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ملحق خاص يصدر بمناسبة سباق القفال ٢٠١٩

ًالموعد
غدا
6:00 ص

 «QR Code» تفاعلوا مع
 عن القفال

ً
وشاهدوا فيديو خاصا
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حمدان   الشيخ  سمو  أمــر 
بن راشد آل مكتوم، نائب 
المالية،  ــر  وزي دبــي  حاكم 
بتنظيم سباق تراثي كبير للمسافات الطويلة 

يبرز ماضي اآلباء واألجداد

ــو الـــشـــيـــخ   ــ ــمـ ــ وّجـــــــــــه سـ
بـــــن راشـــــــــد آل  حـــــمـــــدان 
لتنظيم  باإلعداد  مكتوم 
يجمع   ،3 الــنــســخــة  فـــي  ســبــاق مــشــتــرك 
والسفن   ،

ً
قــدمــا  43 الــشــراعــيــة  الــقــوارب 

.
ً
الشراعية 60 قدما

ــع،   ــ ــراب ــ حـــقـــق الـــســـبـــاق ال
ــم  ــ ــي  وأقــ

ً
 كــــبــــيــــرا

ً
نــــجــــاحــــا

بــــــمــــــشــــــاركــــــة الــــســــفــــن 
النظر  وجهة  واثبت   ،

ً
قدما  60 الشراعية 

إلى  االنتقال  في  الحدث  لراعي  الحكيمة 
المحامل. من  أكبر  أحجام 

ــة   ــ ــخـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ شـــــــــهـــــــــدت الـ
ــاد فــئــة  ــمـ ــتـ الـــســـابـــعـــة اعـ
ــاق  ــ ــب جـــــــديـــــــدة هـــــــي ســ

.
ً
قوارب التجديف المحلية 30 قدما

حمدان   الشيخ  سمو  أمــر 
مـــكـــتـــوم  آل  راشـــــــــد  بـــــن 
بإطالق فئة جديدة، هي 

.
ً
القوارب الشراعية 22 قدما

أقـــــــــــــيـــــــــــــم  
ســـــــــــبـــــــــــاق 
«الــيــمــامــة» 
 ،«

ً
قــدمــا  60» المحلية  الــشــراعــيــة  للسفن 

بــاإلنــجــاز   
ً
ابــتــهــاجــا  ،2014 أكــتــوبــر   25 فـــي 

محمد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  التاريخي 
بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس 
مــجــلــس دبـــي الـــريـــاضـــي، وإحــــــرازه ذهــبــيــة 
ــــقــــدرة بـــاأللـــعـــاب الــعــالــمــيــة لــلــفــروســيــة  ال

«نورماندي 2014».

سمو   أعلن 
الــــــــشــــــــيــــــــخ 
حـــــــــمـــــــــدان 
جــوائــز سباق  زيــادة  آل مكتوم،  راشــد  بــن 
ين،  والعشر التاسعة  نسخته  في  القفال 
 عـــن 10 

ً
ــدال ــ لــتــصــبــح 12 مــلــيــون درهــــم، ب

درهم.  ماليين 

دبي - البيان الرياضي

-

 

ملحمة 

الفكرة

مواصفات

األصالة
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دبي - البيان الرياضي 

دعم مستمر

 أمنيات

 

جود

المشاركة وإكمال 
السباق يمثل الفوز 

الحقيقي 

أحمد المهيري: مكرمة حمدان بن راشد عنوان التسامح
دبي - البيان الرياضي 

تقدير

تعاون

 دور مميز

 محمد حارب: 
فرحتان في العرس الكبير

دبي - البيان الرياضي

مسك الختام

علي بالحبالة: «األيادي البيضاء» وراء نجاح الكرنفال
دبي - البيان الرياضي 

أكاديمية 

١٣١

سالمة

 شاهدة على حب أهل اإلمارات لتراث األجداد
ً
29 عاما

 أحمد الحوري
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دبي - البيان الرياضي

 

كؤوس 

تصميم

 

و 3سيارات في انتظار األبطال 
كؤوس ودروع ألبطال المرحلة 

األولى في «جزيرة القمر»

دبي - البيان الرياضي 

 

 «اليخوت األميرية» 
تنقل اللجان المنظمة

الرؤية االفتراضية
حاضرة في الحدث

www.georacing.com

فاز طاقم السفينة   
طوفان 21 لمالكها 
أحمد سعيد سالم 
أحمد  النوخذة  وبقيادة  الرميثي، 
إسماعيل المرزوقي بالمركز األول 
لسباق الجولة األولى من بطولة 
المحلية  الــشــراعــيــة  للسفن  دبـــي 
ــيــات نـــادي  ــر فــعــال ، آخــ

ً
60 قـــدمـــا

دبي الدولي للرياضات البحرية في 
«عام زايد 2018».

ســــــــجــــــــلــــــــت 
الــنــســخــة 28 
ــدث  ــ مــــــــن حــ
الــقــفــال ، الــرقــم الــقــيــاســي في 
، ووصل  المشاركة  السفن  عــدد 
عند   

ً
مــحــمــال ــــى 122  إل ــا  عـــددهـ

إغالق باب التسجيل، ليحطم الرقم 
في  ســفــيــنــة»   121 ــق،«  ــابـ ــسـ الـ

النسخة 27 .

السفينة    طاقم  نجح 
 «12 «أطــــــــــــلــــــــــــس 
لمالكها فرج بن بطي 
أحمد  النوخذة  وبقيادة  المحيربي، 
السويدي في الفوز بلقب النسخة 
الــســابــعــة عــشــرة كـــأبـــرز إنـــجـــاز في 
مسيرة الطاقم في حدث القفال.

منذ    الــســبــاق  حقق 
ــــى  انـــطـــالقـــتـــه األولـ
 
ً
نــجــاحــا  1991 عــــام 

ــقــطــع الــنــظــيــربــفــضــل الـــدعـــم  مــن
ــن ســـمـــو الــشــيــخ  والـــمـــتـــابـــعـــة مــ
نائب  آل مكتوم  راشــد  بن  حمدان 
لتطوير  المالية،  وزيـــر  دبــي  حــاكــم 
الموروث الحضاري وتحفيز عشاق 
الرياضات البحرية عبر الجوائز الكبيرة.

ــنــوخــذة  عـــانـــق ال
الـــــــمـــــــخـــــــضـــــــرم 
سعيد بن سالم 
الــرعــيــل األول في  الــرمــيــثــي، مــن 
مع  وفــاز  المجد  البحرية،  الرياضات 
النسخة 22   «الــســاحــل 31»بــلــقــب 
 على طاقم 

ً
عام 2012، متفوقا

«الزير 16»، و«الوصل96 ». 
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ــــطــــان   ــل وجــــــــــه نــــــاصــــــر ســ
الـــــــمـــــــرزوقـــــــي نـــــوخـــــذة 
السفينة سلطان الخير 32 
الشكر إلى اللواء سيف الزري الشامسي، 
الــشــارقــة على دعمه  قــائــد عــام شــرطــة 
متابعة  في  السفينة  لطاقم  وتشجيعه 
مشوار المشاركة في األحداث والفعاليات 
المتطلبات  كــل  وتــوفــيــر  الــبــحــريــة،  الــريــاضــيــة 
لــنــجــاح مهمة الــطــاقــم، وذلـــك فــي إطــار 
الــعــامــة  لــلــقــيــادة  المجتمعية  الــمــشــاركــة 
طاقم  يحقق  أن   

ً
الشارقة.متمنيا لشرطة 

 في المنافسات.
ً
 مميزا

ً
السفينة حضورا

ــــي   ــ أســـــــــــس نـــــــــــــادي دب
البحرية  للرياضات  الدولي 
في األول من شر مايو 
المستقبلية  واألفـــكـــار  ــلــرؤى  ل تــرجــمــة   88
ــلــه الــشــيــخ راشــــد بن  ــــإذن ال لــلــمــغــفــور لــه ب
ــانـــي نــهــضــة دبـــي  بـ ســعــيــد آل مـــكـــتـــوم 

الحديثة.

نـــــال نــــــادي دبـــــي الـــدولـــي 
للرياضات البحرية 90 العضوية 
الدولي  االتحاد  من  الدولية 
ناٍد  كــأول  أم»  أي  «يــو  البحرية  للسباقات 

عربي وإفريقي ينال هذه العضوية.

من مفارقات النسخة 27  
حـــصـــول شــقــيــقــيــن من  ؛ 
أسرة واحدة على المركز 
األول في خط النهاية األول والمركز األول 
وهما  النهاية  خط  مع  السباق  وناموس 
ــلــه محمد  ــنــوخــذة مــــروان وعــمــر عــبــد ال ال
»و«العاصفة   25 ــزال  «زل قائدا  المرزوقي 

.«99

نظم نادي دبي الدولي  
ــريـــاضـــات الـــبـــحـــريـــة فــي  ــلـ لـ
العالم  بــطــولــة   92 عــام 
لـــلـــزوارق الــســريــعــة، الــفــئــة األولــــى، للمرة 

األولى في الشرق األوسط وآسيا. 

ين أيام القفال في حي الفهيدي يز

دبي - البيان الرياضي

دور

أهداف

الفردان: 
شراكة مستمرة 

مع نادي دبي في 
المستقبل

الحداد: دعم راعي الحدث وراء االستمرار
.دبي - البيان الرياضي 

 

القمزي: الرسالة وصلت إلى األجيال
دبي - البيان الرياضي

حريز المر: المشاركة القياسية تعكس مكانة السباق
دبي - البيان الرياضي

إشادة

الشامسي:
كرنفال وطني رائع
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دبي - البيان الرياضي

حلم التتويج بــــــــ
 صاحـــــ

ً
أهل البحر: شكرا

«غازي 103» 
يتطلع لمعانقة الفرحة «السادسة»

«زلزال25»
رحلة البحث عن اللقب الرابع 

«الطاير 46 و4»
نال اللقب مرتين مع القوارب والسفن

 
.

.
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ـــــلقب التسامح
ــــــــــــــب األيادي البيضاء 

«براق30»
ملك الثنائيات عبر سنوات القفال

«الزير16»
العيون على اإلنجاز الخامس 

«براق33»
تفّوق االبن على الوالد

 
.

 

.

.
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ين لكرنفال الختام ومراسم تتويج األبطال يتز

دبي - البيان الرياضي 

مالمح 

 

الموقع يضم القنوات 
التلفزيونية وخيمة 

الجمور
معرض الصور التاريخية 

يجذب اهتمام 
المشاركين 

شرطة دبي
تؤمن «سينار» السفن في رحلة «العودة»

دبي- البيان الرياضي 

مؤسسة دبي لإلعالم تنقل الحدث بتقنيات عالية
دبي - البيان الرياضي 

تغطية

تغطية يابانية

www.dimc.ae

algaffal#

www.dimc.ae

#algaffal
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 الزمـــن الجمـــيل

28
60

 

مشاركة شرفية
24

زفة بحرية
1999

45

العلم األخضر
 43 1992

تـألـق
 16

2008 18

فرحة كبيرة
17

1998

منافسة
47

83

47

الرائد 92
92

ثنائية
83

1997

2014/05/18

1999/05/20

1992/05/23

2008/05/31

1998/05/21

1991/05/23

2000/05/25

1997/05/22



الخميس
26 شعبان 1440 ه  |  2 مايو 2019م

العدد 1419٧

ملحق خاص يصدر بمناسبة سباق القفال ٢٠١٩

يالصير ــدواك  ــ جـ لـــي هـــوس  كـــم 
هــــاي الــســنــه يــاهــل الـــوطـــن غير 
فــــــرحــــــة زهــــــــــــاة صــــغــــيــــر وكـــبـــيـــر
لـــــــو مـــــــا يــــصــــيــــر ْبـــــعـــــزمـــــه ْيـــصـــيـــر
ــمــــى بــالــمــجــد تــصــديــر شـــيـــخ ْوســ
فـــيـــر ــغـــــيـــــرهـــــم  ْبـــ الــــــــغــــــــزاة   

ّ
رد

ــر ــــي خــــــال تــصــوي ــر بـ ــكـ ــفـ وحـــــــال الـ
ـــــت يــــــا طــيــر

ْ
ـــــح

ّ
يــــــا طــــيــــر كــــــم جـــــن

أنـــــــــــا شـــــــــراتـــــــــك دامــــــــــــــي ْبــــخــــيــــر
ْبــــعــــيــــد عــــــن ضــــيــــح الـــمـــشـــاعـــيـــر
اســـــتـــــْبـــــيـــــنـــــه وارفـــــــــــــــــع تـــــقـــــاريـــــر 
عــــــــــــــارف مـــــهـــــايـــــيـــــر الـــــمـــــغـــــازيـــــر
ـــه تـــحـــاصـــيـــر ــــ ـــاي ـــ يـــــــا شـــــيـــــخ والـــــــمـ
بــــــحــــــيــــــاد والــــــــــــيــــــــــــزوى حــــنــــاتــــيــــر
تـــبـــاشـــيـــر ــــي  ــوبـ ــ صـ ــفــــت  ــ ل ان   

ّ
إال

ــن غــيــر ــع مــ ــ
ْ

ــس ــ عـــشـــريـــن عـــــام وت
ــحـــى مــضــامــيــر ــنـ ــر مـ ــحــ ــ ــب ــ خـــــــذت ال
أشــــــــاجــــــــن أشـــــــــعـــــــــاري مــــزامــــيــــر
ــوب ســـفـــنـــي فـــيـــه وتــغــيــر ــ ــجـ ــ وتـ
ــى بـــالـــتـــعـــابـــيـــر ــ ــل ــمــ ــــوم مــ ــظـ ــ ــنـ ــ مـ
ــر ــ ــي ــ ــأث ــ  ت

ّ
 الـــــــــقـــــــــواظ وبــــــــــــد

ّ
شــــــــــف

تـــقـــصـــيـــر  
ّ

بـــــــــد ــــي  ــنـ ــ مـ كـــــــــان  وان 

ــا ســنــعــتــه ســبــق االســـفـــان ــو مـ لـ
مــن عــقــب ســبــق الــخــيــل لــي كــان
 مــــــــنــــــــارة فـــــخـــــر األوطــــــــــــان

ّ
عــــــــــال

هــــــــــــذا مـــــحـــــمـــــد رمــــــــــــز عــــــنــــــوان
 نـــيـــشـــان

ّ
ـــــار وحـــــــــــط ــسـ ــ د مــ

ّ
حـــــــــــد

 مـــــيـــــزان
ّ

مـــــعـــــيـــــار ربــــــــــح وشــــــــــــف
ــيـــمـــن مـــــــــدارك لــــــّب االذهــــــــان هـ
ويــــاكــــم فـــــــردت الــــريــــش جــنــحــان
أبــــــلــــــد مــــــغــــــاص الـــــــلـــــــّج قـــيـــعـــان
ــان ــتـ ــيـ ــــــم حـ

ْ
ويــــــــن الـــــــديـــــــال ولــــــط

جــــــدوى ســـمـــو الـــشـــيـــخ حـــمـــدان
تــــــنــــــديــــــل والــــــــــــــســــــــــــــردال رّبــــــــــــان
ْوبـــــــان ــن  ــ ــّيـ ــ بـ مـــــا  ــجــــى  ــــســ ال رّش 
ــلـــج جــــوهــــر الـــــــدان ــفـ وامــــــحــــــال تـ
ــــــــــان

ّ
 مـــــــن زعـــــبـــــيـــــل ذن

ّ
ـــــــــهـــــــــف

ْ
وت

 قـــــصـــــران
ّ

مــــــــا ظــــــــــّن مـــــنـــــي بــــــــــد
ــيــــدان ــه فـــــــّي مــ ــ ــرداتـ ــ ــفـ ــ ـــن مـ ــ ومــ
أوزان تـــــــرجـــــــح  ــا  ــ ــبـ ــ ــصـ ــ حـ يـــــــكـــــــات 
ــــم قـــيـــفـــان ــظـ ــ ــل نـ ــ ـــزامـــ ــ ــــى مــ ــلـ ــ عـ
ــح ديـــــــوان ــفــ ــــوي ســـجـــلـــه صــ ــحـ ــ يـ
وخــــــــذان ـــــــت 

ْ
طـــــــّوف وال  رادي 

ــان ــحـ ــمـ أطـــــلـــــب مــــــن الــــــــرّبــــــــان سـ

قصدية الصـــيـر

شعر النوخذة:
حميد بن ذيبان

أحمد الحوريمدير تحرير الرياضة:
إبراهيم الحساويمدير تحرير الشؤون الفنية:
صالح  الدين الشيحاويرئيس القسم الرياضي:
وليد الجابرياإلعداد:
هشام السبعالمتابعة:
محمد كمال النجميرئيس قسم اإلنتاج:
أحمد حواشنائب رئيس الشؤون الفنية:
إيهاب كمالالتنفيذ:


	Binder3_ 1
	Binder3_ 2
	Binder3_ 3
	Binder3_ 4
	Binder3_ 5
	Binder3_ 6
	Binder3_ 7
	Binder3_ 8
	Binder3_ 9
	Binder3_10
	Binder3_11
	Binder3_12

