كأس دبي الذهبية للبولو تر ّحب بمصرف ستاندرد تشارترد راعيا ً أساسيا ً للبطولة
المرموقة لعام 2020
دبي 13 ،يناير  – 2020تم اإلعالن عن بنك ستاندرد تشارترد باعتباره الجهة الراعية الرئيسية لبطولة
كأس دبي الذهبية للبولو (بطولة دبي المفتوحة) لعام  .2020وي ُشار إلى أن بطولة دبي المفتوحة هي األبرز
بين البطوالت الخمس التي تُقام تحت مظلة سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو المرموقة.
وسوف ت ُ َّ
نظم كأس ستاندرد تشارترد الذهبية لعام  2020من  16فبراير إلى  6مارس ،بمشاركة بعض
ّ
محطة بارزة ومجلّية في روزنامة البولو في دبي لعام
كبار الفرق والالعبين في العالم ،ما يجعل منها
.2020
ت ُ َّ
نظم بطوالت سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل
وتطورت لتصب ح في صدارة فعاليات البولو التي تستقطب الشخصيات
مكتوم ،نائب حاكم دبي ،وقد نمت
ّ
المهمة والمشاهير وشخصيات المجتمع والمديرين التنفيذيين في الشركات واإلعالميين من مختلف أرجاء
العالم.
بطولة دبي المفتوحة – التي ت ُ َّ
نظم هذا العام في دورتها الحادية عشرة – حائزة على ترخيص من دوري
البولو العالمي منذ عام  ،2012وتُجرى تحت راية رابطة هورلينغهام للبولو ( ،)HPAمع التقيد بقواعدها
واالستعانة بح ّكامها .وهي أيضا ً جزء من كأس البطولة التابعة لدوري البولو العالمي والتي تُعتبَر المسابقة
األعلى رتبة ً في مجالَي النقاط والمكافآت.
وفي هذا الصدد ،قال محمد خلف الحبتور ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور:
"يسعدنا أن نرحّ ب بمصرف ستاندرد تشارترد راعيا ً رئيسيا ً للكأس الذهبية لعام  .2020تتماشى هذه

الشراكة البارزة مع سعينا إلى إبقاء اإلمارات في صدارة المشهد الدولي في رياضة البولو على مدار
السنوات العشر الماضية".
وعلّق علي حماد ،رئيس األسواق في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا  -الخدمات المصرفية الخاصة،
"يسرنا كثيرا ً في مصرف ستاندرد تشارترد أن
بنك ستاندرد تشارترد للخدمات المصرفية الخاصة قائال:
ّ
نكون الجهة الراعية الرئيسية لكأس ستاندرد تشارترد الذهبية لعام  .2020تنسجم هذه البطولة المرموقة
انسجاما ً شديدا ً مع جوهر عالمتنا التجارية واستراتيجيتنا لتسريع وتيرة النمو في أعمالنا في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا".
و أضاف" :سوف تساهم الشراكة في تطوير وتعزيز حضور عالمتنا التجارية في هذه المنطقة ،ال سيما في
اإلمارات العربية المتحدة التي ت ُ َع ّد من أسواقنا األساسية".
انتهى-لمزيد من المعلومات أو فرص إجراء المقابالت ،يرجى االتصال بـ:
مالحظات للمحررين:
بنك ستاندرد تشارترد للخدمات المصرفية الخاصة:
يعنى" بنك ستاندرد تشارترد للخدمات المصرفية الخاصة " بتقديم كافة الخدمات المصرفية الخاصة لعمالئه
في آسيا وأفريقيا والشرق األوسط وأوروبا ،وذلك من خالل مراكز قيد التعامالت المتواجدة في كل من
سنغافورة ،هونج كونج ،دبي ،الهند ،لندن و جيرسي .هذا ،ويقدم البنك مجموعة متكاملة من خدمات اإلئتمان
والوكالة وذلك من خالل مركزه المختص في سنغافورة.

يكمن طموحنا في أن تكون خدماتنا المصرفية هي االختياراألوحد واألمثل لألجيال من أصحاب المشاريع ،وهو
طمو ُح مبني على أرثنا القوي المتمثل في خبرة وعراقة العمل المصرفي ل"بنك ستاندر تشارترد" والذي يزيد
عن ال  160سنة ،باإلضافة إلى شبكة فروعه المنتشرة في أكثر من  60إقليم وبلد والفهم العميق ألسواق النمو
المختلفة .من خالل فريقنا العالمي والذي يقارب ال  1000موظف ،يتمتع مديرو العالقات ومستشارو االستثمار

والمتخصصين في المنتجات بفهم عميق لألسواق المحلية واحتياجات العميل ،األمر الذي يمكنهم من الوصول
إلى عمالئنا وتقديم مجموعة واسعة من الفرص التي تساهم في النموعبر شبكتنا الممتدة حول العالم.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  :المصرف الخاص
كأس دبي الذهبية للبولو
تأسّست سلسلة بطوالت كأس دبي الذهبية للبولو عام  2009على يد محمد خ .الحبتور ،قائد فريق الحبتور.
في كل عام ترتقي البطولة إلى مستويات جديدة .في عام  ، 2012حصلت بطولة كأس دبي الذهبية للبولو
على االعتراف من دوري البولو العالمي ( .)WPTوفي عام  ، 2014أعلنت لجنة دوري البولو العالمي أن
كأس دبي الذهبية احتلت المرتبة األولى في عدد النقاط في فئة كأس التحدّي ،مع حصول الفائز على 50
نقطة .وعام  ، 2015رفع دوري البولو العالمي البطولة من فئة "كأس التحدي" إلى فئة "كأس دوري البولو
العالمي" المرموقة ،ما يعني أن الفائزين حصلوا على  60نقطة .وفي عام ُ ،2017رق ِّّيت البطولة إلى فئة
"كأس بطولة دوري البولو العالمي" – التي تأتي في الصدارة لناحية النقاط ،مع حصول الفائزين على 80
نقطة .تُصنَّف الكأس الفضية وكأس تحدي دبي في فئة "كأس تحدّي دوري البولو العالمي" – ويحصل
الفائزون على  50و 20نقطة على التواليّ .
تعتز بطولة كأس دبي الذهبية للبولو بأنها البطولة الوحيدة
الحائزة على هذا االعتماد الحصري في بلدان مجلس التعاون الخليجي وفي منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،ما يجعها تُصنَّف بين أفضل بطوالت البولو عالمياً.

