطة  لتغدو  األولــى،  النسخة  في 

الدراجات الهوائية العالمية.
تابع العالم بإعجاب كبير قصة التميز التي سطرتها أبوظبي 

الكبيرة  إمكاناتها  ومدى  للطواف  األولى  النسخة  تنظيم  في 
ومعالمها الساحرة ومنشآتها الرياضية المميزة، والتي ظهرت 
األبعاد  التلفزيوني  البث  عبر  مباشرة  بصورة  العالم  أمــام 
العاصمة، وهي تحتضن  الكبيرة في جمالية المشهد وسحر 
المحترفين  العالم  دراجي  نخبة  بمشاركة  العالمية  الفعالية 
شافيز-  ستيبان  النجم  بــفــوز  اختتم  الـــذي  الــطــواف  فــي 
الحاصل على لقب طواف لومبورديا الكالسيكي لهذا العام، 
بينهم فابيو  معنا بجانب نجوم مميزين من  وسيكون حاضراً 
بويلز  وفاوتر   ،2015 عام  في  الفتة  بصورة  تألق  الــذي  ارو 
الذي فاز بلقب سباق ليج ياشتوني ليج 2016، كما ال ننسى 
أن طواف أبوظبي ارتقى ضمن الروزنامة العالمية بداية من 
التي  أبوظبي  أمام  ستكون  جديد  تحد  وهذا   ،2017 فبراير 

نثق بقدراتها الكبيرة في التنظيم وإبهار العالم.
ختاماً نتقدم بجزيل شكرنا وعميق امتنانا لمجلس أبوظبي 
الرياضي ولعارف حمد العواني، األمين العام لمجلس أبوظبي 
أسامة  ولرئيسه  الهوائية  ــدراجــات  ال والتــحــاد  الــريــاضــي، 
الشعفار، ولكل الرعاة والشركاء والداعمين لطواف أبوظبي، 
أيضاً  أود  الطواف، كما  إنجاح  المساهمين في  وللمتطوعين 
أن أكرر شكري وتقديري للعاصمة أبوظبي استضافته للمرة 
الثانية على التوالي، للحفل الرسمي الختامي لموسم االتحاد 
لكل  أيــضــاً  مــوصــول  والشكر  الهوائية،  لــلــدراجــات  الــدولــي 

الدراجين المشاركين في طواف أبوظبي 2016. 

نقطة تحول

بريان كوكسن 

رئيس االتحاد الدولي للدراجات الهوائية

إن التطور الرياضي في مشهد التنمية والتقدم الذي تواكبه اإلمارات، بفضل 
دعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، حفظه اهللا، الذي يولي اهتماماً كبيراً لجعل اإلمارات حاضرة بقوة في 
الريادة واالبتكار واإلبداع، في ظل دعمه السخي لرفعة الوطن وإعالء شأنه بين 

األمم، بات مقترناً بحاضر اإلمارات المزدهر ومستقبلنا المشرق.
كما يمثل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، لمسيرة النماء، محوراً مهماً 
ومرتكزاً رئيساً، نحو االنطالق لتحقيق المزيد من اإلنجازات والنجاحات لريادة 

العاصمة أبوظبي.
ونعبر عن فخرنا برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، النسخة الثانية لطواف أبوظبي التي ستقام 

في ربوع أبوظبي، والتي ستترك أثراً بارزاً وعالمة فارقة في مسيرة الحدث.
ونؤكد أن مجلس أبوظبي الرياضي يواصل، بخططه، تسليط الضوء على 
التقدم الرياضي الذي تحرزه العاصمة في مختلف الزوايا، ضمن الرؤية التي 
يتبناها المجلس، والطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، لتمثل 
استضافة طواف أبوظبي بنسخته الثانية محطة جديدة في فضاء العاصمة، 
وهي تحتضن أهم وأبرز الفعاليات الرياضية العالمية، التي تسهم في عكس 
التطورات الرياضية واإلمكانات الكبيرة، وقبل ذلك اهتمام القيادة الرشيدة 

ورعايتها الدائمة لشريحة الرياضة والرياضيين.
ورغم النجاحات الكبيرة للنسخة األولــى لطواف أبوظبي، يطمح مجلس 
لتسجيل نجاحات مضاعفة في  واستراتيجياته  الرياضي بخططه  أبوظبي 
النسخة الثانية والثالثة التي ستقام في فبراير 2017، والتي ارتقت ضمن 

فترة  في ظل  تحققت  التي  الكبيرة  المكاسب  من  وهي  العالمية،  الجوالت 
زمنية قياسية، ما يؤكد ثقة أسرة االتحاد الدولي واإلعجاب الكبير من قبل 
الفرق العالمية المشاركة، التي تضم خيرة ونخبة المتسابقين العالميين، الذين 

سيوجدون إلثراء الجولة الختامية في ختام موسم الدولي.
وسيبدو واضحاً للجميع أن طواف أبوظبي، وغيره من الفعاليات الرياضية 
العالمية، سينقل للعالم بأسره مدى التطورات الكبيرة والنهضة العمرانية التي 
تحققها أبوظبي كعاصمة رائدة بشتى المجاالت، كما سيؤكد للجميع أن احتضان 
مثل هذه األحداث الكبرى ما هو إال ثمرة للدعم المتواصل من القيادة الرشيدة 
ودورها البناء في تحقيق بصمات التقدم للقطاع الرياضي الذي يزداد تألقاً 
باستضافة الفعاليات العالمية التي توفر منصات الدعم واكتساب الخبرات من 

تجارب الرياضيين المحترفين، وتدفع رياضتنا لمزيد من النجاحات. 
كما نؤكد أن اآلثار التي تركها طواف أبوظبي بنسخته األولى حفلت بالكثير 
من المكتسبات وعادت بنجاحات مهمة على صعيد تفعل الرياضة المجتمعية، 
الدراجات  بسباقات  كافة  المجتمع  لفئات  واسعة  بمشاركة  أيضاً  وأسهمت 
الهوائية، وهو دليل مهم على المخرجات اإليجابية من استضافة مثل هذه 

الحدث.
ختاماً، نفخر في مجلس أبوظبي الرياضي بتقديم هذا الحدث المهم، كما 
نرحب بأسرة االتحاد الدولي والفرق والنجوم المشاركين كافة في النسخة 
الثانية لطواف أبوظبي 2016، والوفود اإلعالمية الدولية، وضيوف اإلمارات، 
ونتمنى لهم جميعاً إقامة طيبة، كما نرجو لهم التوفيق في جميع مراحل الطواف، 
آملين أن يرسخ الطواف أهدافه ورسالته، وتعريف العالم بمدى التطور الكبير 

الذي وصلت إليه العاصمة.

الطواف في فضاء العاصمة

نهيان بن زايد آل نهيان 

رئيس مجلس أبوظبي الرياضي
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الفعاليات  أهــم  انعقاد  الرياضي  أبوظبي  مجلس  فــي  يسعدنا 
الرياضية العالمية في العاصمة أبوظبي التي تشهد نمواً فعاالً في 
قطاع الرياضة في ظل دعم  صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة « حفظه اهللا» واالهتمام الكبير الذي يوليه 
أبوظبي  ولي عهد  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
تعزيز  في  الريادي  ودوره  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 

التقدم واالزدهار لرياضة أبوظبي.
نثّمن الرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل  وهنا أيضاً 
نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي لطواف أبوظبي 
بنسخته الثانية هذا العام 2016، وهي خير دليل على اهتمام القيادة 
الفاعل  وتنمية حضوره  الرياضي  التقدم  بدعم  المتواصل  الرشيدة 
الشيخ  سمو  ومتابعة  بتوجيهات  نشيد  كما  العالمية،  الساحة  على 
الذي  الرياضي  أبوظبي  مجلس  رئيس  نهيان  آل  ــد  زاي بن  نهيان 
يولي  أهمية كبيرة لخطط استضافة أبوظبي ألهم وأبرز الفعاليات 

الرياضية العالمية.
إن مجلس أبوظبي الرياضي يتطلع دائماً لتحقيق التطور والتقدم 
للرياضة،  أبوظبي كعاصمة عالمية  لمكانة  الرياضات، دعماً  بكافة 
ونفخر بتجدد موعد طواف أبوظبي للعام الثاني على التوالي، والذي 
من  اإلمــارات  في  الرياضة  إليه  وصلت  لما  إيجابياً  انعكاساً  يمثل 
تطورات كبيرة على مختلف األصعدة، حتى باتت نموذجاً رائداً في 
لنجوم  ملتقى  العاصمة  كما غدت  والعالم،  األوسط  الشرق  منطقة 

العالم من الرياضيين بكافة الرياضات.
الجميع،  يترقبه  الذي  الكبير  العالمي  الحدث  هذا  احتضان  إن 
والسياحي  االقــتــصــادي  للتطور  كبير  دعــم  تحقيق  فــي  سيسهم 
صاحبة  باتت  أن  بعد  أبوظبي،  العاصمة  تعاصره  الذي  والرياضي 
أهم  الستضافتها  الرياضي،  المشهد  في  عالمياً  األقــوى  الحضور 

الفعاليات الرياضية الدولية مثل : ( سباق جائزة االتحاد للطيران 
الكبرى للفورموال1-، بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، 
بطولة الجراند سالم للجودو، بطولة مبادلة العالمية للتنس، طواف 
أبوظبي، بطولة العالم للترايثلون، بطولة أبوظبي ( إتش إس بي سي)  
للجولف ، كأس العالم للسباحة، كأس العالم للغطس العالي) بجانب 
العالم  : ( كأس  التي ستحتضنها اإلمارات وهي  المقبلة  البطوالت 
لألندية لعامي 2017 و 2018 ، وكأس األمم اآلسيوية لكرة القدم 

.( 2019
في  تكمن  المجلس  وأهــداف  أولويات  أن  إلى  اإلشــارة  والبد من 
تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة من خالل استضافة 
رياضة  ثقافة  ونشر  الكبير،  التأثير  ذات  العالمية  الفعاليات  أبرز 
الدراجات الهوائية وإلهام الصغار والشباب وتشجيعهم على ممارسة 
أسلوب  واتباع  جيدة  بدنية  لياقة  اكتساب  أجل  من  الرياضة  هذه  

حياة صحي مثالي.
جديدة  وبصمات  مضاعفة  نجاحات  لتحقيق  شركائنا  مع  نطمح 
األولــى  النسخة  حققتها  التي  المميزة  واألرقـــام  المنجزات  تعزز 
لطواف أبوظبي الذي يمثل محطة مهمة وتحدياً جديداً في آن واحد 
قبل إدراجه ضمن الروزنامة العالمية بداية من فبراير المقبل 2017، 
بهدف  العام  هذا  المصاحبة  الفعاليات  من  العديد  حيث خصصنا 
صعيد  على  ســواء  أكبر،  بشكل  الهوائية  الدراجات  رياضة  تطوير 
مدارس أبوظبي، أو بالعمل على تشجيع الصغار والشباب لممارسة 

هذه الرياضة.
في  والداعمين  الشركاء  لكافة  والتقدير  بالشكر  نتقدم  ختاماً 
إنجاح طواف أبوظبي بنسخته الثانية، ولكافة المؤسسات والهيئات 
الحكومية والخاصة التي تحرص على تحقيق الشراكة والتعاون في 

استضافة جميع مراحل طواف أبوظبي.

أبوظبي ... ملتقى العالم

عارف حمد العواني 

األمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي

بصفتي سفيراً رسمياً لـ «طواف أبوظبي» أوالً، 
ودراجاً محترفاً بالدرجة الثانية، أتطلع للمشاركة 
على  للمنافسة  بقوة   «2016 أبوظبي  «طواف  في 
مختلف مراحله المتنوعة ( مدينة زايد – أبوظبي 
ياس  مرسى  حلبة   – العين  مدينة   – العاصمة 
البيئة  بين  ما   4 الـــ المراحل  تلك  تجمع  حيث   (
المعمارية  بالصروح  مروراً  التقليدية  الصحراوية 
الجبلية  المرحلة  إلى  ووصوالً  الحديثة،  والمدن 
التي يتوج فيها المتسابقون على قمة جبل حفيت 
باإلمارات، وأخيراً في  الغناء  الواحات  في أجمل 
سنوياً  تستضيف  التي  الرائعة  ياس  مرسى  حلبة 

الفورموال1-. سباق 
الماضي  العام  أبوظبي  غيابي عن طواف  وبعد 
على  لها  تعرضت  الــتــي  اإلصــابــة  بسبب   2015
أنا  جراحية،  لعملية  وإجــرائــي  الكتف  مستوى 
المرتقب،  الــطــواف  في  للمنافسة  تماماً  جاهز 

منصات  إلــى  للوصول  جهدي  كل  سأبذل  حيث 
بكل  وســأســعــى  ــة،  ــع األرب الــمــراحــل  فــي  التتويج 
رصيدي  إلى  األلقاب  من  المزيد  إلضافة  جهد 
لزمالئي  والسالمة  التوفيق  متمنياً  الشخصي، 

الدراجين. 
الهوائية  الــدراجــات  سباقات  موسم  ختام  إن 
 2017  -  2016 للموسم  الختامي  الحفل  وتنظيم 
سيعطي  أبوظبي  في  الهوائية  الدراجات  التحاد 
على  والمثابرة  اإلصــرار  من  المزيد  الدراجين 

تحقيق أي إنجاز قبل هذا الختام المرتقب. 
ومحبين  جماهير  مــن  الجميع  لــرؤيــة  أتطلع 
من  تعد  التي  أبوظبي  في  أخــرى  مــرة  ومهتمين 
التقدم  دوام  متمنياً  الــرائــعــة،  العالمية  الــمــدن 
لهذا  تنظيمها  في  للعاصمة  والنجاح  والتوفيق 
الحدث العالمي الذي ينقل عبر مختلف الوسائل 

والمقروءة. والمسموعة  المرئية  اإلعالمية 

.. ويتجدد اللقاء

مارك كافنديش

سفير طواف أبوظبي 
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أبوظبي (االتحاد)

رئيس  نــائــب  نهيان  آل  زايــد  بــن  هــزاع  الشيخ  سمو  برعاية 
الثانية  النسخة  اليوم  تنطلق  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس 
أربع  على  المقبل  األحــد  حتى  تستمر  التي  أبوظبي،  لطواف 
نفسها  المسافة  وهي  كلم،   555 مسافاتها  مجموع  يبلغ  مراحل، 
الماضي،  العام  ــى  األول النسخة  في  المشاركون  قطعها  التي 
مدينة  في  األولــى  المرحلة  من  الطواف  انطالقة  تكون  وسوف 
زايد بالمنطقة الغربية إلمارة أبوظبي، تليها المرحلة الثانية في 
العاصمة أبوظبي، ثم المرحلة الثالثة في مدينة العين «المرحلة 
الجبلية»، في حين تختتم بالمرحلة الرابعة التي ستقام في حلبة 

ياس.
2016 مسك ختام موسم سباقات االتحاد  ويعد طواف أبوظبي 
فقط  أيــام  أربعة  بعد  سيقام  حيث  الهوائية،  للدراجات  الدولي 
 16 أقيمت  التي  الهوائية  لــلــدراجــات  العالم  بطولة  نهاية  مــن 
لتوزيع  الرسمي  الحفل  ويليها  الدوحة،  القطرية  بالعاصمة  أكتوبر 
الثاني على  للعام  الدولي الذي ستحتضنه أبوظبي  جوائز االتحاد 
المتميزين، وأبطال سباقات وفعاليات  التوالي، حيث سيتم تكريم 

.2016 االتحاد الدولي للدراجات الهوائية لموسم 

لختام  الرسمي  الحفل  خــالل  ستقدم  التي  الجوائز  وتشمل 
متصدر  جــائــزة  بينها:  ومــن  ــــراد،  األف جــوائــز  الــمــوســم، 

لــلــدراجــات  الــدولــي  االتــحــاد  متسابقي  تصنيف 
الــهــوائــيــة، وجــائــزة صــاحــب الــمــركــز الــثــانــي، 

التصنيف  الثالث في  المركز  وجائزة صاحب 
لسباقات  العالم  بطل  وجــائــزة  العالمي، 
ــة الــعــالــم  ــق لــلــمــحــتــرفــيــن، وبــطــل ــطــري ال
وبطل  الــطــريــق،  لسباقات  للمحترفات 
وبطلة  التجريبية،  للسباقات  الــعــالــم 
وجائزة  التجريبية،  للسباقات  العالم 
القياسية  األرقــــام  وصــاحــبــة  لــصــاحــب 
بألقاب  وللفائزين  الــســرعــة،  لسباقات 

وطواف  فرنسا،  وطــواف  إيطاليا،  طــواف 
الكالسيكية. والسباقات  إسبانيا، 

الفرق  جوائز 
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــفــرق، 

فــــهــــنــــاك جــــوائــــز 
للفريق متصدر 

وللفريق  الهوائية،  للدراجات  الدولي  االتحاد  وتصنيف  ترتيب 
للسباقات  العالم  بطل  وللفريق  الثاني،  المركز  صاحب 
للرجال  الثاني  المركز  ولصاحبي  التجريبية، 
الرياضي  أبوظبي  مجلس  وكــان  والسيدات. 
قــد كــشــف فــي وقـــت ســابــق عــن مــســارات 
الثانية لطواف أبوظبي  وقمصان النسخة 
الرائدة  أبوظبي  لمسيرة  دعماً   ،2016
في استضافة أهم الفعاليات الرياضية 
كعاصمة  مكانتها  ترسخ  التي  العالمية 
مؤتمر  خالل  وذلــك  للرياضة،  عالمية 
ريجيس  سانت  بفندق  موسع  صحفي 
بكورنيش أبوظبي، بحضور عارف حمد 
أبوظبي  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  العواني 
المدير  جــورجــيــتــو  ــنــزو  ولــوري الــريــاضــي، 

التنفيذي لـ«آر. سي. اس» للرياضة.

للمتصدر األحمر 
الفرق  قمصان  ألـــوان  عــن  المؤتمر  هــذا  فــي  الكشف  ــم  وت
التي  أبوظبي  لطواف  األربع  بالمراحل  للفائزين  المخصصة 

يزينها علم اإلمارات: األحمر واألخضر واألبيض واألسود، إذ 
سيرعى القميص باللون األحمر مجلس أبوظبي الرياضي 

«المنظم للحدث»، واألخضر برعاية «نيشن تاورز»، 
واألبــيــض بــرعــايــة قــنــاة أبــوظــبــي الــريــاضــيــة 

يرعى  فيما  أبوظبي،  لطواف  الناقلة  القناة 
القميص األسود «طيران االتحاد» (الناقل 
القميص  ُسيمنح  كما  للدولة)،  الوطني 
واألخــضــر  الــســبــاق،  لمتصدر  األحــمــر 
ألفضل  واألبــيــض  بالنقاط،  للمتصدر 
25 عــامــاً،  مــتــســابــق شـــاب تــحــت ســن 
السريعة  المرحلة  لمتصدر  واألســـود 

الوسطى.

رئيس مركز 
الشعب  ــــراج  أب اعــتــمــاد  ــم  ت الــمــقــابــل،  وفـــي 

أبوظبي،  لــطــواف  رئيساً  مــركــزاً  تـــاورز»  «نيشن 
والمؤتمرات  اإلعالمي  المركز  احتضان  سيشهد  الذي 

الصحفي  «المؤتمر  بينها:  من  بالطواف،  الخاصة  الصحفية 
فعاليات  منطقة  وكذلك  المشاركين،  استقبال  مؤتمر  الرئيس، 

أكتوبر،   14 الجمعة  يوم  من  بداية  ستنطلق  التي  المشجعين، 
وتستمر حتى يوم االثنين 24 أكتوبر 2016». وستشهد 
 18 مشاركة  أبوظبي  لطواف  الثانية  النسخة 
الئحة  فــي  المصنفة  هــي  عالمياً  فــريــقــاً 
الهوائية،  لــلــدراجــات  الــدولــي  االتــحــاد 
دراجين،   6 من  فريق  كل  يتكون  حيث 
عالميين،  دراجـــيـــن   108 بــمــجــمــوع 
بينها  من  عالمياً،  فريقاً   11 يمثلون 
فيلون،  مجموعة  في  أعضاء  فرق   8
فرق  و3  للمحترفين،  قارية  فرق  و4 

قارية. 

مضاعفة  نجاحات 
ويــتــطــلــع مــجــلــس أبــوظــبــي الــريــاضــي 
بصمات  وترك  مضاعفة،  نجاحات  لتحقيق 
التي  المميزة  واألرقام  المنجزات  تعزز  جديدة 
حققتها النسخة األولى للطواف العام الماضي، الذي 
للرياضة، كما يسعى  أبوظبي كعاصمة عالمية  ريادة  ليعزز  جاء 
معايير  بأعلى  الكبير  الرياضي  أبوظبي  مجلس  التزام  لتأكيد 

الجودة في التنظيم، وإخراج الحدث بأبهى صورة لتعزيز نجاحه، 
واستمرارية تميزه لألعوام المقبلة، ال سيما في ظل االنعكاسات 
الكبير  والنمو  األولى،  النسخة  استضافة  خلقتها  التي  الكبيرة 
الذي طرأ على رياضة الدراجات الهوائية من خالل السباقات 
الغربية،  والمنطقة  والعين  أبوظبي  في  أُقيمت  التي  المجتمعية 
شركائه  مع  الرياضي  أبوظبي  مجلس  إطار حرص  في  وجاءت 
وسعيه  ريــاضــي،  مناخ  فــي  الــطــواف  نجاحات  اســتــدامــة  على 
الدائم نحو تأمين الممارسات الرياضية المفيدة لمختلف فئات 
يغطي  وسوف  تلفزيونية،  قناة   100 الحدث  وتنقل  المجتمع.  

المنافسات 110 صحفيين وإعالميين.

هزاع بن زايد يرعى النسخة الثانية

طواف أبوظبي بألوان علــم اإلمارات  
االنطالقة من رمال ليوا الذهبية.. والختام في «تحفة العالم» 

قناة تلفزيونية 

تنقل الحدث

صحفيين وإعالميين 

سوف يغطون 

المنافسات 

100110

«الرحلة ٢» تعزز مكانة العاصمة على المستوى العالمي

«نيشن تاورز» تستضيف مؤتمرات الطواف

١٠٨ دراجين يشاركون في رسم لوحة اإلبداع 
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شركة اإلمارات مرسيديس بنز للسيارات

 كاستيللي

 مياه العين

أبوظبي (االتحاد)

الهوائية  لــلــدراجــات  الــدولــي  االتــحــاد  أجــنــدة  حفلت 
مهمة،  بتغييرات   2017 لموسم  المحترفين  لسباقات 
حيث ستقام السباقات في 15 دولة وتشمل أربع قارات 
الشمالية،  وأميركا  وأوروبــا،  (آسيا،  العالم  مستوى  على 
تحقيق مكاسب  أبوظبي  واستطاع طواف  وأوقيانوسيا). 
كبيرة ومهمة في أجندة موسم 2017، حيث ارتقى طواف 
أبوظبي من درجة 2.0، إلى جوالت بطولة العالم بالجولة 
الواحدة، وبنظام النقاط المعتمد من االتحاد الدولي عن 
في  ستقام  التي  السباقات  إجمالي  يبلغ  كما  جولة.  كل 
10 سباقات جديدة،  بينها  من  37 سباقاً   ،2017 موسم 
سباقات  فيها  المثبتة  الجديدة  الروزنامة  حيث ستشهد 
الطواف الثالثة الكبرى (طواف إسبانيا، طواف إيطاليا، 
طواف فرنسا)، إضافة إلى سباقات جديدة تتكون من 14 
مرحلة و20 سباقا من سباقات اليوم الواحد، إذ سيبدأ 
سانتوس  طــواف  بسباق  يناير  شهر  فــي   2017 موسم 
بسباق   2017 سبتمبر  الموسم  وسينتهي  استراليا،  في 

المبورديا في إيطاليا.
وبعد سباق سانتوس، سيقام سباق اليوم الواحد (سباق 

يناير  الكبير ) في آخر شهر  ايفانز  طريق محيط كادل 
أبوظبي  وطــواف  قطر  طــواف  سباقي  يليه  باستراليا، 
التحول  ذلــك  بعد  ثم   ،2017 فبراير  في  التوالي  على 

الهوائية  الدراجات  الموسم األوروبي لسباقات  لبداية 
الواحد  اليوم  بسباق  بلجيكا  من  بداية  للمحترفين 
ذلك  وبعد  نيوووسبالد)  هين  اوملوب   ) التاريخي 

سباق ستريد بيتنشي في إيطاليا. وسيشهد شهر أبريل 
تنظيم سباق طواف تركيا (سباق الطواف الرئاسي) وهو 
االتحاد  سعي  ضمن  تأتي  التي  الجديدة  الفعاليات  من 
الرياضة  هذه  ونشر  لتوسيع  الهوائية  للدراجات  الدولي 
تنظيم  أما شهر مايو فسيشهد  العالمي.  المستوى  على 
أميركا،  في  األولــى  للمرة  يقام  الذي  كاليفورنيا  طواف 
إلقامة سباق  أوروبــا  إلــى  العودة  تجري  ذلــك  بعد  ومــن 
اليوم الواحد في فرانكفورت األلمانية وهو من الفعاليات 
الجديدة أيضا، ثم بعد ذلك سباق لندن الكالسيكي في 
سباق  إلقامة  أخــرى  مــرة  بلجيكا  إلــى  ويعود  بريطانيا، 
السيدات  سباقات  صعيد  وعلى  الكالسيكي.  بلجيكا 
 2016 بأجندة  والعمل  السباقات  اســتــمــرار  سيشهد 
وعدم إجراء تغييرات عليها في موسم 2017، مما يعني 
العالمية  بالسباقات  حافًال  سيكون  الجديد  الموسم  أن 

ــوعــة  ــن ــمــت ال
والـــــشـــــامـــــلـــــة 

ــــارات  لــمــخــتــلــف ق
ـــمـــا مــنــح  ــــم، ك ــــعــــال ال

المتميزين  المستضيفين 
المشاركة  السباقات حق  لتلك 

االتــحــاد  وســبــاقــات  فعاليات  فــي 
للمواسم  الهوائية  لــدراجــات  الدولي 

.2019 -2018 -2017

الموسم األوروبي يبدأ من بلجيكا

طواف أبوظبي

يرتقي للجوالت العالمية

الرعاة الرسميون لطواف أبوظبي ۲۰۱۶

أبراج الشعب ( نيشن تاورز ) 

 قناة أبوظبي الرياضية

 طيران االتحاد

 أدنوك، ستراتا - مبادلة، جزيرة ياس 

المنظم: مجلس أبوظبي الرياضي

الشركاء:

الداعمون الرسميون الشركاء الرئيسيون:

 الموردون الرسميون: 

هيرتز

 جيانت دي دي إي

 سبورت ٣٦٠

 عين دبي

 طيران أبوظبي 

 فيتوريا

الجهات الشريكة

اتحاد الدراجات الهوائية 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي

أبوظبي لإلعالم 

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

دائرة شؤون البلدية والنقل 

وكافة المؤسسات والهيئات الداعمة

والبحر  الصحراوية  الطبيعة  بني  تــوازنــًا  السباق  مسار  يشكل 
واجلبال واملدن، حيث ستقام املرحلة األولى بالقرب من تالل ليوا 

برمالها الذهبية، أما املرحلة الثانية فستكون يف العاصمة أبوظبي ذات 
الكبير، ومتحف جوجنهامي  زايــد  الشيخ  مــرورًا مبسجد  املناظر اخلالبة 

فيما  الرائعة،  األخــرى  واملناطق  خليفة  ومدينة  أبوظبي،  وكورنيش  اللوفر، 
ليوا   ) يف  توجد  حيث  الــســاحــرة،  العني  مدينة  يف  الثالثة  املرحلة  ستكون 

والعني) مناطق متت إضافتها مؤخرًا لقائمة اليونيسكو للمناطق 
األثــريــة الــعــاملــيــة، إضــافــة لــذلــك فــإن مرحلة الــعــني ستشهد 

صعود املتسابقني إلى قمة جبل حفيت التي تعد من 
أجمل املناطق على مستوى العالم. أما املرحلة 

حلبة  على  فستكون  واألخــيــرة  الــرابــعــة 
سيتسابق  حــيــث  املـــمـــيـــزة،  يــــاس 

الدراجون لـ ٢٥ لفة بواقع 
لـــلـــفـــة  كـــــلـــــم   ٥٫٥

الواحدة.

توازن

الطبيعة
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محل ولفيس للدراجات الهوائية 

بيسبورت

مراحل الطواف

الخميس ٢٠ أكتوبر-  مدينة زايد 

(نقطة االنطالق والنهاية) 

المسافة ١٤٧ كلم.  (أدنوك)
١

نيشن تاورز

٢
الجمعة ٢١ أكتوبر أبوظبي- ١١٥ كلم، نقطة 

االنطالق من أبراج الشعب (نيشن تاورز) 

ونقطة النهاية أمام سارية العلم الكبير 

بالقرب من القرية التراثية في كاسر األمواج 

بكورنيش أبوظبي.

السبت ٢٢ أكتوبر

االنطالق من مدينة العين والنهاية 

في جبل حفيت - العين ١٥٠ كلم.

األحد ٢٣ أكتوبر

حلبة ياس ١٤٣ كلم (نقطة االنطالق 

والنهاية في حلبة ياس). 
ستراتا مبادلة

٣
جزيرة ياس

٤
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محطات في تاريخ سباقات الدراجات
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إليا فيفياني:

المرحلة الجبلية األصعب

يقضي عطلته السنوية في أبوظبي

أبوظبي (االتحاد)

سكاي  فــريــق  نــجــم  فيفياني  إلــيــا  اإليــطــالــي  ــــدراج  ال أكـــد 
نهاية  بعد  أبوظبي  السنوية في  أنه سيقضي عطلته  البريطاني 
بقوة  للمشاركة  يتطلع  أنه  إلى  2016»، مشيراً  أبوظبي  «طواف 
في  الثانية  بالمرحلتين   2015 أبوظبي  طواف  في  فاز  أن  بعد 

العاصمة، والرابعة في حلبة مرسى ياس.
 :1989 7 فبراير  وقال فيفياني المولود في فيرونا اإليطالية 
بسرعة  تمضي  الهوائية  الدراجات  رياضات  عولمة  أن  «أعتقد 
القارة  خــارج  بالفعل  الرياضة  هــذه  انتشرت  حيث  شــديــدة، 
أما  التاريخية،  الكالسيكية  بالسباقات  تشتهر  التي  األوروبية 
حيث  بقوة  فيه  للمشاركة  أتطلع  فأنا  أبوظبي،  طــواف  عــن 
من  المزيد  استقطاب  يعني  وهــذا  جــيــداً،  الطقس  سيكون 
في  الهوائية  الدراجات  رياضات  بتطوير  والمهتمين  الشركاء 

التحديد. اإلمارات عموماً والعاصمة أبوظبي على وجه 
وأوضح فيفياني أنه على علم بأن العديد من نجوم الدراجات 
الحالية  النسخة  في  سيشاركون  األقوياء  العالميين  الهوائية 

للمشاهدين  ورائــعــاً  مثيراً  الــطــواف  سيكون  ولهذا   ،(2016)
والــمــتــابــعــيــن عــلــى حــد ســــواء، كــمــا ســيــكــون صــعــبــاً عــلــى كل 
المشاركين  بين  قوية  منافسة  سيشهد  أنه  بمعنى  المتنافسين، 

كافة.
هذا  فيفياني:  قــال  أبــوظــبــي،  طــواف  مــســارات  تــنــوع  وعــن 
أحدهما  مسارين  بوجود  خصوصاً  متفردة،  تجربة  يعد  التنوع 
صحراوي، واآلخر جبلي، حيث الهدوء في المرحلة الصحراوية 
المختلفة في  السباقات  فيها  تقام  التي  المدن  مقارنة بضجيج 
أوروبا، وقال: سيشكل ارتفاع درجات الحرارة هنا تحدياً كبيراً 
بالنسبة للجميع، وهو عنصر ُمميز آخر لهذا الطواف، ما يعني 
التحدي  أنه يتوجب علينا بذل أقصى ما نستطيع لخوض هذا 

الفريد.
وحول ما يجب القيام به للترويج لرياضة الدراجات الهوائية، 
اإلمارات  تتبعها  التي  الحالية  أن االستراتيجية  أوضح فيفياني 
الدراجات  لرياضات  للترويج  خصوصاً  وأبوظبي  عام  بشكل 
لذلك  يضاف  أن  يمكن  وما  جــداً،  جيدة  ولتطويرها  الهوائية 
هو تخصيص أماكن وسط المدن لممارسة هذه الرياضة، وهو 

جانب مهم جداً لتعزيز انتشار هذا النوع من الرياضة.
بالنسبة لي كمتخصص في سباقات  وأضاف فيفياني قائًال: 
أبوظبي  لطواف  الجبلية  المرحلة  فإن  السريعة،  المسافات 
كثيراً،  فيها  وسأعاني  لي،  بالنسبة  الصعوبة  في  غاية  ستكون 
وبشكل عام فإن مسارات طواف أبوظبي متوازنة وتتيح فرصة 
الفوز للجميع، ولكن المرحلة الجبلية هي التي ستكون حاسمة 

وستحدد من يفوز بلقب هذا الطواف.
 ،2017  -  2016 المقبل  السباقات  لموسم  استعداداته  وعن 
قال فيفياني: «ستبدأ االستعدادات مطلع شهر نوفمبر المقبل، 
أن  بعد  فقط  الطريق  سباقات  على  االستعدادات  في  وسأركز 
المضمار  سباقات  في  المشاركة  في  السابقة  المواسم  قضيت 
والطريق معاً، وبالنسبة للطموحات للموسم الجديد فمن بنيها 

 .«2017 طموح الفوز بلقب بطل عدة جوالت لطواف إيطاليا 
واختتم فيفياني حواره بأن رياضة الدراجات الهوائية تحتاج 
الحياة  في  أو  الــدراجــة  على  ذلــك  أكــان  ســواء  كبير،  اللــتــزام 
اليومية، مبيناً أن اللياقة البدنية التي يتمتع بها الدراج تعد من 
أعلى مستويات اللياقة البدنية بين مختلف الرياضات األخرى.

مصدر للطاقة اإليجابية

أبوظبي (االتحاد)

فيشينزو  اإليطالي  الــدراج  يرفع  الهوائية،  الدراجات  سباقات  موسم  ختام  في 
أن  مــؤكــداً   ،«2016 أبوظبي  طــواف  صــوت  فــوق  يعلو  صــوت  «ال  شعار  نيبالي 

مسارات الطواف متوازنة وفريدة من نوعها في الوقت نفسه، وأشار نيبالي، 
الذي ينتمي لفريق استانا الكازاخي ،إلى أن تنظيم المزيد من السباقات 

العالمية والمحلية في أبوظبي سيدفع عجلة هذه الرياضة، خصوصاً 
البدنية  اللياقة  وتعزيز  الصحية  الحالية  لتحسين  ــؤدي  ت أنها 

لمختلف أفراد المجتمع. 
 وقال نيبالي الملقب بـ «القرش» في حوار خاص: «طواف 

أبوظبي يعني أن اإلمارات واحدة من 4 دول فقط وهي 
بمكانة  وتحظى  باللعبة،  تهتم  وكندا  وأستراليا  قطر 

بطوالت  تستضيف  التي  العجوز  الــقــارة  خــارج  عالمية 
وهذا  فقط،  الهوائية  للدراجات  الدولي  االتحاد  وفعاليات 

يؤثر باإليجاب على زيادة عدد المشاهدين والمتابعين واالهتمام 
برياضة الدراجات الهوائية حول العالم، علماً بأن ممارسة رياضات 

الحالة  لتحسين  تــؤدي  الشخصي  المستوى  على  الهوائية  الــدراجــات 
الصحية للجسم، كما أنها تعزز من اللياقة البدنية». 

فريدة  تجربة  يمثل  أبوظبي  طواف  أن   1984 عام  في صقلية  المولود  نيبالي  وأوضح 
على  معتاد  غير  أنه  من  الرغم  على  اإليجابية،  الطاقة  لديه  ويولد  نوعها  من  ومثيرة 
وفريدة،  متوازنة  المرتقب  الطواف  مسارات  أن  إال  الصحراوية،  المسارات  نوعية 
ومختارة  جيدة  تبدو  األربــع،  المراحل  في  كم   555 بمجموع  مسافاتها  أن  كما 
 21 إلى  ولمدة تصل  مرات،   3 بقوة  أتدرب  «أسبوعياً  نيبالي:  وقال  بعناية. 
الحرارية،  السعرات  بالنسبة الستهالك  أما  كم،   200 يعادل  بما  ساعة، 
فذلك يتوقف على نوع المسار، فإذا كان المسار جبلياً فسيزيد عدد 
السعرات المحروقة، وبالنسبة للتمارين األخرى فتشمل تدريبات 
تفكيك العضالت، كما أنه المهم أن يحصل الدراج على فترات 
راحة كافية». وحول بداياته مع رياضة الدراجات الهوائية 
ممارسة  على  من شجعه  هو  والــده  أن  نيبالي  أوضــح 
هذه الرياضة منذ نعومة أظفاره، وكان يحلم دوماً 
حديثه  ختام  وفي  إيطاليا.  طواف  بلقب  بالتتويج 
لنا أوضح نيبالي أنه ينوي قضاء عطلة قصيرة بعد 
بعدها  ليلتحق  الهوائية  الدراجات  سباق  موسم  ختام 
ويبدأ مرحلة جديدة  مريدا»،  «بحرين  الجديد  فريقه  مع 

من مراحله االحترافية. 

ولــد نيبالي امللقب بـ «الــقــرش» يف ميسينا – صقلية يف ١٤ 
نوفمبر ١٩٨٤، وهو واحد من أهم الدراجني العامليني، حيث فاز 

يف طــواف إسبانيا عام ٢٠١٠، وجولة يف إيطاليا عامي ٢٠١٣ 
و٢٠١٦ وسباق فرنسا للدراجات عام ٢٠١٤. وهو واحــد من 

الدراجني الـ ٦ الذين فازوا بـ «جراند تورز» ثالث مرات 
إجنازاته  تشمل  كما  االحترافية.  حياتهم  يف 

فـــوزه يف نسختني مــن سباق  األخــــرى 
تيرينو ادرياتيكو، وجولة ٢٠١٦ 

عــــمــــان، وجــــيــــرو دي  يف 
لـــــومـــــبـــــارديـــــا يف 

.٢٠١٥

نيبالي

في سطور

«القرش» نيبالي:
حلم التتويج يداعبني منذ الطفولة
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دييجو أولييسي
إيطالي الجنسية، يقود فريق المبري ميردا 

«إيطاليا» من مواليد مدينة شيزينا في 

١٥ يوليو عام ١٩٨٩، فاز بلقب أصغر 

متسابق ببطولة العالم، وكان ذلك 

في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، ومن 

إنجازاته أيضًا الفوز بلقب بطل 

٦ مراحل لطواف إيطاليا 

الشهير، وبطل سباق 

ميالنو - تورينو عام 

٢٠١٣ وطواف سلوفينيا 

عام ٢٠١١.

ألبرتو كونتادور

جون ديجينكولب

 إسباني الجنسية، يقود فريق تنكوف «روسيا» 

من مواليد ٦ ديسمبر ١٩٨٢، وهو أحد أفضل 

الدراجين العالميين حاليًا، حيث فاز بلقب 

سبعة من سباقات الطواف الثالثة 

الكبرى، مما يجعله في المرتبة 

األولى عالميًا من ناحية 

الفوز بألقاب سباقات 

الطواف الكبرى «لقب 

بطل طواف فرنسا 

مرتين في ٢٠٠٧ و٢٠٠٩، 

بطل طواف إيطاليا ٢٠٠٨، 

و٢٠١٥، وبطل طواف إسبانيا 

٢٠٠٨، و٢٠١٢، و٢٠١٤»، كما فاز أيضًا 

بالعديد من مراحل السباقات المختلفة، 

وهو األفضل من بين أفراد جيله من الدراجين 

الشاملين، ويطلق عليه لقب «المسدس».

ألماني الجنسية، يقود فريق جيانت - البسين «ألمانيا» 

من مواليد ٧ يناير ١٩٨٩، فاز بلقب بطل سباق 

ميالنو - سان ريمو ٢٠١٥ وباريس - روبيا 

٢٠١٥، وطواف باريس ٢٠١٣، سباق خينت 

٢٠١٤، بطل مرحلة واحدة لطواف 

إيطاليا ٢٠١٣، وجاء في المرتبة 

العاشرة لطواف إسبانيا في 

األعوام ٢٠١٢ و٢٠١٤ 

و٢٠١٥، كما جاء في 

مركز الوصيف للعديد من 

مراحل طواف فرنسا.

فيشينزو نيبالي

إيطالي الجنسية، يقود فريق ستانا برو 

«كازاخستان» ويطلق عليه لقب «القرش»، 

وهو من مواليد مدينة «ميسينا» بتاريخ 

١٤ نوفمبر ١٩٨٤، ويعد من أبرز 

الدراجين الشاملين حاليًا، والدراج 

الشامل هو الذي يبرع في 

مختلف المسارات، 

وفاز بلقب بطل طواف 

إسبانيا عام ٢٠١٠ وطواف 

إيطاليا لعامي ٢٠١٣ و٢٠١٦ 

وطواف فرنسا عام ٢٠١٤. وهو 

أحد ستة دراجين فقط حققوا الفوز 

بلقب بطل السباقات الثالثة الكبرى، كما 

فاز بألقاب أخرى عدة، من بينها طواف عمان 

٢٠١٦ وطواف لومبارديا ٢٠١٥.

٩ نجــوم..
تسطع في سـماء العاصمة

اق الدراجات في العالم على موعد مع  عندما تدق الساعة الواحدة ظهر اليوم، سيكون عشَّ

اإلثارة، حيث يتنافس ١٠٨ دراجين من ١٨ فريقًا حول العالم، في ذهب العاصمة أبوظبي في 

«الطواف الحلم». وتتعلَّق أنظار العالم بمراحل السباق المختلفة لمتابعة نجوم وأساطير اللعبة 

عبر القنوات الناقلة للسباقات ومختلف وسائل اإلعالم، حيث يكتسب الطواف هذا العام أهمية 

كبرى على ضوء األسماء الالمعة المشاركة في المنافسات، باعتبارهم المصنفين األوائل 

عالميًا، ونورد لكم فيما يلي أبرز النجوم المشاركين في الطواف.
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جريج فان افيرميت
الجنسية، يقود فريق بي إم سي  بلجيكي 

«أميركا» من مواليد ١٧ مايو ١٩٨٥، 

في  الذهبية  بالميدالية  الفائز  وهو 

األخيرة في منافسات  ريو  أولمبياد 

أنه فائز بلقب بطل  الفردي، كما 

في  فرنسا  لطواف  مرحلتين 

عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، 

طواف  ومتصدر 

بالنقاط  إسبانيا 

لعام ٢٠٠٨، كما فاز 

السباقات  من  الكثير  بالقاب 

طواف  بينها  ومن  الكالسيكية 

فالوني في عامي ٢٠١١ و٢٠١٣ 

وطواف باريس لعامي ٢٠١١ و٢٠١٦، 

كما أنه صاحب القميص األصفر في ٣ 

فرنسا. لطواف  مراحل 

اندريا جريبيل
لوتو  فريق  يقود  الجنسية،  ألماني 

ألمانيا  مواليد  من  «بلجيكا»  سودال 

 ،١٩٨٢ يوليو   ١٦ بتاريخ  الشرقية 

متسابقي  أفضل  أحد  وهو 

من  السريعة  المسافات 

وهو  جيله،  بني  بين 

 ١١ بطل  بلقب  فائز 

لطواف  مرحلة 

عامي  في  فرنسا 

٢٠١١ و٢٠١٦، وبطل 

إيطاليا  لطواف  مراحل   ٦

مختلفة  نسخ  أربع  في 

إسبانيا،  لطواف  مراحل   ٤ وبطل 

أستراليا  طواف  متصدر  وهو 

و٢٠١٠.  ٢٠٠٨ لعامي 

مارك كافينديش
بريطاني الجنسية، يقود فريق دايمنشن داتا «جنوب 

أفريقيا» السفير الرسمي لطواف أبوظبي، من مواليد 

منطقة دوجالس في الجزر البريطانية بتاريخ ٢١ 

مايو ١٩٨٥ احترف رياضة الدراجات الهوائية في 

عام ٢٠٠٧، وحقق ١١ لقبًا في أول موسم 

له كمحترف لسباقات الطريق ليحطم 

بذلك الرقم القياسي المسجل باسم 

اليساندرو بيتاشي، ثم تواصلت 

إنجازاته ليحقق الفوز بلقب بطل 

٢٧ مرحلة من مراحل طواف فرنسا، 

و١٥ مرحلة لطواف إيطاليا، و٣ مراحل 

لطواف إسبانيا، ثم بطل العالم في عام 

٢٠١١، كما فاز بالميدالية الذهبية في هذا 

العام «٢٠١٦» رفقة فريق ويجينز البريطاني في 

بطولة العالم لسباقات المضمار، والميدالية الفضية 

في أولمبياد ريو ٢٠١٦ لمنافسات الفرق.

اليا فيفياني
إيطالي الجنسية،  يقود فريق سكاي «بريطانيا» 

من مواليد ٧ فبراير ١٩٨٩، وهو أحد أفضل 

متسابقي المسافات السريعة في العالم 

حاليًا وله ٤٠ لقبًا منذ أن احترف هذه 

الرياضة في عام ٢٠١٠، وكما هو 

بارع على الطريق فهو بارع أيضًا 

على المضمار وله ٥ ميداليات 

ذهبية في البطوالت 

األوروبية لسباقات المضمار في 

األعوام «٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤»، 

وسباقات الفرق على المضمار في 

أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٥، والميدالية الذهبية 

في أولمبياد ريو ٢٠١٦ في منافسات 

الفرق، وهو أيضًا الفائز بلقب بطل مرحلتين 

لطواف أبوظبي ٢٠١٥، كما أنه متصدر طواف 

أبوظبي ٢٠١٥ بالنقاط.

أسترالي الجنسية، يقود فريق أوريكا بايك 

أكسجينج «أستراليا» من مواليد ٢٦ سبتمبر ١٩٩٠، وهو 

بطل العالم ٢٠١٠ لسن تحت ٢٣ عامًا، والحائز على 

الميدالية الفضية في بطولة العالم ٢٠١٥ وبطل 

مرحلة واحدة لطواف فرنسا ٢٠١٦ و٤ مراحل 

لطواف إيطاليا في عامي ٢٠١٤ 

و٢٠١٥ و٤ مراحل في طواف 

إسبانيا في عامي 

٢٠١٣ و٢٠١٤.

مايكل 

ماثيوز
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أبوظبي (االتحاد)

ما زالت النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة األولى لطواف 
أبوظبي 2015 حاضرة في األذهان بعد أن تركت انطباعات كبيرة 
وأصداء عالمية واسعة، وتعود تلك النجاحات إلى الدعم السخي 
ودورها  الرياضية  التنمية  لمسيرة  الرشيدة  القيادة  توليه  الذي 
المهمة  العالمية  العواصم  من  واحدة  أبوظبي  جعل  في  الريادي 
بشتى المجاالت والقطاعات، في ظل دعم صاحب السمو الشيخ 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
نهيان  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  واهتمام سمو  المسلحة،  للقوات 
سمو  وتوجيهات  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس  رئيس  نائب 
الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وسجل الطواف بنسخته األولى أرقاماً وحقائق مميزة، عكست 
التفاعل  ومدى  العالمية،  ومكانتها  للعاصمة،  الكبيرة  القدرات 
القائمين  وضعت  كما  الكبرى،  الرياضية  الفعاليات  مع  الدولي 
على تنظيم الطواف أمام تحٍد جديد من أجل تقديم نسخة ثانية 
األرقــام،  وتضاعف  نجاحاتها،  لتعزز  مسبوقة  وغير  استثنائية 
رؤية  وترسخ  العالم،  مدن  بين  أكبر  بصفة  أبوظبي  مكانة  وتبرز 
مجلس أبوظبي الرياضي الطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية 
الشرق  منطقة  صعيد  على  حيوياً  مركزاً  باعتبارها  للرياضة، 
الرياضات  ونجوم مختلف  البطوالت،  نخبة  األوسط، الستقطاب 
متميزة،  تحتية  بنية  من  العاصمة  به  تتمتع  لما  نتيجة  العالمية، 
وما تضمه من منشآت رياضية فخمة ومنظومة خدمات ال مثيل 
للفعاليات  المصاحبة  الكبيرة  اإلعالمية  التغطية  بجانب  لها، 

المختلفة. الرياضية 
نتائج  لعرض  ملتقى  نظم  قد  الرياضي  أبوظبي  مجلس  وكان 
أبوظبي، بحضور عارف حمد  لطواف  األولى  النسخة  وإنجازات 
العواني األمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وبرايان كوكسن 
العالمي  والـــدراج  الهوائية،  للدراجات  الــدولــي  االتــحــاد  رئيس 
جورجيتي،  ولورينزو  أبوظبي،  طــواف  سفير  كافينديش  مــارك 

المدير التنفيذي لشركة آر سي اس.
التي  والحقائق  األرقــام  ألهم  استعراضاً  الجلسات  وشهدت 
والتي   ،2015 لعام  أبوظبي  لــطــواف  األولــى  النسخة  سجلتها 
من  والرعاة  الشركاء  قبل  من  مميز  وتعاون  كبير  بدعم  حظيت 
الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة كافة المشاركة في دعم 

العالمي. الحدث  نجاح 

انطباعات رائعة من دفتر النسخة األولى 

٢٠١٥.. أصداء عالمية واسعة

أبوظبي(االتحاد)

أكد برايان كوكسن رئيس االتحاد الدولي للدراجات الهوائية، 
في تعليقه على النسخة األولى وما أضافته العاصمة أبوظبي 
لتلك الرياضة، أن السباق األول الذي أقيم العام الماضي كان 
والمقاييس،  المعايير  أحدث  وفق  ومميز،  ناجح  لسباق  مثاالً 
في  المعتمدة  األخــرى  الطواف  لسباقات  نموذجاً  جعله  مما 
أجندة االتحاد الدولي للدراجات الهوائية، مشيراً إلى أنه شهد 
على  كاميرات  تركيب  الطواف  سباقات  بتاريخ  األولــى  للمرة 

بعض الدراجات المشاركة في الطواف.

ينوي  عديدة  لتغييرات  بداية  أبوظبي  جولة  كانت  وقــال: 
االتحاد الدولي تطبيقها في جميع بطوالته العالمية، وجوالت 
 2015 التي سجلتها نسخة  النجاحات  الدولية، ومن  الطواف 
استضافة العاصمة أبوظبي لمراسم الحفل الرسمي لالتحاد 
الدولي للدراجات الهوائية لتكريم نجوم الموسم، وهو الحفل 
ونجحت  األوســـط،  الــشــرق  فــي  يقام  ــذي  ال نوعه  مــن  األول 
والتقدير  بالشكر  وتقدم  صورة،  بأبهى  تقديمه  في  أبوظبي 
طواف  إنجاح  في  الكبير  ودوره  الرياضي  أبوظبي  لمجلس 

أبوظبي بمراحله كافة ومن الجوانب كافة. 

الرسمي  السفير  كافينديش  مارك  العالمي  الــدراج  أما 
وروعــة  جمال  من  منبهر  أنــا  قــال:  فقد  أبوظبي،  لطواف 
وفي  مارينا،  ياس  منطقة  في  وجلت  طفت  لقد  أبوظبي، 
مسجد الشيخ زايد، والعديد من المعالم الجميلة ألبوظبي، 
العين،  للغاية بمرحلة جبل حفيت في مدينة  كما استمتعت 
وأتقدم  الثانية.  النسخة  في  للمشاركة  للغاية  وأنا متحمس 
الرياضي الختياري سفيراً رسمياً  أبوظبي  بالشكر لمجلس 
للحدث  الــنــجــاح  بصمات  إضــفــاء  فــي  ولـــدوره  لــلــطــواف، 

العالمي.

شهادات للتاريخ 

برايان كوكسن:

نموذج يحتذى به في العالم

مارك كافينديش: استمتعت بمرحلة جبل حفيت

•  ٥٥٥ كم المسافة اإلجمالية للطواف مقسمة 

على أربع مراحل هي:

•   ليوا (١٧٤ كلم)، أبوظبي (١٢٩ كلم)، العين (١٤٢ 

كلم)، حلبة ياس (١١٠ كلم).

•  ١٨ ساعة تغطية تلفزيونية وبث مباشر عبر قناة 

أبوظبي الرياضية.

•  تغطية مباشرة وبث تلفزيوني مباشر في ١٦٩ 

دولة بـ٥ قارات حول العالم.

•  ١٨ ساعة و٤٥ دقيقة تغطية وبثًا تلفزيونيًا 

مباشرًا عبر قناة يورو سبورت، استقطبت من خالله 

أكثر من ٢٠ مليون متابع.

•  ١٧٥ إعالميًا شاركوا في تغطية الحدث من 

مختلف أرجاء العالم. 

•  ٤٠ ألف متابع عبر الموقع اإللكتروني لطواف 

www.abudhabitour.com :أبوظبي

•  ١٠٠ مليون درهم القيمة السوقية اإلعالمية 

لطواف أبوظبي.

• ٢٨٨٣ مقاًال صحفيًا تم نشرها في ٦٠ دولة.

•  ٣٢٣ ساعة و٤٧ دقيقة و٣٦ ثانية عدد ساعات 

البث التلفزيوني اإلجمالي.

•  ١٥١٫٣٢٤ عدد عرض هاشتاق طواف أبوظبي في 

وسائل التواصل االجتماعي.

•  الدخول المجاني لمشاهدة وحضور جميع 

مراحل الطواف ساهم في رفع عدد الجماهير 

والمتابعين والمهتمين.

     • استخدام وسم خاص بالطواف: 

RidetoAbuDhabi#

حقائق وأرقام
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الفريق: ون برو سايكيلنج - بريطانيا

م

1
2
3
4
5
6

كارول دوماجالسيكي
كريستيان هاوس

هايدن موكرميتش
ديون سميث

ستيلي فون هوف
صامويل

االسم

بولندي
بريطاني

نيوزيلندا
نيوزيلندا

النمسا
بريطاني

تاريخ الميالدالجنسية

1989
1979
1994
1993
1987
1994

الفريق: سس سي سبراندي «بولندا»

م

1
2
3
4
5
6

ديفيد ريبيلني
االن بانشيك

جان هيرت
لوكاس أوفسني

مايكل بالوتا
ماسيتش باتريسكي

االسم

إيطالي
بولندي

شيكي
بولندي
بولندي
بولندي

تاريخ الميالدالجنسية

1971
1971
1991
1990
1995
1986

الفريق: لوتو سودال - بلجيكا

م

1
2
3
4
5
6

أندريا جريبيل
طوماس دي خينت
فريدريك فريسون

مارسيل سيبيرج
جيلي فانينديرت

جيلي وولياس

االسم

أملاني
بلجيكي
بلجيكي

أملاني
بلجيكي
بلجيكي

تاريخ الميالدالجنسية

1982
1986
1992
1982
1985
1989

الفريق: الم بري ماريدا - إيطاليا

م

1
2
3
4
5
6

دييجو أونيس 
شون كي فينج

ماركو كومب
ساشا مدولو
جان بوالنش

ادوارد رافاسي

االسم

إيطالي
تيبت

سلوفينيا
إيطالي

سلوفينيا
إيطالي

تاريخ الميالدالجنسية

1989
1988
1988
1987
1992
1994

الفريق: بي إم سي «أميركا»

م

1
2
3
4
5
6

جريج فان أفيرميت
طوم بوهلي

جان بيير  دراكر
فلوريس جيريتس

بن هيرمانز
مايكل شار

االسم

بلجيكي
سويسري

لوكسمبورج
هولندي
بلجيكي
سويدي

تاريخ الميالدالجنسية

1985
1994
1986
1992
1986
1986

الفريق: موفي ستار «إسبانيا»

م

1
2
3
4
5
6

بيزاكوفا أمادور
جوميز أناكونا

كارلو جوميز بيتانكور
خوان فالي لوباتو

داير كوينتانا
فرانك فينتوزو روخاس

االسم

كوستاريكا
كولومبيا
كولومبيا

إسبانيا
كولومبيا

إسبانيا

تاريخ الميالدالجنسية

1986
1988
1989
1988
1990
1982

الفريق: ستانا برو «كازاخستان»

م

1
2
3
4
5
6

فيشينزو نيبالي
فاليريو أغنولي

جاكوب فجلساجن
أندريا جاردييني
تانيل كتنجيرت

جاتيس سموكوليس

االسم

إيطالي
إيطالي

دمناركي
إيطالي
أستوني

التفي

تاريخ الميالدالجنسية

1984
1985
1985
1989
1987
1987

الفريق: نادي مينسيك - روسيا البيضاء

م

1
2
3
4
5
6

ستان ايسالو بازكو
أوليكساندر هولوفاش

أنطون ايفاشكني
كونستاتيت كيليمانكو

سيار هي بابوك
يوهيني سوبال

االسم

روسيا البيضاء
روسيا البيضاء
روسيا البيضاء
روسيا البيضاء
روسيا البيضاء
روسيا البيضاء

تاريخ الميالدالجنسية

1991
1991
1996
1989
1988
1981

الفريق: جاز بروم - روسفيلو «روسيا»

م

1
2
3
4
5
6

سيرجي فيرسانوف
اليكساندر فوليفوروف
اليكساندر كولوبينيف

رومان ميكني
ارتيم نيش

ايفنجي

االسم

روسي
روسي
روسي
روسي
روسي
روسي

تاريخ الميالدالجنسية

1982
1992
1981
1990
1995
1992

الفريق: النصر «اإلمارات»

م

1
2
3
4
5
6

أحمد يوسف أحمد املنصوري
بدر محمد احلمادي 

يانز يراكوفيتش
ماجد البلوشي

يوسف محمد ميرزا
جابر حسني أحمد املنصوري

االسم

اإلمارات
اإلمارات

سلوفينيا
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات

تاريخ الميالدالجنسية

1990
1984
1983
1987
1988
1987

الفريق: تينكوف الروسي

م

1
2
3
4
5
6

فيالسكو كونتادور
ديفيد بليريني

ايريك باسكا
ياسبير هانسني

مايكل كوالر
جوراج ساجان

االسم

إسباني
إيطالي

سلوفاكي
دمناركي

سلوفاكي
سلوفاكي

تاريخ الميالدالجنسية

1982
1994
1994
1990
1992
1988

الفريق: جيانت البيسين «ألمانيا»

م

1
2
3
4
5
6

جون دينكولب
كوين دي كورت

توبياس لودفيجسون
رامون سينكيل دام

مارتن توسفيلد
زيكو ويتينز

االسم

أملاني
هولندي
سويدي

هولندي
هولندي
بلجيكي

تاريخ الميالدالجنسية

1989
1982
1991
1989
1993
1991

الفريق: دايمنشن داتا - جنوب أفريقيا

م

1
2
3
4
5
6

مارك كافينديش
بيرنهارد ايزيل

يوسف ريجيوجيو
مارك رينشو

كريستيان سباراجلي
روبرت طومسون

االسم

بريطاني
منساوي
جزائري
أسترالي
إيطالي

جنوب أفريقيا

تاريخ الميالدالجنسية

1985
1981
1991
1982
1990
1986

الفريق: ويليير تريستينا - إيطاليا

م

1
2
3
4
5
6

جاكوب ماريزيزكو
جو مورينيو أميزكويتا

مانويل بيليتي
ماتيو بوساتو

فليبو بوزاتو
أيوجرت زوبا

االسم

إيطالي
إسباني
إيطالي
إيطالي
إيطالي

ألباني

تاريخ الميالدالجنسية

1994
1993
1985
1987
1981
1990

الفريق: ويجينز البريطاني

م

1
2
3
4
5
6

 جيمس نوكس
سكوت ديفيز

جوناثان ديبني
كريستوفر التهام

مايكل بيرسون
أندرو تينانت

االسم

بريطاني
بريطاني
بريطاني
بريطاني
بريطاني
بريطاني

تاريخ الميالدالجنسية

1995
1995
1994
1994
1995
1987

الفريق: سكاي البريطاني

م

1
2
3
4
5
6

اليا فيفياني
أوين دول
اندرو فني

مايكل كويتكوفيسكي
نيكوالس روخي
داني فان بوبيل

االسم

إيطالي
بريطاني
بريطاني

بولندي
ايرلندي
هولندي

تاريخ الميالدالجنسية

1989
1993
1990
1990
1984
1993

الفريق: أوريكا بايك اكسجينج « أستراليا»

م

1
2
3
4
5
6

مايكل ماثيوز
ميتشيل دووكر
يانز كيوكليير

لوكا ميزيجيتش
كورت ماجنوس نيلسني

كوينتانيال فيرونا

االسم

أسترالي
أسترالي
بلجيكي

سلوفينيا
دمناركي
إسباني

تاريخ الميالدالجنسية

1990
1986
1988
1988
1993
1992

الفريق: تريك - سيجافريدو - أميركا

م

1
2
3
4
5
6

جياكومو نيزولو
بيت اليجاريت

جوليان بيرنارد
ماركو كوليدان
جاكوبو موسكا

كييل رينيني

االسم

إيطالي
بلجيكي
فرنسي
إيطالي
إيطالي
أميركي

تاريخ الميالدالجنسية

1989
1995
1992
1988
1993
1986

مصطفى الديب (أبوظبي)

الــدولــي  أبــوظــبــي  طـــواف  مــن  الــثــانــيــة  النسخة  تحظى 
 108 بمجموع  فريقاً   18 بوجود  واسعة  عالمية  بمشاركة 
العالم.  أنــحــاء  مختلف  مــن  جنسية   29 يحملون  العبين 
حيث  الفرق،  من  أكبر  بعدد  الدول  قائمة  بريطانيا  وتعتلي 

إضافة  وسكاي  سايكلينج  برو  ون  هي  فرق  بثالثة  تشارك 
المتحدة  والواليات  روسيا  من  كل  تأتي  فيما  ويجينز،  إلى 
الثاني بفريقين لكل دولة، كما تشارك  المركز  وإيطاليا في 
البيضاء،  روسيا  كازاخستان،  وهي  واحد  بفريق  دولة   11
ألمانيا،  إفريقيا،  أستراليا، جنوب  إسبانيا،  بلجيكا،  بولندا، 
المحفل  هذا  في  اإلمارات  يمثل  الذي  النصر  إلى  إضافة 

الكبير. العالمي 
وأشهر  أهم  أحد  أوزبكستان  من  برو  ستانا  فريق  ويعد 
إم  بي  فريق  يأتي  كما  المنافسات  في  المشاركة  الفرق 
مشاهير  قائمة  األميركية ضمن  المتحدة  الواليات  من  سي 

البريطاني. سكاي  فريق  إلى  إضافة  الحدث 
حيث  الجنسيات،  متعددي  العبين   6 فريق  كــل  ويضم 

الفريق  جنسية  غير  مــن  دراجــيــن  بــوجــود  الــلــوائــح  تسمح 
نفسه، ويأتي اإليطالي ديفيد ريبيلين دراج فريق سس سي 
وهو  الطواف  في  يشارك  دراج  كأكبر  البولندي  سبراندي 
من  إيفاشكين  أنطون  سيشارك  فيما  عاما،   45 الـ سن  في 
روسيا البيضاء ودراج فريق نادي مينسيك كأصغر مشارك 

فقط. عاماً  العمر عشرين  من  يبلغ  الحدث حيث  في 

حيث  الست  القارات  من  دراجين  الثانية  النسخة  وتضم 
أميركا  يشارك دراجون من أستراليا وكذلك متسابقون من 
ست  موفي  فريق  فــي  وتحديدا  كولومبيا،  مــن  الجنوبية 
كولومبيا  من  دراجين  صفوفه  بين  يضم  الــذي  اإلسباني 
تمثل  كما  بيتانكور،  جوميز  وكــارلــو  أناكونا  جوميز  هما 
دايمنشن  فريق  خالل  من  السمراء  القارة  أفريقيا  جنوب 

ـــا ويــضــم بــيــن صــفــوفــه العــبــيــن مــن الــقــارة الــســمــراء  دات
روبــرت  إفريقي  والجنوب  ريجيو  يوسف  الجزائري  هما 

طومسون.
ضمن  المنافسات  ميرزا  محمد  يوسف  بطلنا  ويخوض 
من  الثانية  النسخة  في  اإلمارات  يمثل  الذي  النصر  فريق 

الدولي. أبوظبي  طواف 

٦ قارات في قلب الحدث

٢٩ جنسية تحصل على جواز سفر «طواف أبوظبي»



٢٩ ٢٨

مليار شخص حول العالم يستخدمونها

الدراجة عشق المشاهير.. 

ووسيلة الفقراء
محمد حامد (دبي)

هي جزء من حياة املشاهير، كما أنها احلياة بتفاصيلها 
كافة ألكثر من مليار شخص حول العالم، ممن 

يستخدمون الدراجة بصورة أو بأخرى، غالبيتهم 
يعتمدون عليها كوسيلة مواصالت من دون تفكير يف أنهم 

ميارسون الرياضة التي جتعلهم أكثر حيوية ونشاطًا، 
فهي بالنسبة لهؤالء وسيلة مواصالت رخيصة الثمن، 

وهو أمر شائع يف الدول الفقيرة يف آسيا وأفريقيا وأميركا 
اجلنوبية، أما اجلزء اآلخر فيستخدم الدراجة كوسيلة 
للمواصالت وأداة ملمارسة الرياضة يف الوقت ذاته، وهو 

األمر األكثر شيوعًا يف أوروبا وأميركا، وبعض الدول 
اآلسيوية التي تتمتع باقتصاديات قوية، وعلى رأسها 

الصني واليابان.

أما اجلانب الثالث فهو األكثر إثارة، ويتعلق بالسباقات 
العاملية يف رياضة الدراجات، ويأتي طواف أبوظبي كأحد 

األمثلة العاملية على جاذبية سباقات الدراجات، فهو 
يتمتع باهتمام عاملي الفت على املستويني اإلعالمي 

واجلماهيري حول العالم.
ويف حتليل مبسط ألسباب تعلق مليار شخص حول 
العالم بـ «الدراجة»، أشار التحليل إلى أنها األبسط 
واألسهل حينما يتعلق األمر باختراق الزحام، كما 

أنها ال تتطلب مكانًا خاصًا ومساحات كبيرة لتوقيفها، 
فيما يشهد العالم أزمة حقيقة يف التعامل مع مواقف 

السيارات، فضًال عن الفوائد الصحية ملن ميارسون 
ركوب الدراجات كوسيلة مواصالت أو على سبيل الترفيه 
و«التريض»، ويضاف إلى ذلك أنها ليست مكلفة كوسائل 

املواصالت والتريض األخرى.

مــن بــني الــوقــائــع الــشــهــيــرة الــتــي تــؤكــد ارتــبــاط جنــوم 
كرة القدم بالدراجة، أن جورج بست أسطورة مان يونايتد 

الـــســـابـــق،  اســتــخــدم الــــدراجــــة كــوســيــلــة تــنــقــل يف مــديــنــة 
عام  املدينة  قــرار من محكمة  أن صــدر  بعد  مانشستر، 

١٩٦٨ مبنعه من قيادة السيارة، وتسابقت وسائل 
اإلعـــــــالم الــبــريــطــانــيــة لــنــشــر صـــورتـــه، 

غير  الدعاية  مبثابة  ذلــك  فكان 
املــبــاشــرة لــريــاضــة ركــوب 

الدراجات.

األسطورة

بست

البايرن احلالي وتشيلسي  روبن جنم  آرين  سجل 
الدراجات،  عشاق  قائمة  يف  حضوره  السابق  والريال 

فهو هولندي حيث تنتشر ظاهرة استخدام الدراجات 
أكثر من أي بلد آخر يف العالم، ففي الوقت الذي 

نسمة،  مليون   ١٦ هولندا  سكان  عــدد  يبلغ 
فــــــإن هــــنــــاك ١٦ مـــلـــيـــون دراجــــــــة يف 

األكثر  البلد  أنها  أي  هولندا، 
اســـــتـــــخـــــدامـــــًا لــــهــــا يف 

العالم.

آرين

روبن
١٠

سرعات مختلفة

 يمكن للسائق

 أن يغيرها خالل 

قيادته للدراجة

٧
كجم وزن 

دراجة سباقات 

الميادين



٣١ ٣٠

أبوظبي (االتحاد)

تشكل  رياضة الدراجات الهوائية واحدة من أهم وأكثر الرياضات الصحية، وتفيد 
الدراسات العلمية بأنها تندرج ضمن أكثر الرياضات التي تؤثر على صحة األفراد 

باإليجاب، حيث يمكن االستفادة من نتائجها المفيدة بسهولة ويسر، شريطة أن يتم اختيار 
الدراجة المناسبة. وانطالقا من أهمية الدور الذي تلعبه رياضة الدراجات الهوائية، أولى 

الرياضة والعمل على نشر ثقافتها  الرياضي أهمية كبرى لدعم مسيرة  أبوظبي  مجلس 
والعمل على استضافة حدث عالمي  المجتمعية،  السباقات  المجتمع من خالل  في 

لتشجيع  وذلك  العالميين،  الدراجين  نخبة  بارز يجمع 
كبيرة  الرياضة بصفة  أبوظبي على ممارسة  فئات مجتمع 

وانعكاس  األوائل،  والمصنفين  العالم  نجوم  ومتابعة 
تلك العوامل على تطور هذا النوع من الرياضة 

وتوسيع نطاق قاعدتها في مختلف فئات 
استضافة طواف  فكانت خطوة  المجتمع، 

أبوظبي بجوالته األربع في أبوظبي 
وحلبة  الغربية  والمنطقة  والعين 

ياس، إحدى أكثر الخطوات 
أهمية  التي رسخت  الفاعلة 
الهوائية  الدراجات  رياضة 

أبوظبي  في مجتمع 
بصفة  واإلمارات 
وساهمت  عامة، 

الكثير  بتغيير 
المفاهيم،  من 
أيضا  وعملت 

فئات  تحفيز  على 
المجتمع  وشرائح 

لممارسة  المختلفة 
نمطا  وجعلها  الرياضة 

تحد  مثالية  لحياة صحية 
المزمنة وتضمن  من األمراض 

توفير أسلوب حياة مميز، ونمط 
صحي مناسب لكافة األفراد. من 

األلمانية  الرياضية  الخبيرة  تؤكد  جانبها 
الدراجات  بنادي  تعمل  التي  تسيبولسكي  بيتينا 
التمارين  أنه على عكس  األلماني بمدينة كولون 
البدنية  اللياقة  إلى صالة  الذهاب  التي تستلزم 

أو النادي الرياضي، يمتاز ركوب الدراجات 
بكونه نشاطاً بدنياً يُمكن إدراجه ضمن مهام 

وأضافت:  السهولة.  بمنتهى  اليومية  الحياة 
يُمكن للجسم االستفادة من ركوب الدراجات 

ولو لعشر دقائق فقط، ولكن تزداد بالطبع فاعلية 
للجسم  البدنية  اللياقة  وتأثيرها على  الرياضة  هذه 

بدءا من ممارستها لمدة نصف ساعة فأكثر. وأضافت 
الدراجات مفيدة لجسم  الخبيرة األلمانية: رياضة ركوب 

الوعائي، ومن  القلبي  اإلنسان كله، فهي تعمل على تنشيط الجهاز 
ثّم تقلل خطر اإلصابة باألزمات القلبية وارتفاع ضغط الدم. كما 

الغذائي  التمثيل  التنفس وتحسن عملية  تقوية عضالت  تعمل على  أنها 
الوقائي  للسكر والكوليسترول بالدم. من جانبه يرى مدير مركز الطب 

والرياضي التابع لجامعة ميونيخ أن من وجهة نظر أطباء العظام فإن رياضة 
ركوب الدراجات تنطوي على فوائد صحية كثيرة، فهي تحافظ على المفاصل، 

مقارنًة برياضة الجري مثًال، حيث يتحرر الجسم من ثقل وزنه أثناء الحركة بخالف 
ما يحدث أثناء الجري، وعن فائدة ذلك، أوضح مارتن هاله قائال: تتناسب رياضة 
ركوب الدراجات مع األشخاص الذين يعانون  مشاكل في المفاصل، حيث يقع وزن 
الجسم بأكمله عند ممارستها على مقعد الدراجة، وليس على الركبتين، ومن ثّم ال 

الركبتين. مفاصل  تتأثر 

تقلل من األزمات القلبية

الدراجات الهوائية.. 

أسلوب حياة

تعد قيادة الدراجة الهوائية من األمور الشائعة يف دول 
أوروبا. وال تتوقف فوائد استخدام الدراجة الهوائية 

فقط على كونها وسيلة رخيصة الثمن وعملية للتنقل 
من مكان آلخر خالل اجلوالت القريبة، بل متد اجلسم 

بالعديد من الفوائد الصحية غير املتوقعة، وهنا 
نتعرف على 7 فوائد لقيادة الدراجة الهوائية ستدفعك 

وتشجعك وحتفزك لقيادة الدراجة كل يوم:

١- حرق الدهون 

من أهم فوائد قيادة الدراجة الهوائية أنها تساعد على 
حرق السعرات احلرارية والدهون املوجودة يف اجلسم. 

فإذا كنت ترغب يف إنقاص وزنك، فليس عليك سوى قيادة 
الدراجة يوميا ملدة نصف ساعة على األقل.

٢- شد الجسم بالكامل

على عكس ما يعتقد كثير من الناس، فإن قيادة الدراجة 
ال تعمل فقط على شد عضالت الفخذين والساق، بل إنها 
تساعد أيضا على شد عضالت اليدين والبطن، باإلضافة 

إلى تنحيف اخلصر والتقليل من البطن البارزة.

٣- تعزيز طاقة الجسم

تعمل على تنشيط الطاقة يف اجلسم. ففي حالة الشعور 
بالتعب، فإن قيادة الدراجة ستساعد على حتفيز طاقة 

اجلسم وإمداده باحليوية والنشاط املطلوبني.

٤ - تعالج التهاب المفاصل

إذا كنت تعاني من آالم يف املفاصل أو زيادة يف الوزن، 
فاجلري سيكون أمرا مرهقا بالنسبة إليك. ولكن استبدال 

ذلك بقيادة الدراجة الهوائية سيكون أسهل كثيرا.

٥- تقي من األمراض المزمنة

املواظبة على قيادة الدراجة الهوائية يقيك من اإلصابة 
بالعديد من األمراض املزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع 

ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

٦- تعالج التوتر والقلق

إن قيادة الدراجة الهوائية رياضة ممتعة وتساعد بشكل 
رائع على عالج التوتر وطرد الطاقة السلبية من اجلسم.

٧ - ضد األرق 

الشعور بالقلق والتوتر عادة ما يسبب األرق وصعوبة 
النوم بشكل هادئ، ولكن مع ممارسة رياضة ركوب 

الدراجة ستتخلص من الشعور بعدم الراحة كما أنها 
ستساعد على تنشيط الطاقة اإليجابية لديك مما 

يساهم يف عالج األرق والنوم بشكل عميق

 ٧ فوائد 

تــتــكــون الـــدراجـــة مــن الــهــيــكــل اخلـــارجـــي الــذي 
يحتوي على إطارين ومقعد (سرج) ودواستني وجنزير مسنن 

وكوابح (فرامل) والفرامل ذات األقراص هي األفضل ألنها بعيدة عن 
أو اخللفية، ومقبض املقود يف دراجـــات احملترفني  العجلة األمامية 

والتسابق، ويكون الهيكل اخلارجي من الكربون والتيتانيوم- وهذا هو 
اجلانب األهم حاليا بينما كان املقود هو اجلزء األهم سابقا، بل مازال 

املتسابقون الهواة يفضلون املقود بصفته اجلــزء األهــم يف 
الدراجة، كذلك كانت ٨٠٪ من أجزاء الدراجة تصنع 

تعمل  بينما  التيتانيوم،  وليس  األملنيوم  من 
الــدواســة على زيــــادة ســرعــة الــدراجــة 

وزيـــادة الــعــزم، وكلما زاد قطر 
املـــســـنن األمــــامــــي زاد 

العزم.

ملواصفات  طبقًا  األقل  على  كلج   ٦٫٨ الطريق  دراجة  تزن 
دراجــة  أي  أن  حيث  الهوائية،  للدراجات  الــدولــي  االحتــاد 

بــــوزن أخـــف مــن ذلـــك ســتــشــكــل خــطــورة كــبــيــرة، خــاصــة 
الهوائية  والــدراجــة  الــشــديــدة،  االنــحــدارات  عند 

من  وتعمل  البشرية  احلــركــة  على  تعتمد 
خالل دفع الدواسات املتمركزة أمام 

الـــعـــجـــالت اخلـــلـــفـــيـــة، وذلـــك 
عـــن طـــريـــق اســتــعــمــال 

الساقني.

٦٫٨
كجم

هيكل
كربوني

 يتكون غذاء الــدراج احملترف من األرز، واملكرونة 
خفيفة  سندويتشات  ثم  لإلفطار،  هــيــدرات،  والكربو 

أثـــنـــاء الــســبــاق تــتــكــون مـــن اجلــــنب واملـــربـــى والـــهـــالم 
اخلفيف، خاصة عند قرب نهاية السباق ألن الهالم 

ســريــع الــهــضــم، أمـــا وجــبــة مــا بــعــد السباق 
والـــبـــطـــاطـــا  األرز  عـــلـــى  فـــتـــحـــتـــوي 

لتعويض  وحتــلــيــة  واملـــكـــرونـــة 
السعرات احملروقة.

يــــؤدي اســتــخــدام وقـــيـــادة الـــدراجـــة ملـــدة ٣٠ دقيقة 
يوميًا إلى حتسني جميع وظائف اجلسم، واحملافظة على 

الصحة إجماال، وذلك عبر حرق واستهالك الكثير من السعرات 
احلرارية، علما بأن املتسابقني يحرقون ٦٠٠٠ سعرة حرارية يف 

يف  والثانية)  األولــى  املرحلتني  (مثل  السريعة  املــراحــل  سباقات 
الوقت الذي يستهلك فيه الشخص العادي مثل هذا العدد 

املستهلكة  يف  السعرات  بينما، تصل  أيــام  يف ثالثة 
املراحل اجلبلية ويف املناطق املرتفعة لسباقات 

الـــدراجـــات الــهــوائــيــة إلـــى ١٠٠٠٠ســـعـــرة 
حـــــراريـــــة  (مـــثـــل مــنــطــقــة جــبــل 

العني  مرحلة  يف  حفيت 
بطواف أبوظبي).

غذاء
الدراجين

١٠٠٠٠
سعرة حرارية



٣٣ ٣٢

أبوظبي ( االتحاد)

إيجابية كبيرة وانعكاسات مهمة على مجتمع أبوظبي  2015، آثاراً  تركت استضافة العاصمة طواف أبوظبي بنسخته الماضية التي أقيمت في أكتوبر 
الذي سجل حضوراً الفتاً، وتفاعًال غير مسبوق في السباقات المجتمعية كافة التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي في ضوء خططه وبرامجه الساعية 

المعوقات  من  والحد  البدنية،  اللياقة  لتحسين  مثالياً  وأسلوباً  لحياة صحية،  نمطاً  واتخاذها  الرياضية،  األنشطة  ممارسة  على  المجتمع  شرائح  لتشجيع 
الصحية، ورفع المستوى الثقافي بأهمية ودور الرياضة ومكانتها الكبيرة في حياة األفراد في المجتمع. 

وحرص مجلس أبوظبي الرياضي على جعل الممارسة الرياضية «أسلوب حياة» في مختلف أنشطته وبرامجه الخاصة بالرياضات المجتمعية التي تهدف 
دائماً إلى نشر الثقافة الرياضية والصحية بين شرائح المجتمع كافة، وحثهم على ممارسة الرياضة بصورة منتظمة نظراً لما لها من فوائد صحية واجتماعية. 
4 سباقات في  10 سباقات مجتمعية متنوعة بشعار «الكل فائز»، وذلك بواقع  2016، تشمل  وأطلق مجلس أبوظبي الرياضي أجندة حافلة على مدار عام 
المجتمع بصفة  الهوائية في  الدراجات  رياضة  ثقافة  لنشر  وذلك  المجتمع،  لجميع شرائح  الغربية، مفتوحة  المنطقة  و3 في  العين،  و3 في مدينة  أبوظبي، 
أكبر، واستثمار حالة التفاعل ومستوى التواصل بهذه الرياضة. وأقيمت في مدينة العين ثالثة سباقات مجتمعية للدراجات الهوائية بمسار وادي المغامرات 
صعوداً باتجاه قمة جبل حفيت، والسباقات هي: سباق العين، سباق جبل حفيت، سباق ستراتا، وشهدت مشاركة أكثر من 900 متسابق ومتسابقة من عموم 
فئات مجتمع أبوظبي والعين. كما أقيم سباقان في مضمار الوثبة وسط مشاركة 750 دراجاً ودراجة، وأقيم أيضاً سباقان في أبوظبي، سباق ياس، وسباق 
مرسيدس، شهدا مشاركة 800 متسابق ومتسابقة، وسجلت جميع السباقات مشاركة وحضوراً مميزاً من عموم فئات المجتمع الذين يمثلون 23 جنسية 
هي: اإلمارات، السعودية، األردن، بريطانيا، أستراليا، الفلبين، روسيا، النرويج، الهند، فنزويال، إيرلندا، جنوب أفريقيا، هولندا، الدنمارك، بلجيكا، 
 ،2016 ديسمبر  الهوائية حتى  للدراجات  المجتمعية  السباقات  وتمتد  بيالروسيا.  الجنوبية،  كوريا  بولندا،  كينيا،  النمسا،  ألمانيا،  إيطاليا، فرنسا، 

وذلك لتشمل فئات المجتمع كافة، بعموم المناطق والمدن في إمارة أبوظبي، كما أن مجلس أبوظبي الرياضي يشرف على الكثير من البرامج 
الجانب  لهذا  مثال  خير  هي  ياس  حلبة  مع  شراكته  ولعل  الكبيرة،  بالمكتسبات  والحافلة  المجتمعية،  الرياضة  لتفعيل  الداعمة  الرياضية 

لفعاليات  المباشر  والمشي ودعمه  الهوائية  الدراجات  رياضة  ممارسة  على  المجتمع  أفــراد  تحث  التي  ياس»  و«جو  ياس»  في  «ابــدأ 
أحد  كل  بواقع  النشاطات  هذه  لممارسة  األسبوع  في  يومين  وتخصيصه  الحلبة،  داخل  والجري  السريع 

كافة  المجتمع  لفئات  مفتوحاً  الحلبة  في  جناحاً خاصاً  الرياضي  أبوظبي  مجلس  كما خصص  وثالثاء، 
كبيراً  رواجاً  البرامج  تلك  والقت  ياس.  حلبة  داخل  الرياضة  وممارسة  الهوائية  الدراجات  الستخدام 

وتفاعًال رائعاً، أكدت وعي المجتمع ومدى تفهمه ألهمية الرياضة في حياته، وتجاوبه الكبير مع 
الكم  الفاعلة  الخطوات  تلك  لتسجل  المجلس،  ينظمها  التي  العالمية  الرياضية  الفعاليات 

مع  أبوظبي  مجتمع  بتفاعل  المعنية  والبطوالت  والمسابقات  البرامج  من  الهائل 
سباقات الدراجات الهوائية المجتمعية التي أقيمت خالل الفترة الماضية، 

الساحة  أثرت  والتي  أيضاً،  المقبلة  الفترة  خالل  ستقام  والتي 
الرياضية بقيمة منجزات مهمة لرياضة أبوظبي.

١٠ سباقات مجتمعية

الكل فائز

١٠٤
ماليين دراجة 

يتم إنتاجها في 

العالم سنويًا

٣٧
ألف دراجة 

أسطول البريد 

البريطاني

٥٠
دوالرًا سعر 

الدراجة 

الشعبية



٣٥ ٣٤

أكاديمية فاطمة بنت مبارك

عالمة مميزة
أبوظبي (االتحاد)

لم تتوقف إنجازات الرياضة اإلماراتية على الرجال، فالمرأة 
الرياضة  قطعت  أن  بعد  المضيء،  المشهد  قلب  في  باتت 
انعكاساً  المنافسات،  ميادين  كل  في  طويًال  شوطاً  النسائية 
في  ســواء  الرياضة  ممارسة  في  المرأة  بحق  الدولة  إليمان 
قطاع البطولة، أو في قطاع الممارسة، ودخلت رياضة المرأة 
النهضة  بقطار  للحاق  األخيرة  السنوات  في  بقوة  الخط  على 

المنطلق في مناحي الحياة كافة بالدولة.
سمو  من  بدعم  المجال  هذا  في  اإلمــارات  بنت  وانطلقت 
العام،  النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 
المجلس  رئيسة  األسرية،  التنمية  لمؤسسة  األعلى  الرئيس 
األعلى لألمومة والطفولة «أم اإلمارات»، في ممارسة الرياضة 
في  للمنافسة  مميزة  قاعدة  مالمح  حالياً  تتكون  بدأت  حتى 
بنت  أصبحت  ومثلما  ــعــاب،  األل مــن  العديد  فــي  الــبــطــوالت 
بــدأت  كــافــة،  المجاالت  فــي  للرجل  قــويــاً  منافساً  اإلمـــارات 
وتشاركه  أيــضــاً،  الرياضية  ــجــازات  اإلن مــجــال  فــي  تنافسه 
منصات التتويج، في ظل االهتمام الكبير والمتابعة المتواصلة 
من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس 
رئيسة  النسائية  للرياضة  مبارك  بنت  فاطمة  أكاديمية  إدارة 

نادي أبوظبي للسيدات.
وأسهم دعم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، 
من  الكثير  عن  النسائي  الرياضي  والتطور  التنمية  لخطط 
المنجزات والنجاحات، كما جاء دعمها للعديد من المنافسات 
ليندرج  الواعدة،  وللمواهب  للسيدات  الرياضية  والمسابقات 
تحت إطار الجهود والخطط الرامية لألكاديمية لتحفيز الفرق 
النسائية للمشاركة، وإبراز قدرات بنات اإلمارات في المحافل 
وآمالهن  تطلعاتهن  ودعـــم  ــيــة،  والــدول العربية  والــبــطــوالت 
رفع  في  تسهم  التي  اإلنجازات  من  المزيد  لتحقيق  العريضة 

راية اإلمارات عالية. 
الدعم  لتقديم  المحلية  حـــدوده  اإلمــــارات  دور  وتــجــاوز 
من  والعالمي،  اإلقليمي  المستويين  على  الرياضية  للمرأة 
بنت  فاطمة  أكاديمية  اتخذتها  التي  الجريئة  الخطوة  خالل 

أبوظبي  مؤتمر  عــن  بــاإلعــالن  النسائية،  للرياضة  مــبــارك 
الخبيرات  نخبة  مشاركة  يشهد  الذي  المرأة  لرياضة  الدولي 
المؤثرات  الرياضيات  أبرز  إلى جانب  الدوليات،  الرياضيات 
العلمية،  والدراسات  المتطورة  التجارب  لتقديم  العالم،  في 
النسائية  الرياضة  قطاع  أمام  الرياضية  الممارسات  وأفضل 
اليومي.  العمل  مسيرة  فــي  األفــضــل  وتوظيف  لالستفادة 
من  الكثير  على  مبارك  بنت  فاطمة  أكاديمية  تشرف  كما 
كافة،  باأللعاب  النسائية  الرياضية  والفعاليات  المسابقات 
إيماناً منها بضرورة رعاية المواهب وتقديم الدعم والرعاية 

كافة. النسائية  الرياضية  والمنتخبات  للفرق 
بالتعاون  األسرية  التنمية  مؤسسة  سابق  وقت  في  وأطلقت 
مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية أكبر جائزة 
رياضية نسائية في العالم، وهي جائزة فاطمة بنت مبارك للمرأة 
الرياضية والمخصصة للمتميزات في الجوانب الرياضية كافة 
الرياضية،  التدريب أو اإلدارة أو تحقيق اإلنجازات  سواء في 
أو اإلعالم الرياضي، وتقدم هذه الجائزة ليس لبنت اإلمارات 
فحسب، ولكن للمتميزات على المستويات العالمية، والعربية، 
العالم  لكل فتاة في  لتكون حافزاً  الوقت نفسه،  والمحلية في 

من أجل اإلبداع.
للمرأة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  جائزة  وجــاءت 
بإنجازات  اإلمارات»،  «أم  واعتزاز  تقدير  لتعّبر عن  الرياضية 
للمؤسسات  تقديرها  إلى  إضافة  الرياضّية،  العربية  المرأة 
المرأة  رياضة  برامج  دعم  أجل  من  المرأة،  لرياضة  الداعمة 
يحترم  حضارياً  سلوكاً  باعتبارها  المجتمع،  في  وتكريسها 
الجهد  المزيد من  بذل  ويشجعه على  الرياضية،  الفرد  ثقافة 

في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي. 
وقبل إطالق تلك الجائزة، كانت المرأة اإلماراتية قد حصلت 
األوسط،  الشرق  في  لنظيرتها  تتوافر  لم  أخرى  جائزة  على 
فاطمة  أكاديمية  تأسيس  تقرر  حينما  العالم،  دول  ومعظم 
عام  أكتوبر  من  العاشر  في  النسائية  للرياضة  مبارك  بنت 
نهيان،  آل  زايد  بن  هزاع  بنت  فاطمة  الشيخة  برئاسة   2010
وتستهدف األكاديمية الكشف عن المواهب الرياضية في سن 
مبكرة، وقيادتها إلى منصات التتويج، من خالل توفير أفضل 

المدربين، والبرامج التدريبية، وأفضل المالعب التي توفر لها 
الخصوصية، وتحترم تقاليدنا العربية، في الوقت نفسه الذي 
الدراسية  الفصول  خالل  من  التعليمي  الجانب  فيه  لها  توفر 

الموجودة في مبنى األكاديمية نفسه.
النسائية  للرياضة  مبارك  بنت  فاطمة  أكاديمية  وأطلقت 
حيث   ،2017  -  2016 لعام  والفعاليات  لألحداث  أجندتها 
الجديدة  والفعاليات  واألحــداث  البرامج  األكاديمية  أعلنت 
األكاديمي  المستوى  وعلى   ،2017 عام  خالل  ستنظمها  التي 
من  واســع  طيف  تنظيم  عــن  األكــاديــمــيــة  أعلنت  والــتــدريــبــي 
التعليمية  االحتياجات  تلبي  التي  التدريبية  والبرامج  الندوات 
الدولة  في  الرياضة  أمــر  على  القائمة  للكوادر  والتدريبية 
هذه  أبــرز  ومــن  عــام،  بشكل  أبوظبي  في  السيدات  وجمهور 
الثاني لمعلمي  بنت مبارك  أكاديمية فاطمة  الفعاليات منتدى 
فبراير   17 الرياضيين  نخبة  تطوير  ونــدوة  البدنية  التربية 
في  الرياضية  واإلدارة  للقيادة  األول  أبوظبي  ومنتدى   2017
مارس من العام المقبل إضافة إلى العديد من الندوات البرامج 
التدريبية وورش العمل التي ستستمر خالل العام القادم. كما 
أعلنت األكاديمية تجديد عقدها مع حلبة مرسى ياس لثالث 
لتؤكد   «GoYas» ياس  في  الرياضة  لبرنامج  أخرى  سنوات 
بذلك التزامها نحو المجتمع بالمضي قدماً نحو مجتمع أكثر 

صحة ولياقة.
خالل  مــن  مفاجأة  األكاديمية  قدمت  الحفل،  ختام  وفــي 
أول  إطالق  وهي  انتظارها،  طال  مبادرة  عن  رسمياً  إعالنها 
الصحة  في  البكالوريوس  لشهادة  معتمد  أكاديمي  برنامج 
والتربية البدنية تقدمه جامعة اإلمارات بدعم من مباشر من 

األكاديمية.



٣٧ ٣٦

 أبوظبي (االتحاد)

رغم أن لعبة الجو جيتسو أو «فن اإلخضاع» بدأت في اليابان منذ القدم، 
وتطورت ثم اتخذت من البرازيل موطناً لها، إال أن تاريخ نهضتها لم يكتب 
تسويقياً  العالمية  ومكاسبها  شعبيتها  اللعبة  تحقق  ولم  أبوظبي،  في  إال 
القائد  بالنسبة لكل منتسبيها  وفنياً وتنظيمياً إال بعد أن أصبحت أبوظبي 
تحظى  العالم  في  بطولة  أكبر  لديهم  باتت  أبوظبي  تجربة  فمع  والمعلم، 
بطولة  وهي  واحــد،  مكان  في  والعبة  العب  آالف   6 على  تزيد  بمشاركة 
أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي أقيمت نسختها الثامنة أبريل 

الماضي، وتستعد العاصمة الستقبال النسخة الثامنة أبريل المقبل، ومع 
أبوظبي وتجربتها الرائدة ومشروعها األهم واألقوى في العالم، وهو 

برنامج الجو جيتسو المدرسي، اتسعت قاعدة االنتشار في اللعبة 
إلى 76 ألف العب والعبة في أقل من 5 سنوات، من بينهم 15 

جراند  بطولة  أول  تنظيم  تم  أبوظبي  وبفضل  العبة،  ألف 
سالم في العالم في تلك اللعبة، على 4 جوالت، وتمت 

 4 في  جــوالت   5 إلــى  الثانية  النسخة  في  زيادتها 
الشمالية،  وأميركا  وأوروبـــا،  آسيا  هي  قــارات 

الجنوبية. وأميركا 
ومع أبوظبي، وفي ظل قيادتها لالتحاد 

اآلسيوي، دخلت اللعبة ألول مرة إلى 
دورة األلعاب الشاطئية اآلسيوية، 

ـــعـــاب  األل دورة  ـــت  دخـــل ثــــم 
ــة بــجــاكــرتــا عــام  ــوي اآلســي

إدراجها  تم  ثم   ،2018
في بطولة دورة األلعاب 

في  العالمية  الشاطئية 
 ،2019 عـــام  ديــيــجــو  ســـان 

كــخــطــوة مــهــمــة فـــي مــســيــرة 
االعتماد األولمبي.

تحظى  ـــارات  اإلم فــي  جيتسو  الجو 
برعاية كبيرة ودعم كبير من صاحب السمو 

عهد  ولــي  نهيان،  آل  ــد  زاي بن  محمد  الشيخ 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 

آل  زايــد  بن  هــزاع  الشيخ  سمو  من  حثيثة  وبمتابعة 
أبوظبي،  إلمــارة  التنفيذي  المجلس  رئيس  نائب  نهيان، 

وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي 
باتت  أن  وبعد  الهاشمي.  االتحاد عبدالمنعم  ويترأس  الرياضي، 

أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية في عام 2013، لم تمض إال 3 
سنوات حتى باتت العاصمة نفسها عاصمة القرار العالمي، فقد صوت 
لنقل مقر  الماضي  الشهر  الدولي  باالتحاد  التنفيذي  المكتب  أعضاء 

االتحاد الدولي للعبة إلى العاصمة.
ويتبنى اليوناني بانايوتوس رئيس االتحاد الدولي هذه الفكرة من 
نوعية  نقلة  تحقيق  نحو  العالم  لقيادة  مؤهلة  بأنها  قناعته  منطلق 

تطور  كل  وراء  كانت  أبوظبي  أن  بانيوتوس  ويؤكد  اللعبة،  في  هائلة 
في  توافرت  لو  وأنه  األخيرة،  السنوات  الجو جيتسو طوال  لعبة  في  حدث 
آخر، مشيراً  للعبة شأن  لكان  اإلمارات  اتحاد  مثل  قوية  اتحادات   3 العالم 
إلى أن سر تطور ونجاح مشروع أبوظبي في اللعبة هو الدعم الحكومي الذي 
تحظى به تلك اللعبة، وأنه رغم أن أوروبا عرف عنها االحتراف في اإلدارة 
والعمل العلمي المدروس، إال أن أبوظبي سبقت الجميع بتطبيق االحترافية 
تقود  قوية  بطوالت  تنظم  التي  الوحيدة  وأنها  اللعبة،  يخص  شيء  كل  في 
على  االحتراف،  مرحلة  إلى  الهواية  مرحلة  من  للتحول  خاللها  من  العالم 
رأسها بطولة أبوظبي جراند سالم التي تقام جوالتها في طوكيو، وريو دي 

جانيرو، ولوس أنجلوس، ولندن كل عام.
األولمبياد،  في  اللعبة  مقنع العتماد  «لدينا مشروع  بانايوتوس:  ويقول 
للقاء  الذهاب  نتمنى  كنا  أن  بعد  ألننا  المشروع؛  قلب هذا  وأبوظبي في 

اللعبة  لعرض  مكتبه  في  الدولية  األولمبية  اللجنة  رئيس  باخ  توماس 
جذبه  في  الهاشمي  عبدالمنعم  بقيادة  اآلسيوي  االتحاد  نجح  عليه، 
اآلسيوية  الشاطئية  األلعاب  بدورة  جيتسو  الجو  فعاليات  لحضور  إلينا 
علي  فهد  من  اللعبة  عن  تفصيلي  إلى شرح  واالستماع  الماضي،  الشهر 
كبير  حلم  ولدينا  واآلسيوي،  الدولي  االتحادين  عام  أمين  الشامسي، 
أولمبياد  المعتمدة في  األلعاب  الجو جيتسو واحدة من ضمن  بأن تكون 

.«2024
من ناحيته، يقول عبدالمنعم الهاشمي، النائب األول لرئيس االتحاد 
الدولي رئيس االتحادين اآلسيوي واإلماراتي، إن كل نجاح حققته 
الجو جيتسو في اإلمارات، ينسب إلى صاحب السمو الشيخ محمد 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن 
يراه  ما  ورغــم  وإنــه  النجاح،  في  والملهم  الراعي  ألنــه  المسلحة؛ 
الجميع من نجاحات وتطورات طفرية تحققها اللعبة، إال أن الطموح 
كبير، وأن العمل المطلوب يستحق التضحيات، حتى يكون لنا موطئ 

قدم في المشهد الرياضي العالمي.
تستحق  أبوظبي  وعاصمتها  «اإلمـــارات  الهاشمي:  وقــال 
الرياضية  العالم  خريطة  على  قدم  موطئ  لها  يكون  أن 
مشروعنا  بدأنا  وقد  األلعاب،  إحــدى  في  بأفضلية 
في اللعبة بأهداف عظيمة تراعي المساهمة في 
مسؤوليات  تحمل  على  قــادر  قــوي  جيل  بناء 
مكتسبات  على  والمحافظة  المستقبل، 
ــردد  ت ــال  ب نمضي  وســـوف  الــحــاضــر، 
ـــي هــذا  ــة ف ــم ــق ــــى ال لـــلـــوصـــول إل
عن  بديًال  نرضى  ولن  االتجاه، 

الرقم واحد».
أبوظبي  بطولة  وتعد 
لمحترفي  الــعــالــمــيــة 
جوهرة  جيتسو  الجو 
العالم؛  فــي  الــبــطــوالت 
ألنـــهـــا األقـــــــوى واألكـــبـــر 
واألكثر في الجوائز، حيث إنها 
المليون  ونصف  مليونين  ترصد 
في  ــى  األول المراكز  ألصحاب  درهــم 
لتتويج  حفًال  وتقيم  كــافــة،  المسابقات 
الدولي  لنظامها  وفقاً  العالم،  في  األفضل 
وتجعلهم  كبرى،  جوائز  وتمنحهم  التقييم،  في 
من  أبـــداً،  بــه  يشعروا  لــم  ــذي  ال بالمجد  يشعرون 
يسبق  لم  التي  الجودة  عالية  التكريم  احتفاليات  خالل 

اللعبة أن عاشوها. تلك  لممارسي 
23 أبريل  14 إلى  النسخة الثامنة واألخيرة التي أقيمت من 
الماضي كانت فريدة من الجوانب كافة، حيث شهدت إقباالً غير 
على  أو  واألساطير  األبطال  مستوى  على  سواء  للمشاركة،  مسبوق 
استعراضية  بطولة  وشهدت  والمبتدئين،  والصغار  الناشئين  مستوى 
كما  نوع خاص،  من  حلبة  على  التاريخ  عبر  اللعبة  نجوم  كل  بين  جمعت 
الدولي،  القارية واالتحاد  االتحادات  كبيراً من مسؤولي  شهدت حضوراً 
وعزم  جيل  «حلم  أوبريت  تضمنت  قد  فيها  االفتتاح  احتفالية  وكانت 
العالم،  الذي تحدث عن اإلمارات كوطن، وملتقى لكل حضارات  قائد»، 
أبوظبي  ترحيب  وعلى  والفعاليات،  العالمية  األنشطة  ألهم  كبير  وداعم 
بكل األطياف من مختلف دول العالم، فيما سلطت اللوحة الثانية الضوء 
 100 من  المشاركين  في جمع  نجح  الذي  الكبير  الرياضي  الحدث  على 

دولة من مختلف القارات. 
يدعم  الذي  واإلنسان  الرمز  الحفل  فقرات  من  الثالثة  اللوحة  ومثلت 
رياضة الجو جيتسو، وساهم في نشرها وحول أحالم عشاقها إلى حقيقة 
ليس على مستوى اإلمارات فحسب، ولكن على مستوى العالم؛ ولذلك فهو 

يستحق الشكر باسم كل المشاركين من مختلف القارات. 

عالمية أبوظبي «درة البطوالت»

الجوجيتسو..

«موطئ قدم» على قمة الهرم

«يف اإلمارات.. ما بني احللم والواقع حلظات»، مقولة رددها 
البرازيلي رودريجو كومبريدو، حينما  أسطورة لعبة اجلو جيتسو 
كان يتحدث عن التطور الكبير الذي شهدته اللعبة يف السنوات 

األخيرة. وعن أهمية بطولة أبوظبي جراند سالم للمحترفني، 
يقول إنه كان يحلم بإقامة بطولة كبرى يشعر أبطالها باملجد عند 

التتويج، ويحصلون على جوائز قيمة تعوضهم عن عرق الشهور 
وتعب السنني، وحتقق ذلك يف بطولة أبوظبي العاملية 

حملتريف اجلو جيتسو، وبطوالت أبوظبي جراند 
سالم اخلمس التي تقام يف طوكيو وريو دي 

جانيرو ولوس أجنلوس والعاصمة 
أبوظبي ثم لندن. 

«جراند سالم»
١ X ٥

يقول األسطورة هينزو جرايسي «كنت أحلم بأن يتم 
الدولي باللعبة، وأن يكون لها احتاد دولي ومنظمة  االعتراف 

عاملية قوية، وقد حتقق ذلك بفضل أبوظبي، وأنا أعتبر أن بطولة 
أبوظبي جراند سالم األهم، واألولى التي تقام بنظام اجلوالت، 

للفائزين، مبا يجعلهم مؤهلني  مبالغ مرضية  توفر  أنها  فضًال على 
اللعبة يف  واالعتماد على  الهواية لالحتراف،  للتحول من 

األسرة». نفقات  وتوفير  املعيشة 
التي تقام فيها اجلوالت اختيرت  «املدن  وتابع: 

أن  اللعبة  لكل عشاق  بعناية، تضمن 
يجتمعوا يف مكان قريب منهم، 

تتوافر فيه كل عوامل 
التنظيمي  النجاح 

والتسويقي».

األسطورة 

يتحدث
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مصطفى الديب (أبوظبي)

منذ تسع سنوات أصبح العالم أجمع على موعد مع 
دعوة مفتوحة للتميز والندية واإلثارة يف العاصمة 

أبوظبي ملتابعة جائزة االحتاد للطيران الكبرى 
للفورموال-١ على مضمار حلبة مرسى ياس.

وأصبحت دعوة أبوظبي واحدة من العادات املهمة 
لعشاق رياضة السيارات وسباقات السرعة، سواء 
كانت جولة العاصمة اإلماراتية هي احلاسمة أم 

ال، فاإلثارة حاضرة بشكل دائم ملعرفة بطل اجلولة 
حتى وإن كان اجلميع على علم ببطل العالم.

وألن أبوظبي عاصمة الرياضة العاملية أرادت أن 
تضرب املثل والقدوة يف الروعة واإلبداع وجاء 

سباق جائزة االحتاد للطيران الكبرى ليرى العالم 
روعة املكان وجمال الطبيعة اإلماراتية املمزوجة 

باحلداثة.
وأصبح الغسق أو اختالط الليل بالنهار هو العنوان 

األبرز جلولة أبوظبي فهي اجلولة األولى التي 
جمعت بني نهار وليل الفورموال-١ لتدخل اجلولة 

التاريخ من أوسع أبوابه.
ولم يكن الغسق العنوان املميز الوحيد حللبة 

مرسى ياس ، بل هي أيضًا من أتت بأصغر بطل 
للعالم عندما توجت األملاني سبستيان فيتل سائق 
ريد بول وقتها على عرش العالم قبل ست سنوات، 

وهي من قالت عنها الصحافة العاملية الغد جاء 
اليوم يف أبوظبي عندما خرجت للنور يف عام 

٢٠٠٩ لتبشر الكون مبولود تخطى حاجز 
العبقرية منذ يوم ميالده األول، وأصبح 

يشار إليه بالبنان على أنه الكبير يف 
عالم السيارات.

ويف كل عام ينتهي احلدث، ويذهب 
اجلميع لكن تبقى يف ذاكرتهم روعة ياس 

وإبداع القائمني على احلدث وحالة اإلبهار 
التي تزداد بريقا عاما بعد اآلخر، وتبقى حلبة 

ياس هي األسطورة احلقيقية للحدث، فهي النجم 
قبل النجوم، وهي املتوجة على عرش حلبات العالم 

قبل األبطال، إنها احلدث بالفعل، هي من أبهرت 
العالم من متيزت، وفاحت منها رائحة التاريخ 

األصيل املمزوج باحلداثة.
ولم يكن احلدث على ياس يف كل عام عاديا، فدوما 

يأتي مختلفا يف كل شيء، اإلثارة مختلفة سواء 
حسمت البطولة أم ال، فإن لقب ياس أصبح مقصدا 

للجميع على املضمار وأيضا املشهد اجلماهيري 
مختلف، فالبسمة لم تفارق زوار احللبة، الذين 

استمتعوا بكافة الفعاليات املصاحبة داخل احللبة 
يف الواحات املختلفة وخارجها يف احلفالت الغنائية 

ألشهر جنوم العالم.
ويف كل عام يتجدد املوعد مع املتعة واإلثارة، 

وتتجدد ياس مع الزمن لتحصد جائزة اإلبداع يف 
كل نسخة، لتترسخ مكانتها كأسطورة على أرض 

الواقع، من خالل العديد من املشاهد، ففيها تغير 
التاريخ ليتأجل احلسم للجولة األخيرة، وفيها 

كان تتويج أصغر بطل يف تاريخ الفورموال-١، 
وعلى مسرحها دار صراع اللقب ألول مرة بني 

أربعة متسابقني دفعة واحدة، لكل منهم طموحاته 
ولكن بنسب متفاوتة، وفيها ظل احلدث األبرز، يف 
االنتقال السلمي من الضوء إلى الليل، وهي امليزة 

التي تفردت بها حلبة ياس منذ عامها األول، وفيها 
تألألت األلعاب النارية عند خط النهاية

ومن خالل كل هذه املشاهد جنحت العاصمة 
أبوظبي يف التأكيد على أنها احلدث وليس السباق، 
وهو ما أكده الكثيرون من مسؤولي االحتاد الدولي 

والسائقني، وجنوم املجتمع الذين حرصوا على 
حضور فعاليات السباق يف كل عام.

وحتدث العالم أجمع عن العاصمة اإلماراتية 
التي أطلقوا عليها عاصمة الرياضة يف العالم 

وهو اللقب الذي لم يأت من فراغ، حيث حصلت 
عليه أبوظبي بعد جوالت من التميز واإلبداع على 

املضامير الرياضية كافة ومن بينها مضمار حلبة 
ياس الذي يعد املضمار األشهر الذي يحتوي جنوم 

العالم يف السيارات، ويقف اجلميع يف انتظار 
طلتهم هنا على أرض اإلبداع يف أبوظبي.

جائزة االتحاد الكبرى للفورموال-١

العالم على مائدة السرعة

أبوظبي (االتحاد)

سطرت حلبة مرسى ياس اسمها بحروف من ذهب في عالم الفورموال 1- منذ 
وكانت هناك   ،2009 أقيمت على مضمارها في عام  التي  األولى  النسخة  انطالقة 
العديد من المشاهد التاريخية التي لن تنساها ذاكرة التاريخ، وكانت ياس مسرحا لها. 
ذلك  في  مرسيدس  سائق  باتون  البريطاني جنسون  بتتويج  كان  األول  التاريخي  المشهد 
الوقت بلقب بطولة العالم على حلبة مرسى ياس عام 2009، بعد منافسة شرسة مع اإلسباني 
الثاني  المشهد  كان  فيما  ياس،  الثالث على مضمار  المركز  باتون في  ألونسو، وحل  فيرناندو 
هو تتويج األلماني سبستيان فيتل بلقب جائزة االتحاد للطيران في نسختها األولى. ولم تتوقف 
المشاهد عند تتويج باتون بلقب بطولة العالم على مضمار ياس، حيث كان شاهداً على تتويج أصغر 
سائق بلقب البطولة نفسها في العام التالي مباشرة عندما فاز األلماني سبستيان فيتل بلقب العالم ليأتي 
كأصغر سائق في العالم على عرش هذه البطولة الكبرى في نسخة عام 2010. وكذلك يعد مشهد الغسق 
الذي يجمع الليل بالنهار مشهداً تاريخياً لم تشهده أي حلبة في العالم مثلما حدث على مضمار ياس، وجاء 
المشهد المبدع مختلطا بأضواء الحلبة مع فندق ياس فايسروي الذي أبهر الجميع بمجموعة من األلوان الزاهية. 
وكانت نسخة عام 2014 شاهدة على تقليد جديد في عالم الفورموال1- عندما انطلقت األلعاب النارية على خط 
النهاية في احتفالية خاصة من الحلبة ببطل الجولة، وهو التقليد الذي لم تشهده أي حلبة من قبل وأصبح عرفا على 

مضمار حلبة مرسى ياس. 

حلبة مرسى ياس هي 

المكان األنسب لختام موسم 

بطولة العالم للفورموال-١ فهي 

المبدعة دائمًا التي يستمتع 

الجميع بالسباق على 

مضمارها.

ألونسو

ليس هناك أنسب من أبوظبي 

مكانًا ليكون مسك ختام الموسم 

وحلبة ياس لها خصوصية بالغة 

من الناحية الفنية بكثرة 

المنحنيات. 

هاميلتون

أبوظبي وجه الخير بالنسبة لي 

ألنها شهدت تتويجي كأصغر 

بطل على عرش الفورموال-١

فيتل

قالوا

عن ياس

في كل عام تبهرنا أبوظبي 

بتقديم الجديد في جولة االتحاد 

للطيران، ونحن دائمًا على ثقة بأن 

ياس قادرة على اإلبداع

إيكلستون

يـاس
مشاهد ال تنسى
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رالي أبوظبي الصحراوي

التحدي على رمال الصحراء

رالي أبوظبي الصحراوي

التحدي على رمال الصحراء
برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم 
في المنطقة الغربية، يقام رالي أبوظبي الصحراوي، أحد أهم 
الراليات الدولية في العالم، في إمارة أبوظبي بشكل سنوي منذ 

26 عاماً.
كأس  بطولة  من  الثانية  الجولة  يشكل  الــذي  الرالي،  ويقام 
من  األولى  والجولة  «فيا»  للسيارات  الطويلة  للسباقات  العالم 
ليتحدى  النارية «فيم»،  للدراجات  للراليات  العالم  بطولة كأس 
الخالي  الربع  من  مرعب  ومنطقة  ليوا  صحراء  المتنافسون 
أبوظبي  مكانة  تعزيز  في  الرالي  ويساهم  أيــام.  خمسة  لمدة 
على مر السنوات كوجهة سياحية متميزة ومركز مهم للفعاليات 

السابقة  الصحراوية  التحديات  شهدت  حين  وفي  الرياضية، 
الرباعي  الــدفــع  وذات  والرباعية  النارية  الــدراجــات  تنافس 
تدريجياً  الفعالية  انتقلت  اإلمارة،  والشاحنات في مراحل عبر 
الصحراوية  المناطق  عبر  مسار  إلــى  األخــيــرة  السنوات  في 
لرياضة  ــارات  اإلم اتحاد  بتنظيم  ويقام  أبوظبي.  في  المهيبة 
السيارات والدّراجات النارية وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، 
من  التي نفخر بأن تكون جزءاً  بالتعاون مع حلبة مرسى ياس 
رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يُعد واحداً من أفضل الراليات 

الدولية الطويلة في العالم.
اتحاد  ورئــيــس  الــصــحــراوي  أبوظبي  رالـــي  مــؤســس  ويــقــول 

بن  محمد  النارية  ــدّراجــات  وال السيارات  لرياضة  اإلمـــارات 
سلّيم: نحن سعداء بالتجمع القوي من السائقين وطواقم الدعم 
والمسؤولين واإلعالميين إلى دولة اإلمارات، هذا يعني الكثير، 
من  وللعديد  ولرعاتنا  للسيارات،  اإلمــارات  نادي  عمل  ولفريق 
المتطوعين الذين خصصوا وقتاً للعمل بجد وجهد إلنجاح هذا 

الرالي. 
يذكر أن رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق بجولة استعراضية 
للصحراء  التوجه  قبل  بأبوظبي،  الفرسان  حلبة  من  خاصة 
المراحل  من  أيــام  خمسة  لخوض  الخالي  الربع  من  القريبة 

الصحراوية، ويختتم فعالياته في حلبة مرسى ياس.
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رميـة
تصيب الهدف

مصطفى الديب (أبوظبي)

وذلك للمرة األولى في تاريخ األندية اإلماراتية.    األوائل في بطولة العالم لكرة السلة الثالثية، عن اإلمارات بفريق يضم نخبة من المصنفين والمكسيك واإلمارات.  وشارك نادي الوحدة ممثًال الصين والفلبين والواليات المتحدة األميركية، بطولة العالم للسلة الثالثية في خمس دول، هي لعشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم. وتقام الماضي في ياس مول، بمثابة المفاجأة السارة لكرة السلة الثالثية، وذلك يومي 14 و15 مايو شاركت في المحطات الخمس لبطولة أبوظبي تنظيم جولة التحدي بين نخبة الفرق التي أبوظبي الرياضي واالتحاد الدولي لكرة السلة، تحقيق المتعة واإلثارة. وجاء خبر إعالن مجلس فوق التوقعات، وتمثيل عالمي كبير ساهم في التنظيم وال أروع، من خالل حضور جماهيري خاص يضرب عصافير عدة برمية واحدة، فكان التوقعات لتسجل البطولة تصويبة ثالثية من نوع نجاحات منقطعة النظير، بحضور جماهيري فاق لبطولة السلة الثالثية التي حققت نسختها األولى جاءت استضافة أبوظبي إلحدى جوالت العالم نوعه في التنظيم يبهر العالم، ومن هذا المنطلق الكثير من الرياضات لتقديم نموذج فريد من للوصول معها إلى العالمية، ولكنه انصرف إلى لم يقتصر اهتمام العاصمة أبوظبي بلعبة واحدة 

الواسع، وتلبي طموحات كل المهتمين بالرياضة. الكبرى في مختلف اللعبات، لتحقق بذلك االنتشار الجميع بجلب وإحضار العديد من البطوالت أو الكبار، حيث حققت العاصمة اإلماراتية أمنيات أسلوب حياة لمختلف أفراد العائلة، سواء الصغار ولكن المضي قدمًا في طريق اعتبار الرياضة استضافة البطوالت الكبرى ليس الترويج فقط، عاصمة الرياضة العالمية، وأن الهدف من مثلت المجتمع بأطيافه كافة، لتؤكد أن أبوظبي كما شهدت مشاركة عدد كبير من الفرق التي شاركت عدد من الجاليات بفرق في المنافسات، مجتمع أبوظبي رياضي من الطراز األول، حيث وسط تشجيع منقطع النظير. وأكدت الجولة أن الذين قدموا فاصًال من العرض المهاري الرائع، اكتظت الجماهير لمتابعة نجوم اللعبة العالميين أقيمت على كاسر األمواج بكورنيش أبوظبي، حيث سواء التي أقيمت في ياس مول أو تلك التي التي أقيمت في أبوظبي عدد كبير من الجماهير، والفعاليات الرياضية الدولية.  وحضر تلك الجولة المدن العالمية، عبر استضافة أهم البطوالت التطويرية التي تعزز مكانة أبوظبي وريادتها بين والساعي لتقديم المبادرات العالمية والبرامج التعاون والشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي العالم للسلة الثالثية مؤخراً، بموجب اتفاقية الجولة، حيث  استضافت الجولة النهائية لبطولة ولم تكتف العاصمة اإلماراتية باستضافة هذه 

السلة الثالثية
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نجوم األولمبياد في ضيافة العاصمة 

ترايثلون أبوظبي.. حديث العالم
أبوظبي (االتحاد)

الدولي  االتحاد  مع  الرياضي  أبوظبي  مجلس  شراكة  أثمرت 
االفتتاحية  للجولة  أبوظبي  العاصمة  استضافة  عن  للترايثلون 
لسلسلة بطوالت االتحاد الدولي للترايثلون العالمية لمدة خمسة 
المجلس  خطط  ضمن   ،2019 وحتى   2015 من  ابتداء  أعــوام 
للرياضة،  عالمية  عاصمة  أبوظبي  لجعل  ومساعيه  التطويرية 

ووجهة دولية الستضافة أهم األحداث والفعاليات الرياضية.
ــرة وأصــــــداء واســعــة  ــي ــب ــجــاحــات ك ــة ن ــبــطــول ــت ال وســجــل
الماضيين  العامين  وخالل   ،2016-2015 لعامي  باستضافتها 
نجوم  ألمع  للترايثلون  الدولية  أبوظبي  بطولة  استضافت 
ستة  مــن  أربــعــة  فيهم  بمن  العاصمة،  أرض  على  الــريــاضــة 

البطل  وهــم  ــو،  ري أولمبياد  فــي  الميداليات  حــازوا  العبين 
 ،2015 لموسم  للترايثلون  الدولية  أبوظبي  لبطولة  المتوج 
سبيريج-هاج  ونيكوال  المتحدة)؛  (الواليات  يورجنسن  جوين 
شومان  وهنري  (بريطانيا)؛  براونلي  وجوناثان  (سويسرا)؛ 

أفريقيا).  (جنوب 
على  الثالثة  للمرة  باستضافتها  أبوظبي  العاصمة  وتدشن 
التوالي أولى جوالت سلسلة بطوالت االتحاد الدولي للترايثلون 
العالمية، والتي ستقام خالل الفترة -3 4 مارس المقبل، تحت 
إشراف وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي الذي يتطلع لتجسيد 
حيث  عالمية،  رياضية  كعاصمة  أبوظبي  مكانة  وتعزيز  رؤيته 
فريدة ال  تجربة  يقدم  ما  ياس،  المرة في جزيرة  ستقام هذه 
البطولة  من  الثالثة  النسخة  تقدم  أن  المنتظر  لها.ومن  مثيل 

لتناسب  المسارات  خيارات  من  متنوعة  مجموعة  االفتتاحية 
قدرات المشاركين كافة. حيث يضم السباق الخيارات التالية: 
مسافة سبرنت (500 متر للسباحة، و20 كلم للدراجات، و5 كلم 
للمبتدئين. والمسافة األولمبية (1500  للجري)، وهي مناسبة 
متر للسباحة، و40 كلم للدراجات، و10 كلم للجري)، ومسافة 
كلم  و20  للدراجات،  كلم  و80  للسباحة،  متر   1500) ماكسي 
للجري). كما يمكن للمتنافسين االشتراك في أي من الخيارات 
الذي  السباق  المشاركين  يكمل كل من  السابقة كفريق، بحيث 
يناسبه أكثر من غيره. وتجعل صيغة التناوب هذه من السباق 
بهذه  تعرفهم  بحيث  األولى،  للمرة  للمشاركين  مناسبة  تجربة 
العائلة  مع  بالمشاركة  االستمتاع  فرصة  لهم  وتتيح  الرياضة، 

واألصدقاء.
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جراند سالم في ضيافة العاصمة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

 2016 للجودو  أبوظبي  ســالم»  جراند  «آيبيك  بطولة  تتصدر 
والكيك  والمصارعة  الــجــودو  اتحاد  يستضيفها  التي  األنشطة 
بوكسينج في الفترة المقبلة، حيث تنطلق البطولة التي تعتبر أبوظبي 
واحدة من محطاتها المهمة حول العالم خالل الفترة من 28 وحتى 
30 أكتوبر الحالي، بصالة أيبيك آرينا بمدينة زايد الرياضية، للمرة 

الثامنة على التوالي في العاصمة اإلماراتية بدءاً من سنة 2009.
ويلعب االتحاد دوراً مهماً في الترويج السياحي للعاصمة أبوظبي 
من  لعدد  الماضية  السنوات  في  استضافته  خالل  من  وللدولة، 
البطوالت واألحداث الكبيرة، بجانب جراند سالم أبوظبي للجودو، 
مثل بطولة العالم للجودو للشباب في العام الماضي، وبطولة آسيا 
أبوظبي  مجلس  لدعم  وكان  الخليجية،  البطوالت  من  و3   ،2010
الرياضي دور بارز في إنجاح هذه البطولة، بالتعاون مع عدد من 
الحدث  لهذا  الرعاية  وفــرت  التي  األخــرى  الوطنية  المؤسسات 

الكبير، لتكون أبوظبي من العواصم العالمية المهمة للجودو أسوة 
إلى  يتطلع  لها،  مهمة  العاصمة محطة  أصبحت  أخرى  برياضات 

الوصول إليها كل العالم.
ويمثل اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسنيج برئاسة محمد 
بن ثعلوب الدرعي واحداً من أنجح االتحادات الرياضية في الدولة، 
وله إشراقات عديدة، جعلت علم الدولة حاضراً بقوة في المحافل 
العالمية، ومن أبرز إنجازاته على اإلطالق تحقيق ميدالية برونزية 
في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، عبر نجم منتخب الجودو توما، 
ومن قبلها ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم 2014، وعدد من 

الميداليات الملونة في بطوالت دولية وقارية وإقليمية.
وبفضل القيادة الواعية والتخطيط االستراتيجي الذي يقوم به 
على صعيد  ومبهرة  كبيرة  نجاحات  الجودو  لعبة  االتحاد، حققت 
في  بمركزين   2000 عــام  الــدولــة  في  انطلقت  التي  اللعبة  نشر 
النشاط  يمارسون  ومركزاً،  نادياً   18 إلى  العدد  ليرتفع  أبوظبي، 
بشكل مستمر، كما يبلغ عدد الالعبين المسجلين في االتحاد 500 

العب من مختلف مناطق الدولة، فضًال عن 25 العبة يجري إعداد 
خطط لزيادة عددهن بفتح مراكز جديدة في الموسم الحالي.

ولعب االتحاد بفضل توجيهات رئيسه محمد بن ثعلوب الدرعي 
والمدربين  المعدات  توفيره  عبر  االنتشار،  هذا  في  مهماً  دوراً 
األكفاء لجميع األندية والمراكز، مع تنظيم بطوالت دوري لألشبال 
والناشئين والشباب، وعدد من البطوالت المفتوحة للرجال، ليكون 
التي  المواهب  من  العديد  ويجذب  ونشاطاً،  حيوية  أكثر  الجودو 

يتوقع لها مستقبل كبير في عالم اللعبة.
واالستراتيجي،  التخطيط  على  قدرته  الجودو  اتحاد  يميز  وما 
وتحديد األهداف عبر خطط واضحة المعالم وفق توقيتات محددة، 
قيادة  من  مستمرة  وبمتابعة  اللعبة،  مجال  في  خبراء  وبإشراف 
االتحاد التي تقدم كل التسهيالت والدعم حتى يتم تنفيذ البرامج 
أولمبياد ريو  الذي تحقق في  لتتحقق األهداف. ولم يكن اإلنجاز 
الصيف الماضي، وليد المصادفة، بل ثمرة لهذا التخطيط، حيث 

بدأ االستعداد له من ثالث سنوات ليتحقق اإلنجاز.

مشوار طوكيو 
العمل  إن  االتــحــاد:  رئيس  الدرعي  ثعلوب  بن  محمد  ويقول 
وستكون  اآلن،  من  بــدأ  جديد  أولمبي  إنجاز  تحقيق  أجــل  من 
التحضير  مــشــوار  بــدايــة  أبوظبي  ســالم  جــرانــد  آيبيك  بطولة 
يعكس  جديد،  إلنجاز  فيه  نتطلع  الذي   ،2020 طوكيو  ألولمبياد 
الطبيعي  مكانها  اللعبة  هذه  لتأخذ  بذلت  التي  الكبيرة  الجهود 
على  قدرتها  على  ولتحافظ  المحلية،  الرياضة  خريطة  على 
أن  كما  الدولية،  المحافل  في  اإلنــجــازات  وتحقق  المنافسة، 
هناك  أن  خاصة  أيضاً   ،2024 أولمبياد  إلــى  يمتد  التخطيط 
وبالصقل  كبيرة،  قـــدرات  تمتلك  السنية  الفئات  مــن  مــواهــب 
جديدة  نجاحات  تحقيق  على  قادرة  ستكون  الخبرات  واكتساب 

المستقبل. الوطن في  باسم 
لألشبال  الدوري  بطوالت  اعتماد  ثعلوب:  بن  محمد  ويواصل 
لعبت  والتي  الثالث،  موسمها  تدخل  التي  والشباب  والناشئين 
األندية  عدد  ورفعت  الفني،  بالمستوى  االرتقاء  في  مهماً  دوراً 

والــمــراكــز، ومـــن ثم 
الممارسين،  عدد  زادت 

وقـــــدمـــــت الــــعــــديــــد مــن 
منها  نــتــوقــع  ــي  ــت ال الــمــواهــب 

كما  المقبلة،  المراحل  في  الكثير 
أن الــبــطــوالت الــتــي يــحــرص االتــحــاد 

في  دوراً  كذلك  لعبت  استضافتها  على 
للدولة  الترويج  في  وساهمت  اللعبة،  نشر 
الالعبين وبشكل  التي أصبح كل  وأبوظبي 
يحرصون  الجودو  في  العالم  نخبة  خاص 
ــتــي  ـــطـــوالت ال ـــب عـــلـــى الــــوجــــود فـــي ال
سالم  جــرانــد  خــاص  وبشكل  تحتضنها، 

أبوظبي. 
التحاد  الــعــام  الــســر  أمــيــن  التميمي  نــاصــر  قــال  جانبه،  مــن 
المنتخب  العبي  إن  بوكسينج:  والكيك  والــجــودو  المصارعة 

الرديف للجودو سيتم الدفع بهم بعد عامين 
ــرجــال لــالحــتــكــاك، واكــتــســاب  فــي بــطــوالت ال
تصقل  حتى  أعلى  مستويات  مع  باللعب  الخبرة 
موهبتهم ومهاراتهم ويكونوا في أتم الجاهزية لتحقيق 
محمد  لتوجيهات  وفقاً   ،2024 أولمبياد  في  جيدة  نتائج 
صعيد  وعلى  وأضــاف:  االتــحــاد.  رئيس  الدرعي  ثعلوب  بن 
لتحقيق  المهمة  البطوالت  على  التركيز  سيتم  األول،  المنتخب 
ثم بطولة  المقبل،  العام  بودابست  العالم في  النتائج مثل بطولة 
إندونيسيا،  2018 وبعدها األلعاب اآلسيوية في  باكو  العالم في 
وكذلك بطولة العالم في طوكيو 2019، وهناك 3 بطوالت جراند 
بطوالت   3 بجانب  ســالم،  جراند  أبوظبي  أهمها  سنويا  سالم 
8 بطوالت  7 أو  جراند بري، وسنوياً سيشارك المنتخب ما بين 
وخارجية،  داخلية  التدريبية  المعسكرات  بجانب  العــب،  لكل 

حتى نحافظ في األولمبياد المقبل على اإلنجاز الذي
تحقق في ريو دي جانيرو.

يضم منتخب اجلــودو األول خليفة احلوسني 
(١٦ سنة) وزن حتت (٦٦ كجم)، ويدشن مشاركاته مع 

املنتخب من العام املقبل، فيكتور وزن حتت ٧٣ كجم، توما الذي 
حقق ميدالية برونزية يف أوملبياد ريو، وزن حتت ٨١ كجم كجم، وميشيل 

وزن فوق  وإيفان حتت ١٠٠ كجم، وعلي حسن (١٦ سنة)  وزن حتت ٩٠ كجم، 
كجم ١٠٠ كجم، ويبدأ مشاركاته مع املنتخب األول من العام املقبل، باإلضافة 

ألوملبياد  اإلعـــداد  مرحلة  ضمن  ستكون  التي  ســنــة)،   ١٦) الــنــيــادي  علياء  إلــى 
أما منتخب  املقبل.  العام  املنتخب من  املشاركة مع  طوكيو، حيث يحق لها 

وأحمد احلوسني  النقبي (حتــت ٥٠ كجم)،  الــرديــف، فيضم أحمد 
حتت ٥٥ كجم، ومصبح الشامسي حتت ٦٠ كجم، وسلطان 

التميري ٧٣ حتت كجم، وسلطان الزعابي حتت ٩٠ 
كجم. ويستعد الرديف للمشاركة يف بطولة 

آســيــا حتــت ١٧ ســنــة الــتــي سيشارك 
فيها أيضًا خليفة احلوسني 

وعلي حسن.

قائمة

النجوم

لم يكن فوز سيرجو توما بامليدالية البرونزية 
يف أوملــبــيــاد ريــو دي جــانــيــرو ٢٠١٦، ولــيــد املــصــادفــة أو 

الالعب  هــذا  ميتلكها  التي  الكبيرة  للقدرات  نظرًا  مفاجئًا، 
الذي زين جيد الوطن بثاني إجناز أوملبي للدولة، بعد ذهبية الشيخ 

أحمد بن حشر يف أوملبياد أثينا ٢٠٠٤.
 ٤)   ٢٠١٣ مــن  بلغت  التي  امليداليات  مــع  حافلة  مسيرة  توما  وميتلك 

بـــرونـــزيـــات)، حــصــدهــا يف بــطــوالت العالم  ذهــبــيــات - و٣ فــضــيــات و٥ 
لــألســاتــذة واجلــرانــد ســالم وبــطــوالت دولــيــة للجائزة الكبرى، 

بجانب أوملبياد ريو، وما زال الالعب يتطلع إلى املزيد 
يف الــســنــوات املــقــبــلــة، فــضــًال عــن نــقــل خــبــراتــه 

الــكــبــيــرة لــزمــالئــه يف املــنــتــخــب، وبشكل 
خاص الناشئني والشباب الذين 

ميثلون أمل اجلودو على 
املدى البعيد.

توما

إلى المجد

جودو اإلمارات ١٦ عامًاً من اإلنجـــازات



٤٩ ٤٨

أبوظبي (االتحاد)

كان لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شؤون الرئاسة األثر الكبير في تعزيز مكانة أبوظبي عالميا، وأصبح مهرجان سموه 

العالمي للخيول العربية، بمثابة سفير للدولة وإبراز تراثها الحضاري.
ويتضمن المهرجان كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم 

لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، وكأس مزرعة «الوثبة 
ستود»، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي اوارد 

التقديرية «أم اإلمارات» بهوليوود، وبطولة القدرة للسيدات، وبطولة 
الدولي لسباقات  بإشراف االتحاد  المتدربين  للفرسان  العالم 

الخيول العربية األصيلة «افهار»، إلى جانب االتحاد الدولي 
للفروسية في سباقات القدرة، تحت شعار (عالم واحد 
6 قــارات) أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية 
الشيخ  واكتسب مهرجان سمو  العالم.   األصيلة في 

منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية األصيلة 
الصبغة العالمية، وأصبح يشكل نقطة جوهرية في مسيرة 

رياضة الفروسية لما يحمله من أهمية، ومعان كبيرة في ظل 
االهتمام االستثنائي بالخيول العربية األصيلة، حفاظا على رياضة 

اإلباء واألجداد، وضمانا لتواصل األجيال في الدولة، بما يضمن عراقة 
ماضيهم، وأصالة معدنهم لترسيخ الهوية الوطنية. ومن هذا المنطق فإن دعم 

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية األصيلة 
يأتي تماشيا مع نهج المغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائم 

في االهتمام والتطوير لجميع أنواع الرياضات التراثية، والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة 
التقدم للمسيرة الرياضية نحو مراتب متطورة، تعزز من شأنها الخطط الطموحة في النهوض 

والتميز لرياضة اإلمارات.  وال شك أن الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
والدور الرائد الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم اإلمارات» لالهتمام بالمرأة 
اإلماراتية في شتى المجالت كان له المردود اإليجابي في إبراز الوجه الحضاري للمرأة اإلماراتية 

واحتاللها المكانة التي تليق بها. 

البداية 2009
نظم أول مهرجان عام 2009 في أوروبا لتعريف الجمهور األوروبي بالخيول العربية األصيلة، 
وتضمنت سلسلة السباقات على «كأس زايد األول» بالتزامن مع فعاليات مرور مئة عام على رحيل 
المغفور له الشيخ زايد بن خليفة (األول)، وكانت السباقات مخصصة للخيول الناشئة في سن 
3 سنوات، والخيول األكبر سناً للتنافس فيما بينها لتجهيزها وإعدادها للسباقات األكبر 
واألقــوى في المستقبل، وأقيمت به ألول مرة 4 سباقات لنخبة من أفضل الخيول 

العربية األصيلة.
ولقي المهرجان نجاحاً كبيراً وأصداء إعالمية واسعة. وكان الهدف من 
إقامته هو مواصلة الجهود الكبيرة التي بذلها المغفور له –بإذن اهللا- 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إطار صون التراث والتقاليد، 
واالهتمام بالرياضات التراثية وفي مقدمتها رياضة الفروسية. 
العربية  الخيول  بأهمية  والمهتمين  العالم  شعوب  وتعريف 
أهم  والحفاظ على  اإلماراتي.  التراث  األصيلة، وعراقة 
السالالت األصيلة للخيول العربية في الجزيرة العربية، 
له.  والترويج  العالم  في  العربي  الخيل  شــأن  إعــالء 
وتشجيع أبناء اإلمارات على تربية واقتناء الخيول العربية 
األصيلة «توليد اإلمــارات» التي باتت لها قاعدة كبيرة بعد 

أن تمكنت من تحقيق انتصارات باهرة على الخيول المستوردة.

بطوالت مختلفة 
ويتألف المهرجان من 106 سباقات، متضمنة 14 سباقا لكأس زايد، و14 
سباقا لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار» إلى 
جانب 6 سباقات لبطولة العالم للفرسان المتمرنين، وتقام النهائيات في العاصمة 
أبوظبي.  ومن أبرز أحداث المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للفئة 
األولى الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام بالتزامن مع نهائيات المهرجان في أبوظبي 
البالغ قيمة جائزته المالية مليون ومائتي ألف يورو، ويعد أغلى سباق للخيول العربية األصيلة 

في العالم.

مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية األصيلة

جوهرة التاج األغلى
الصبوري

«الذهبية»
أبوظبي (االتحاد)

إنجازاً جديدا  العام  اإلمارات هذا  حققت فارسات 
الصبوري  محمد  أحمد  علياء  الفارسة  توجت  حين 
(ام.ار.ام)  إلسطبالت  «زعامة»  الفرس  صهوة  على 
بالميدالية الذهبية لسباق كأس «أم اإلمارات» للقدرة 
للسيدات، فيما توجت الفرنسية كريستينا التيميراس 
كأس  لسباق  بطلة  كويركوس  دو  «جيروال  على صهوة 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة المفتوح 
لمسافة 122 كلم«نجمتين»، وحلت في المركز الثاني، 
اليازية  اإلماراتية  الفارسة  الفضية  الميدالية  ونالت 
خالد الرميثي على صهوة «سالم بانكتول» إلسطبالت 

ند الشبا. 
لكأس  الذهبية  الميدالية  الفرنسي  المنتخب  ونال 
السيدات،  لفرق  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
مهرجان  فعاليات  من  الثاني  اليوم  في  أقيمت  والتي 
نيجروبولس لسباقات القدرة في فرنسا برعاية رئيسة 
من المهرجان هذا العام. وكان جناح معرض مهرجان 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول 
معرض  فــي  وتميز  بــقــوة  حــاضــراً  األصيلة  العربية 
توضح  أرضية،  كرة  من  يحتويه  بما  الوثبة،  مهرجان 
بالحجم  المهرجان مجسم  الفروسية، وكذلك  خريطة 
الذهب،  من  بطبقة  مغطى  عربي،  لحصان  الطبيعي 

وتسابق الزوار في التقاط الصور التذكارية معه.

اتحاد ايفهرا
العاصمة  فــي  رسميا  تــم  الــمــهــرجــان  خــالل  ومــن 
أبوظبي بحيثيات القرار رقم 11 لرئيس الهيئة العامة 
االتحاد  إشهار   2015 لعام  والرياضة  الشباب  لرعاية 
الذي  (ايفهرا)،  الخيل  سباقات  ألكاديميات  الدولي 
ويضم  الفرسان،  ومــدارس  الناشئين  بالفرسان  يعنى 
في عضويته ممثلين من 41 دولة، ومقره في أبوظبي. 
عمل  على  اإلشــهــار  قــرار  من  الثانية  الــمــادة  ونصت 
وفقا  اختصاصاته  وممارسة  أهدافه  لتحقيق  االتحاد 
لما جاء بأحكام النظام األساسي، ووجه القرار جهات 
تاريخ  من  بدءاً  به  والعمل  القرار  بتنفيذ  االختصاص 

التاسع من فبراير 2015.
جمهورية  رئيس  ميننيخانوف  علي  نور  رستم  وكرم 
نهيان،  آل  زايــد  بن  منصور  الشيخ  سمو  تتارستان، 
تقديرا لدور سموه في نشر التراث العربي في العالم 
ذلك  وجــاء  األصيلة،  العربية  الخيول  مهرجان  عبر 
خالل فعاليات سباق الجولة الرابعة من مونديال «أم 
بمضمار  أقيم  والذي  المتدربين  للفرسان  اإلمــارات» 

قازان. 
وأقام عمدة روما والمفوض العالي ومحافظ المدينة 
مقر  في  خاصا  احتفاال  ترونكا،  باولو  فرانشيسكو 
منصور  الشيخ  سمو  تكريم  بمناسبة  رومــا؛  محافظة 
العالمي  المؤتمر  تنظيم  بمناسبة  نهيان،  آل  زايد  بن 
روما  اإليطالية  العاصمة  في  العربية  للخيول  السنوي 
في الفترة بين 25 و30 مايو 2016، وهو أول احتفال 
من نوعه يقيمه العمدة ترونكا في مقر المحافظة في 
قاعة «اراتسي» ليمنح فيه سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان رمز مدينة روما «الذئب والتوأمين» بحضور 
ريكاردو  السفير  اإليطالية  الجمهورية  مراسم  رئيس 
لدى  اإلمــارات  سفير  الريسي  ناصر  وصقر  جواريليا 
للمهرجان،  التنفيذي  المدير  صوايا  والرا  إيطاليا 
المدينة  عمدة  ونائبي  رومــا  بلدية  مجلس  وأعــضــاء 
صقر  وتسلم  واإلماراتية،  اإليطالية  اإلعالم  ووسائل 
مدينة  رمز  إيطاليا  لدى  الدولة  الريسي سفير  ناصر 
روما نيابة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

حــصــل مــهــرجــان ســمــو الــشــيــخ مــنــصــور بـــن زايــــد آل 
اجلودة  شهادة  على  األصيلة  العربية  للخيول  نهيان 

بها  ســار  الــتــي  واملــعــايــيــر  للتميز  تــقــديــرا  االيــزو 
املــهــرجــان عــلــى مـــدار ٨ ســنــوات بــيــنــهــا ٧ 

نــســخ أقـــيـــم فــيــهــا املـــؤمتـــر الــعــاملــي 
لــلــخــيــول الــعــربــيــة األصــيــلــة 

الــــــدول  مـــــن  عــــــدد  يف 
األوروبية.

شهادة
 «االيزو»
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«تنس مبادلة».. ملتقى األساطير
عبدالله القواسمة (أبوظبي)

العاصمة  إلــى  عــام  كل  عشية  التنس  رياضة  عشاق  أنظار  تتجه 
أبوظبي، وتحديداً إلى المجمع الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، 

الذي يحتضن سنوياً بطولة مبادلة العالمية لمحترفي التنس.
وكانت بطولة مبادلة العالمية قد انطلقت أول مرة في عام 2008، 
بهدف توفير إرث مستمر لرياضة التنس في اإلمارات، من خالل برامج 
مجتمعية مختلفة، تهدف إلى نشر الوعي حول منافع رياضة التنس، 

وأهميتها في الحفاظ على نمط حياة صحي ورياضي. 
النظير من قبل مختلف  وتحظى «عالمية مبادلة» باهتمام منقطع 
عشاق اللعبة في شتى أنحاء العالم، بوصفها أول االستحقاقات التي 
عن  به  تتفرد  الــذي  األمــر  سنوي،  وبشكل  اللعبة  موسم  بها  يدشن 
البطوالت األخرى كافة التي تقام على مدار العام، رغم أن الكثير من 
هذه البطوالت كان قد مضى على تنظيمها عقود طويلة، فيما تحرص 
العديد من األسماء المخضرمة في اللعبة واألساطير على المشاركة 
في فعالياتها وبشكل سنوي، لما تتضمنه مواجهاتها من أجواء حماسية 

باتت  التي  الكبيرة  األهمية  تعكس مشاركة هذه األسماء  كما  مثيرة، 
تضطلع بها هذه المسابقة بعد مضي ثماني نسخ من عمرها، إذ ستقبل 
نهاية العام الحالي على تنظيم النسخة التاسعة، التي ستكون بمثابة 

امتداد حقيقي لمسيرة ناجحة على صعيد هذا االستحقاق. 
وتحرص شركة مبادلة للتنمية، ومنذ انطالق البطولة، على توفير 
يتماشى  الــذي  الالئق  بالمظهر  البطولة  هذه  لتخرج  الــالزم  الدعم 
مع مكانة اإلمــارات، إذ ال تقتصر البطولة على المستوى الرفيع من 
التنافس بين كوكبة من أفضل الالعبين المشاركين في العالم، وإنما 

تتعدى ذلك إلى التأثير اإليجابي الذي تحدثه من حيث أهمية الرياضة 
في اتباع نمط حياة حافل بالصحة والنشاط.

للتنس،  العالمية  التي تتضمنها بطولة مبادلة  وتعد أهم الفعاليات 
كأس مبادلة للمجتمع، حيث تتاح الفرصة عادة أمام عشاق اللعبة، ومن 
جميع األعمار للتفاعل من قرب مع نجوم اللعبة، ومنافسة أحد النجوم 

المشاركين في البطولة. 
وعلى صعيد النسخة المقبلة للبطولة، فقد أعلن كل من األسكتلندي 
أندي موراي والكندي ميلوش راونيتش المشاركة بها، على أن تشهد 

عقد  يكملوا  أن  المنتظر  األخــرى  األسماء  إعــالن  القادمة  األسابيع 
الالعبين الستة، والذين سيدشنون المنافسة في لقب هذه البطولة 
المهمة، علماً بأن أندي موراي كان قد سبق له الفوز بلقب النسخة 
األولى عام 2009، وكذلك لقب النسخة قبل األخيرة عام 2015، أما 
راونيتش فكان قد نال وصافة النسخة الماضية عام 2016 بعدما خسر 
المشهد الختامي أمام اإلسباني رافاييل نادال. ويعتبر مجمع التنس 
الدولي بمدينة زايد الرياضية الذي افتتح رسمياً عام 2006 ويحتضن 
بطولة مبادلة العالمية بشكل سنوي، أحد المراكز المتطورة التي تعنى 

بهذه اللعبة في منطقة الشرق األوسط، نظراً للمرافق المتعددة التي 
بالدرجة  تهدف  كبيرة  تحديثات  دوري  وبشكل  تشهد  والتي  يضمها، 

األولى إلى زيادة أعداد المزاولين لهذه اللعبة.
تعنى  أكاديمية حصرية  الماضي  العام  الدولي  التنس  ودشن مركز 
لتصبح تسعة  التنس  زيــادة عدد مالعب  إلى جانب  التنس،  برياضة 
مالعب، بعدما كانت خمسة مالعب عام االفتتاح، إلى جانب إنشاء 
بعد  تنس»  «البادل  تمت إضافة مالعب  فيما  تنس مصغرة،  مالعب 

ذلك عام 2011.

يستقبل مجمع التنس الدولي يف مدينة زايد الرياضية الراغبني 
يف مزاولة اللعبة على مدار العام، إذ بلغ عدد الساعات التي يزاول بها 

الزوار ما يقرب من ٣٤٥٦٠ ساعة يف العام املاضي، بزيادة بلغت نسبتها٢١٪، 
املركز،  التي يحتضنها  النساء على نسبة ٤٤٪ من األنشطة  فيما تستحوذ 

حيث تضاعفت عدد زيارات السيدات إلى مالعب التنس يف الفترة الصباحية، 
مقارنة مع العام املاضي، علمًا بأن املواطنني سجلوا حضورًا مضاعفًا يف 

احتضنها  التي  الرسمية  البطوالت  عــدد  وبلغ  املشاركة.  معدالت 
مركز التنس الدولي يف العام املاضي ١٠ بطوالت، فيما من 

املنتظر أن يرتفع العدد يف األعــوام القادمة، بعدما 
كانت تبلغ ثماني بطوالت فقط يف عام ٢٠١٤، 

بــأن تعديالت كبيرة طــرأت على  علمًا 
آلـــيـــة إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة حملــبــي 

اللعبة يف مزاولة اللعبة.

زيادة

٪٢١

شهد عام ٢٠١٣ افتتاح مالعب التنس الشاطئية 
بــاالحتــاد  إلـــى جــانــب اســتــضــافــة أول فعالية خــاصــة 

الدولي للتنس خاصة بالناشئني، ليشهد عام ٢٠١٤ 
اســتــكــمــال عملية جتــديــد غـــرف تــبــديــل املــالبــس، 

وإنــــشــــاء املـــزيـــد مـــن املـــالعـــب املــغــلــقــة، إلــى 
تــنــس  بـــطـــولـــة  أول  تــنــظــيــم  جــــانــــب 

لـــلـــســـيـــدات، وتــنــظــيــم بــطــولــة 
على  للناشئني  أخـــرى 

صــعــيــد االحتـــاد 
الدولي.

للتنس مبنحها  الــعــاملــيــة  مــبــادلــة  بــطــولــة  تــتــفــرد 
جائزة واحدة للبطل قيمتها ٢٥٠,٠٠٠ دوالر أميركي، 

األمر الذي يثري املنافسة يف لقب هذه املسابقة، التي 
عادة ما تكون مبثابة «فأل حسن» على الفائز بها، 

فإلى جانب جائزتها، فإن األبطال املشاركني 
املوسم  بالسعادة الستهالل  يشعرون 

من العاصمة أبوظبي.

جائزة
واحدة

تنس
الشواطئ
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أكبر استعراض جوي

سماء العاصمة تمطر إثارة
مصطفى الديب (أبوظبي)

في البر أحداث، وفي الماء بطوالت، وعلى األرض سيارات 
تسير بسرعة الريح.. كلها بطوالت حطت رحالها في أبوظبي 
 1 الفورموال-  وبعد  دائماً،  لها  لمفضلة  المدينة  اختارتها 
كرة  وفعاليات  الشطرنجية  والبطوالت  البحرية  والسباقات 
لتحتضن  أبوظبي،  العاصمة  سماء  على  الــدور  جاء  القدم، 
من  اإلثارة  وتمر  العالم،  مستوى  على  جوي  استعراض  أكبر 
ما  دومــاً  التي  الرائعة  الجوية  بول  ريد  استعراضات  خالل 

العالم. أنحاء  ومتابعيها في مختلف  تدهش عشاقها 
الحدث  استقبال  أبوظبي  اعتادت  طويلة،  سنوات  ومنذ 
البطولة  فيها  احتجبت  قليلة  سنوات  باستثناء  سنوي،  بشكل 
أبوظبي  سماء  في  بول»  «ريد  طيارو  ويستعرض  عام،  بشكل 
اآلهــات  مــن  وتــخــرج  القلوب  معها  تخفق  مرعبة  بحركات 

العاصمة. يقدمه ضيوف  بما  إعجاباً 
أبوظبي  أحضان  إلــى  السباق  عــاد  الماضي،  العام  وفــي 
اإلطالق،  على  العالم  طياري  نخبة  هم  طياراً   14 بمشاركة 

مع  بالتعاون  بــل»  ــد  «ري شركة  بتنظيم  سنوي  بشكل  ليقام 
في  أساسياً  شريكاً  يدخل  الذي  الرياضي،  أبوظبي  مجلس 
في  التاسعة  للمرة  بل»  «ريد  استعراضات  وأُقيمت  السباق، 
إجــراء  بعد  جديدة  بحلة  وعــادت  الماضي،  العام  أبوظبي 
السباق  أكسبت  التي  والقوانين  اللوائح  بعض  على  تعديالت 

المشاركين.  بين  وإثارة وندية  متعة 
العالمي  الحدث  جوالت  مستهل  في  أبوظبي  جولة  وتأتي   
على  وهي  المعمورة،  أنحاء  مختلف  في  مدن   9 تضم  التي 
النمسا، واليابان، والمجر،  العاصمة اإلماراتية،  الترتيب بعد 
في  فيجاس  والس  بوليس،  وأنديانا  وألمانيا،  وبريطانيا، 
أخيرة  كمحطة  تــأتــي  الــتــي  األمــيــركــيــة  المتحدة  ــات  ــوالي ال

الكبرى. العالمية  للبطولة 
من  بمجموعة  الــحــدث  خــالل  أبــوظــبــي  كــورنــيــش  وتــزيــن 
إلى  المنافسات  عــودة  عن  أعلنت  التي  المبهجة  الالفتات 
المنظمة  اللجنة  وخصصت  ــيــة،  اإلمــارات العاصمة  ســمــاء 
منطقة الكورنيش إلقامة قرية البطولة التي استقطبت عدداً 
كبيراً من الجماهير بمختلف األطياف واألعمار، ال سيما أنها 

ضمت مجموعة من األلعاب الممتعة. ولم تكن قرية البطولة 
نالت  حيث  الجماهير،  استقطب  الــذي  الوحيد  الشيء  هي 
إقباالً  بول  ريد  طياري  أحد  بصحبة  الطيران  خوض  تجربة 
المعهودة  غير  اإلثارة  من  بدقائق  المجربون  واستمتع  كبيراً، 
وفوق  العاصمة  سماء  في  االستعراضية  الحركات  خالل  من 
كثيراً في  الماء  اقترب من  الطيار  أن  أبوظبي، ال سيما  مياه 
بعض المرات للدرجة التي اعتقد فيها البعض أن هناك خلًال 
أدى إلى سقوط الطائرة، لكن سرعان ما تستفيق الجماهير 
متخطياً  أعلى  إلى  المفاجئ  بارتفاعه  الطيار  براعة  على 
القائمين  جانب  من  إعداداها  تم  التي  والممرات  الحواجز 

السباق. على 
جديد  منحنى  االستعراضات  من  األخيرة  النسخة  وأخذت 
في  بعضاً  لبعضهما  الطيارين  من  اثنين  مواجهة  خالل  من 
والندية  اإلثــارة  من  مزيداً  أعطى  الذي  الشيء  واحد،  وقت 
يطير  الذي  نفسه  المسار هو  أن  المنافسات، خصوصاً  على 
فيه الطيارون، وتطلب األمر دقة بالغة في مختلف التحركات 

 .14 الـ المنافسات  التي خاضها طيارو 
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أبوظبي (االتحاد)

لم تتوقف أهداف العاصمة أبوظبي عند استضافة األحداث 
الكبرى صاحبة الصيت الواسع فقط، حيث تخطت األهداف 

حدود الرياضة وأصبح العمل الخيري ضمن أولويات البطوالت 
التي تقام على أرض عاصمة الخير، وواصلت أبوظبي السعي 

نحو استضافة البطوالت الكبرى للجولف، وجاء من بينها بطولة 
النجم الكبير جاري بالير التي تشتهر بأهدافها الخيرية، وأقيمت 
البطولة على مالعب جولف السعديات، وحضرها عدد كبير من 
النجوم والمشاهير، واستطاعت النسخة األخيرة من الحدث أن 

تجمع 100 ألف دوالر كتبرعات من الحضور ألعمال الخير، 
وحققت جوالت البطولة العديد من األرقام القياسية، حيث وصل 

حجم التبرعات إلى 62 مليون دوالر أميركي لألعمال الخيرية 
حول العالم، وحددت هدفاً لبلوغ 100 مليون دوالر في عام 2020.  

وشهدت البطولة التي أقيمت بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي 
بالتعاون مع مؤسسة الفارس األسود مشاركة مشاهير ونجوم 
ونجمات الجولف العالميين، إضافة إلى أسطورة اللعبة جاري 

بالير، على مدار يومين، وتحدث جاري بالير عن إقامة البطولة 
في أبوظبي، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو الخير، معبراً عن عمق 

امتنانه لكرم أهل اإلمارات على حسن الضيافة وحفاوة االستقبال.

اتش اس بي سي للجولف

معادلة جديدة للتوهج
مصطفى الديب (أبوظبي)

كثيراً  أطلقت  عناوين  والتوهج،  واإلثــارة،  التألق  من  عاماً   11
نجحت  التي  للجولف  سي»  بي  إس  «إتــش  أبوظبي  بطولة  على 
اللعبة  العاصمة اإلماراتية في جمع كوكبة من نجوم  من خاللها 
العالميين تحت مظلتها، ولم يكن وجود النجوم هو النجاح الوحيد 
ألبوظبي، حيث حققت البطولة الكثير بدخولها الجولة األوروبية 

للعبة، وهي الجولة األرفع واألهم على مستوى العالم. 
للنجوم  مقصداً  أصبح  حيث  جديدة،  معادلة  الحدث  وحقق 
الكبار من مختلف أنحاء العالم، فلم تكن هناك نسخة إال وجمعت 
وعلى  العالم،  مستوى  على  األوائــل  العشر  المصنفين  من  عدد 
الصعيد الجماهيري تخطت «أبوظبي إتش إس بي سي» الحدود 
بأعداد  سقفها  تحت  متعددة  جنسيات  بوجود  للعالمية  ووصلت 
عندما  متفرج  ألــف  المائة  النسخ  بعض  تخطت  حيث  غفيرة، 
شارك األسطورة األميركي تايجر وودز عشاق اللعبة التحدي من 
حفر ملعب نادي أبوظبي للجولف.  وأصبح الصقر المجنح طموح 
كل العبي الجولف من شتى أنحاء العالم، وتصل جوائز البطولة 
إلى مصاف البطوالت الكبرى على مستوى العالم، ال سيما أنها 
2,7 مليون دوالر، وهو رقم كبير بكل المقاييس، يعد  الـ  تتجاوز 
األعلى ألي بطولة تقام في منطقة الشرق األوسط ودول مجلس 

التي  األحــداث  قائمة  إلــى  الحدث  وانضم  الخليجي.   التعاون 
النسخة  منذ  الرياضي  أبوظبي  مجلس  فعاليات  أجندة  دخلت 
بينهم  من  دولــة،   26 من  العباً   126 فيها  شــارك  التي  األخيرة 
في  وجاء  العالم .  مستوى  على  األوائــل  العشر  المصنفين  من   4
العالم،  على  األول  المصنف  سبيث  جــوردن  المشاركين  مقدمة 
ثالثاً، وريكي فاولر المصنف خامساً،  المصنف  وروري ماكلروي 
إلى جانب النجم السويدي هنريك ستينسون المصنف السادس 
الجوالت  ضمن  األغلى  للجولف  أبوظبي  بطولة  وتعتبر  عالمياً.     
األوروبية.      الجولة  بطولة  ضمن  سوينج»  «ديزيرت  الصحراوية 
ممن  العالم  العبي  ألفضل  محطة  أول  أبوظبي  جولة  وكانت 
ريو دي جانيرو  األخيرة في  األولمبية  األلعاب  دورة  شاركوا في 
البرازيلية، حيث تم اختيار أفضل أربعة العبين من كل دولة على 
مستوى العالم للمشاركة.    وكانت مشاركة جوردن سبيث المصنف 
األول على العالم في البطولة هي األولى له في الشرق األوسط، 
األسطورة  شــارك  مثلما  للبطولة  كبير  حدث  بمثابة  ذلك  وكــان 
تايجر وودز من قبل، ويصف المراقبون سبيث القادم من تكساس 
والبالغ من العمر 22 عاماً، بأنه العب أسطوري من طراز خاص، 
لكونه من أفضل العبي الجولف على مستوى العالم، بالنظر إلى 
ثقته بمواصلة تحقيق الفوز في البطوالت الرئيسة نحو الوصول 

إلى صدارة التصنيف العالمي وبطل كأس «فيديكس». 

«جاري بالير».. عنـوان الخيــر

بطولة فاطمة بنت مبارك

«الجولة األوروبية»
أبوظبي (االتحاد)

حتت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك« أم 
اإلمارات» رئيسة االحتاد النسائي العام الرئيس 
األعلى ملؤسسة التنمية األسرية رئيسة املجلس 

األعلى لألمومة والطفولة، تقام بطولة فاطمة بنت 
مبارك للجولف للسيدات ضمن اجلولة األوروبية 
جلولف السيدات، وذلك خالل الفترة من ٢ إلى٥ 

نوفمبر ٢٠١٦ يف نادي اجلولف بشاطئ السعديات.
وجاءت استضافة البطولة العاملية بتوقيع أكادميية 

فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجلس 
أبوظبي الرياضي التفاقية شراكة مع اجلولة 
األوروبية جلولف السيدات ملدة ثالث سنوات. 

وستشارك يف البطولة ١٢٦ العبة من محترفات 
اجلولف العامليات الالتي سيتنافسن على تقدمي 
أفضل املستويات واملهارات للفوز باجلوائز املالية 

املميزة املرصودة للبطولة والبالغة قيمتها ٤٠٠ ألف 
دوالر، والتي ستشهد ختام موسم بطوالت اجلولة 

شــهــدت املــنــافــســات عــلــى مـــدار تــاريــخ احلـــدث الــعــديــد األوروبية جلولف السيدات.
األجواء  جتعل  أن  أبوظبي  واستطاعت  الرائعة،  املشاهد  من 

حماسية للغاية ألفراد العائلة كافة من خالل قرية البطولة التي 
املشهد  وكان  العائلة.   أفراد  ملختلف  الفعاليات  من  العديد  ضمت 

الذي شهدته  وودز»  «ذيل  للبطولة هو   ١١ الـ  النسخ  األبرز من بني 
النسخة الثامنة من خالل زحف اجلماهير خلف األسطورة يف 

اجلماهير  صف  أن  لدرجة  منها  للعب  يتوجه  حفرة  كل 
وصـــــــل ألكــــثــــر مـــــن ألـــــــف مــــتــــر ملــــشــــاهــــدة الـــنـــجـــم 

الـــكـــبـــيـــر، مــــا جـــعـــل املــتــخــصــصــني يــصــفــون 
وودز»،  «بـــذيـــل  اجلــمــاهــيــري  املــشــهــد 

جـــمـــاهـــيـــريـــة  إلـــــــى  إشــــــــــارة  يف 
الـــــالعـــــب األســــطــــوريــــة 

بـــــــــني جــــمــــاهــــيــــر 
البطولة. 

ذيل وودز
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رقعة تتسع لـ ٥٢ دولة
أبوظبي (االتحاد)

مهرجان  إقامة  على  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  حرصت 
أبوظبي الدولي للشطرنج الذي خرج للنور منذ 23 عاماً، وواصل 
تألقه على مدار السنوات الماضية، ليصل إلى أقصى درجات 
اإلبداع في النسخة األخيرة التي وصفت بأنها األقوى واألكثر 
انتشاراً، حيث شارك فيها أكثر من 600 العب والعبة جاءوا من 
52 دولة، ليصبح المهرجان الرقعة الشطرنجية األوسع واألكثر 
قوة على مستوى المنطقة وقارة آسيا. وبهذا الحجم الكبير من 
المشاركة، أخذ الحدث مسلكاً جديداً نحو العالمية، حيث أصبح 
لكبار اللعبة على مستوى العالم، وشارك في النسخة  مقصداً 
اللعبة، من  األوائل على مستوى  المصنفين  األخيرة كوكبة من 
بينهم األستاذ الدولي الكبير الروسي أندريكن ديمتري المصنف 
الثاني عالمياً، والذي حلق بلقب بطولة األساتذة ضمن النسخة 
األخيرة من الحدث، وأيضاً الهندي أديناب باسكاران الذي حل 

ثانياً، والمصري باسم أمين صاحب المركز الثالث، إضافة إلى 
انضم  الذي  الرحمن  الكبير سالم عبد  الدولي  العبنا األستاذ 
أن  بعد  العالم  مستوى  على  العب  مائة  أفضل  لقائمة  مؤخراً 

تخطى رصيده 2600 نقطة في التصنيف الدولي األخير.  
للمشاركة  نتيجة  للشطرنج  أبوظبي  وجاءت عالمية مهرجان 
التي  المنافسات  تعدد  عن  فضًال  الكبار،  للنجوم  الواسعة 
بطولة  بينها  ومن  اإلماراتية،  العاصمة  من  النور  إلى  خرجت 
الشطرنج العائلي التي كانت واحدة من أروع البطوالت، السيما 
أفراد  جميع  من  فاعلة  مشاركة  في  مباشراً  سبباً  كانت  أنها 

العائلة في صلب المنافسات.  
بعد  العائلي  الشطرنج  بلقب  األردنية  منصور  عائلة  وفازت 
في  شاركت  التي  العائالت  من  مجموعة  مع  شرسة  منافسة 

البطولة من مختلف الجنسيات. 
إخــراج  أجــل  من  الراعية  والمؤسسات  الشركات  وتكاتفت 
عاصمة  أبوظبي  ومكانة  باسم  تليق  التي  بالصورة  المهرجان 

العاصمة  بها  تستأثر  التي  الميزة  وهــي  العالمية،  الرياضة 
بوجود مؤسسي  أرضها  تقام على  التي  الفعاليات  في مختلف 
والخاصة في أي حدث  الحكومية  الشركات  كبير من مختلف 
من  األخيرة  النسخة  نجاح  في  وقد شارك  أرضها،  على  يقام 
المؤسسات  من  مجموعة  للشطرنج،  الدولي  أبوظبي  مهرجان 
والشركات الراعية، وعلى رأسها وزارة شؤون الرئاسة، والهيئة 
ومجلس  الشطرنج،  واتحاد  والرياضة،  الشباب  لرعاية  العامة 
أبوظبي الرياضي، وبلدية أبوظبي، وشركة محمد رسول خوري، 
وهيئة أبوظبي للسياحة، ونادي أبوظبي للصقارين، ونادي تراث 

اإلمارات، ونادي الجزيرة، وفندق دوست ثاني. 
وتحدث المشاركون في المنافسات عن روعة التنظيم وكرم 
صورة  بث  في  الحدث  على  القائمون  نجح  حيث  الضيافة، 
بوجود  باللعبة  الخاصة  القنوات  مختلف  في  للبطولة  مميزة 
قناة متخصصة على «يوتيوب»، األمر الذي أسهم في مزيد من 

االنتشار للحدث عالمياً.

إعالن
حوار األذكياء بكل اللغات في أبوظبي
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بعد غياب ٦ سنوات

مونديال األندية يعود إلى أبوظبي
محمد حامد (دبي)

ــان االتــحــاد  ــة، ك ــدي ــدايــات مــونــديــال األن فــي ب
الدولي لكرة القدم يسعى بكل قوة وبشتى الطرق 
الرعاة  عثرات  ومع  «الجديدة»،  البطولة  لتسويق 
وتعامل األندية الكبيرة معها، خاصة أندية أوروبا 
شرفية  بطولة  باعتبارها  الجنوبية،  وأمــيــركــا 
عزفت  رسمية،  بطولة  منها  أكثر  استعراضية 
البرازيل  وكانت  البطولة،  احتضان  الدول  بعض 
البطولة  وتوقفت   .2000 عــام  ــى  األول محطتها 
يابانية  بعد  فيما  أصبحت  ثم   ،2005 عام  حتى 

ورعاية  تنظيماً  اليابانيون  احتضنها  فقد  بامتياز، 
لنجاح  وكــان   ،2008 حتى   2005 من  الفترة  في 
تاريخ  في  األفضل  النسخة  تنظيم  في  أبوظبي 
من  ســنــوات  بعد   2009 عــام  األنــديــة  مــونــديــال 
تغير  فــي  السحر  مفعول  الــيــابــان،  فــي  وجــودهــا 
تتنافس  الدول  أصبحت  فقد  تام،  بشكل  الصورة 
الكروي  الحدث  استضافة  شرف  على  للحصول 
األندية  مونديال  نجاح  وتأكد  الكبير،  العالمي 
وتعود   .2010 عام  التالية  بالنسخة  أبوظبي  في 
إلى  جديد  من  األندية  عالم  في  األهــم  البطولة 
تنظيمها  ليتم  أبوظبي،  في  نسختين  بعد  اليابان 

في بالد الشمس المشرقة عامي 2011 و 2012، 
المغرب  إلى  المرة  هذه  ولكن  مجدداً،  تخرج  ثم 
تعود  أن  قبل  و2014،   2013 عــامــي  وتــحــديــداً 
 ،2015 عــام  الماضية  النسخة  في  اليابان  إلــى 

والموسم الجاري 2016. 
عامي  جديد  مــن  البطولة  أبوظبي  وتحتضن 
2017 و2018، وسط توقعات بأن يحصل مونديال 
األندية على دفعة تنظيمية جديدة توازي أو تفوق 
تلك التي حدثت عامي 2009 و2010، وفي الوقت 
في  التنظيم  حق  على  الحصول  فيه  كــان  الــذي 
دخلت  اإلمــارات  فإن  سهولة،  أكثر  األولــى  المرة 

في منافسة قوية هذه المرة مع البرازيل، 
واليابان، وكذلك الهند، قبل أن يتم حسم 
لإلمارات.  التنظيم  وإسناد  «الفيفا»  قرار 

المهم  األندية حضوره  لمونديال  يكون  ولن 
إنــه  بــل  فــحــســب،  العالمية  الــســاحــة  عــلــى 

في  المحلي  المستوى  على  مــؤثــراً  سيكون 
بين  التسابق  حيث  الفتة،  بصورة  اإلمــارات 
الموسم  الـــدوري  بلقب  الظفر  على  األنــديــة 

على  فالبطل يحصل  القادم،  والموسم  الجاري 
من  مستفيداً  المونديال،  في  المشاركة  بطاقة 

للبطولة. المنظم  البلد  تمثيل 

أبوظبي (االتحاد)

في عام 2009، وفي المرة األولى لخروج مونديال األندية من اليابان، كانت 
أبوظبي هي وجهته األولى، وحصلت اإلمارات على تنظيم البطولة بعد منافسة 

مع أستراليا واليابان والبرتغال، وانسحب البرتغاليون فيما بعد، وفازت 
اإلمارات بحق التنظيم لتقام البطولة في الفترة من 9 إلى 19 ديسمبر 2009. 
وحصل البارسا على اللقب في أبوظبي بعد أداء مبهر، وأكمل عقد السداسية 
التاريخية في العام المشار إليه، فقد حصل على الليجا وكأس الملك، ودوري 
أبطال أوروبا، وسوبر إسبانيا، وسوبر أوروبا، ثم مونديال األندية في أبوظبي، 

وكان ختاماً رائعاً لعام تاريخي في مسيرة جوارديوال وفي تاريخ البارسا الكروي 
بشكل عام. برشلونة تفوق في المباراة النهائية على استوديانتس األرجنتيني، 

الذي تقدم في الدقيقة 37، قبل أن يدرك بيدرو التعادل في الدقيقة 90، 
وتفوق البارسا بهدف الحسم في الدقيقة 110 من الوقت اإلضافي عن طريق 
ميسي في مشهد كان مصدر السعادة لعشاق البارسا، ولكنه تسبب في حزن 

عميق للبعض تعاطفاً مع النجم األرجنتيني 
خوان سيبستيان فيرون العب استوديانتس، 

الذي كان يحلم باختتام مسيرته بهذا اللقب، ولكن 
مواطنه ميسي تسبب في حرمانه منه. أما عن ترتيب 

األندية، فقد حصل بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على 
المركز الثالث، وأتالنتي المكسيكي رابعاً، ثم أوكالند سيتي 

بطل نيوزيالند خامساً، ومازيمبي الكونجولي سادساً، واألهلي 
ممثل اإلمارات في المركز السابع. مباريات البطولة بلغ عددها 8، 
وكان مجموع الحضور الجماهيري 157 ألفاً، أي متوسط ما يقرب 

من 20 ألفاً في المباراة الواحدة، وهو دليل قوي على النجاح 
التنظيمي للبطولة، كما أن المعدل التهديفي للبطولة بلغ 3.13 

هدف في كل مباراة بمجموع 25 هدفاً، ونال البرازيلي دينلسون 
العب بوهانج الكوري لقب الهداف برصيد 4 أهداف، فيما 

حصل ميسي على لقب أفضل العب في البطولة.

ألفًا حضروا مونديالي 

٢٠٠٩ و٢٠١٠

إلــى ١٨  الــفــتــرة مــن ٨  الــتــي أقيمت يف  يف نسخة ٢٠١٠ 
ديــســمــبــر، كــانــت املــفــاجــأة الــكــبــرى يف عـــدم تــأهــل بــطــل أميركا 

اجلــنــوبــيــة إنــتــرنــاســيــونــال الــبــرازيــلــي لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة، فــقــد انــتــزع 
مازميبي الكوجنولي منه هذه البطاقة بعد الفوز عليه ٢ - ٠ يف مفاجأة من 

انتزاع  إنتر ميالن اإليطالي من  النهائي. ومتكن  الــدور قبل  الثقيل شهدها  العيار 
لإلنتر،  املجد  عــام  وهــو  بيضاء،  بثالثية  النهائي  يف  أفريقيا  بطل  على  تفوقه  بعد  اللقب 

أبوظبي شاهدًا على  كانت  العامني  البارسا، ويف  األفضل يف مسيرة  السابق هو  العام  كان  مثلما 
اكتمال هذا املجد للفريقني، ففي عام ٢٠١٠ جنح اإلنتر يف معانقة ثالثية تاريخية بالفوز بالدوري 

والكأس ودوري األبطال، وحصل يف أبوظبي على لقب مونديال األندية. وتشير اإلحصاءات إلى أن 
عدد احلضور اجلماهيري ملباريات البطولة بلغ ٢٠٠ ألف مشجع مبتوسط ٢٥ ألفًا يف املباراة، مما 

يؤكد أن األمر لم يكن يرتبط بحضور البارسا يف النسخة السابقة، بل استمر النجاح 
التنظيمي ألبوظبي، وبذلك بلغ عدد اجلماهير التي حرصت على حضور 

نسخة ٢٠٠٩ وبطولة ٢٠١٠ يف أبوظبي ٣٥٧ ألفًا، مبتوسط يتجاوز ٢٣ 
ألفًا يف املباراة الواحدة. الترتيب النهائي لألندية التي شاركت يف 

مونديال ٢٠١٠ لألندية يشير إلى أن اإلنتر كان صاحب الصدارة 
إنترناسيونال  ثم  ثانيًا،  الكوجنولي  مازميبي  يليه  واللقب، 

الرابع  املــركــز  صاحب  أمــا  الثالث،  املــركــز  يف  البرازيلي 
فهو سيوجننام الكوري اجلنوبي، يليه باتشوكا 

املكسيكي خامسًا، وجاء ممثل اإلمــارات 
السادس،  املركز  يف  الوحدة  فريق 

بطل  يونايتد  هيكاري  ثم 
غـــيـــنـــيـــا اجلـــــديـــــدة 

سابعًا.

٢٠١٠
بطولة اإلنتر

٢٠٠٩ ضربة البداية

٣٥٧



٣ مالعب في أبوظبي

آسيا ٢٠١٩.. موعد مع اإلبداع

٦١ ٦٠

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

تلقت أوساط كرة القدم اآلسيوية نبأ فوز اإلمارات بتنظيم 
المقررة عام  «السابعة عشرة»  القادمة لكأس آسيا  النسخة 
الدولة  قدرة  في  الكبيرة  للثقة  نظراً  كبير،  بارتياح   2019
على تنظيم أقوى وأبرز نسخة من هذا االستحقاق، خاصة 
كانت  بعدما  منتخباً   24 بمشاركة  مــرة  ألول  ستقام  أنها 
وكــان  منتخباً.   16 على  مضى  فيما  مقتصرة  المنافسة 
االتحاد اآلسيوي قد أعلن يوم التاسع من مارس عام 2015 
بعدما  آسيا،  كأس  تنظيم  بشرف  اإلماراتي  الملف  فوز  عن 
المطلوبة.  الــجــوانــب  كــل  فــي  اإليــرانــي  نظيره  على  تفوق 
القوية  التحتية  البنية  في  اإلماراتي  الملف  قوة  وتجسدت 
بين  ما  تربط  التي  العصرية  المواصالت  على صعيد شبكة 
الحديثة  الرياضية  المنشآت  جانب  إلــى  المدن،  مختلف 
السياحي  الصعيد  على  الدولة  مكانة  أن  كما  والمتكاملة، 
وقدراتها  الــمــدن،  مختلف  فــي  الحديثة  الــفــنــادق  ووجـــود 
باإلضافة  ذلك،  الملف،  قوة  تعزيز  في  ساهمت  التسويقية 
به  تحظى  أن  المنتظر  الكبير  الجماهيري  الحضور  إلــى 
مباريات البطولة، خاصة وأن اإلمارات تعتبر قبلة للسياحة 
كل  تستضيفها  التي  العالمية  األنشطة  بسبب  الرياضية 
األحــداث  من  العديد  الستضافة  تتصدى  أنها  حيث  عــام، 

يتقدمها  الماضية  األعــوام  في  المهمة  العالمية  الرياضية 
2003 إلى جانب مونديال األندية  كأس العالم للشباب عام 
 ،2014 عام  للناشئين  العالم  وكــأس  و2010   2009 عامي 
فوز  وعكس   .1996 عام  آسيا  كأس  تنظيم  ذلك  كل  وقبل 
اإلمارات باستضافة النهائيات القارية القادمة المكانة التي 
كما  والقاري،  الدولي  الصعيدين  على  الدولة  بها  تضطلع 
لما  نظراً  بها،  تتمتع  التي  الثقة  على  صريح  وبشكل  يدل 
من  استضافتها  التي  األحداث  كل  على  بصمات  من  تركته 
أفضل  تقديم  أو  محوها  من  دولة  أي  تتمكن  لم  والتي  قبل 
منها، حيث نجح الملف اإلماراتي في أن يفرض نفسه وبقوة 

الجميع. أبهرت  التي  المتطورة  معاييره  بسبب 
منذ  بــدأت  التنظيم  صعيد  على  المتسارعة  الخطوات 
آسيا،  كأس  تنظيم  بشرف  الدولة  فوز  عن  اإلعــالن  تم  أن 
الرياضية  زايد  مدينة  استاد  على  فعالياتها  ستفتتح  والتي 
الرياضية  المعالم  أحد  يعتبر  والذي  أبوظبي،  العاصمة  في 
النهائية  المباراة  سيحتضن  أنه  كما  الدولة،  في  التاريخية 

أيضا. للبطولة 
اعتماد  تم  الرياضية، فقد  زايد  استاد مدينة  وإلى جانب 
مباريات  الستضافة  أبوظبي  العاصمة  في  آخرين  ملعبين 
نهيان،  آل  واســتــاد  زايــد،  بــن  محمد  اســتــاد  هما  البطولة 
وملعبان في العين، هما استاد خليفة بن زايد، واستاد هزاع 

بن  مكتوم  استاد  هما  دبي  في  ملعبين  جانب  إلى  زايد،  بن 
الشارقة  نادي  وملعب  مكتوم،  آل  واستاد  مكتوم،  آل  راشد 
خمس  ملعب  كل  يحتضن  أن  المنتظر  ومــن  الشارقة،  في 
على  واحــدة  ومباراة  األول،  الــدور  في  األقل  على  مباريات 

األقل في األدوار اإلقصائية.
نهائيات  في  المشاركة  المنتخبات  عدد  رفع  قرار  وبعد 
كأس آسيا 2019 إلى 24 منتخباً وطنياً أقر االتحاد اآلسيوي 
تم فيه دمج تصفيات  للتصفيات،  القدم نظاماً جديداً  لكرة 
في  شــاركــت  حيث  العالم،  كــأس  تصفيات  مــع  آسيا  كــأس 
أستراليا  من ضمنها،  المنتخبات  كافة  المدمجة  التصفيات 
الجنوبية  الماضية، كما تشارك كوريا  النسخة  اللقب  حاملة 
وينص  الثالث،  المركز  الوطني صاحبة  والمنتخب  الوصيف 
النظام الجديد على عدم مشاركة الدولة المضيفة لنهائيات 
آسيا في التصفيات، لكنها تشارك حالياً في تصفيات كأس 

2018 لقارة آسيا. العالم 
والقارية منذ إعالن فوز  العالمية  وتواكب وسائل اإلعالم 
اإلعدادية  الخطوات  آسيا  كــأس  تنظيم  بشرف  اإلمــارات 
التي  واجتماعاتها  للبطولة،  التنفيذية  اللجنة  بها  تقوم  التي 
بالشكل  الحدث  إخراج هذا  تعقدها بشكل دوري في سبيل 
بقدرة  المطلقة  الثقة  المتابعة  هذه  تغلف  حيث  المثالي، 

النهائيات. تاريخية من  اإلمارات على استضافة نسخة 

بحضور المشاهير

قمة آسيا الكروية 

في قصر اإلمارات
(أبوظبي) القواسمه  عبدالله 

اآلسيوي  االتــحــاد  جــوائــز  تــوزيــع  حفل  أبوظبي  تستضيف 
والذي  القادم،  ديسمبر  من  األول  في  اإلمــارات  قصر  بفندق 
الرياضية  األحـــداث  مــن  الــعــديــد  مــع  تــزامــنــاً  تنظيمه  يــأتــي 
إلى   1- الفورموال  بطولة  مقدمتها  وفــي  المهمة،  العالمية 

الوطني. باليوم  الدولة  جانب احتفاالت 
 12 بـ  الفوز  على  اآلسيوية  القدم  كرة  نجوم  أبرز  ويتنافس 
والمدربات  والمدربين  والالعبات  لالعبين  عادة  تمنح  جائزة 
التنفيذية  القيادات  جانب  إلى  الوطنية،  واالتحادات  والحكام 
الجوائز  هذه  ستحمل  حيث  واألندية،  الوطنية  والمنتخبات 
اآلسيوي،  الحلم  جائزة  الماسية،  الجائزة  التالية:  المسميات 
جائزة االتحاد الوطني األفضل، جائزة رئيس االتحاد اآلسيوي 
مدرب،  أفضل  جائزة  العمرية،  المراحل  في  اللعبة  لتطوير 
العبة،  أفضل  مــدربــة،  أفضل  جــائــزة  العــب،  أفضل  جــائــزة 
أفضل العب شاب، أفضل العبة شابة، أفضل العب في كرة 

الخاصة. التحكيم اآلسيوية  قدم الصاالت، وجائزة 
الثانية  للمرة  للحفل  أبوظبي  العاصمة  استضافة  وتأتي 
التي  االتفاقية  على  بناء  الماضية،  العشر  السنوات  خــالل 
القدم  كرة  اتحاد  بين  الماضي  يوليو  أبوظبي  في  توقيعها  تم 
اتحاد  رئيس  غليطة  بن  مــروان  بحضور  اآلسيوي  واالتــحــاد 
أبوظبي  مجلس  عــام  أمــيــن  الــعــوانــي  حمد  وعـــارف  ــكــرة،  ال

الرياضي.
االتحاد  ينظمها  التي  الفعاليات  أبــرز  أحــد  الحدث  ويعد 
المكتسبات  أحــد  استضافته  تعتبر  إذ  ســنــويــاً،  ــوي  اآلســي
أبوظبي  والعاصمة  عــام  بشكل  اإلماراتية  للرياضة  المهمة 
القطاع  به  يحظى  الذي  الكبير  الدعم  ظل  في  خاص،  بشكل 
وضع  في  ساهم  والذي  الرشيدة،  القيادة  قبل  من  الرياضي 
الستضافة  تتصدى  التي  العالمية  للرياضة  كعاصمة  أبوظبي 

وأنواعها. أشكالها  وبشتى  الرياضية  الفعاليات  أبرز 
المتاحة  اإلمكانيات  كافة  الرياضي  أبوظبي  ويسخر مجلس 
أمامه في سبيل إخراج الحفل بالشكل الذي يليق بالمكانة التي 
العديد  بحضور  سيحظى  وأنه  خاصة  أبوظبي،  إليها  وصلت 

إلى  والقارية  الدولية  الوفود  من 
كــرة  لعبة  نــجــوم  ـــرز  أب جــانــب 

الصفراء،  القارة  القدم في 
وسائل  مندوبي  وكذلك 

العالمية،  اإلعـــالم 
المنتظر  مــن  إذ 

يــحــضــر  أن 
جياني  الحفل 

رئيس  أنفانتينو 
االتــــحــــاد الـــدولـــي 

ــقــدم وأعــضــاء  لــكــرة ال
على  الــتــنــفــيــذي،  المكتب 

عدة  عقد  الــحــدث  يــواكــب  أن 
اجتماع  يتقدمها  مهمة  اجتماعات 

اآلسيوي،  لالتحاد  التنفيذي  المكتب 
إلى جانب اجتماع اللجنة المالية لالتحاد 

ما  عمل  ورش  انعقاد  إلى  إضافة  اآلسيوي، 
المشاركة. الوفود  بين مختلف 

لمجلس  العام  األمين  العواني  حمد  عارف  ويؤكد 
مكانة  اكتسبت  أبــوظــبــي  أن  الــريــاضــي،  أبــوظــبــي 
وقت  وفي  الرياضية،  المنظمات  كل  لدى  عالمية 
على  العاصمة  ستكون  السنوي،  الحفل  استضافة 
إضافة   ،1 للفورموال  الكبرى  الجائزة  سباق  موعد 

أن  المهم  ومن  الوطني،  باليوم  الدولة  احتفاالت  إلى 
نعلم أن استضافة مثل هذه األحداث يعطينا الفرصة للترويج 
والجذب  والعالم  اآلسيوية  القارة  في  اإلماراتية  للعاصمة 

السياحي.
بات  الرياضي  أبوظبي  مجلس  فــإن  االتفاقية،  وبموجب 
سيكون  حيث  الحدث،  لهذا  التلفزيوني  النقل  حقوق  يمتلك 
النقل متاحاً لجميع القنوات، ولن يكون حصرياً على أي قناة، 
ذلك ألن الهدف هو نقل هذا الحفل إلى جميع الدول اآلسيوية 
والعالمية أيضاً. ويكفي اإلشارة إلى التصريحات التي أطلقتها 

القيادات  مختلف 
تعليقها  في  اآلسيوية 
عــلــى اســتــضــافــة أبــوظــبــي لــحــفــل تــوزيــع 
ــي عكست  ــت وال ــز االتــحــاد اآلســـيـــوي،  جــوائ
التي  الكبيرة  واألهمية  العالية  المكانة  مقدار 
أعرب  إذ  العالمية،  للرياضة  كعاصمة  بها  تضطلع 
اآلسيوي، عن  االتحاد  رئيس  إبراهيم  بن  الشيخ سلمان 
باعتباره  للجوائز،  السنوي  أبوظبي للحفل  فخره باستضافة 
خالل  تحققت  التي  باإلنجازات  لالحتفال  المناسبات  قمة 
القدم  لكرة  الكبير  التطور  على  وتأكيداً  الماضي،  الموسم 
لمجلس  وامتنانه  شكره  عميق  عن  عبر  حيث  اإلمــارات،  في 
زايد  بن  نهيان  الشيخ  سمو  رأســه  وعلى  الرياضي،  أبوظبي 
سيقام  بأنه  ثقته  مبدياً  الحفل،  هذا  الستضافته  نهيان،  آل 
السنوي  الحفل  أن  إلى  مشيراً  ومحترفة،  باهرة  صــورة  في 
لكرة  ينتمون  الذين  من  عام  كل  جميعاً  الرياضيون  ينتظره 
ما  أفضل  قدم  الــذي  الالعب  ينصف  ألنه  اآلسيوية،  القدم 
لديه طوال العام باختياره ضمن فئة األفضل في أكبر قارات 
العالم، إضافة إلى أنه يقدر المدربين والمدربات واالتحادات، 

الجائزة. فئات  وجميع من تشملهم 

يــســجــل ألبــوظــبــي أنــهــا الــعــاصــمــة األولـــــى الــتــي 
جنحت يف استضافة حفل جوائز االحتاد اآلسيوي عام 

دوري يف  وبشكل  يقام  كــان  بعدما  اإلمـــارات  ٢٠٠٦ يف قصر 
العاصمة املاليزية كواالملبور بوصفها مقرًا لالحتاد القاري، 

ويـــعـــود احلــفــل لــيــقــام يف أبــوظــبــي بــعــد عــشــرة أعـــــوام على 
استضافته أول مرة ليؤكد التطور الكبير الذي كانت 

والثقة  اإلمــــارات  يف  اللعبة  تشهده  تـــزال  وال 
الكبيرة بقدرات الدولة التنظيمية من 

قبل االحتاد القاري واالحتادات 
الوطنية كذلك.

 ١٠

سنوات

أكــد داتــو ويــنــدســور أمــني عــام االحتـــاد اآلســيــوي، أن 
اإلمــــارات حتظى بتقدير واحــتــرام االحتـــاد اآلســيــوي منذ 

زمن بعيد على ضوء دعمها لكافة املبادرات الهادفة إلى تطوير 
اللعبة، واستضافتها كافة األحداث املهمة، ونهجها املستنير يف 

استضافة  خالل  من  رائعًا  منوذجًا  لتقدم  الدولية،  عالقاتها 
كــأس العالم للشباب ٢٠٠٣، ومــن قبله كــأس أمم آسيا 

١٩٩٦، ثم كأس العالم لألندية بنسختي ٢٠٠٩ 
 ،٢٠١٤ للناشئني  العالم  وكــأس  و٢٠١٠، 

وكــــــــل هــــــــذه األحــــــــــــــداث جنــحــت 
تـــتـــرك  أن  يف  أبـــــوظـــــبـــــي 

بصمة قوية ال ميكن 
محوها.

بصمة 

قوية



٦٣ ٦٢

من جوارديوال وهاميلتون إلى فيدرر

محمد حامد (دبي)

حتظى العاصمة أبوظبي مبكانة خاصة يف قلوب أساطير 
ومشاهير الرياضة العاملية، سواء جنوم كرة القدم، أو 

السيارات «الفورموال - ١»، وكذلك أساطير التنس وغيرها، 
حيث ال يتردد هؤالء النجوم يف نظم قصائد الغزل يف قدرات 

العاصمة التنظيمية، واألمر ليس قاصرًا على ذلك، بل إن 
أبوظبي كانت شاهدًا على مجد صنعه هؤالء النجوم، حينما 

عانقوا البطوالت على أرضها.
من بيب جوارديوال أسطورة العصر يف عالم التدريب، الذي 

احتفل بسداسية املجد مع البارسا يف أبوظبي، ومرورًا بنجوم 
«الفورموال-١» ومن بينهم لويس هاميلتون، وسيبستيان 

فيتل، وغيرهما من النجوم الذين صنعوا مجدًا فوق حلبة 
مرسى ياس، وصوًال إلى جنوم التنس رافاييل نادال وروجير 

فيدرر، ونوفاك ديوكوفيتش، وغيرهم الذين يبدأون موسمهم 
من أبوظبي، سيظل كل هؤالء يف قلب أبوظبي، وهي يف قلبهم 

بفضل حلظات ال تنسى خلدتها عناوين الصحف العاملية 
على مدار السنوات املاضية.

وبعيدًا عن إشادات وغزل مشاهير الرياضة العاملية يف 
أبوظبي، فإن الالفت يف األمر قدرة العاصمة على توصيل 

رسالتها للعالم، فاألمر ال يتعلق فقط بالسبق يف استضافة 
بطوالت عاملية مثل مونديال األندية، و«الفورموال - ١» 

وبطوالت التنس وغيرها، بل بقدرة أبوظبي على جعل تراثها 
العربي، وإرثها اخلاص، يغزو كل بقاع العالم.

أبوظبي.. مكانة خاصـــة في قلوب األساطير

دبي (االتحاد)

في ديسمبر 2010 وخالل وجوده في أبوظبي 
للمشاركة مع فريقه السابق إنتر ميالن في 

مونديال األندية، تحدث النجم الهولندي ويسلي 
شنايدر لـ «االتحاد»، مشيدا بالقدرات التنظيمية 
ألبوظبي، التي وصفها بأنها تحفز على اإلبداع 

والتألق.

وأثنى النجم العالمي بتنظيم أبوظبي لمونديال 
األندية، وأكد أن كل شيء يسير على ما يرام، 

وأن إقامة الفريق كانت رائعة، وفي مكان متميز، 
وقريب من ملعب التدريب جداً، وهو الشيء الذي 
يسهل الكثير من األمور. وأشاد شنايدر بمستوى 
المالعب واالستادات، وأكد أن الجو العام يستفز 
طاقات اإلبداع، مشيراً إلى أن أبوظبي دائماً ما 

تقدم الجديد للعالم.

دبي (االتحاد)

في نهاية عام 2009، خطفت أبوظبي ومعها بيب جوارديوال 
صدارة عناوين الصحف العالمية، وتصدرت نشرات 

األخبار والبرامج الرياضية حول العالم، فقد شهدت تتويج 
البارسا بلقب مونديال األندية، وكان اللقب هو السادس 
في غضون أشهر للمدرب الواعد في هذا الوقت بيب 
جوارديوال، الذي تناقلت فيه وكاالت األنباء والصحافة 

العالمية صورته وهو يبكي، وعنونت: «دموع المجد في 
أبوظبي».  وتستأثر اإلمارات بأنها الدولة األكثر تنظيماً 
للبطوالت القارية والعالمية، ما يؤكد أن االتحاد الدولي 

لكرة القدم «الفيفا»، واالتحاد االتحاد اآلسيوي ال يترددان 
في إسناد البطوالت لإلمارات، ثقة في توافر مقومات 

التنظيم الناجح، ودليل ذلك أن اإلمارات حصلت على حق 
تنظيم كأس آسيا 2019، وبعدها بـ 10 أيام كان «الفيفا» 
يعلن اختياره اإلمارات الحتضان مونديال األندية 2017. 

دبي (االتحاد)

يقول الالعب السويسري روجير فيدرر: أبوظبي مدينة رائعة، أحببتها كثيراً، وأزورها كثيراً، حيث سبق أن 
شاركت في نسخ عدة من بطولة مبادلة العالمية، وفي كل مرة أحس بالتقدم الكبير في هذه المدينة العصرية 

بامتياز، وفي كل مرة هناك جديد، وأنا سعيد دائماً بالعودة إليها في كل مرة. 
فيما قال اإلسباني رفائيل نادال «رافا» رداً على سؤال حول أبوظبي وانطباعاته عنها: «المرافق والتسهيالت 

والخدمات التي تتمتع بها أبوظبي تجعلها األفضل، هناك الكثير من األماكن الرائعة، لقد تدربت في حلبة 
ياس، إنها مكان مبهر ورائع، وأعتقد أن أبوظبي تتطور بشكل سريع.

دبي (االتحاد)

خالل السنوات الماضية، وقع العالم في غرام العاصمة من خالل نظرته على حلبة مرسى 
ياس، فقد سبق للفرنسي جان تود رئيس االتحاد الدولي للسيارات أن عبر عن إعجابه 

الشديد بأبوظبي وحلبة مرسى ياس، مؤكداً أن هذا المكان والقدرات التنظيمية المبهرة 
لإلمارات ما هي إال مؤشرات على رؤية قيادة الدولة. وتابع: «إن ما صنعته اإلمارات بشكل 

عام، وفي حلبة مرسى ياس إنما هو دليل واضح على رؤية قيادتها الحكيمة، هذه الحلبة 
سوف تشهد خالل السنوات القادمة أنشطة وفعاليات عالمية متعددة ومتنوعة».

بيب: العاصمة منحتني دموع الفرحشنايدر: قدرات تستفز طاقات اإلبداع جان تود: قدرات مبهرةرافا وفيدرر: مدينة عصرية بامتياز
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