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انطالقــة الوحــدة القويــة التــي لــم تــدم طويــًلا، تراجــع الوصــل، اســتعادة النصــر قليــًلا 
ــي  ــاس ف ــي ي ــداف بن ــن، أه ــرة والعي ــارقة، الجزي ــن الش ــي بي ــون ثالث ــوازن، ماراث ــن الت م
الدقائــق األخيــرة وأشــياء أخــرى.. دروس كثيــرة تعلمناهــا خــالل النصــف األول مــن دوري 
الخليــج العربــي الــذي انتهــى بتصــدر الشــارقة جــدول الترتيــب برصيــد 31 نقطــة، 
ــرة وكل منهمــا فــي رصيــده 28 نقطــة، وتتبقــى للعيــن  ويأتــي خلفــه العيــن والجزي

مبــاراة مؤجلــة بســبب مشــاركته فــي مونديــال األنديــة.

ــن  ــة م ــدار 13 جول ــى م ــرق عل ــة كل الف ــد متابع ــا بع ــي تعلمناه ــياء الت ــم األش إليك
دوري الخليــج العربــي:

1- الدفاع أوًلا
نظــرة خاطفــة علــى جــدول الــدوري تُخبرنــا أن الفــرق 
األكثــر قــدرة علــى المنافســة هــي التــي نجحــت 
ــن  ــر م ــتقبال الكثي ــب اس ــباكها وتجن ــن ش ــي تأمي ف
األهــداف. وعلــى ســبيل المثــال فــإن فريــق الوحــدة 
الــذي ســجل 33 هدًفــا فــي 12 مبــاراة يتواجــد في 
المركــز الخامــس، ويســبقه فــي المركــز الرابــع فريق 
شــباب األهلــي وســجل 26 هدًفــا، وفــي المركــز 

الثالــث يتواجــد العيــن الــذي ســجل 28 هدًفــا.
ــه  ــفع ل ــم تش ــا ل ــر لكّنه ــا أكث ــّجل أهداًف ــدة س الوح
فــي احتــالل مركــز متقــدم ألن شــباكه تلقــت 26 
هدًفــا، فــي حيــن اهتــزت شــباك شــباب األهلــي 
19 مــرة، أّمــا العيــن فهــو صاحــب أقــوى دفــاع 

وتلقــى 11 هدًفــا فقــط.
فــي  نجاًحــا  الــدوري  فــرق  أكثــر  الشــارقة  ويعــد 
ــجل  ــوم. وس ــاع والهج ــن الدف ــزن بي ــم أداء مت تقدي
 15 شــباكهم  وتلقــت  هدًفــا،   34 الملــك  العبــو 
هدًفــا. وهــو صاحــب ثانــي  أقــوى خــط هجــوم 
بالــدوري بعــد الجزيــرة برصيــد 37 هدًفــا، و ثانــي  

أقــوى خــط دفــاع بعــد العيــن.

دوري الخليج العربي

أحــداث.. مفاجــآت فــي الــدور األول مــن مســابقات 
المحترفيــن
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2- ال استسالم! الدقائق األخيرة تنتصر لإلرادة
بــات معتــاًدا فــي الموســم الحالــي أن تتضاعــف 
المباريــات.  مــن  األخيــرة  الدقائــق  فــي  اإلثــارة 
وخســرت العديــد مــن الفــرق نقاًطــا مهمــة فــي 

الرمــق األخيــر.
وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن 29.1% مــن أهــداف 
النصــف األول مــن الموســم جــاءت بعــد الدقيقــة 
األول  الــدور  وشــهد  المباريــات.  عمــر  مــن   75
تســجيل 329 هدًفــا جــاء 95 هدًفــا منهــا بعــد 

الدقيقــة 75.
ويعــد فريــق بنــي يــاس أكثــر فــرق الــدوري تســجيًلا 
ــا  ــجل 11 هدًف ــث س ــرة حي ــاعة األخي ــع س ــي الرب ف
ــا  ــجل 13 هدًف ــن س ــي حي ــرة ف ــق األخي ــي الدقائ ف
بــدًءا مــن انطالقــة المبــاراة وحتــى الدقيقــة 75. 
وســجل الفجيــرة نصــف أهدافــه هــذا الموســم فــي 
مــرة  الشــباك 20  الذئــاب  وهــز  ســاعة،  ربــع  آخــر 

جــاءت عشــر مــرات منهــا بعــد الدقيقــة 75.
ومــن المفارقــات أن الشــارقة المتصــدر هــو أقــل 
الدقائــق  فــي  لألهــداف  تســجيًلا  الــدوري  فــرق 
بعــد  فقــط  أهــداف  ثالثــة  ســجل  حيــث  األخيــرة، 
الملــك  أهــداف  معظــم  وجــاءت   ،75 الدقيقــة 

و45.  16 الدقيقتيــن  بيــن 
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3- الصدارة ال تعني التراخي
تســتند فــرق الصــدارة فــي أحيــان كثيــرة إلــى فــارق النقــاط بينهــا وبيــن فــرق الوســط 

والقــاع، وتخــوض بعــض مبارياتهــا وكأنهــا محســومة قبــل انطالقهــا.
وفــي النصــف األول مــن الموســم الحالــي واجهــت فــرق الصــدارة صعوبــة كبيــرة فــي 
مثــل تلــك المباريــات. ولــم تعــد تأمــن التعثــر أمــام أي منافــس مهمــا كانــت الفــوارق 

بينهمــا.
ــة  ــة نظيف ــه بثالثي ــدم علي ــا تق ــل دب ــارقة المتذي ــه الش ــن واج ــال حي ــبيل المث ــى س وعل
قبــل أن يتمكــن النواخــذة مــن تســجيل هدفيــن فــي الدقائــق األخيــرة، لتنتهــي المبــاراة 
ــي  ــه ف ــى ملعب ــرة عل ــة كبي ــارقة صعوب ــه الش ــن. وواج ــل هدفي ــداف مقاب ــة أه بثالث
ــى  ــك عل ــادل المل ــا. وتع ــكل منهم ــدف ل ــان به ــادل الفريق ــان وتع ــام عجم ــه أم مبارات

ملعبــه مــع اتحــاد كلبــاء بهدفيــن لــكل فريــق.
وكذلــك عجــز الجزيــرة عــن الفــوز علــى دبــا، وانتهــت المبــاراة بالتعــادل اإليجابــي بثالثــة 
ــة  ــي الدقيق ــادل ف ــذة التع ــد النواخ ــي قائ ــس فتوح ــجل إدري ــق، وس ــكل فري ــداف ل أه

الرابعــة مــن الوقــت بــدل الضائــع.
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4- االستمرارية تتفوق على االنطالقات المدوية
ورصيــد  نقــاط  تســع  الوحــدة  رصيــد  كان  الــدوري  مــن  جــوالت  ثــالث  انقضــاء  بعــد 
شــباب األهلــي ثــالث نقــاط فقــط، ومــع نهايــة الــدور األول حــّل شــباب األهلــي رابًعــا 
ــدة  ــى أن الوح ــارة إل ــع اإلش ــة، م ــد 18 نقط ــا برصي ــدة خامًس ــة والوح ــد 25 نقط برصي

لديــه مبــاراة مؤجلــة مــع العيــن بســبب مشــاركة األخيــر فــي مونديــال األنديــة.
تبدلــت األحــوال بمــرور الوقــت. حــّول شــباب األهلــي بدايتــه المتعثــرة إلــى نجــاح 
الحــال  عنــه.  وتخلــًف  الوحــدة  قطــار  وتعطــل  االنتصــارات،  مــن  بسلســلة  كبيــر 
نفســه أيًضــا لفريــق اتحــاد كلبــاء الــذي حصــد تســع نقــاط مــن أول أربــع جــوالت فقــط، 

ثــم حصــد تســع نقــاط فــي الجــوالت التســع التاليــة.
المنافســة علــى اللقــب تحتــاج إلــى نفــس طويــل وُمثابــرة، وهــو مــا نجحــت فيــه فــرق 
ــدور  ــا مــن الهزائــم خــالل ال الصــدارة وبخاصــة الشــارقة الــذي حافــظ علــى ســجله خالًي

األول بأكملــه.
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مــا حــدث فــي النصــف األول مــن دورينــا لــم ينطبــق بالضــرورة علــى كأس الخليــج 
العربــي. أحياًنــا، كانــت المفاجــآت أكثــر مــن األمــور المتوقعــة.

نجــد أن فريــق الشــارقة متصــدر ترتيــب الــدوري بــدون هزيمــة قــد تذيــل مجموعتــه فــي 
بطولــة الــكأس بســت هزائــم متتاليــة، بينمــا نجــح فريــق اإلمــارات فــي التأهــل للــدور ربــع 

النهائــي وهــو الــذي يحتــل المركــز قبــل األخيــر فــي مســابقة الــدوري.
ونجحــت فــرق الوحــدة، شــباب األهلــي، بنــي يــاس، والوصــل فــي التأهل مــن المجموعة 
واإلمــارات.  الجزيــرة،  العيــن،  النصــر،  الثانيــة  المجموعــة  مــن  تأهــل  بينمــا  األولــى، 
تواجهــت الفــرق الثمانيــة فــي الــدور ربــع النهائــي الــذي أســفر عــن تأهــل الوحــدة 

وبنــي يــاس والنصــر وشــباب األهلــي.
ــك، ننتظــر مواجهــات نصــف النهائــي التــي تقــام فــي شــهر مــارس القــادم بيــن  وبذل
فــي  يــاس  بنــي  ضــد  والوحــدة  األولــى،  المبــاراة  فــي  والنصــر  األهلــي  شــباب 

المبــاراة الثانيــة.
إلى ذلك الحين، إليكم أبرز األرقام واإلحصائيات من المسابقة حتى اآلن:

كأس الخليج العربي

)1(
شــهدت مســابقة الــكأس تســجيل 126 
ــع  ــى اآلن بواق ــاراة حت ــالل 46 مب ــا خ هدًف

الواحــدة المبــاراة  فــي  هــدف   2.74

)2(
لــم  الــذي  الوحيــد  الفريــق  هــو  الوحــدة 
ــباكه  ــتقبل ش ــم تس ــة ول ــرض للهزيم يتع

اآلن حتــى  أهــداف  أي 
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)3(
الــذي  الوحيــد  الفريــق  هــو  الشــارقة 

المســابقة فــي  مبارياتــه  كل  خســر 

)4(
العيــن  العــب  كايــو  البرازيلــي  يتصــدر 
قائمــة هدافــي بطولــة الــكأس وفــي 

رصيــده 7 أهــداف

)5(
األقــوى  همــا  والنصــر  الوحــدة 
هجومًيــا حتــى اآلن وســجل كالهمــا 

هدًفــا  14
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دوري الخليج العربي تحت 21 عامًا

تشــهد منافســات دوري الخليــج العربــي تحــت 21 عاًمــا هــذا الموســم منافســة 
شرســة، وبالرغــم مــن تصــدر فريــق العيــن للمســابقة بفــارق 6 نقــاط عن أقــرب مالحقيه، 
إال أن فــارق النقــاط بيــن الوحــدة صاحــب المركــز الثانــي وبنــي يــاس المتواجــد فــي 

المركــز الســادس ليــس ســوى ســت نقــاط أيًضــا.
أمــا االختــالف الحقيقــي الــذي يشــهده الموســم الحالــي مــن المســابقة واألهــم 
فهــو مشــاركة الالعبيــن مــن فئــات حاملــي جــوازات ســفر الدولــة وأبنــاء المواطنــات 
والمقيميــن، األمــر الــذي أعطــى قــوة إضافيــة للفــرق ســواء علــى مســتوى الشــباب 
المتعلقــة  األمــور  بعــض  علــى  أيًضــا  انعكــس  وأنــه  خاصــة  األول،  الفريــق  أو 
بالمســابقة مثــل اســم هدافهــا الحالــي وهــو الفلســطيني أحمــد أبــو نامــوس الــذي 

ينضــم لفئــة مواليــد الدولــة.
وننتظــر اآلن عــودة المنافســات مــن جديــد لنعــرف مــا ســيحدث فــي مبــاراة العيــن 
والوحــدة المؤجلــة مــن الجولــة الثالثــة عشــر والتــي قــد تجعــل الفــارق بينهمــا يتســع 
إلــى تســع نقــاط لصالــح العيــن أو يتقلــص إلــى ثــالث نقــاط فقــط ويعــود الوحــدة مــرة 

أخــرى للمنافســة الشرســة.

إليكم أبرز 5 أرقام من النصف األول للدوري:

)1(
الوحيــد  الفريــق  هــو  العيــن 

الــذي المســابقة  فــي 
 لــم يتعــرض للهزيمــة حتــى 

اآلن )فــاز 10 – تعــادل 2(

)2(
المركــز  فــي  تواجــده  رغــم 
الســادس، يمتلــك بنــي يــاس 
 32 برصيــد  هجــوم  أقــوى 

هدًفــا



11

)3(
يأتــي الفجيــرة فــي مقدمــة 
اســتقبلت  التــي  الفــرق 

)31( أهداًفــا  شــباكه 

)4(
نامــوس  أبــو  أحمــد  يتصــدر 
مهاجــم بنــي يــاس قائمــة 
برصيــد  المســابقة  هدافــي 
خلفــه  يأتــي  هدًفــا،   14
العــب  الجنيبــي  محمــد 
الوحــدة )8( وعــادل وجــدان 
)8( األهلــي  شــباب  العــب 

)5(
ــط  ــوى خ ــدة أق ــك الوح يمتل
دفــاع فــي المســابقة حيــث 
لــم تســتقبل شــباكه ســوى 

10 أهــداف فقــط
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للموسم الثاني على التوالي.. 
 الوحدة بطًلا للسوبر

سوبر الخليج العربي

فــي العاشــرة مــن مســاء الخامــس والعشــرين مــن أغســطس 2018، انطلق الموســم 
الكــروي بمبــاراة الســوبر بيــن فريقــي العيــن والوحــدة علــى اســتاد 30 يونيــو بالقاهرة.

ــة فــي  ــز دفعــة معنوي ــة خاصــة حيــث تعطــي الفريــق الفائ ــاراة الســوبر حال تمثــل مب
ــرة. ــذه الم ــدة ه ــق الوح ــب فري ــن نصي ــا كان م ــو م ــم، وه ــه كل موس ــة رحلت بداي

وعــادت المســابقة مــرة أخــرى إلــى مصــر بعــد أن اســتضافت مبــاراة الســوبر فــي 
2016 أيًضــا علــى نفــس الملعــب فــي أجــواء احتفاليــة عقــب انقضــاء عيــد األضحــى 

ــتويات. ــف المس ــى مختل ــن عل ــن الدولتي ــخصيات م ــار الش ــور كب وبحض
كمــا شــهد الملعــب حضــوًرا جماهيرًيــا ملحوًظــا تفاعــل مــع أداء الفريقيــن علــى مــدار 
المبــاراة، وخاصــة مــع حســين الشــحات الالعــب الدولــي المصــري الــذي كان تحــت 

ــات. ــن المدرج ــري، م ــر آجي ــر، خافيي ــب مص ــد لمنتخ ــدرب الجدي ــة الم متابع
العيــن، بطــل الــدوري وكأس رئيــس الدولــة، كان يأمــل فــي افتتــاح موســمه ببطولــة 
ــوز  ــي الف ــح ف ــي نج ــج العرب ــل كأس الخلي ــدوري وبط ــف ال ــدة، وصي ــرى، إال أن الوح أخ
بالســوبر للموســم الثانــي علــى التوالــي بعــد أن لجــأ الفريقــان إلــى ركالت الترجيــح.

ــن  ــة، إال أن العي ــة ومفاجئ ــة نظيف ــا بثالثي ــاراة األول متقدًم ــوط المب ــدة ش ــى الوح أنه
شــوط  فــي  النتيجــة  وعــادل  الثانــي  الشــوط  فــي  توازنــه  اســتعادة  اســتطاع 
ــة، ليتوجــه الفريقــان إلــى األشــواط اإلضافيــة ومــن بعدهــا ركالت الترجيــح  ــر للغاي مثي

.6-7 بنتيجــة  للســوبر  بطــًلا  الوحــدة  أعلنــت  التــي 
يذكــر أن حــارس مرمــى الوحــدة، راشــد علــي الســويدي، قــد اختيــر نجًمــا للمبــاراة باختيــار 
الجماهيــر فــي تصويــت علــى الحســابات الرســمية للجنــة دوري المحترفيــن علــى 

مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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تــّوج الوحــدة بلقــب ســوبر الخليــج العربــي 
مــع  متســاوًيا  تاريخــه  فــي  الثالثــة  للمــرة 

العيــن

ببطولــة  الفــوز  فــي  فريــق  أي  ينجــح  لــم 
موســمين  فــي  العربــي  الخليــج  ســوبر 

الوحــدة ســوى  متتالييــن 

ســوبر  بطــل  اســم  الترجيــح  ركالت  حــددت 
الخليــج العربــي للمــرة الخامســة فــي تاريــخ 

المســابقة 

أصبــح العيــن أكثــر الفــرق ظهــوًرا فــي مباريات 
الســوبر منــذ عصــر االحتراف )6 مشــاركات(

القاهــرة  المصريــة  العاصمــة  اســتضافت 
 ،2016( مرتيــن  العربــي  الخليــج  ســوبر 

)2018

إليكم 5 أرقام من المباراة 
االفتتاحية للموسم:



14

 اإلعالم المصري يشيد بمكاسب
كأس السوبر في القاهرة

أثــارت مبــاراة كأس ســوبر الخليــج العربــي بيــن »العيــن والوحــدة« التــي أقيمــت فــي 
ــا واســعًا مــن قبــل  القاهــرة فــي  مســتهل الموســم الحالــي 2018-2019 اهتماًم
ــة  ــواء المثالي ــل األج ــاراة، بفض ــد المب ــبوع بع ــدت ألس ــة امت ــف المصري ــوات والصح القن
الــذي  المثالــي  الفنــي  األداء  أو  التنظيــم  حيــث  مــن  ســواء  بهــا،  أحاطــت  التــي 

ــن. ــن كال الفريقي ــوي( م ــاع الج ــو )الدف ــب 30 يوني ــى أرض ملع ــدم عل ُق

الكالســيكو ُحســم بــركالت الجــزاء الترجيحيــة لصالــح الوحــدة بعــد انتهــاء الوقــت 
األصلــي بالتعــادل اإليجابــي 3/3.

أحيــا حفــل االفتتــاح المطــرب المصــري »محمــود العســيلي« بتأديــة مجموعــة مــن أبــرز 
أغانيــه تحــت أنظــار مــا يزيــد عــن 20 ألــف متفــرج. العســيلي نشــر عبــر حســابه الرســمي 
علــى موقــع انســتغرام: »شــرف كبيــر لــي المشــاركة فــي مبــاراة كأس الســوبر 

اإلماراتــي، نورتــم مصــر بلدكــم الثانــي«.

ونشــرت صحيفــة الجمهوريــة أن تواجــد الالعــب المصــري الشــاب »يحيــى نــادر الشــريف« 
ــع  ــور م ــف الجمه ــى تعاط ــا أدى إل ــو م ــحات ه ــين الش ــع حس ــن م ــوف العي ــن صف بي
الفريــق البنفســجي »يحيــى يعتبــر مــن الالعبيــن الواعديــن الذيــن يعتمــد عليهــم مــدرب 
العيــن فــي مركــز قلــب الدفــاع باإلضافــة إلــى مركــز العــب الوســط الدفاعــي، وهــو 
مــن مواليــد 1998 ويعامــل معاملــة الالعــب اإلماراتــي فــي فريقــه بالرغــم مــن 
اكتمــال عــدد الالعبيــن األجانــب المســموح بهــم نظــراً ألنــه مــن مواليــد دولــة اإلمــارات 

ومــن الالعبيــن الواعديــن الذيــن يضــع عليهــم المــدرب اآلمــال فــي المســتقبل«.
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أمــا رائــدة الصحــف المصريــة »األهــرام« فعلقــت علــى المبــاراة قائلــة »الوحــدة رفــع 
رصيــده إلــى 3 ألقــاب ســوبر بعدمــا تــوج نفســه عامــي 2011 و2017، ليتســاوى مــع 
ــال العيــن اللقــب أعــوام 2009 و2012 و2015«.  العيــن فــي هــذا الســابق، حيــث ن
واهتمــت الصحيفــة بحفــل تكريــم وزارة الشــباب والرياضــة للوفــد اإلماراتــي المشــارك 
ــر أشــرف صبحــي والســفير اإلماراتــي  ــي، بحضــور الوزي فــي كأس ســوبر الخليــج العرب
والوفــد الرســمي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ووصفــت المبــاراة بالمثيــرة فــي 
عنــوان خبــر التكريــم، قائلــة »صبحــي يكــرم وفــد اإلمــارات بعــد )الســوبر المثيــر( 

ويؤكــد اســتمرار التعــاون بيــن البلديــن«.

وأشــارت إلــى تأكيــد أشــرف صبحــي علــى نجــاح تنظيــم المبــاراة علــى ملعــب الدفــاع 
الجــوي، ونقلــت تصريحــًا مقتضبــًا لــه قــال فيــه »تعبنــا يوميــن مــن أجــل األمــور 
التنظيميــة ولكــن المظهــر المشــرف جعلنــا ننســى كل التعــب، المبــاراة كانــت متميــزة 
وتليــق بالفريقيــن، والفتــرة القادمــة ســوف تشــهد أدوات جــذب متنوعــة لالســتثمار فــي 

مجــال الرياضــة«.

وحللــت صحيفــة »اليــوم الســابع« التحــول الرائــع فــي أداء العيــن خــالل الشــوط الثانــي 
مــن أحــداث المبــاراة، وكتبــت »الوضــع تغيــر فــي الشــوط الثانــي الــذي ســيطر عليــه 
العيــن ونجــح فــي قلــب النتيجــة وتحقيــق التعــادل بتســجيل 3 أهــداف عــن طريــق بيــرج 
وابراهيمــا دياكــي وكايــو، لكــن ركالت الترجيــح ابتســمت فــي األخيــر لفريــق أصحــاب 

الســعادة )الوحــدة( بنتيجــة 4/3«.



18

ونشــرت صحيفــة الوطــن 4 تقاريــر مختلفــة عــن المبــاراة، مــن بينهــم تقريــرا حمــل عنــوان 
)بعــد مبــاراة دراماتيكية..»الوحــدة« بطــًلا للســوبر اإلماراتــي بالفــوز علــى العيــن 3/4 
بــركالت الترجيــح(، كمــا اهتمــت بنقــل وقائــع المؤتمــر الصحفــي لــكال المدربيــن »زوران 
مــدرب  ســيما  ال  لهــم،  متميــزة  مســاحات  وتخصيــص  وريجيكامــب«  ماميتــش 

ــل. ــم المقب ــة الموس ــل بداي ــر قب ــي مص ــد ف ــه التواج ــبب تمني ــن بس العي

وأبــرز موقــع »مصــراوي« الشــهير اســم حســين الشــحات فــي عنــوان تقريــره عــن 
ــاراة، بقولــه »بدرامــا مثيــرة وإهــدار الشــحات.. الوحــدة بطــاًل للســوبر اإلماراتــي«. المب

وســلط مصــراوي علــى لمســات وتدخــالت حســين الشــحات خــالل المبــاراة، ســواء 
أو  بيــرج،  ماركــوس  أهدرهــا  والتــي   36 الدقيقــة  فــي  جــزاء  ركلــة  جلــب  حيــن 
عندمــا صنــع الهــدف األول للعيــن فــي الشــوط الثانــي باســتغالل مثالــي لخطــأ 
انفــرد  الــذي  بيــرج  إلــى  الكــرة  ليمــرر  ثابتــة،  ركلــة  تنفيــذ  فــي  المنهالــي  محمــد 

الشــباك. فــي  ووضعهــا  بالمرمــى 

ــزاء  ــة الج ــا ركل ــن بينه ــحات م ــين الش ــات لحس ــن الفيديوه ــد م ــع العدي ــرض الموق وع
ــه. ــارة فريق ــا خس ــب عليه ــا وترت ــي أضاعه ــة الت الترجيحي
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ونقلــت صحيفــة )الفجــر( تصريحــات الدكتــور أشــرف صبحــي عقــب تتويــج الوحــدة، والتــي 
قــال فيهــا »المكســب الحقيقــي هــو األداء الفنــي المتميــز والــروح الرياضيــة العاليــة، 
أنــا ســعيد بالحضــور الجماهيــري الــذي تجــاوز الـــ 18 ألــف متفــرج، وظهــور الجميــع 
ــاراة جســدت مــدى الحــب والتالحــم الحقيقــي  بمظهــر مشــرف«. وختــم حديثــه »المب
بيــن شــعبين تربطهمــا عالقــات تاريخيــة ممتــدة علــى مســتوى الشــعوب والقيــادات 
وضمــن مناســبة غاليــة علــى مصــر والعــرب، وهــي مــرور 100 عــام علــى ميــالد 

ــد(«. ــد رحمــه اهلل واحتفــال االشــقاء اإلماراتييــن بـــ )عــام زاي ســمو الشــيخ زاي



21



22

حضور مميز
حضــر الحفــل لفيــف مــن الشــخصيات السياســية والرياضيــة البارزة 
والرياضــة  الشــباب  وزيــر  مقدمتهــم  فــي  جــاء  البلديــن،  مــن 
جمعــة  وســعادة  صبحــي«  »أشــرف  الدكتــور  المصــري 
ــي  ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــفير دول ــي س ــارك الجنيب مب
دوري  لجنــة  رئيــس  الجنيبــي  ناصــر  عبــداهلل  ســعادة  مصــر، 
نائــب  الخــوري  رســول  محمــد  يوســف  ســعادة  المحترفيــن، 
رئيــس المكتــب التنفيــذي للجنــة دوري المحترفيــن، ســعادة 
عــارف العوانــي أميــن عــام مجلــس أبوظبــي الرياضــي، ســعادة 
غانــم الهاجــري رئيــس مجلــس إدارة شــركة نــادي العيــن لكــرة 
القــدم، ســعادة أحمــد الرميثــي رئيــس مجلــس إدارة شــركة 
نــادي الوحــدة لكــرة القــدم والعديــد مــن الشــخصيات الرياضيــة 

والمصــري. اإلماراتــي  الجانبيــن  مــن  واإلعالميــة 

 تكريم استثنائي للصحفيين المصريين في
حفل السفارة اإلماراتية بالقاهرة

نظمــت ســفارة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة مأدبــة 
غــداء علــى شــرف البعثــات الرياضيــة علــى هامــش مبــاراة كأس ســوبر الخليــج العربــي 
وحرصــت لجنــة دوري المحترفيــن علــى تكريــم عــدد مــن اإلعالمييــن المصرييــن الذيــن عملــوا 
مــدار  علــى  اإلماراتــي  الرياضــي  اإلعــالم  تاريــخ  فــي  أثــروا  والذيــن  اإلمــارات  دولــة  فــي 

ثالثــة عقــود مضــت.
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نادرة لحكيم العرب تُنشر للمرة األولى بمناسبة مرور 100 سنة على ذكرى ميالده. 

لمسة وفاء
قــدم ســعادة عبــداهلل ناصــر الجنيبــي رئيــس لجنــة دوري المحترفيــن فــي حضــور وزيــر 
الشــباب والرياضــة المصــري وســفير الدولــة بمصــر دروع وشــهادات تقديــر إلــى عــدد 
مــن اإلعالمييــن المصرييــن، وضمــت القائمــة كال مــن: عصــام ســالم، أســامة الشــيخ، 
يســري عبــد اللطيــف، محمــود الربيعــي، ســمير الجنــدي، ســعيد عبــد الســالم، أيمــن 
ــر،  ــالح جاب ــافعي، ص ــي الش ــد الح ــي، عب ــن مرس ــز الدي ــد ع ــكالوي، خال ــن ال ــز الدي ــدرة، ع ب
حرصــت  كمــا  إبراهيــم،  طــه  البحــراوي،  علــي  عثمــان،  ســيد  إســماعيل،  أســامة 
لجنــة دوري المحترفيــن علــى تكريــم المرحــوم عــالء إســماعيل بتســليم نجلــه عمــرو 
عــالء درعــا وشــهادة تقديــر. شــهد الحفــل تبــادل الــدروع التذكاريــة بيــن ســفارة دولــة 

اإلمــارات بمصــر، وزارة الشــباب والرياضــة ولجنــة دوري المحترفيــن.

 شــهد الحفــل تواجــد نجــوم كــرة القــدم المصريــة مثــل حــارس مرمــى المنتخــب المصــري 
بطــل  إلــى  باإلضافــة  شــوبير«  الشــهير »أحمــد  واإلعالمــي  العالــم 1990  كأس  فــي 

كأس أمــم أفريقيــا ثــالث نســخ متتاليــة كمديــر فنــي للفراعنــة »حســن شــحاته«.
 وقــدم فقــرات الحفــل الــذي أقيــم فــي أحــد الفنــادق الكبــرى بالقاهــرة، اإلعالمــي اإلماراتــي 
»عدنــان حمــد الحمــادي«، ُمتفنًنــا فــي إلقــاء أبيــات الشــعر عــن مصــر تــارة والتلويــح 

بكلمــات قصائــد كوكــب الشــرق »أم كلثــوم« تــارة أخــرى.

معرض تاريخي لمسيرة زايد الوالد
التاريخــي  المعــرض  افتتــاح  الحفــل  ســبق 
الرياضــي عــن مســيرة المغفــور لــه »الشــيخ 
فــي  والُمتمثــل  ثــراه،  اهلل  طيــب  زايــد« 
فكــر  فــي  »الرياضــة  عنــوان  حمــل  كتــاب 
زايــد« قدمــه الكاتــب  واإلعالمــي اإلماراتــي 
الكتــاب  ويتنــاول  الجوكــر«.  »محمــد 
للقطــاع  مؤســس  كقائــد  زايــد  الشــيخ  تأثيــر 
رياضيــة صــوًرا  وشــمل  والرياضــي،  الشــبابي 
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مواهب جديدة

صاحــب  قــرار  لالســتفادة  أنديتنــا،  داخــل  كبيــرة  حركــة  الماضيــة  األشــهر  شــهدت 
ــوء  ــح الض ــه اهلل، بمن ــة، حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش الس

مــن  الالعبيــن  لمشــاركة  األخضــر 
فئــات حاملــي جــوازات ســفر الدولــة 
ــي  ــن ف ــات والمقيمي ــاء المواطن وأبن

المحليــة. المســابقات 
االختبــارات  مــن  العديــد  وأقيمــت   
الفنيــة داخــل األنديــة الختيــار أفضــل 
ووصــل  المواهــب،  وأبــرز  العناصــر 
لقوائــم  المختاريــن  الالعبيــن  عــدد 
مــن  أكثــر  إلــى  المحترفــة  األنديــة 

العًبــا.  20
ــن  ــدة م ــة واع ــل نخب ــاهدنا بالفع وش
الــدوري  مباريــات  خــالل  الالعبيــن 
الجــوالت  مــرور  مــع  والــكأس 
كانــوا ينتظــرون فرصتهــم للمشــاركة 
ــروز وخطــف األضــواء. حيــث تألــق  والب

ــث  ــي، حي ــج العرب ــة كأس الخلي ــي بطول ــاني ف ــى الغس ــي يحي ــدة التنزان ــب الوح الع
ــة  ــى اآلن باإلضاف ــة حت ــي البطول ــه ف ــن لفريق ــرز هدفي ــات وأح ــت مباري ــي س ــارك ف ش
إلــى هــدف واحــد فــي بطولــة الــدوري. وبــرز المدافــع المصــري عبــداهلل الرفاعــي 
ــدة،  ــن الوح ــاًرا م ــرة مع ــوف الظف ــي صف ــم ف ــن الموس ــف األول م ــى النص ــذي قض ال
وشــارك الرفاعــي فــي عشــر مباريــات فــي دوري الخليــج العربــي وســجل هدًفــا.

تماشيًا مع قرار رئيس الدولة..
مواهب شابة تبرز في دورينا
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ــمو  ــب الس ــرار صاح ــة بق ــات المعني ــن الفئ ــب م ــًا مواه ــم حالي ــي تض ــة الت ــن األندي وم
رئيــس الدولــة، نجــد أن الجزيــرة ســجل المصــري عبــداهلل رمضــان الــذي يلعــب دوًرا 
مهًمــا فــي وســط ملعــب الفريــق، بينمــا شــارك المدافــع الســوداني وليــد ســراج فــي 
ســبع مباريــات مــع إتحــاد كلبــاء فــي النصــف األول مــن الموســم، وظهــر الموريتانــي 

ــبات. ــس مناس ــي خم ــارات ف ــادي اإلم ــص ن ــوري بقمي ــد الك ــداهلل ول عب
ــا ثالثــة العبيــن واعديــن هــم: البحرينــي محمــد فيصــل، والمصــري   العيــن يملــك حالًي

يحيــى نــادر والســوري فايــز محنايــة، وأيضــًا دبــا الــذي يضــم عبــد اهلل مهــدي
ضمــه  الــذي  فتحــي  محمــد  والمصــري  ُعمــان،  مــن  نصيــب  خليــل  الســودان،  مــن 
ضــم  الــذي  األهلــي  وشــباب  العيــن،  مــن  قداًمــا  الشــتوية  االنتقــاالت  فتــرة  خــالل 
وبــدوره،  المواطنــات.  أبنــاء  مــن  جشــك  اهلل  عبــد  وأحمــد  وجــدا  عــادل  اليمنــي 
مــن  العديــد  واختبــر  إيجابــي  بشــكل  القــرار  مــن  االســتفادة  علــى  الشــارقة  حــرص 
ــي 6  ــر ف ــذي ظه ــة ال ــليم برك ــطيني س ــل الفلس ــاركة مث ــحين للمش ــن المرش الالعبي

مباريــات هــذا الموســم.
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أعتقــد الكثيــرون أن األمــر انتهــى حينمــا أعلــن حكــم مبــاراة افتتــاح كأس العالــم لألنديــة 
تيــم  فريــق  أمــام  بثالثيــة  العيــن  بتأخــر  األول  المبــاراة  شــوط  نهايــة  عــن   2018
ويلينغتــون القــادم مــن نيوزيلنــدا، لكــن مــا حــدث خــالل الشــوط الثانــي أعلــن عــن مســار 
ــة التــي يظهــر فيهــا للمــرة  مختلــف لحامــل لقــب دوري الخليــج العربــي فــي البطول

األولــى فــي تاريخــه وهــي التمثيــل الرابــع للفــرق اإلماراتيــة أيًضــا.

ثالثــة أهــداف عادلــت النتيجــة للزعيــم فــي الشــوط الثانــي، ثــم أكمــل العيــن ملحمــة 
شــيء. كل  بــدأ  هنــا  مــن  الترجيــح.  ركالت  فــي  بالتفــوق  العــودة 

جــاء الــدور بعــد ذلــك علــى بطــل إفريقيــا، الترجــي التونســي، الــذي واجــه العيــن فــي 
أفضــل حاالتــه المعنويــة وتلقــى هزيمــة بثالثيــة نظيفــة فــي واحــدة مــن أفضــل 
العــروض التــي شــاهدناها فــي نســخة 2018 مــن البطولــة. العيــن تأهــل إلــى نصــف 
نهائــي كأس العالــم لألنديــة، مكــرًرا نجاحــات أنديــة دورينــا للعــام الثانــي علــى التوالــي 

بعــد أن وصــل الجزيــرة إلــى هــذه المرحلــة قبلهــا ب12 شــهًرا.

قبــل مواجهــة ريفــر بليــت بطــل أمريــكا الجنوبيــة، كان العيــن قــد خــاض مواجهتيــن 
صعبتيــن بالفعــل قــدم خاللهمــا أداء بدنًيــا قوًيــا، وهــا هــو يدخــل مباراتــه الثالثــة أمــام 
فريــق لــم يلعــب أي مباريــات خــالل األيــام التســعة األخيــرة. تحــٍد جديــد تمكــن العيــن 
مــن اجتيــازه بعــد التعــادل بهدفيــن لــكل فريــق فــي الوقــت األصلــي ثــم االحتــكام 

للوقــت اإلضافــي ومــن بعــده ركالت الترجيــح التــي أنصفــت العيــن مــرة أخــرى.

أقصــى العيــن أبطــال أوقيانوســيا،  إفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة فــي إنجــاز تاريخــي وتأهــل 
لمواجهــة بطــل أوروبــا، األكثــر تتويًجــا فــي العالــم، وحامــل اللقــب أيًضــا: ريــال مدريــد.

كان بطــل اإلمــارات قــد اكتســب تعاطــف الجميــع بالفعــل قبيــل هــذه المواجهــة وتمنى 
ــي، إال أن  ــجاع والبطول ــم األداء الش ــة، ورغ ــة الخيالي ــذه القص ــل ه ــون أن تكتم المتابع
مســيرة ممثــل دورينــا توقفــت عنــد هــذه المرحلــة وحقــق فريــق العيــن المركــز الثانــي 
ليصبــح أول فريــق إماراتــي وخليجــي يحقــق فضيــة العالــم، وثانــي فريــق عربــي يصــل 
إلــى هــذه المرتبــة المتقدمــة، تــارًكا ذكــرى مشــرفة وانطباًعــا الينســى عــن كــرة القــدم 

اإلماراتية.

الزعامة العالمية

العين وصيف العالم



27



28

منصور ياالبيض

بعــد ثالثــة وعشــرين عامــًا، عــادت بطولــة كأس أمــم آســيا مــرة أخــرى إلــى اإلمــارات بعــد أن 
اســتضافت البطولــة للمــرة األولــى عــام 1996، لكنهــا عــادت بضيــوف أكثــر مــن ذي قبــل 
ــا لتكــون  حيــث أنهــا النســخة األولــى فــي تاريــخ البطولــة التــي تشــهد مشــاركة 24 منتخًب

القــارة. تاريــخ  فــي  األكبــر 

نجــح منتخبنــا الوطنــي فــي تصــدر المجموعــة األولــى برصيــد 5 نقــاط والتأهــل للــدور الثانــي 
بعــد أن تعــادل فــي مباراتيــن مــع البحريــن وتايلنــد وفــاز علــى منتخــب الهنــد.

وحملــت البطولــة نبــأ ســعيًدا لنجــم دورينــا، علــى مبخــوت، الــذي بــات هــداف األبيــض التاريخي 
فــي كأس آســيا بعــد أن ســجل ســادس أهدافــه فــي كل نســخ البطولــة فــي شــباك منتخــب 
الهنــد ليكســر الرقــم القياســي الســابق، ثــم عــزز رقمــه الشــخصي مــرة أخــرى أمــام منتخــب 

تايلنــد بهــدف ســابع.

ــد  ــة زاي ــب مدين ــي ملع ــة ف ــن البطول ــي دور الـــ 16 م ــتان ف ــب قرغيزس ــض منتخ ــه األبي واج
لألشــوط  الوصــول  بعــد  هدفيــن  مقابــل  أهــداف  بثالثــة  الفــوز  فــي  ونجــح  الرياضيــة، 
ــره  ــض نظي ــه األبي ــا واج ــة حينم ــي البطول ــع نهائ ــي رب ــاء ف ــي ج ــار الحقيق ــة. االختب اإلضافي

االســترالي، حامــل اللقــب، علــى ملعــب هــزاع بــن زايــد فــي مدينــة العيــن.

وعلــى مــدار دقائــق المبــاراة قــدم العبــو األبيــض أداء بدنًيــا عالًيــا وثباًتــا دفاعًيــا إلــى أن 
حانــت لحظــة الهــدف بخطــأ مــن الدفــاع االســترالي تمكــن علــي مبخــوت مــن اســتغالله 
فــي  مشــاركاته  كل  خــالل  التاســع  الشــخصي  وهدفــه  الوحيــد  المبــاراة  هــدف  مســجًلا 

آســيا. كأس  فــي  العــرب  هــداف  ليصبــح  البطولــة، 
وصــل المنتخــب لنصــف نهائــي البطولــة للمــرة الثانيــة علــى التوالــي، وعلــى ملعــب محمــد 
بــن زايــد فــي أبوظبــي,  واجــه األبيــض نظيــره القطــري لكــن الخســارة حالــت دون الوصــول إلــى 

المبــاراة النهائيــة لتنتهــي الرحلــة اآلســيوية عنــد هــذا الحــد.

رحلة األبيض اآلسيوية تتوقف عند نصف النهائي
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رحلة في مالعب دورينا

من لندن إلى أبوظبي، مشجعون من 
انجلترا في مدرجات دورينا

»كريســتوفر لــو« معلــم بريطانــي فــي إحــدى مــدارس العاصمــة أبوظبــي، قــِدم 
ــا معــه عشــًقا لكــرة القــدم أورثــه البنــه جيمــس  إلــى اإلمــارات منــذ ســتة أعــوام جالًب

المعلميــن.  زمالئــه  مــع  وشــاركه 

جذبــت مالعــب دوري الخليــج العربــي اهتمــام كريســتوفر الــذي قــرر أن يمضــي عطلــة 
زيــارة  لــه  يتســنى  حتــى  ألخــرى  مدينــة  مــن  بســيارته  متنقــًلا  األســبوع  نهايــة 
الســاحل  فــي  كلبــاء  حتــى  غرًبــا  الظفــرة  مــن  ال14،  األنديــة  مالعــب  جميــع 
الشــرقي، ومــن العيــن حتــى الشــارقة بــدأت رحلــة كريســتوفر وابنــه جيمــس مــع 

انطــالق موســم 2019-2018.

أهــداف النجــم األرجنتينــي سيباســتيان تيجالــي خطفــت أنظــار اإلبــن جيمــس فأصبــح 
مــن  العنابــي  مباريــات  يتابعــان  الوحــدة،  لنــادي  وفييــن  مشــجعين  ووالــده  هــو 

ــا.  ــالد وعرضه ــول الب ــق بط ــف الفري ــافران خل ــان ويس ــتاد آل نهي ــات اس مدرج

تواصــل معنــا كريســتوفر عبــر الحســاب اإلنجليــزي للجنــة دوري المحترفيــن علــى 
موقــع التواصــل اإلجتماعــي تويتــر، والــذي أُطلــق بدايــة الموســم الحالــي، ووجــه 
شــكره للجنــة علــى اهتمامهــا بجــذب المشــجعين األجانــب وتوفيــر محتــوى جــاذب 
ومعلومــات وافيــة عــن مســابقات الكــرة اإلماراتيــة باللغــة اإلنجليزيــة. كمــا أخبرنــا 
عــن خطتــه الصطحــاب مجموعــة مــن معلمــي ومعلمــات المدرســة وأصدقائهــم 

الذيــن يــزورون الدولــة مــن إنجلتــرا لمتابعــة ديربــي أبوظبــي بيــن الوحــدة والجزيــرة.
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فــي إحــدى أمســيات نوفمبــر ذات النســمات البــاردة، اســتمتعت المجموعــة التــي 
تجــاوز عــدد أفرادهــا العشــرة بأجــواء جماهيريــة مميــزة فــي اســتاد آل نهيــان كمــا 
أوضحــت ســارا، الفتــاة العشــرينية التــي تــزور الدولــة ألول مــرة. »هــذه هــي المــرة 
األولــى التــي أدخــل فيهــا إلــى الملعــب هنــا، المبــاراة رائعــة وكذلــك الجمهــور. 
ــرا ألننــي مــن مدينــة شــيفيلد لكننــي  ــا أشــجع نــادي شــيفيلد وينــزداي فــي انجلت أن

أصبحــت مشــجعة للوحــدة اآلن.«

ورغــم أن المبــاراة لــم تســر كمــا يحــب كريســتوفر وأصدقــاؤه، حيــث فــاز الجزيــرة بهدفين 
لهــدف، إال أنهــم غــادروا الملعــب بانطبــاع إيجابــي عــن مســتوى كــرة القــدم اإلماراتيــة. 
عبــدول، وهــو أحــد المعلميــن اإلنجليــز فــي المدرســة تحــدث إلينــا بعــد صافــرة النهايــة 
مبيًنــأ: »أعلــم أننــا خســرنا اليــوم، لكنهــا كانــت هزيمــة بطوليــة، لعبنــا كــرة قــدم 
هجوميــة بالطريقــة الصحيحــة. أنــا مــن لنــدن وســأبقى مشــجًعا للوحــدة مــدى الحياة.«

المالعــب  زيــارة  ســيواصالن  وابنــه  أنــه  عــن  بالحديــث  األمســية  كريســتوفر  وختــم 
باللغــة  كتــاب  بكتابــة  يحلــم  وأنــه  الموســم  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  المختلفــة 
اإلنجليزيــة عــن الكــرة اإلماراتيــة، كمــا عبــر عــن تمنياتــه بــأن يــرى تواصــًلا مســتمًرا بيــن 
ــرى أن  ــث ي ــة، حي ــدن الدول ــي م ــة ف ــدارس العالمي ــي والم ــج العرب ــة دوري الخلي أندي
طــالب تلــك المــدارس مولعــون بكــرة القــدم وســيكونون ســعداء بالتعــرف أكثــر علــى 

كــرة القــدم اإلماراتيــة عــن قــرب. 
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جوائز األفضل الشهرية

نجوم تتألق في سماء دورينا

أعلنــت لجنــة دوري المحترفيــن فــي شــهر ســبتمبر الماضــي عــن 
الخليــج  دوري  تاريــخ  فــي  األولــى  للمــرة  شــهرية  جائــزة  إطــالق 
ــار  ــن اختي ــدرب م ــى، وم ــارس مرم ــب، ح ــل الع ــا أفض ــوز به ــي يف العرب

الجمهــور عــن طريــق التصويــت اإللكترونــي.
ومنــذ بدايتهــا، كان هنــاك شــيء واحــد ال يتغيــر، وهــو عبــد العزيــز 
العنبــري مــدرب الشــارقة الــذي فــاز بالجائــزة ثــالث مــرات متتاليــة 
علــى  الموســم  مــن  األول  النصــف  أنهــى  أن  بعــد  اســتحقاق  عــن 

ــا. ــة أيًض ــدون هزيم ــي وب ــج العرب ــب دوري الخلي ــدارة ترتي ص
وشــارك العنبــري فــي جوائــز ســبتمبر صانــع ألعــاب فريقــه البرازيلــي  
ــارس  ــاز ح ــا ف ــب، بينم ــل الع ــزة أفض ــوج بجائ ــذي ت ــادو ال ــور كورون إيغ

مرمــى العيــن خالــد عيســى بجائــزة أفضــل حــارس مرمــى.
أمــا فــي شــهر أكتوبــر، فقــد فــاز ثالثــي الشــارقة بجوائــز الفئــات الثــالث 
الحــارس  ســواريس،  ويليتــون  البرازيلــي  للمهاجــم  ذهبــت  التــي 

العنبــري. إلــى  باإلضافــة  الحوســني،  عــادل 
أمــا المــرة األولــى التــي يســيطر فيهــا المواطنــون علــى الجوائــز فقــد 
ــرة  ــب الجزي ــور الع ــا ظه ــهد أيًض ــذي ش ــر ال ــهر نوفمب ــي ش ــاءت ف ج
الحوســني  واختيــر  العــب،  كأفضــل  األولــى  للمــرة  مبــارك  خلفــان 
العنبــري  أكمــل  بينمــا  الثانيــة،  للمــرة  مرمــى  حــارس  كأفضــل 
»الهاتريــك« باختيــاره كأفضــل مــدرب فــي الــدوري للمــرة الثالثــة علــى 

ــي. التوال
ــة،  ــي كل فئ ــماء ف ــة أس ــهر ثالث ــكل ش ــحين ل ــة المرش ــم قائم وتض
عبــر  أســماءهم  وتُعلــن  اإلحصائيــات  علــى  بنــاء  اختيارهــم  يتــم 
يصــّوت  ثــم  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  اللجنــة  صفحــات 
الجمهــور الختيــار الفائزيــن عبــر الموقــع اإللكترونــي المخصــص لذلــك، 

ســاعة. لـــ48  التصويــت  يســتمر  حيــث 



33



34

ــل  ــزة أفض ــن بجائ ــة دوري المحترفي ــازت لجن ف
ــالل  ــك خ ــيا وذل ــارة آس ــي ق ــرف ف دوري محت
حفــل جوائــز منظمــة صناعة الرياضة اآلســيوية 
نوفمبــر   20 الثالثــاء  مســاء  أقيــم  الــذي 
ــوق دوري  ــد. وتف ــوك، تايالن ــي بانك 2018 ف
آســيا  دوريــات  أعــرق  علــى  العربــي  الخليــج 
العــام،  هــذا  الجائــزة  علــى  نافســت  التــي 
تــم تقييــم هــذه الدوريــات وترشــيحها بنــاء 
ــاًرا رئيســًيا إلــى جانــب  علــى ثالثــة عشــر معي
ــد علــى المائــة.  ــر الفرعيــة والتــي تزي المعايي
األداء  اإلدارة،  المعاييــر:  هــذه  أهــم  ومــن 
اإلعــالم  والترويــج،  التســويق  المالــي، 
ــى  ــم عل ــذا التقيي ــج ه ــزت نتائ ــال. ورك واالتص
أكبــر  بصــورة  والتنظيميــة  اإلداريــة  الجوانــب 

مــن الجانــب الفنــي للمســابقات.

إنجازات

دورينا.. أفضل دوري محترف ملهم 
في آسيا 

للتألــق  المحترفيــن  دوري  لجنــة  ســعي  زال  ال 
فــي  جوائــز  حصــدت  أن  فبعــد  متواصــال، 
فــي  تتقــدم  هــي  هــا  الماضيــة،  المواســم 
التتويــج  منصــات  وتعتلــي  النجــاح  مســيرة 
وتحقيقهــا  تميزهــا  علــى  لتؤكــد  أخــرى  مــرة 
للرؤيــة التــي وضعتهــا فــي الخطــة االســتراتيجية 
االحتــراف،  عالــم  فــي  الريــادة   :2020-2017
ورســالتها الراميــة إلــى رفــع اســم دولــة اإلمــارات 
واالحتــراف  المنافســة  مياديــن  كل  فــي  عاليــًا 

الكــروي.
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هنــأ ســمو الشــيخ هــزاع بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي إلمــارة 
باتحــاد  المحترفيــن  دوري  لجنــة  القــدم  كــرة  التحــاد  الفخــري  الرئيــس  أبوظبــي 
القــارة  فــي  دوري  أفضــل  بجائــزة  العربــي  الخليــج  دوري  فــوز  بمناســبة  الكــرة 
اآلســيوية فــي إنجــاز جديــد يضــاف لجملــة الجوائــز واإلنجــازات التــي حصدتهــا اللجنــة 
بالمكانــة  ســموه  وأشــاد  اآلســيوية،  بالقــارة  المحترفــة  الدوريــات  صعيــد  علــى 
المتميــزة التــي بــات يحظــى بهــا الــدوري اإلماراتــي علــى الصعيديــن اإلقليمــي 
ــن  ــزاع ب ــيخ ه ــمو الش ــراه س ــذي أج ــي ال ــال الهاتف ــالل االتص ــك خ ــاء ذل ــاري. ج والق
ــوز  ــالن ف ــد إع ــن بع ــة دوري المحترفي ــس لجن ــي رئي ــر الجنيب ــداهلل ناص ــع عب ــد م زاي

بالجائــزة. العربــي  الخليــج  دوري 
وأثنــى ســموه علــى الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا اللجنــة والتــي كانــت وراء النقلــة 
النوعيــة لــدوري اإلمــارات وتفوقــه علــى أعــرق الدوريــات الكرويــة فــي العالــم. كمــا 
ــد رئيــس وأعضــاء اتحــاد الكــرة علــى اإلنجــاز الــذي  ــن زاي ــأ ســمو الشــيخ هــزاع ب هن
وضــع دوري الخليــج العربــي أمــام تحديــات أكبــر فــي المرحلــة القادمــة مــن خــالل 
ــن  ــد م ــا بالمزي ــا وتعزيزه ــابقة قاري ــا المس ــت له ــي وصل ــة الت ــى المكان ــاظ عل الحف

التفــوق والنجاحــات.

الكــروي  باإلنجــاز  المحترفيــن  دوري  لجنــة  يهنــئ  زايــد  بــن  هــزاع 
اآلســيوي
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ابراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  رئيســه  لســان  علــى  القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  قــدم 
الخليــج  دوري  فــوز  هامــش  علــى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  التهنئــة  خليفــة،  آل 
ــزة أفضــل دوري محتــرف ملهــم المعتمــدة مــن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم  العربــي بجائ
والتــي تــم تقديمهــا خــالل حفــل جوائــز صناعــة الرياضــة فــي آســيا بالعاصمــة التايالنديــة 

بانكــوك.

وأوضــح الشــيخ ســلمان بــن ابراهيــم  آل خليفــة أن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم أنشــأ 
هــذه الجوائــز ايمانــًا برؤيــة ورســالة االتحــاد فــي دعــم اتحــادات الــدول األعضــاء لتحقيــق 
أهدافهــا، مضيفــًا أن االتحــاد اآلســيوي يقــدر مجهــودات االتحــادات ويأمــل أن تلهــم الجوائــز 
ــاز  ــوق واالمتي ــة التف ــق ثقاف ــم وخل ــة بطوالته ــارة لتقوي ــة دول الق ــحين وبقي ــن والمرش الفائزي

لديهــم.

 رئيس االتحاد اآلسيوي
يهنئ اإلمارات بالجائزة
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هنــأ ســعادة محمــد بــن ثعلــوب الدرعــي، عضــو اللجنــة المنظمــة لــكأس آســيا لعــام 
2019 ومديــر مجموعــة أبوظبــي، القيــادة الرشــيدة بمناســبة فــوز دوري الخليــج 
العربــي اإلماراتــي لكــرة القــدم بجائــزة أفضــل دوري محتــرف ملهــم والمعتمــدة مــن 
ــة  ــز صناع ــل جوائ ــالل حف ــا خ ــم تقديمه ــي ت ــدم والت ــرة الق ــيوي لك ــاد اآلس ــل االتح قب
الرياضــة فــي آســيا بالعاصمــة التايالنديــة بانكــوك، مجــددا اإلشــادة بجهــود لجنــة 
اإلمــارات  واتحــاد  الجنيبــي،  ناصــر  عبــداهلل  ســعادة  برئاســة  المحترفيــن  دوري 
لكــرة القــدم واألنديــة كافــه التــي ســاهمت فــي ذلــك النجــاح الــذي تزامــن مــع 
اســتعدادات اإلمــارات الســتضافة بطولــة كأس آســيا الســابعة عشــر لكــرة القــدم 

 .2019 لعــام 
وأضــاف  ســعادة محمــد بــن ثعلــوب الدرعــي  بــأن مــا تحقــق مــن نجاحــات وألقــاب مــا 
كان لهــا أن تحقــق لــو جهــود الرجــال الذيــن ســهروا وخططــوا ونفــذوا بجــودة وكفــاءة 
عاليــة، كفلــت لهــم تلــك النجاحــات الفنيــة والتنظيميــة ممــا يضاعــف المســؤولية 
لمواصلــة العمــل بنفــس الكفــاءة والحمــاس، ليبقــي اســم اإلمــارات عاليــا شــامخا 

بــإذن اهلل بفضــل ذلــك الدعــم الــذي يجــده قطــاع الشــباب والرياضــة.

محمد بن ثعلوب
يهنئ لجنة دوري المحترفين 
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أفضــل  جائــزة  المحترفيــن،  دوري  لجنــة  رئيــس  الجنيبــي  ناصــر  اهلل  عبــد  ســعادة  أهــدى 
القيــادة  إلــى  العربــي،  الخليــج  دوري  عليهــا  حصــل  التــي  آســيا  فــي  محتــرف  دوري 
أن هــذا االنجــاز لــم يكــن ليتحقــق لــوال االهتمــام الكبيــر الــذي  الرشــيدة للدولــة، مؤكــداً 
الخصــوص،  وجــه  علــى  القــدم  وكــرة  عامــة  بصفــة  للرياضــة  الرشــيدة  القيــادة  توليــه 

ــا. ــي وطنن ــؤولين ف ــل المس ــن قب ــده م ــذي تج ــدود ال ــر المح ــم غي والدع
ــي  ــادة الت ــج القي ــاع نه ــى اتب ــة عل ــة حريص ــن، أن اللجن ــة دوري المحترفي ــس لجن ــح رئي وأوض
تضــع الرقــم واحــد هدفــًا لهــا فــي كل المجــاالت، وهــو مــا حفزهــا علــى االســتمرار فــي 
مســيرة التطويــر لتبقــى كــرة القــدم اإلماراتيــة فــي المقدمــة دائمــًا، وتحافــظ علــى صــدارة 
لدولــة  الرياضيــة  المكانــة  تعزيــز  فــي   يســهم  االنجــاز  أن  مضيفــًا  اآلســيوية،  الدوريــات 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى مســتوى العالــم.
ــات اآلســيوية انجــازاً مهمــًا، تحقــق بفضــل  ــا علــى كبــرى الدوري ــر الجنيبــي تفــوق دورين واعتب
تضافــر جهــود كل أطــراف منظومــة دوري الخليــج العربــي، مؤكــداً أن الجميــع شــركاء فيمــا 
وصــل إليــه دورينــا مــن تقــدم، مشــيداً بالتعــاون الكبيــر الــذي تجــده اللجنــة مــن اتحــاد اإلمــارات 

لكــرة القــدم، واألنديــة والرعــاة والشــركاء والجمهــور واإلعــالم.

 الجنيبي: دعم القيادة الرشيدة وراء
 تتويجنا بالمركز األول آسيويًا
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تُوجــت لجنــة دوري المحترفيــن بجائــزة أفضــل مبــادرة رياضيــة للعــام 
2018 ضمــن جوائــز برودكاســت بــرو التــي ينظمهــا اتحــاد إذاعــات الــدول 
ــن  ــات ع ــث المباري ــاص بب ــي الخ ــد االفتراض ــروع المقع ــن مش ــة ع العربي

ــي  ــع االفتراض ــة الواق ــق تقني طري
 وكانــت اللجنــة قــد أعلنــت فــي مــارس 2018 عــن إطــالق مشــروع 
ــتمتاع  ــن االس ــدم م ــرة الق ــاق ك ــن عش ــذي يمكِّ ــي ال ــد االفتراض المقع
ــر تثبيــت التطبيــق  ــر تقنيــة البــث االفتراضــي عب ــات عب بمشــاهدة المباري
علــى األجهــزة التــي تعمــل علــى نظامــي »آي أو أس« و«أندرويــد«.

 وأصبحت مباراة نهائي كأس الخليج العربي لموسم
 2017-2018 التــي أقيمــت يــوم الخميــس الموافــق 29 مارس 2018 
بيــن ناديــي الوحــدة والوصــل أول مبــاراة فــي تاريــخ كــرة القــدم يتــم بثهــا 

كاملــة بشــكل مباشــرة عبــر تقنيــة الواقــع االفتراضي.

 لجنة دوري
 المحترفين تتوج

 بجائزة أفضل مبادرة
رياضية للعام 2018
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حصــل 11 ناديــا مــن أصــل 12 علــى الرخصــة اآلســيوية بعــد اســتيفاء المعاييــر المحــددة 
الســابعة  هــي  الحاليــة  التراخيــص  دورة  وتعتبــر  األنديــة،  تراخيــص  الئحــة  فــي 
مــرة  أول  بأنهــا  علمــا  اآلســيوي  االتحــاد  قبــل  مــن  التراخيــص  نظــام  تطبيــق  منــذ 
حيــث  فقــط،  واحــدة  شــركة  باســتثناء  الشــركات  جميــع  ترخيــص  فيهــا  يتــم 
بمعاييــر  االلتــزام  فــي  القــدم  كــرة  شــركات  مســتوى  تطــور  علــى  ذلــك  يــدل 
تراخيــص األنديــة: الرياضيــة، البنيــة التحتيــة، الموظفيــن واإلدارة، القانونيــة، الماليــة، 

والترويــج. التســويق 

11 ناديًا يحصل على
 الرخصة اآلسيوية

تطوير
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 بدء تنفيذ مشروع
 استدامة األعمال في

 األكاديميات والتسويق
واإلعالم

خــالل  أســبوع  مــدار  علــى  دورينــا  أنديــة  القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  مــن  وفــد  زار 
اســتدامة  لمشــروع  المحترفيــن  دوري  لجنــة  تنفيــذ  لمتابعــة   2018 ديســمبر  شــهر 
األعمــال فــي مجالــي »األكاديميــات« و »التســويق واإلعــالم« ضمــن مبــادرات رئيــس 
االتحــاد اآلســيوي التطويريــة الممتــد حتــى نهايــة عــام 2020. ضــم الوفــد خبــراء مــن 
االتحــاد القــاري لكــرة القــدم مــن أصحــاب الخبــرة فــي مجــال كــرة القــدم، حيــث عملــوا ســابقًا 
كاستشــاريين فــي االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم واالتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم، باإلضافــة 

إلــى أنديــة الــدوري اإلنجليــزي.
 هــذا المشــروع التطويــري مــن شــأنه تعزيــز ثقافــة االحتــراف الرياضــي التــي تضعهــا اللجنــة 
كهــدف فــي الخطــة االســتراتيجية 2017-2020، حيــث يهــدف إلــى تطويــر منظومــة 
العمــل فــي أنديــة دوري الخليــج العربــي وتحديــدا فــي مجالــي األكاديميــات والتســويق 

واإلعــالم.
ــدم  ــرة الق ــيوي لك ــاد االس ــن االتح ــراء م ــارة خب ــدأت بزي ــل، ب ــى مراح ــروع إل ــم المش وينقس
دوري  أنديــة  لجميــع   2018 ديســمبر   1 إلــى  نوفمبــر   26 مــن  الفتــرة  خــالل 
دوري  لجنــة  قبــل  مــن  المتبعــة  العمــل  آليــة  علــى  االطــالع  بهــدف  العربــي،  الخليــج 
الثانيــة  مرحلتــه  فــي  المشــروع  ويســتمر  العربــي،  الخليــج  دوري  وأنديــة  المحترفيــن 
بعقــد الخبــراء لورشــة عمــل لجميــع األنديــة لتســليط الضــوء علــى مخرجــات الزيــارة 
ونقــاط القــوة والضعــف التــي ســيركز عليهــا الخبــراء فــي تنفيــذ المشــروع، كمــا ســيتم 
خــالل المرحلــة الثانيــة اختيــار 4 أنديــة للعمــل المكثــف معهــا لتطويــر فــرص التحســين والتــي 
ــر الــدوري بشــكل عــام. وفــي المرحلــة الثالثــة ســيتم  مــن شــأنها أن تســاهم فــي تطوي
اختيــار أنديــة أخــرى للعمــل معهــا حتــى يتــم فــي المرحلــة األخيــرة إصــدار كتيــب خــاص فــي 

أفضــل الممارســات التــي يوصــى بإتباعهــا فــي المجاليــن.
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 برنامج شهادة لجنة
 دوري المحترفين لكرة

 القدم في اإلدارة
 التنفيذية واإلعالم

 والتسويق

أطلقــت لجنــة دوري المحترفيــن برنامــج شــهادات لجنــة دوري المحترفيــن لكــرة القــدم 
المحترفــة  الرياضيــة  القيــادات  لتأهيــل  والتســويق  واإلعــالم  التنفيذيــة  اإلدارة  فــي 
وتطويــر مهــارات الجيــل القــادم مــن إداريــي كــرة القــدم. والــذي تنظمــه اللجنــة بالتعاون 
مــع أكاديميــة اتحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم. هــذا البرنامــج يأتــي ضمــن جهــود اللجنــة 
التــي تســتهدف تأهيــل الكــوادر العاملــة فــي األنديــة المحترفــة فــي مختلــف المجاالت، 
االســتراتيجية  الخطــة  مبــادرات  ضمــن  الرياضــي  االحتــراف  ثقافــة  لمبــادرة  تنفيــذاً 

».2020-2017
حرصــت اللجنــة بالتعــاون مــع أكاديميــة اتحــاد الكــرة علــى توفيــر برنامــج متكامــل يقدم 
مــن خــالل خبــراء مــن الــدوري اإلنجليــزي ويعتمــد علــى أهــم األســس والمبــادئ فــي 

اإلدارة الرياضيــة، اإلعــالم والتســويق.«
موجهــة  التنفيذيــة  اإلدارة  فــي  دورة  البرنامــج  مــن  األولــى  المرحلــة  شــهدت 
ــور  ــا مح ــة، يليه ــول اإلدارة التنفيذي ــة ح ــت مقدم ــة، تضمن ــن باألندي ــن التنفيذيي للمديري
إدارة الفعاليــات والمرافــق فــي ينايــر 2019 ثــم الحوكمــة واإلدارة الماليــة فــي مــارس 
مــن العــام ذاتــه قبــل أن يختتــم المســاق بتقديــم المشــروع النهائــي فــي شــهر أبريــل 

.2019
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محــرري  اإلعــالم،  ومديــري  لمشــرفي  واإلعــالم  التســويق  دورة  خصصــت  فيمــا 
ومديــري  التذاكــر  مســؤولي  التســويق،  ومديــري  مشــرفي  االجتماعــي،  التواصــل 
المالعــب، حيــث تــم تقديــم محــور طــرق التســويق الحديثــة فــي كــرة القــدم فــي 
ــة  ــؤولية االجتماعي ــم المس ــة ث ــة الفعال ــات التجاري ــور العالق ــه مح ــر 2018، يلي أكتوب
للشــركات واســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي علــى أن تختتــم الــدورة فــي مايــو 

.2019

 بنهايــة الدورتيــن، ســيتم تقييــم المشــاركين بنــاء علــى ثالثــة معاييــر رئيســية، هــي 
اســتيعاب المحــاور الثالثــة )60%( الحضــور والمشــاركات خــالل المحاضــرات )%15( 
والثانــي  األول  المركزيــن  لصاحبــي  الفرصــة  وســتتاح   .)%25( المشــروع  وتقديــم 
والثالــث فــي كل مــن المســاقين بنــاء علــى التقييــم النهائــي لعــرض المشــروع 
النهائــي بحضــور ســعادة مــراون بــن غليطــة رئيــس اتحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم ، 
أحــد  لزيــارة  المحترفيــن،  دوري  لجنــة  رئيــس  الجنيبــي  ناصــر  عبــداهلل  وســعادة 
إدارة  فــي  الممارســات  أفضــل  علــى  لالطــالع  الممتــاز  االنجليــزي  الــدوري  أنديــة 

العالــم. فــي  الــدوري  بطــوالت  أفضــل  أحــد  فــي  القــدم  كــرة  أنديــة 
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 بن غليطة: اتحاد الكرة داعم رئيسي
لمثل هذه المبادرات التطويرية

اللجنــة  أن  المحترفيــن  دوري  لجنــة  رئيــس  الجنيبــي  ناصــر  عبــداهلل  ســعادة  أوضــح 
العمــل  منظومــة  تطويــر  إلــى  تنظمهــا  التــي  الــدورات  خــالل  مــن  تســعى 
ــة  ــبق للجن ــث س ــراف، حي ــة االحت ــيخ ثقاف ــي ترس ــهام ف ــة، واإلس ــي األندي ــي ف االحتراف
التســويق  االعــالم،  مجــاالت  شــملت  الســابقة  الفتــرة  فــي  دورات  عــدة  تنظيــم 
الرياضــي، إدارة المرافــق والفعاليــات الرياضيــة، إضافــة إلــى دورة اإلدارة الرياضيــة، مبيًنــا 
أن البرنامــج يغطــي عــدداً مــن المحــاور تســاعد الدارســين علــى الوصــول إلــى مســتوى 
عــاٍل مــن التأهيــل بعــد النجــاح فــي البرنامــج بالكامــل، ممــا يمكنهــم مــن تطبيــق مــا 

تعلمــوه مــن معــارف فــي مجــاالت اإلدارة التنفيذيــة واإلعــالم والتســويق.

 الجنيبي: البرنامج يسعى لرفع مستوى
االحتراف اإلداري في األندية

أشــاد ســعادة المهنــدس مــروان بــن غليطــة رئيــس اتحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم ببرنامــج 
اإلداري  االحتــراف  مســتوى  ورفــع  لتطويــر  أطلقتــه  الــذي  المحترفيــن  دوري  لجنــة 

ــة ــادات الخليجي ــى االتح ــة إل ــة إضاف ــس الرياضي ــة والمجال ــي األندي لموظف
) الســعودية ، الكويــت ، ُعمــان ، البحريــن ( بالتعــاون مــع أكاديميــة اتحــاد الكــرة، 
وأكــد بــن غليطــة أن اتحــاد الكــرة داعــم رئيســي لمثــل هــذه المبــادرات التطويريــة 
ــف  ــة ومختل ــي األندي ــن ف ــن العاملي ــن اإلداريي ــاءة الموظفي ــع كف ــتهدف رف ــي تس الت
أو  االتحــاد  مــع  ســواء  اســتراتيجية،  شــراكة  تربطهــا  التــي  الرياضيــة  المؤسســات 

لجنــة دوري المحترفيــن أو أكاديميــة اتحــاد الكــرة .
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ENABLING TOGETHERNESS 
EVERY SECOND

 كـل لحظة
تقّربـنـــا أكثـــر
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وضعــت لجنــة دوري المحترفيــن معيــار إنشــاء األكاديميــات الخاصــة كمعيــار إلزامــي 
المشــاركة  مــن  المختلفــة  الجاليــات  تمكيــن  بهــدف  األنديــة  تراخيــص  الئحــة  فــي 
توجيهــات  مــن  انطالًقــا  المقيميــن  مــن  الصغــار  الالعبيــن  وتطويــر  اللعبــة   فــي 
اهلل-،  الدولــة –حفظــه  رئيــس  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
بخصــوص مشــاركة المقيميــن مواليــد الدولــة فــي المســابقات الرياضيــة الرســمية 

ــة. ــة والفردي ــاب الجماعي ــف األلع لمختل

 «األكاديميات الخاصة»
معيار إلزامي في تراخيص األندية
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ظهــر  المحترفيــن  دوري  لجنــة  رئيــس  الجنيبــي  ناصــر  عبــداهلل  ســعادة  اســتقبل 
ــور  ــاًل بالدكت ــي ممث ــرة الكويت ــاد الك ــد اتح ــبتمبر 2018 وف ــق 21 س ــة المواف الجمع
ــد الشــمري عضــو مجلــس  محمــد خليــل العلــي، األميــن العــام لالتحــاد وســعادة خال
أبوظبــي.  بالعاصمــة  اللجنــة  بمقــر  وذلــك  المســابقات  لجنــة  ورئيــس  االتحــاد  إدارة 
ــر التنفيــذي للجنــة وممثلــو اإلدارات المختلفــة  حضــر االجتمــاع وليــد الحوســني المدي

بلجنــة دوري المحترفيــن واالتحــاد الكويتــي لكــرة القــدم .

ــة دوري  ــل لجن ــة عم ــن آلي ــل ع ــر مفص ــى تقري ــارة عل ــش الزي ــى هام ــد عل ــع الوف  اطل
المحترفيــن فــي إدارة وتنظيــم مســابقات المحترفين في المجاالت الفنية، التشــغيلية، 
ــام  ــا ق ــالمة. بعده ــن والس ــي واألم ــث التلفزيون ــب الب ــة،  وجوان ــويقية، اإلعالمي التس
الوفــد بزيــارة ميدانيــة إلــى اســتاد بنــي يــاس بالشــامخة لمتابعــة قمــة الجولــة الثالثــة 
ــل  ــير العم ــى س ــع عل ــل واطل ــدة والوص ــي الوح ــن نادي ــي بي ــج العرب ــن دوري الخلي م
وكيفيــة توزيــع األدوار مــع شــرح مفصــل حــول كل مــا يتعلــق بتنظيــم المبــاراة، كمــا 

اطلــع الوفــد بعــد اللقــاء علــى تقريــر مراقــب المبــاراة وكيفيــة تحضيــره.

وفد االتحاد الكويتي
 يطلع على تجربة 

 لجنة دوري المحترفين
 اإلماراتية في تنظيم

المسابقات

تعاون
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وفــي هــذا اإلطــار عبــر المديــر التنفيــذي للجنــة دوري المحترفيــن وليــد الحوســني 
عــن ســعادته بزيــارة الوفــد الكويتــي التــي تأتــي ضمــن التعــاون وتبــادل الخبــرات مــع 
مختلــف المؤسســات الرياضيــة، مؤكــًدا ان اختيــار االتحــاد الكويتــي لدولــة اإلمــارات هــو 
»يســعدنا  مضيًفــا:  المباريــات،  تنظيــم  فــي  اللجنــة  تجربــة  لتقديرهــم  تأكيــد 
ــا مــع دولــة الكويــت.  تقديــم الدعــم ألشــقائنا فــي االتحــاد الكويتــي، ونعتــز بعالقتن
ــر  ــل تقدي ــي مح ــدم، وه ــرة الق ــيوي لك ــاد اآلس ــدى االتح ــة ل ــة عالي ــى مكان ــا إل وصلن
ــا  ــتفادة مم ــرض االس ــا بغ ــب زيارتن ــا تطل ــا م ــي دائم ــيوية الت ــدول اآلس ــادات ال ــن اتح م

وصلــت اليــه الكــرة االماراتيــة«.

 مــن جانبــه وجــه خالــد الشــمري، عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة المســابقات 
باالتحــاد الكويتــي لكــرة القــدم، الشــكر لدولــة اإلمــارات علــى االســتضافة، موضحــًا 
ــة  ــرة الكويتي ــى الك ــًا عل ــتنعكس إيجاب ــدة س ــد عدي ــة بفوائ ــن التجرب ــرج م ــد خ أن الوف
وقــال » هدفنــا مــن الزيــارة هــو االطــالع علــى كل مــا هــو جديــد، الكــرة الكويتيــة 
ــتفدنا  ــا واس ــاه أبهرن ــا رأين ــر، م ــا الكثي ــا فيه ــنوات فاتن ــالث س ــاف دام ث ــن إيق ــت م خرج
اســتفادة كبيــرة علــى الرغــم مــن قصــر الزيــارة لكــن انطباعنــا عــن الكــرة اإلماراتيــة أنهــا 
فــي تطــور مســتمر، ســيتم نقــل األفــكار التــي اســتفدنا منهــا إلــى االتحــاد الكويتــي 
تبــادل  اتفاقيــة  توقيــع  ســيتم  كمــا  الكويتيــة،  الكــرة  لتطويــر  المســابقات  ولجنــة 

خبــرات بيننــا علــى مســتوى الحــكام والمســابقات«.
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تشــهد مالعــب دورينــا حضــورا مــن مختلــف الجنســيات، األمــر الــذي يعطــي نكهــة خاصــة 
تقديــم  فــي  التنافــس  أو  التشــجيع  أســلوب  حيــث  مــن  ســواء  المدرجــات،  فــي 
الدعــم لالعبيــن. فبعــد حــوار مــع المشــجعة الصينيــة وانــج جيــن التــي تحــرص علــى 
حضــور العديــد مــن المباريــات فــي مختلــف إمــارات الدولــة، وتحقيــق أمنيــة مانويــل ســتابيل 
المشــجع الــذي حضــر مــن كرواتيــا خصيصــا للقــاء مارادونــا، تواصــل لجنــة دوري المحترفيــن 
مبادراتهــا اتجــاه الجاليــات األجنبيــة المقيمــة فــي دولــة اإلمــارات وزوارهــا أيضــا، حيــث 
مشــجعين  بشــأن  الفالحــي  راشــد  اإلماراتــي  للمشــجع  تغريــدة  مــع  اللجنــة  تجاوبــت 
لــدوري  السادســة  الجولــة  ضمــن  والنصــر  الوصــل  مبــاراة  فــي  تواجــدوا  إســبانيين 
الخليــج العربــي، وتواصلــت معهمــا ومــع نــادي النصــر، واقترحــت دعوتهمــا لحضــور تدريــب 
الفريــق األول ولقــاء العبهمــا المفضــل نيغريــدو، اســتجابة نــادي النصــر كانــت ســريعة 
وتــم البــدء فــي اإلجــراءات الالزمــة الســتقبالهما.. نرصــد إليكــم تفاصيــل الزيــارة فــي 

التاليــة: الســطور 
ال يبــدو أي شــيء مختلًفــا فــي المقــر الرئيســي لنــادي النصــر. يواصــل العمــال شــغلهم 
علــى تطويــر اســتاد آل مكتــوم، يتوافــد الالعبــون وبقيــة أعضــاء الفريــق األول علــى ملعــب 
ــية  ــدء أمس ــا بب ــاض إيذاًن ــي االنخف ــرارة ف ــذ الح ــائية، وتأخ ــة المس ــل الحص ــن أج ــب م التدري

خريفيــة جديــدة.
هكــذا كان المشــهد، للوهلــة األولــى علــى األقــل. لكــن مقــر العميــد اســتقبل فــي 
دوري  لجنــة  مــن  بمبــادرة  المــكان  علــى  اعتيادييــن  غيــر  ضيوًفــا  عصــًرا  الرابعــة 

المحترفيــن.
خافييــر فــارّان وإدواردو ديــالج، مواطنــان إســبانيان حرصــا علــى حضــور الديربــي األخيــر بيــن 
الوصــل والنصــر مــن مدرجــات االســتاد الــذي يقــع فــي منطقــة زعبيــل، وقــد حرصــت 
لجنــة دوري المحترفيــن ونــادي النصــر علــى الترحيــب بهمــا وتكريمهمــا ليكــون يوًمــا مميــًزا 

فــي حيــاة الثنائــي.
واســتقبل ممثلــو لجنــة دوري المحترفيــن والســيد راشــد مــرزوق، عضــو مجلس إدارة شــركة 
النصــر لكــرة القــدم، الثنائــي اإلســباني الــذي انطلــق فــي جولــة داخــل النــادي ومشــاهدة 
مجموعــة مــن الصــور التذكاريــة والتعــرف أكثــر علــى تاريــخ العميــد، الفريــق الــذي يشــجعه 

خافييــر وصديقــه إدواردو لســنوات، وفًقــا لمــا ذكــراه خــالل حديثنــا معهمــا.
ولــم يكــن هنــاك أفضــل مــن ألفــارو نيغريــدو بيــن العبــي الفريــق األول للترحيــب بمواطنيــه 
قبــل  معهمــا  والحديــث  للتواجــد  الالعــب  دعــوة  علــى  اللجنــة  حرصــت  حيــث  بالتأكيــد، 
التقــاط بعــض الصــور بصحبتهمــا ثــم العــودة مــرة أخــرى للمــران. كمــا أهــدى ممثلــو لجنــة 
ــاص  ــق الخ ــص الفري ــر قمي ــا إدارة النص ــي، وأهدتهم ــا للثنائ ــض الهداي ــن بع دوري المحترفي

بمواطنهمــا وهــداف العميــد الحالــي، ألفــارو نيغريــدو.
كان جلًيــا أيًضــا أن خافييــر وصديقــه يشــعران بســعادة بالغــة عكســتها ابتســامة لــم تفــارق 
وجهيهمــا علــى مــدار تلــك الزيــارة والتكريــم الــذي مثــل الكثيــر لهمــا، وكان لنــا نصيــب فــي 

نهايــة ذلــك اليــوم بإجــراء حديــٍث قصيــر مــع أحدهمــا وهــو خافييــر.
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قبــل كل شــيء، وفــي البدايــة، نريــد أن نعــرف 
كيــف ســمعتم عــن الديربــي وفريــق النصر؟

أحــد  برفقــة  المبــاراة  إلــى  ذهبــت  خافييــر: 
أصدقائــي، هــو إماراتــي الجنســية ويشــجع نــادي 

أيًضــا. النصــر 

هــل حضــرت أي مباريــات لفريــق النصــر مــن 
قبــل؟

خافييــر: بالتأكيــد! أول مبــاراة حضرتهــا كانــت أيًضــا 
بيــن النصــر والوصــل، وكانــت قبــل أربــع أو خمــس 

ســنوات تقريًبــا.

نحــن نعيــش هنــا فــي اإلمــارات منــذ ســت ســنوات 
تقريًبــا وحضرنــا مباريــات مختلفــة كان معظمهــا 
أول  أننــا  أعتقــد  نشــجعه.  الــذي  النصــر  لفريــق 

مجموعــة مشــجعين إســبان للنــادي.

ــك أن  ــف يمكن ــا، كي ــدو أيًض ــت نيغري ــد قابل لق
تصــف تجربتــك اليــوم هنــا فــي مقــر النــادي؟
الــدوري  علــى  القائمــة  اللجنــة  أشــكر  خافييــر: 
ونــادي النصــر علــى هــذه الفرصــة، نحــن نقــدر ذلــك 
حًقــا. لقــد أتاحــا لنــا الفرصــة للتواجــد هنــا اليــوم 

والتعــرف أكثــر علــى كلتــا المؤسســتين.

نــاٍد  »النصــر  قائــًلا:  حديثــه  خافييــر  يواصــل 
معــروف فــي أوروبــا بيــن اإلســبان، فقــد لعــب لــه 
ــمين  ــل موس ــا قب ــباني أيًض ــز اإلس ــو هيرناندي بابل
إدواردو  صديقــه  إليــه  ينضــم  أن  قبــل  تقريًبــا«، 
ليختــم معنــا اليــوم بالحديــث عــن التجربــة: »نعــم، 
لقــد منحتنــا اللجنــة وإدارة النــادي الفرصــة للتعــرف 
علــى النصــر مــن الداخــل ومقابلــة عائلتــه. كان 
نيغريــدو لطيًفــا معنــا هــو اآلخــر بحديثــه ودعوتــه 
وأنشــطته،  النــادي  مــع  أكثــر  ننخــرط  بــإن  لنــا 
وأعتقــد أن المزيــد مــن اإلســبان ســينضمون لنــا 
فــي كل أســبوع لمتابعــة النصــر فــي مبارياتــه 

ــا«. ــجيعه أيًض ــتاد وتش ــن االس م

ENABLING TOGETHERNESS 
EVERY SECOND

 كـل لحظة
تقّربـنـــا أكثـــر
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واصلــت لجنــة دوري المحترفيــن مبادراتهــا المجتمعيــة تماشــيا مــع إعــالن صاحــب 
ــام 2018  ــه اهلل« ع ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش الس
عــام زايــد، وإيمانــا منهــا بأهميــة ربــط كــرة القــدم بالمجتمــع نظــرا للرســالة اإلنســانية 

التــي يقدمهــا الالعبــون مــن خــالل مشــاركتهم فــي هــذه األحــداث المجتمعيــة.

أولــى مبــادرات لجنــة دوري المحترفيــن فــي موســم 2018-2019 كانــت لفائــدة 
األطفــال المصابيــن بالســرطان فــي مستشــفى 57357 بالعاصمــة المصريــة القاهــرة 
علــى هامــش مبــاراة كأس ســوبر الخليــج العربــي التــي جمعــت فريقــي العيــن 
ــهدت  ــد« ش ــج زاي ــى نه ــرأة عل ــادرة » الم ــا مب ــطس 2018، تلته ــي أغس ــدة ف والوح
تقديــم رســالة شــكر ألم اإلمــارات احتفــاال بيــوم المــرأة اإلماراتيــة، ثــم مشــاركة فــي 
تنميــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  المجتمعيــة«  »المــدارس  برنامــج  ضمــن  فعاليــة 
المجتمــع، تلتهــا مبــادرة توعويــة بأهميــة الفحــص المبكــر لســرطان الثــدي لــدى 

النســاء ثــم مبــادرة توعيــة حــول الســرطان لــدى الرجــال.

مبادرات مجتمعية

 كرة القدم تقدم رسائل
 إنسانية في مبادرات عام

زايد
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حظيــت  اإلنســانية،  المشــاعر  مــن  عاليــة  بأحاســيس  مفعمــة  احتفاليــة  أجــواء  وســط 
زيــارة  فــي  والمتمثلــة  المحترفيــن  دوري  لجنــة  نظمتهــا  التــي  االســتثنائية  المبــادرة 
نجــوم ناديــي العيــن والوحــدة لـــ«57357«، مؤسســة مستشــفى ســرطان األطفــال 
أمورهــم  وأوليــاء  المرضــى  األطفــال  مــن  الفــت  بتفاعــل  العربيــة،  مصــر  بجمهوريــة 
وجــاء ذلــك علــى هامــش الفعاليــات المصاحبــة لمبــاراة ســوبر كأس الخليــج العربــي 
ــن،  ــادي العي ــارة رباعــي فريــق الكــرة األول بن لكــرة القــدم، وتألــف الوفــد الــذي قــام بالزي
مهنــد ســالم العنــزي ومحمــد فايــز وجمــال معــروف والمصــري حســين الشــحات، باإلضافــة 
لعبيــد الظاهــري، مســؤول االتصــال المؤسســي بنــادي العيــن وإداري فريــق الوحــدة، 
فهــد مســعود وحمــدان الكمالــي العــب الفريــق باإلضافــة إلــى ممثلــي لجنــة دوري 

الخطيــب. إيهــاب  المصــري  واإلعالمــي  ســبورت  برزنتيشــن  وشــركة  المحترفيــن 

كان فــي اســتقبال الوفــد لحظــة وصولهــم »57357« عــدد مــن مســؤولي مؤسســة 
مستشــفى ســرطان األطفــال يترأســهم أحمــد عبدالمنعــم مديــر قســم العالقــات العامــة 
بالمستشــفى والــذي قــدم شــرحا للوفــد اإلماراتــي عــن تأســيس المستشــفى والخدمــات 
التــي يقدمهــا، ودور اإلمــارات العربيــة المتحــدة الكبيــر فــي إنجــاح هــذا المشــروع الخيــري 

اإلنســاني لعــالج األطفــال مــن جميــع الجنســيات مجانــا.

 العبو العين والوحدة يعودون
 المرضى بمستشفى سرطان

 األطفال
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 «نفخــر فــي دولــة اإلمــارات ونعتــز كثيــرًا بالغــرس الطيــب 
«لحكيــم العــرب» الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيان، «طيب 
اهلل ثــراه» فــي كل مــكان ونحــن نحتفــي بذكــرى مــرور 
مئــة عــام علــى ميــالد مؤســس دولتنــا الحبيبــة فــي 

«عــام زايد».

العنزي:
 نعتز بغرس

 الوالد الشيخ زايد 

الشحات:
 تحققت أمنيتي

 بزيارة مستشفى سرطان األطفال 
«هــذه الزيــارة غاليــة جــدًا علــى قلبــي 
ــت  ــع كان ــوه الجمي ــي وج ــت ف ــا رأي وكم
األطفــال  نفــوس  علــى  جيــدة  كذلــك 
بالمستشــفى  والمســؤولين  وأهلهــم 
وحفــاوة  ترحيــب  مــن  وجدنــاه  لمــا 
الزيــارة  تتكــرر  أن  وأتمنــى  اســتقبال 
لتهنئــة الجميــع بالشــفاء مــن المــرض 

وجــل». عــز  اهلل  بــإذن 
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فهد مسعود: 
زيارة محاربي السرطان تعزيز 

التكافل االجتماعي

«ســررنا بهــذه الزيــارة التــي اطلعنــا مــن خاللهــا علــى منظمــة عمــل متكاملــة 
مثــل  وإن   ، المــرض  هــذا  محاربــة  علــى  والمرضــى  األطفــال  إصــرار  يُقابلهــا 
النــادي  إدارة  تســعى  التــي  الســامية  األهــداف  مــن  هــي  الزيــارات  هــذه 
اإلنســاني  التكافــل  روح  يعــزز  أن  شــأنه  مــن  الــذي  األمــر  وهــو  لتحقيقهــا، 
واالجتماعــي ، وهــو دور حيــوي منــوط بكافــة المؤسســات فــي المجتمــع ، 
ومعاناتهــم» المرضــى  هــؤالء  آالم  لتخفيــف  خاللــه  مــن  يُســهم  والــذي 

الكمالي : 
فخور بالدعم اإلماراتي 
لـمرضى السرطان خارج 

الدولة
«فخــور جــدا بمــا شــاهدته خــالل زيارتنــا 
ــن  ــال م ــرطان األطف ــىفى س لمستش
لمرضــى  الرشــيدة  قيادتنــا  دعــم 
عهــد  منــذ  الدولــة  خــارج  الســرطان 
المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان مؤســس دولــة 

ــارات» اإلم
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مالعب دورينا 
تتزين بشعار
 «شكرا أم 

اإلمارات»

نظمــت لجنــة دوري المحترفيــن خــالل الجولــة األولــى مــن دوري الخليــج العربــي مبــادرة 
الثامــن  يصــادف  الــذي  اإلماراتيــة  المــرأة  يــوم  بمناســبة  زايــد«،  نهــج  علــى  »المــرأة 
والعشــرين مــن أغســطس، وشــهدت مباريــات الجولــة رفــع شــعار »شــكراً أم اإلمــارات« تقديــراً 
لجهــود ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، رئيســة االتحــاد النســائي العــام الرئيســة األعلــى 
لمؤسســة التنميــة األســرية رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة »أم اإلمــارات« 
فــي تمكيــن المــرأة اإلماراتيــة فــي كافــة المجــاالت. وحرصــت اللجنــة بالتعــاون مــع األنديــة 
علــى دعــوة بنــات اإلمــارات للمشــاركة فــي المبــادرة تثمينــا لجهــود »أم اإلمــارات« فــي 

دعــم بنــت اإلمــارات الالمحــدود.
هــذا وشــهدت مباريــات الظفــرة والشــارقة، اإلمــارات والعيــن والفجيــرة وبنــي يــاس مشــاركة 
هــذا  احتفــال  يكــون  بــأن  اإلمــارات«  »أم  توجيــه  مــع  تماشــيا  األبــرار   شــهدائنا  بنــات 
ــنوا  ــن أحس ــه الذي ــه وعيال ــه وأهل ــهيد وزوجت ــأم الش ــاال ب ــة احتف ــرأة اإلماراتي ــوم الم ــام بي الع
فــي البــذل والعطــاء بفقدانهــم األبطــال فــي ســاحات الشــرف وهــم يدافعــون عــن الحــق 

ورفعــة الوطــن واســتقراره وأمنــه.
ــان ود أحمــد  ــد حيــث التقــى الظفــرة بالشــارقة، دخلــت الطفلت  فعلــى ملعــب حمــدان بــن زاي
خميــس الحمــادي، 11 ســنة وفــرح احمــد خميــس الحمــادي، 14 ســنة، ابنتــا الشــهيد أحمــد 
خميــس الحمــادي إلــى أرضيــة الملعــب مــع قائــدي الفريقيــن وحــكام المبــاراة، بينمــا شــاركت 
الطفلتــان ميــر عبــداهلل عمــر الجابــري وشــما علــي حســن الشــحي، مــن بنــات الشــهداء، 
فــي المبــادرة علــى ملعــب نــادي اإلمــارات بــرأس الخيمــة قبــل لقــاء اإلمــارات والعيــن. فيمــا 
مراســيم  فــي  البلوشــي  حســن  علــي  ناصــر  الشــهيد  ابنــة  مــزون  الطفلــة  شــاركت 

انطــالق مبــاراة  الفجيــرة وبنــي يــاس.
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 فعاليات للجنة دوري المحترفين
في مدرسة الزوراء

شــاركت لجنــة دوري المحترفيــن بالتعــاون مــع نــادي عجمــان فــي المرحلــة الثانيــة مــن مبــادرة 
المــدارس المجتمعيــة، وهــي إحــدى مبــادرات مجلــس التعليــم والمــوارد البشــرية، والتــي 

اســتهلت فعالياتهــا بمدرســة الــزوراء للتعليــم األساســي فــي إمــارة عجمــان.
وخصصــت لجنــة دوري المحترفيــن ركًنــا يحتــوي علــى ملعــب مصغــر أقيمــت عليــه مســابقات 
ــن.  ــز للفائزي ــة جوائ ــت اللجن ــث منح ــال، حي ــن األطف ــراً م ــاًل كبي ــهدت تفاع ــدم ش ــرة الق ــي ك ف
كمــا جهــزت اللجنــة كشــًكا للتصويــر  أقبــل عليــه األطفــال بكثافــة اللتقــاط الصــور التذكاريــة. 
هــذا  اللجنــة.  ركــن  مــن  كجــزء  المحترفيــن  مســابقات  كــؤوس  عــرض  تــم  كمــا 
وحرصــت اللجنــة علــى تقديــم عــرض عــن تقنيــة  الواقــع االفتراضــي للجمهــور، حيــث كان دوري 
الخليــج العربــي أول مســابقة دوري فــي العالــم تبــث مبارياتهــا عبــر هــذه التقنيــة الموســم 
ــة مشــاهدة  الماضــي، ولقــي العــرض استحســاًنا مــن الحضــور، بينمــا اصطــف األطفــال لتجرب

المباريــات عبــر تقنيــة الواقــع االفتراضــي التــي أثــارت إعجابهــم.
ــر  ــي -  مدي ــداهلل النعيم ــت عب ــزة بن ــيخة ع ــمو الش ــن س ــارة كل م ــة بالزي ــن اللجن ــرف رك وش
ســالم  بنــت  جميلــة  معالــي  الخيريــة،  النعيمــي  راشــد  بــن  حميــد  مؤسســة  عــام 
المهيــري – وزيــرة الدولــة لشــؤون التعليــم العــام، معالــي حصــة بنــت عيســى بوحميــد 
- وزيــرة تنميــة المجتمــع، ســعادة الدكتــور ســعيد المطروشــي األميــن العــام للمجلــس 
ــعادة  ــع، س ــة المجتم ــل وزارة تنمي ــهيل - وكي ــناء س ــعادة س ــان، س ــارة عجم ــذي بإم التنفي
الدكتــورة أمنــة الضحــاك الشامســي وكيــل الــوزارة المســاعد لقطــاع الرعايــة واألنشــطة، 
حيــث أعربــوا عــن إعجابهــم بالفعاليــات التــي شــملها الركــن، وأشــادوا بمشــاركة األطفــال مــن 

الفعاليــات. فــي  األعمــار  مختلــف 
مــن جانبــه أوضــح محمــد أحمــد البحــري الحمــادي عضــو المكتــب التنفيــذي للجنــة دوري 
المحترفيــن ورئيــس لجنــة المبــادرات، أن المشــاركة فــي مبــادرة المــدارس المجتمعيــة تأتــي 
فــي إطــار الخطــة االســتراتيجية 2017-2020 فــي محــور ربــط كــرة القــدم بالمجتمــع، 
ــي  ــم الماض ــة الموس ــة وتوعوي ــة، مجتمعي ــادرات وطني ــدة مب ــم ع ــة تنظي ــبق للجن ــث س حي
اســتهدفت مختلــف فئــات المجتمــع. وأضــاف أن لجنــة دوري المحترفيــن تســعى لتعزيــز 
التواصــل مــع مختلــف شــرائح المجتمــع وفئاتــه، فكــرة القــدم تحمــل العديــد مــن الرســائل ال 
تقتصــر فقــط علــى مبــاراة فــي المســتطيل األخضــر، بــل لهــا دور كبيــر فــي التقريــب بيــن 

الشــعوب وخدمــة أهــداف إنســانية متعــددة.
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نظمــت لجنــة دوري المحترفيــن خــالل مباريــات الجولــة السادســة مــن دوري الخليــج 
ــا مــع شــهر  ــادرة التوعيــة بأهميــة الفحــص المبكــر لســرطان الثــدي، تزامن العربــي مب

ــام. ــن كل ع ــر م ــهر أكتوب ــق ش ــذي يواف ــدي وال ــرطان الث ــة بس التوعي
المالعــب  كافــة  فــي  اإللكترونيــة  واللوحــات  العمالقــة  الشاشــات  وحملــت 
ال  العــالج،  مفتــاح  المبكــر  »الفحــص  مفادهــا  توعويــة  رســالة  المســتضيفة 

. » ي خــر تتأ
باإلضافــة لذلــك، فقــد شــهدت مبــاراة األســبوع بيــن العيــن والجزيــرة علــى ســتاد 
إلــى  الفريقيــن  العبــي  دخــول  أثنــاء  اللــون  وردي  دخــان  إطــالق  زايــد  بــن  هــزاع 
ــو  ــب، وه ــف الملع ــرة منتص ــي دائ ــريط وردي ف ــرض ش ــم ع ــا ت ــب، بينم ــة الملع أرضي

الشــعار الدولــي للتوعيــة بســرطان الثــدي.
وتأتــي المبــادرة فــي إطــار المبــادرات المجتمعيــة التــي درجــت اللجنــة علــى تنظيمهــا، 
حيــث نظمــت عــدًدا مــن المبــادرات فــي عــام 2017 الــذي أعلنــه صاحــب الســمو الشــيخ 
ــام  ــي الع ــم ف ــر، ث ــام الخي ــه اهلل« ع ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف

ــد«. ــام زاي ــي »ع الحال

 الفحص المبكر مفتاح»
«العالج، ال تتأخري
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ــن  ــة دوري المحترفي ــا لجن ــال نظمته ــدى الرج ــرطان ل ــة  بالس ــادرة توعوي ــي مب ــي ثان ه
خــالل الجولــة العاشــرة مــن دوري الخليــج العربــي، بالتعــاون مــع جمعيــة أصدقــاء 
مرضــى الســرطان تزامنــا مــع شــهر التوعيــة المخصــص عالميــا لهــذا الحــدث والــذي 

ــام. ــن كل ع ــر م ــهر نوفمب ــق ش يواف
فريقــي  بيــن  األســبوع  مبــاراة  لحضــور  أشــخاص  لثالثــة  الفرصــة  اللجنــة  ومنحــت 
الرســمية  اللجنــة  صفحــات  علــى  نظمتهــا  مســابقة  خــالل  مــن  والجزيــرة  الوحــدة 
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، أتاحــت للفائزيــن المشــاركة فــي فعاليــة »تحــدي 

السلة-شــوت الســرطان« بيــن شــوطي المبــاراة.
ــة  ــة العاشــرة رســائل توعوي ــات الجول ــا المســتضيفة لمباري كمــا شــهدت مالعــب دورين
والشاشــات  الكبــرى  الشاشــات  عبــر  عرضهــا  تــم  الســرطان«،  شــعار »شــوت  تحــت 

اإللكترونيــة لرفــع نســبة الوعــي عــن الســرطان الــذي يصيــب الرجــال.
وفــي هــذا الصــدد، قــال وليــد الحوســني المديــر التنفيــذي للجنــة دوري المحترفيــن أن 
اللجنــة حريصــة علــى نشــر رســائل التوعيــة مــن خــالل مبادراتهــا المجتمعيــة إيمانــا منهــا 

بأهميــة كــرة القــدم فــي تقديــم رســائل تصــل إلــى أكبــر شــريحة مــن أفــراد المجتمــع.
وأضــاف الحوســني »ســعداء بالتعــاون مــع جمعيــة أصدقــاء مرضــى الســرطان  فــي 
هــذه المبــادرة، ســبق وأن نظمنــا عــدة مبــادرات تتعلــق بســرطان األطفــال، ســرطان 
ــدى  ــرطان ل ــق بالس ــادرة تتعل ــا مب ــم فيه ــي ننظ ــى الت ــرة األول ــذه الم ــن ه ــدي، لك الث
الرجــال ونأمــل أن نكــون قــد ســاهمنا فــي نشــر التوعيــة وإيصــال الرســالة للمجتمــع«.
ومــن جانبهــا عبــرت هيــا مرعــي، مديــر برنامــج »شــوت الســرطان« عــن شــكرها للجنــة 
دوري المحترفيــن علــى تنظيــم هــذه المبــادرة خــالل مباريــات الجولــة العاشــرة مــن دوري 
الخليــج العربــي للوصــول ألكبــر عــدد مــن أفــراد المجتمــع، وأضافــت » نأمــل أن يســتمر 
ــأن واحــدا مــن بيــن كل  التعــاون فــي المســتقبل ممــا سيســاهم فــي نشــر التوعيــة ب

ثالثــة رجــال معــرض لإلصابــة بالســرطان، و أن الحــل يكمــن فــي الكشــف المبكــر.

«شوت السرطان»
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العربيــة  المملكــة  مــن  لــكل  الوطنيــة  األيــام  باحتفــاالت  دورينــا  مالعــب  تزينــت 
ــن، هــذه االحتفــاالت جــاءت لترســخ عمــق  الســعودية، ســلطنة عمــان ومملكــة البحري
ــقيقة،  ــدول الش ــدة بال ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــط دول ــي ترب ــزة الت ــات المتمي العالق

وتجســد التكاتــف والتالحــم والوفــاء والمحبــة بيــن الشــعوب.

 مالعــب دورينــا تحتفــل باليــوم الوطني
الســعودي، العماني والبحريني

احتفاالت األشقاء

شخصيتك.  حرر 
.Q8 أودي  نوعها  من  االولى 

Unleash your character. 
The first-ever Audi Q8.

800 AUDI (2834)

800 AUDI (2834)
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«يوم العلم».. احتفالية 
استثنائية

تماشــًيا مــع توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، حفظــه اهلل،  للمواطنيــن والمؤسســات 
ــر الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــًا فــي  ــوزارات برفــع العلــم فــي األول مــن نوفمب وال
هــذا  فــي  المحترفيــن  دوري  لجنــة  شــاركت  العلــم،  بيــوم  احتفــااًل  واحــد  وقــت 

الحــدث مــن خــالل رفــع العلــم أمــام مقــر اللجنــة فــي العاصمــة أبوظبــي.
دوري  مــن  الثامنــة  الجولــة  مباريــات  خــالل  العلــم  بيــوم  االحتفــاالت  وتواصلــت 
تأكيــدا  العلــم«   يــوم  »جولــة  اســم  الجولــة  حملــت  حيــث  العربــي،  الخليــج 
علــى االعتــزاز والفخــر بهــذا الحــدث الوطنــي وتعبيــراً عــن التقديــر واالمتنــان لمؤسســي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الذيــن أرســوا دعائــم االتحــاد وأطلقــوا مســيرة النهضــة 

والتطــور.

ارفعه عاليًا ليبقى شامخًا
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ــن  ــهداء الوط ــزاز بش ــر واعت ــالة فخ ــم رس ــي تقدي ــج العرب ــب دوري الخلي ــهدت مالع ش
األبــرار وذلــك مــن خــالل تســمية الجولــة 11 مــن دورينــا بجولــة »يــوم الشــهيد«، 
حرصــت خاللهــا لجنــة دوري المحترفيــن علــى مشــاركة الالعبيــن والحــكام فــي هــذه 
جميــع  فــي  الشــهيد«  شــعار »يــوم  عليهــا  قمصــان  ارتــداء  خــالل  مــن  المبــادرة 
المباريــات، باإلضافــة إلــى رســائل علــى الشاشــات الكبــرى والشاشــات اإللكترونيــة 
واســتاد  بالشــارقة  محمــد  بــن  خالــد  اســتاد  تزيــن  فيمــا  بالمالعــب،  المحيطــة 
شــباب األهلــي بالعويــر بمجســم »اإلمــارات بكــم تفخــر«. تأتــي هــذه المبــادرة تزامنــا 
مــع يــوم الشــهيد الــذي يوافــق 30 نوفمبــر مــن كل عــام، المناســبة التــي يعبــر فيهــا 
أبنــاء اإلمــارات عــن فخرهــم واعتزازهــم بتضحيــات شــهداء الوطــن البواســل الذيــن 

قدمــوا أرواحهــم فــداء ألمــن واســتقرار ونمــاء دولــة اإلمــارات.

 رسالة فخر لشهداء
الوطن في جولة
«يوم الشهيد» 

اإلمارات بكم تفخر
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أجواء وطنية مميزة
احتفاال باليوم الوطني 

نظمــت لجنــة دوري المحترفيــن بمقرهــا بالعاصمــة أبوظبــي احتفاليــة بمناســبة اليــوم 
الوطنــي 47 لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي أجــواء ملؤهــا الفخــر واالعتــزاز 
بالوطــن. اســتهل االحتفــال بالســالم الوطنــي للدولــة، تــاله عــرض فيديــو عــن اإلنجــازات 
التــي حققتهــا الدولــة فــي مختلــف المجــاالت بفضــل رؤيــة المغفــور لــه بــإذن اهلل 
لكونــه  اإلنســان  بنــاء  فــي  ثــراه،  اهلل  طيــب  نهيــان  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ 

ثــروة حقيقيــة وضــرورة قوميــة تســبق بنــاء المصانــع والمنشــآت.
وليــد  ألقــى  ذلــك  بعــد 
الحوســني المديــر التنفيذي 
المحترفيــن  دوري  للجنــة 
المناســبة  بهــذه  كلمــة 
فيهــا  أوضــح  الغاليــة، 
مكانــة اليــوم الوطنــي في 
اإلماراتييــن  جميــع  قلــوب 
أرض  علــى  والمقيميــن 
عــن  وأعــرب  اإلمــارات، 
احتفــاالت  بتزامــن  ســعادته 
الوطنــي  باليــوم  الدولــة 
حققتــه  الــذي  باإلنجــاز 
علــى  بحصولهــا  اللجنــة 
اآلســيوي  االتحــاد  جائــزة 
محتــرف  دوري  أفضــل  عــن 
ــزة  ــيا  وجائ ــي آس ــم ف مله
عــام  فــي  مبــادرة  أفضــل 
مشــروع  عــن   2018
االفتراضــي،  المقعــد 
ــى  ــة عل ــرص اللجن ــدا ح مؤك
مواصلــة التميــز والعطــاء.

دام عزج يا بالدي
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مالعــب  تزينــت  الســياق،  نفــس  وفــي 
المســتضيفة  العربــي  الخليــج  دوري 
اليــوم  جولــة   –  12 الجولــة  لمباريــات 
الوطنــي- بمظاهــر البهجــة والفــرح احتفــااًل 
اإلمــارات  لدولــة   47 الوطنــي  باليــوم 
لجنــة  خصصــت  حيــث  المتحــدة،  العربيــة 
فــي  كبــرى  احتفاليــة  المحترفيــن  دوري 
الوحــدة  جمعــت  التــي  االســبوع  مبــاراة 
نهيــان،  آل  اســتاد  علــى  والشــارقة 
تمثلــت فــي حمــل علــم دولــة اإلمــارات 
اإلمــارات«  هــذه  زايــد..  »هــذا  وعبــارة 
برنامــج  مــن  متطوعيــن  قبــل  مــن 
لمؤسســة  التابــع  التطوعــي  تكاتــف 
وشــعار  الشــباب،  لتنميــة  اإلمــارات 
»عــام زايــد« فــي منتصــف الملعــب قبــل 
انطــالق المبــاراة. وشــهدت الدقيقــة 47 
دولــة  علــم  بألــوان  قصاصــات  إطــالق 
الجماهيــر  ترديــد  مــع  تزامنــت  اإلمــارات، 
للســالم الوطنــي للدولــة احتفــاال بهــذه 

الغاليــة. المناســبة 
بقيــة  فــي  االحتفــاالت  وتواصلــت   
دخــول  شــهدت  والتــي  الجولــة  مباريــات 
األعــالم  وحملــة  والحــكام  الالعبيــن 
االحتفاليــة،  شــعار  عليهــا  بقمصــان 
وعــرض تهنئــة علــى الشاشــات الكبــرى 
المحيطــة  اإللكترونيــة  والشاشــات 
بالملعــب، مــن جانبهــا تفاعلــت جماهيــر 
المناســبة  هــذه  مــع  المختلفــة  األنديــة 
الوطنيــة المهمــة، وعبــرت عــن فرحتهــا 
لوحــات  رفعــت  حيــث  الوطنــي،  باليــوم 
رائعــة فــي المدرجــات تمثلــت فــي حمــل 
ــداء مالبــس  ــة، إلــى جانــب ارت أعــالم الدول
وأوشــحة بألــوان العلــم وترديــد األهازيــج 
ــاع  ــد ارتف ــع أك ــهد بدي ــي مش ــة ف الوطني
الرياضــة  جماهيــر  لــدي  الوطنــي  الحــس 

فــي بالدنــا.



70

تألــق عــدد كبيــر مــن الالعبيــن خــالل الــدور األول مــن منافســات دوري الخليــج العربــي، 
ــز  ــالل مراك ــم واحت ــدار الموس ــى م ــة عل ــج إيجابي ــق نتائ ــي تحقي ــم ف ــاعدوا فرقه وس
متقدمــة فــي الترتيــب، كمــا ســاعدوا أيًضــا مشــتركي هــذا الموســم بلعبة الفانتاســي 

فــي جمــع النقــاط جولــة تلــو األخــرى.
وكانــت اللجنــة قــد أعلنــت فــي بدايــة الموســم عــن جوائــز ماليــة للفائــز فــي كل 
أســبوع، باإلضافــة إلــى أكثــر ثالثــة مشــتركين حصــًدا للنقــاط بنهايــة النصــف األول، 
ثــم ثالثــة فائزيــن آخريــن بنهايــة الموســم. وتمنــح اللجنــة الالعــب األكثــر حصــًدا للنقــاط 

فــي كل جولــة جائــزة علــى أرض الملعــب قبــل انطــالق مبــاراة فريقــه.
نقــدم لكــم فــي هــذا التقريــر الفريــق المثالــي للنصــف األول مــن الموســم بنــاًء علــى 

النقــاط التــي حصدهــا الالعبــون فــي فانتاســي دوري الخليــج العربــي.

شــباكه  علــى  حافــظ 
نظيفــة فــي ثــالث مباريات 
عــدم  فــي  وســاهم 
أي  فــي  فريقــه  خســارة 
مبــاراة خــالل الــدور األول.

لفريــق  الوحيــد  الممثــل 
هــذا  فــي  عجمــان 

. لتشــكيل ا
ضمــن  حالًيــا  يتواجــد 
قائمــة األكثــر طلًبــا قبــل 

.14 الجولــة  انطــالق 

ضمــن  خليفــة  يتواجــد 
مــن   %18 تشــكيالت 
هــذا  الفانتاســي  العبــي 

. ســم لمو ا

فانتاسي دورينا

عادل الحوسني
الشارقة

السعر: 4.5 مليون 
 النقاط: 48

محمد يعقوب 
عجمان

السعر: 4 ماليين 
النقاط: 40

خليفة مبارك 
 النصر

السعر: 5 ماليين 
النقاط: 41

نجوم فانتاسي دورينا في 
النصف األول من الموسم
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ــر  ــزة األكث ــى جائ ــل عل حص
فــي  للنقــاط  حصــًدا 

السادســة. الجولــة 
تواجــًدا  األكثــر  المدافــع 
العبــي  تشــكيالت  فــي 
بنســبة  الفانتاســي 

. %2 3

تشــكيالت  فــي  يتواجــد 
العبــي  نصــف  مــن  أكثــر 
هــذا  الفانتاســي 

)%54( الموســم 

هدًفــا   18 فــي  ســاهم 
فــي  الجزيــرة  ســجلها 
الــدوري )15 هــدف – 3 

حاســمة( تمريــرات 
حصــًدا  العــب  أكثــر  ثالــث 
للنقــاط خــالل النصــف األول 
برصيــد  الموســم  مــن 

نقطــة  88

هدًفــا   11 فــي  ســاهم 
فــي  الشــارقة  ســجلها 
 4  – أهــداف   7( الــدوري 

حاســمة( تمريــرات 
مــن   %26 ثقــة  لديــه 
المشــاركين فــي اللعبــة 

الموســم. هــذا 

هدًفــا   12 فــي  شــارك 
فــي  الجزيــرة  ســجلها 
 5  – أهــداف   7( الــدوري 

حاســمة(  تمريــرات 
اختيــارات  ضمــن  يتواجــد 
المشــاركين  مــن   %28

اللعبــة. فــي 

ريان مينديز 
 الشارقة

السعر: 7.5 مليون 
النقاط: 78

ليوناردو بيريرا
 الجزيرة

السعر: 8 ماليين 
 النقاط: 80

محمد مرزوق 
شباب األهلي دبي
السعر: 5.5 مليون 

 النقاط: 42

إيغور كورونادو 
الشارقة

السعر: 7 ماليين
 النقاط: 87

علي مبخوت 
الجزيرة

السعر: 11 مليون
 النقاط: 88
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خــالل  للنقــاط  حصــًدا  األكثــر 
نقطــة(  97( األول  النصــف 
خــالل  للنقــاط  حصــًدا  األكثــر 
نقطــة(  22( واحــدة  جولــة 
حصــًدا  األكثــر  بجائــزة  فــاز 
للنقــاط مرتيــن فــي الجولتيــن 

عشــر والحاديــة  التاســعة 

خلفان مبارك
الجزيرة

السعر: 7.5 مليون 
النقاط: 97

هدًفــا   12 فــي  شــارك 
فــي  الجزيــرة  ســجلها 
 5  – أهــداف   7( الــدوري 

حاســمة(  تمريــرات 
اختيــارات  ضمــن  يتواجــد 
المشــاركين  مــن   %28

اللعبــة. فــي 

ليوناردو بيريرا
 الجزيرة

السعر: 8 ماليين 
 النقاط: 80

وصنــع  هدًفــا  ســجل 11 
2 خــالل النصــف األول مــن 

الــدوري
فــاز بجائــزة أفضــل العــب 
فــي الجولــة 13 بعــد أن 

حصــد 17 نقطــة

المهاجــم األكثــر تحقيًقــا للنقــاط 
فــي اللعبــة

ســاهم فــي 18 هدًفــا ســجلها 
 15( الــدوري  فــي  الشــارقة 
حاســمة( تمريــرات  هــدف – 3 

فــاز بجائــزة األكثــر حصــًدا للنقــاط 
فــي الجولــة الثانيــة

بيدرو كوندي
 بني ياس

السعر: 7 ماليين
النقاط: 72

ويليتون سوارس 
الشارقة

السعر: 7 ماليين 
 النقاط: 94
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بعــد ماراثــون طويــل، أنهــى »عــارف« الموســم الماضــي علــى رأس جــدول ترتيــب 
دوري الفانتاســي بعــد أن جمــع 1289 نقطــة مــن 26 جولــة فــي مشــاركته األولــى 

بفانتاســي دوري الخليــج العربــي.
حينمــا تفكــر فــي أي شــخص يلعــب هــذه اللعبــة باســتمرار ربمــا يأتــي فــي مخيلتــك 

شــاب صغيــر فــي الســن، لكــن بطلنــا هنــا يختلــف كثيــًرا عــن تلــك الصــورة النمطيــة.
عــارف يوســف عليــوة، مصــري الجنســية وحاصــل علــى شــهادة الدكتــوراة مــن كليــة 
ــذ  ــب »الفانتاســي« من ــى لع ــداوم عل ــا. ي ــة أيًض ــدٍرس فــي الجامع ــل ويُ الهندســة، ب
ــا  ــي دورين ــى ف ــاركته األول ــزي، ومش ــدوري اإلنجلي ــخة ال ــي نس ــا ف ــنوات تقريًب 10 س
فــي  فــاز  أن  بعــد  يســتمر  أن  ينــوي  لكنــه  المنقضــي،  الموســم  فــي  كانــت 

األول. موســمه 
كيــف يفعلهــا؟ وأيــن يجــد الوقــت بجانــب تدريســه للهندســة؟ إليكــم بعــض النصائــح 

علــى لســان بطلنــا.

 حامل لقب الفانتاسي
يكشف األسرار
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اختر بذكاء
علــى المشــتركين أن يختــاروا الالعبيــن الذيــن يلعبــون باســتمرار مــع 
فرقهــم، كمــا يجــب أيًضــا أخــذ المدافعيــن أصحــاب الميــول الهجوميــة 
بعيــن االعتبــار. العبــو الوســط المهاجميــن هــم دائًمــا خيــار أفضــل مــن 

ــن. ــط المدافعي ــي الوس العب
التفكير االستراتيجي

اللعبــة تعتمــد علــى النفــس الطويــل، ويمكــن أن ينقلــب عــدد النقــاط 
فــي أي لحظــة. ال تركــز كل تفكيــرك علــى مباريــات الجولــة القادمــة 
فقــط. خطــط دوًمــا لمــا هــو قــادم وابتعــد عــن أصحــاب التدخــالت 
تخســرهم  قــد  وأحياًنــا  هامــة  نقاًطــا  ســيفقدونك  إلنهــم  الخشــنة 

. د للطــر
إدارة الميزانية

ال تســتهلك كل مــا لديــك مــن أمــوال فــي الميزانيــة الخاصــة بــك حينمــا 
تكــّون فريقــك ألول مــرة. ابــِق علــى جــزء منهــا، ولنقــل مليــون أو 

اثنيــن، ســيعطيك ذلــك أفضليــة اختيــار العــب أفضــل بســهولة.

المتابعة الدائمة
ــي  ــع عين ــرق وأض ــاهدة كل الف ــتمرار لمش ــات باس ــع المباري ــخصًيا، أتاب ش
دائًمــا علــى الالعبيــن الجيديــن الذيــن تكــون أســعارهم منخفضــة فــي 
اللعبــة. كمــا أتابــع المواقــع وحســابات التواصــل اإلجتماعــي باســتمرار 

للوقــوف علــى الحالــة الطبيــة لفريقــي والالعبيــن بشــكل عــام.

كيــف يجــد الوقــت؟ هــذا هــو الســؤال، خاصــة حينمــا عرفنــا أنــه رب أســرة أيًضــا! »اتفقــت 
مــع زوجتــي علــى وقــت محــدد لفعــل كل شــيء بتركيــز، يكــون ذلــك الوقــت مســاء 
يــوم الخميــس ويــوم الجمعــة عقــب الصــالة. كمــا أن أبنائــي شــاركوا أيًضــا للمــرة 
مســاعدتي  بعــد  بــه،  بــأس  ال  تقدًمــا  وأحــرزوا  الماضــي  الموســم  فــي  األولــى 

ــع.« بالطب

كمــا أخبرنــا »عــارف« عــن فريقــه خــالل الموســم الماضــي، »كنــت أفضــل اختيــار ليمــا 
والشــحات دائًمــا، ولــم أضــع عمــوري فــي فريقــي بســبب ســعره المرتفــع«. أمــا عــن 
أصعــب موقــف فقــال »اختــار المنافســون العبيــن حققــوا لهــم نقاًطا كثيرة واســتطاعوا 

تقليــل الفــارق بينهــم وبينــي، كان هــذا األمــر أصعــب مــا واجهتــه«.
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ــم 2018- ــن الموس ــدور األول م ــاح ال ــي نج ــن ف ــة دوري المحترفي ــاة لجن ــاهم رع س
فجــاءت  المالعــب،  مختلــف  فــي  جماهيريــة  فعاليــات  تنظيــم  خــالل  مــن   2019
مشــاركة مصــرف أبوظبــي اإلســالمي الشــريك الرســمي لــدوري الخليــج العربــي مــن 
ــر  ــة للجماهي ــطة ترفيهي ــملت أنش ــر ش ــة الجماهي ــي منطق ــات ف ــم فعالي ــالل تنظي خ
ومســابقات باإلضافــة إلــى ســحوبات بيــن شــوطي المباريــات قدمــت خاللهــا جوائــز 
للفائزيــن. أمــا نايكــي  مــزود الكــرة الرســمية، فقــد أطلــق حملتــه الترويجيــة » نايكــي 

دبــي NIKE DXB » فــي مباريــات دورينــا التــي اســتضافتها إمــارة دبــي.

وعلــى صعيــد آخــر، قدمــت لجنــة دوري المحترفيــن الدعــم لبطولــة كأس العالــم 
لألنديــة 2018 وكأس آســيا 2019 مــن خــالل فعاليــات منطقــة المشــجعين، وبيــن 
اإللكترونيــة  الشاشــات  علــى  ترويجيــة  رســائل  ثــم  مالعــب  عــدة  فــي  الشــوطين 
منصــات  علــى  الرســمية  اللجنــة  صفحــات  علــى  وأيضــا  بالمالعــب،  المحيطــة 

المباريــات. لهــذه  المســتضيفة  األنديــة  مــع  بالتعــاون  االجتماعــي  التواصــل 

فعاليات جماهيرية

مبادرات جماهيرية



77



78

انضمــت اقتصاديــة دبــي واألولمبيــاد الخــاص لأللعــاب العالميــة أبوظبــي 2019 إلــى 
تماشــيا   2019-2018 موســم  فــي  المحترفيــن  دوري  لجنــة  شــركاء  قائمــة 
الشــراكات  تفعيــل  علــى  تركــز  التــي   2020-2017 االســتراتيجية   الخطــة  مــع 

المجتمــع. مكونــات  مختلــف  مــع  االســتراتيجية 

ونصــت مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا مــع اقتصاديــة دبــي علــى دعــم حاملــي 
رخصــة »تاجــر« مــن خــالل تخصيــص مواقــع لهــم فــي المباريــات المقامــة فــي إمــارة 
بأســعار  والمشــروبات  المأكــوالت  مــن  متنوعــة  خدمــات  للجماهيــر  ســيوفر  دبــي 

ــة«. ــودة عالي ــبة، وبج مناس

أمــا االتفاقيــة التــي تــم إبرامهــا مــع اللجنــة المنظمــة لألولمبيــاد الخــاص لأللعــاب 
المحترفيــن  دوري  لجنــة  تقديــم  علــى  ركــزت  فقــد   ،2019 أبوظبــي  العالميــة 
للدعــم اإلعالنــي واإلعالمــي لهــذا الحــدث العالمــي واإلنســاني الــذي تســتضيفه 
تتابــع  التــي  الجماهيــر  تعريــف  خــالل  مــن   ،2019 مــارس  فــي  اإلمــارات  دولــة 
ــاد الخــاص ورســالته الســامية والهادفــة إلــى  ــة األولمبي دوري الخليــج العربــي ببطول

ــع. ــم بالمجتم ــاب الهم ــاج أصح ــز اندم تعزي

شراكات استراتيجية

 لجنــة المحترفيــن تبــرم اتفاقيــات تعــاون 
 مــع اقتصاديــة دبــي واألولمبيــاد الخــاص

2019 أبوظبــي  العالميــة  لأللعــاب 
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