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لـلـربح فـي هـذا الـعـام

أكثر من

فائز� كل شهر@

اّدخر مع حساب التوفير "غنى"

أكثر من 90 مليون درهم تم ربحها منذ إطالق حساب التوفير "غنى".

اشترك ا»ن وقد تكون أنت:
• الفائز بمبلغ 3 ماليين درهم، كل 4 أشهر!   

• واحد� من 20 فائز� بمبلغ 10,000 درهم، كل شهر

التوفير والفوز مع حساب "غنى" .. وال أسهل:
مقابل كل 20,000 درهم تقوم بتوفيرها في حسابك "غنى" كل شهر، تحصل على قسيمة تدخلك تلقائي� في السحب.

"GHINA" 800، أو أرسل لذا، اشترك في حساب "غنى" اليوم! اتصل بنا عبر 2882
إلى 2400، أو تفضل بزيارة أي من فروعنا. هل أنت متعامل حالي مع ADIB – مصرف أبوظبي ا�سالمي؟ افتح حساب 

التوفير "غنى" عبر ا�نترنت في ثواٍن! احصل على ربح على رصيدك مع وصول إلى مّدخراتك في أي وقت عبر أجهزة الصراف 
ا»لي أو الهاتف المتحرك أو عبر أحد فروعنا.

 



ــدل  ــع مع ــن ويرتف ــة دوري المحترفي ــم لجن ــدد حل يتج
طموحاتهــا مــع إطاللــة كل موســم جديــد كونهــا 
ورفــع  بتطويــر  األولــى  بالدرجــة  المعنيــة  الجهــة 
المســتوى الفنــي لكــرة القــدم اإلماراتيــة مــن خــالل 
وتطبيــق  وطــرح  المختلفــة  المحليــة  المســابقات 
إلــى  دومــً  تســعى  التــي  اإليجابيــة  والــرؤى  األفــكار 
ــم  ــى قم ــوغ أعل ــل بل ــن أج ــذ م ــع التنفي ــا موض وضعه
األمــام  إلــى  قدمــً  نمضــي  ولكــي  النجــاح  والتقــدم 
ــح  ــه ونصب ــع إلي ــا نتطل ــى م ــل إل ــى نص ــة حت ــى ثابت بخط
مــن أكثــر الــدول تطــورًا مــن النواحــي كافــة الفنيــة 
وأن  القــدم  كــرة  مجــال  والتنظيميــة  فــي  واإلداريــة 
نحافــظ علــى موقعنــا علــى خارطــة كــرة القــدم علــى 
ــعي  ــع الس ــيوي م ــي واآلس ــي والعرب ــتوى الخليج المس
والجهــد المتواصــل للتقــدم مــع مــرور الزمــن خطــوات 

وخطــوات إلــى األمــام .

وتحــرص لجنــة دوري المحترفيــن فــي كل موســم علــى 
ــذ  ــق وتنفي ــرح وتطبي ــاريع وط ــن المش ــة م ــم جمل تنظي
العديــد مــن األفــكار والبرامــج التطويريــة والفعاليــات 
التــي تهــدف مــن ورائهــا إلــى رفــع مســتوى المســابقات 
المحليــة وتثقيــف كل مــن لــه عالقــة بأنديــة المحترفيــن 
ــن  ــدث م ــا يح ــة م ــد لمواكب ــو جدي ــا ه ــكل م ــده ب وتزوي
حولنــا فــي عالــم المســتديرة ومــا يبتدعــه االتحــادان 
الدولــي واآلســيوي مــن تغييــرات تصــب فــي صالــح كــرة 

ــة. ــدم العالمي الق

ــيرة  ــي مس ــتثنائيً ف ــمً اس ــم موس ــن نختت ــعداء ونح س
دورينــا، شــهد الكثيــر مــن المحطــات المضيئــة، موســم 
كل مــا فيــه جميــل ورائــع وممتــع وإنســاني، شــهد 
لتكــون   2020-2017 االســتراتيجية  الخطــة  إطــالق 
خارطــة الطريــق نحــو المزيــد مــن التألــق. موســم تربــع 
فيــه دورينــا علــى عــرش آســيا بعــد أن احتــل الصــدارة 
ــق  ــارة، وتأل ــات الق ــيوي لدوري ــاد اآلس ــف االتح ــي تصني ف
أبناؤنــا واعتلــوا منصــات التتويــج، فبعــد أن كان أحمــد 

»مستقبل مشرق«

وعلــي   ،2015 لعــام  آســيا  فــي  العــب  أفضــل  خليــل 
مبخــوت هــداف آســيا فــي العــام نفســه، هــا هــو عمــر 
عبدالرحمــن ينضــم إليهمــا بعــد اختيــاره نجمــً آلســيا 

.2016 فــي 

ــة  ــط والمنافس ــة فق ــة الكروي ــا المتع ــدم دورين ــم يق ل
ــرائح  ــف ش ــعد مختل ــوب وأس ــس القل ــل الم ــة، ب الشرس
اإلنســانية  المبــادرات  خــالل  مــن  وفئاتــه  المجتمــع 
ــات  ــًة لتوجه ــة ترجم ــا اللجن ــي نفذته ــة الت والمجتمعي
ــمو  ــب الس ــالن صاح ــع إع ــيً م ــيدة، وتماش ــادة الرش القي
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة - حفظه 
اهلل- عــام 2017 عامــً للخيــر فــي دولــة اإلمــارات العربية 

ــدة. المتح

نهــدي قصــص النجــاح هــذه فــي المقــام األول إلــى 
الطريــق  خارطــة  لنــا  رســمت  التــي  الرشــيدة،  قيادتنــا 
نحــو الريــادة مــن خــالل الدعــم المتواصــل والتوجيهــات 
الســديدة. كمــا نهديهــا أيضــا إلــى شــركائنا فــي النجــاح: 
الرعــاة، األنديــة، اإلعــالم والجماهيــر، ونهديهــا لــكل فــرد 
ــدة  ــة جدي ــح صفح ــا، ونفت ــة دورين ــى منظوم ــي إل ينتم
ــر  ــخة أكث ــدم نس ــاد لنق ــل الج ــة العم ــعارها مواصل ش

ــً. ــد تنافس ــًة وأش ــارًة وندي ــر إث ــورًا، وأوف ــزًا وتط تمي

ــه لجنــة دوري المحترفيــن بدايــة مــن عهــد  مــا قامــت ب
حتــى الموســم  االحتــراف فــي موســم 2009/2008 
زال  ومــا  فيــض  مــن  غيــض  هــو   2017/2016 الحالــي 
لــدى اللجنــة الكثيــر مــن األفــكار واألســاليب التــي تنــوي 
ــى  ــول عل ــل الحص ــن أج ــاش م ــع مع ــى واق ــا إل تحويله
ــدم  ــرة الق ــال ك ــي مج ــدم ف ــور والتق ــن التط ــد م المزي
ومــا زلنــا نســعى لألفضــل مــن أجــل مســتقبل مشــرق.

                                            عبداهلل ناصر الجنيبي
رئيس لجنة دوري المحترفين

افتتاحيــــة
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علــى  أشــرفت  الوطيــس  حاميــة  منافســات  بعــد 
التاســع  للموســم  المحترفيــن  تنظيمهــا لجنــة دوري 
علــى التوالــي فــي عهــد االحتــراف واســتمرت لمــا يقــرب 
مــن الثمانيــة أشــهر واشــتملت علــى أربــع بطــوالت، وصــل 
موســم 2017/2016 فــي 14 مايــو الجــاري إلــى خــط 
النهايــة. وجــاء الصــراع قويــً بيــن فــرق المحترفيــن ســعيً 
لحصــد األلقــاب ونيــل شــرف الفــوز بالبطــوالت والصعــود 
إلــى منصــات التتويــج. ووصلــت اإلثــارة فــي بطولــة دوري 
الخليــج العربــي إلــى أبعــد الحــدود علــى مســتوى القمــة 
ــات  ــن المنافس ــرة م ــابيع األخي ــي األس ــة ف ــاع خاص والق
لتحديــد هويــة البطــل حيــث كان التنافــس علــى أشــده 
بيــن أربعــة فــرق هــي الجزيــرة والوصــل واألهلــي والعيــن 

مــن أجــل نيــل لقــب البطولــة التــي حســمها الجزيــرة 
ــن  ــدة م ــة واح ــل جول ــاف قب ــة المط ــي نهاي ــه ف لصالح
الوصــول إلــى المحطــة األخيــرة. كمــا أن الصــراع فــي 
قــاع الجــدول لــم يقــل ســخونة عــن صــراع القمــة والذي 
تواصــل حتــى اللحظــات األخيــرة وجمــع أيضــً بيــن أربعــة 
أنديــة هــي دبــا واإلمــارات واتحــاد كلبــاء وبنــي يــاس مــن 
ــذي  ــى ال ــة األول ــى دوري الدرج ــوط إل ــي الهب ــل تحاش أج
كان مــن نصيــب فريقــي بنــي يــاس واتحــاد كلبــاء بينمــا 
احتفــظ فريقــا دبــا واإلمــارات بفرصتيهمــا فــي البقــاء 
فــي دوري األضــواء والشــهرة لموســم آخــر. كمــا تواصــل 
الصــراع علــى لقــب دوري 21 ســنة بيــن الوحــدة والعيــن 
حتــى الجولــة األخيــرة التــي رجحــت فيهــا كفــة الوحــدة.

ــة  ــة أندي ــن ثالث ــم 2017/2016 بي ــاب موس ــت ألق وتوزع
فقــط حيــث حصــل فريــق األهلــي علــى بطولتــي  كأس 
ــد  ــي، وحص ــج العرب ــي وكأس الخلي ــج العرب ــوبر الخلي س
الجزيــرة لقــب بطولــة دوري الخليــج العربــي، فيمــا حصــل 
فريــق الوحــدة علــى لقبــي كأس صاحــب الســمو رئيــس 

الدولــة ــــ حفظــه اهلل ــــ ودوري 21 ســنة.

األهلــي والوحــدة والجزيـــرة يتقاسـمــون ألقـــاب 
الموســــــم

األهلي يتوج بطال لكأس سوبر  الخليج العربي من القاهرة

تــوج فريــق األهلــي بطــاًل للنســخة التاســعة مــن بطولــة 
لموســم  القــدم  لكــرة  العربــي  الخليــج  ســوبر  كأس 
الجزيــرة  فريــق  علــى  فــوزه  بعــد  وذلــك   2016/2017
التــي  المبــاراة  فــي  وحيــد  هــدف  مقابــل  بهدفيــن 
وضعــت الفريقيــن وجهــً لوجــه مســاء الثالثــاء الموافــق 
13 ســبتمبر 2016 علــى اســتاد 30 يونيــو )اســتاد الدفــاع 
الجــوي( بالعاصمــة المصريــة القاهــرة ألول مــرة فــي 
المبــاراة  تلــك  وأقيمــت  المحترفيــن.  مســابقات  تاريــخ 
ــية  ــواء حماس ــي أج ــر وف ــري غفي ــور جماهي ــط حض وس
مذهلــة ســاهمت كثيــرًا فــي رفــع مســتوى أداء الالعبيــن 
ــي  ــن النواح ــة م ــورة ممكن ــى ص ــي أبه ــاء ف ــرج اللق ليخ

كافــة الفنيــة واإلداريــة والتنظيميــة.

وبهــذا اللقــب، يكــون األهلــي الفريــق األكثر حصــوال على 
ــاب  ــة ألق ــه أربع ــت خزينت ــث دخل ــوبر حي ــب كأس الس لق
منــذ انطــالق عهــد االحتــراف، وكان أولهــا فــي موســم 
2008/ 2009، ثــم 2014/2013، 2014/ و2017/2016.

أبطـــال الموســـم

احمد خليل  لحظة استالم كاس البطولة
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ويتوج بطاًل لكأس الخليج العربي للمرة الثالثة 

ــذا  ــي له ــج العرب ــكأس الخلي ــاًل ل ــي بط ــق األهل ــوج فري ت
الموســم 2017/2016 للمــرة الثالثــة فــي تاريخــه بعــد 
تغلبــه علــى منافســه الشــباب فــي المواجهــة النهائيــة 
ــنغالي  ــم الس ــع المهاج ــال توقي ــن حم ــن نظيفي بهدفي
ماكيتــي ديــوب والتــي جمعــت الفريقيــن مســاء الســبت 
الموافــق األول مــن أبريــل 2017 لتحديــد هويــة بطــل 
ــهدها  ــي ش ــة والت ــذه البطول ــن ه ــعة م ــخة التاس النس

اســتاد آل مكتــوم بنــادي النصــر بدبــي.

 ويعتبــر هــذا اللقــب هــو الثالــث الــذي يحصــده األهلــي 
ــواًل  ــرق حص ــر الف ــح أكث ــة ليصب ــذه البطول ــخ ه ــي تاري ف
علــى لقبهــا حيــث ســبق أن فــاز بهــا مــن قبــل فــي 
نــال  2014  بينمــا   /  2013  ،2012/  2011 موســمي 
الشــباب اللقــب مــرة واحــدة فقــط فــي موســم 2010 

.2011/
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 الجزيرة بطل دوري الخليج العربي للمرة الثانية 

أبطـــال الموســــم
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ــد  ــن زاي ــدان ب ــن حم ــد ب ــيخ محم ــوج الش ت
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  نهيــان  آل 
والشــيخ  القــدم  لكــرة  الجزيــرة  نــادي 
زايــد بــن حمــدان بــن زايــد آل نهيــان عضــو 
ــروان  ــرة وم ــادي الجزي ــرف بن ــس الش مجل
بــن غليطــة رئيــس اتحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم وعبداهلل 
وســعيد  المحترفيــن  دوري  لجنــة  رئيــس  الجنيبــي 
الطنيجــي نائــب رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد الكــرة فريــق 
الجزيــرة ببطولــة دوري الخليــج العربــي فــي نســختها 

التاســعة وللمــرة الثانيــة فــي تاريخــه.

وحقــق الجزيــرة لقــب البطولــة بعــد فــوزه علــى ضيفــه 
رد، فــي ختــام مباريــات  أهــداف دون  بأربعــة  الظفــرة 
ــا  ــي جمعتهم ــم 2016-2017 والت ــي موس ــن ف الفريقي
مســاء  أبوظبــي  بالعاصمــة  زايــد  بــن  محمــد  باســتاد 
الثانــي عشــر مــن مايــو 2017، ليرفــع رصيــده إلــى 68 
نقطــة محطمــً الرقــم القياســي ألعلــى معــدل مــن 
الــذي  الرقــم  ومتخطيــً  البطولــة  تاريــخ  فــي  النقــاط 
ــي  ــاًل ف ــوج بط ــا ت ــي عندم ــق األهل ــه فري ــبق أن حقق س
موســم 2016/2015 وبلــغ رصيــده وقتهــا 66 نقطــة.

وكان فريــق الجزيــرة قــد حســم اللقــب رســميً قبــل 
جولــة مــن وصــول المنافســات إلــى خــط النهايــة إثــر 
تغلبــه علــى النصــر فــي الجولــة 25 بهــدف يتيــم ســجله 

ــاس. ــد العط ــه أحم العب

وشــهدت مســيرة الجزيــرة فــي بطولــة دوري الخليــج 
العربــي لموســم 2017/2016 نجاحــً كبيــرًا حيــث حقــق 
ــا.  ــر مثلهم ــط وخس ــن فق ــي مباراتي ــادل ف ــوزًا وتع 22 ف
وســجل مهاجمــو الجزيــرة 72 هدفــً فــي 26 مبــاراة 
بنســبة 2.8 هدفــً فــي المبــاراة الواحــدة بينمــا اســتقبلت 
أقــل  أي  هدفــً   .6 وبنســبة  فقــط  هدفــً   15 شــباكه 
مــن هــدف فــي كل مواجهــة لينــال الجزيــرة أيضــً لقــب 
ــل  ــق الوص ــل فري ــً. وح ــً ودفاع ــل هجوم ــق األفض الفري
فــي مركــز الوصيــف برصيــد 57 نقطــة، وجــاء األهلــي 
ــب  ــن صاح ــدة  ع ــة واح ــارق نقط ــث بف ــز الثال ــي المرك ف
المركــز الثانــي بعــد أن جمــع 56 نقطــة، ممــا مكنــه 
مــن الحصــول علــى فرصــة  المشــاركة فــي مرحلــة 
التصفيــات التأهيليــة مــن النســخة المقبلــة مــن دوري 

ــيا 2018. ــال آس أبط

ونجــح الهــداف علــي مبخــوت فــي تخطــي رقــم الغانــي 
يســجلها  التــي  األهــداف  عــدد  فــي  جيــان  أســامواه 
ــً  ــجل 33 هدف ــد أن س ــم بع ــالل الموس ــد خ ــب واح الع
متخطيــا جيــان بهدفيــن  فــي موســم  2017/2016 
والــذي كان قــد ســجل 31 هدفــً فــي دوري موســم 
نــادي  صفــوف  فــي  العبــً  كان  عندمــا   2013/2012

ــن . العي
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جدول ترتيب دوري الخليج العربي

أبطـــال الموســــم

  هبوط الفريق للدرجة االولى
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 أحمد خليل  كايو كانيدو فارس جمعة 
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الوحدة يحصد بطولة دوري تحت 21 عامًا

تــوج الشــيخ أحمــد بــن ناصــر بــن زايــد آل نهيــان، فريــق الوحــدة بلقــب بطولــة دوري 21 ســنة بعــد تصــدره للمنافســة 
بالفــوز علــى منافســه الشــباب بهــدف دون رد، فــي مبــاراة الجولــة األخيــرة التــي جمعــت الفريقيــن فــي 14 مايــو 
2017 بإســتاد آل نهيــان بالعاصمــة أبــو ظبــي، وشــارك فــي التتويــج عبــد اهلل الجنيبــي رئيــس لجنــة دوري المحترفيــن، 
حمــد الدرمكــي نائــب رئيــس مجلــس إدارة نــادي الوحدة، أحمــد الرميثــي رئيــس مجلــس إدارة شــركة نــادي الوحــدة 

لكــرة القــدم وعبــد الحميــد المســتكي، عضــو المكتــب التنفيــذي، رئيــس اللجنــة الفنيــة بلجنــة دوري المحترفيــن.

وبهــذا الفــوز رفــع فريــق الوحــدة رصيــده إلــى 64 نقطــة، ليتصــدر قائمــة الترتيــب ويحســم لقــب البطولــة بفــارق 
خمــس نقــاط مــن منافســه العيــن الــذي خســر أمــام مضيفــه اتحــاد كلبــاء بأربعــة أهــداف لهدفيــن ليتجمــد رصيده 
عنــد 59 نقطــة. وكان الصــراع علــى لقــب البطولــة قــد اســتمر بيــن الفريقيــن حتــى الجولــة األخيــرة. وتمكــن الوحــدة 
مــن تحقيــق اللقــب بعــد مســيرة ناجحــة اســتطاع خاللهــا تحقيــق الفــوز فــي 20 مبــاراة وتعــادل فــي أربــع وخســر 
فــي مباراتيــن فقــط. وحــل فريــق العيــن فــي المركــز الثانــي الــذي بلــغ رصيــده 59 نقطــة، بعدمــا حقــق الفــوز فــي 

19 مبــاراة وخســر فــي خمــس مباريــات وتعــادل فــي اثنتيــن.

ــرة  ــق الجزي ــب فري ــاس الع ــد العط ــة أحم ــى القائم ــع عل ــد ترب ــنة، فق ــت 21 س ــي دوري تح ــد هداف ــى صعي ــا عل أم
برصيــد 22 نقطــة، بعدمــا ســجل 10 أهــداف فــي مبــاراة فريقــه أمــام الظفــرة فــي الجولــة األخيــرة للمســابقة ونــال 
جائــزة الحــذاء الفضــي لهــداف المســابقة، تــاله فــي المركــز الثانــي أحمــد راشــد مــن فريــق دبــا برصيــد 19 هدفــا، ثــم 

محمــد الحمــادي مــن الوحــدة بفــارق هــدف عــن صاحــب المركــز الثانــي بعــد أن ســجل 18 هدفــا.

أبطـــال الموســــم
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جدول ترتيب دوري تحت 21 عامًا



ويفوز بكأس رئيس الدولة

تــوج صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
ــمو  ــب الس ــكأس صاح ــاًل ل ــدة بط ــق الوح ــاه اهلل، فري رع
ـــ لموســم 2017/2016 إثر  رئيــس الدولــة  ــــ حفظــه اهللـ 
فــوزه فــي المبــاراة النهائيــة التــي جمعتــه أمــام النصــر 
مســاء الجمعــة الموافــق 19 مايــو 2017 بثالثيــة نظيفــة. 

بطاقــة  علــى  الوحــدة  فريــق  يحصــل  اإلنجــاز  وبهــذا 
التمثيــل المباشــر لكــرة اإلمــارات فــي بطولــة األنديــة 
 ،2018 الجديــدة  نســختها  فــي  األبطــال  اآلســيوية 
العربــي  الخليــج  دوري  بطــل  الجزيــرة  فريقــي  بجانــب 

الوصــل.  ووصيفــه 

أبطـــال الموســــم
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محمد بن راشد لحظة تسليم الكاس السماعيل مطر قائد الوحدة

العبو الوحدة يحتفلون  بأغلى الكؤوس



متعة المتابعة الحية
لألحداث الرياضية من مقاعدكم

أهًال بالغد

سواء كنتم من عشاق كرة القدم اإلنجليزية، أم كرة السلة األميركية، وبطوالت التنس أو 
مسابقات الجولف، فلن تفوتكم مشاهدة المنافسات الحاسمة خالل رحالتكم.

البث الحي لألحداث الرياضية متوفر على معظم طائراتنا.

أفضل ناقلة جوية في العالم
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صــدارة  عــرش  علــى  العربــي  الخليــج  دوري  حافــظ 
الدوريــات اآلســيوية للمــرة الثانيــة علــى التوالــي هــذا 
الموســم، حســب تقاريــر االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم 
الصــادرة فــي شــهري فبرايــر ويونيــو 2017، ولــم يحصــل 
أي تغييــر علــى المراكــز الثالثــة األولــى، حيــث تتصــدر 
 89.128 مقابــل  نقطــة،   95.428 برصيــد  اإلمــارات 

الجنوبيــة. لكوريــا 

العيــن  نــادي  تأهــل  مــع  اإلماراتيــة  الصــدارة  وجــاءت 
وصيــف حامــل اللقــب إلــى ربــع نهائــي دوري أبطــال آســيا 
2017، وتواصــل مســيرة منتخــب اإلمــارات فــي تصفيــات 

كأس العالــم.

»دوري الخليج العربي األول آسيويا للمرة الثانية 
على التوالي في موسم واحد«

لــم يكــن وصــول دورينــا للصــدارة بمحــض الصدفــة، بــل 
هــو نتــاج عمــل متواصــل، مبنــي علــى أســس ســليمة 
ورؤيــة واضحــة مــن أطــراف منظومــة االحتــراف، منــذ 
ــس  ــت المجال ــث عمل ــا، حي ــي دورين ــراف ف ــق االحت تطبي
وفــق  المحترفيــن  دوري  لجنــة  علــى  المتعاقبــة 
تطويــر  إلــى  تهــدف  المعالــم  واضحــة  اســتراتيجية 
ليصبــح  قيمــة،  ذي  منتــج   وتكويــن  الــدوري،  بطولــة 

بــه. نموذجــً يحتــذى 

إنجـــــازات
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»توجيهات هزاع بن زايد وراء اإلنجاز«

دوري  لجنــة  رئيــس  الجنيبــي،  ناصــر  اهلل  عبــد  يــرى 
المحترفيــن أن المركــز الــذي وصــل إليــه دوري الخليــج 
أمــر طبيعــي وقــال: »صــدارة دورينــا  العربــي اآلن هــو 
للدوريــات اآلســيوية هــو نتــاج طبيعــي لتوجيهــات ســمو 
ــس  ــس المجل ــب رئي ــان نائ ــد آل نهي ــن زاي ــزاع ب ــيخ ه الش
التحــاد  الفخــري  الرئيــس  أبوظبــي  إلمــارة  التنفيــذي 
الكــرة، ودعــم ســموه المتواصــل الــذي نتــج عنــه احتــالل 
ــق  ــذ تطبي ــه من ــي تاريخ ــرة ف ــيا ألول م ــة آس ــا لقم دورين
ــاظ  ــو الحف ــا اآلن ه ــدي أمامن ــام 2008. التح ــراف ع االحت
علــى الصــدارة، ومضاعفــة الجهــود لتحقيــق األلقــاب 
والنتائــج اإليجابيــة التــي مــن خاللهــا نســتطيع مواصلــة 
ــل  ــا للعم ــوة ألنديتن ــذه دع ــيا، وه ــرش آس ــى ع ــع عل الترب
ــيوية،  ــة اآلس ــي البطول ــاح ف ــيرة النج ــة مس ــى مواصل عل
ــي  ــي ف ــن واألهل ــا العي ــي بدأه ــيرة الت ــتكمال المس واس
الجهــود  وبــذل  البطولــة  مــن  األخيرتيــن  النســختين 
المطلوبــة ووضــع رؤيــة واضحــة للوصــول إلــى نفــس 
الهــدف المتمثــل فــي    المنافســة القاريــة علــى األلقــاب،

ســبيلنا فــي أن نكــون األفضــل علــى صعيــد آســيا، أنديتنــا 
جميعهــا لديهــا مقومــات النجــاح، ولدينــا الثقــة الكاملــة 
فــي قدرتهــا علــى خــوض المنافســة القاريــة والوصــول 

إلــى اللقــب”.

ــد  ــوذج جدي ــم ونم ــب داع ــف مكس ــدارة التصني »ص

ــروي«  ــور الك ــس التط يعك

القائــد  الرميثــي  خلفــان  محمــد  اللــواء  معالــي  أكــد 
التنفيــذي  المكتــب  عضــو  أبوظبــي  لشــرطة  العــام 
إدارة  مجلــس  عضــو  القــدم  لكــرة  اآلســيوي  لالتحــاد 
ــول دوري  ــة حص ــى أهمي ــي، عل ــي الرياض ــس أبوظب مجل
الخليــج العربــي علــى المركــز األول فــي تصنيــف لالتحــاد 
النجاحــات  مــن  المزيــد  تحقيــق  فــي  ودوره  القــاري، 
القاريــة،  المحافــل  فــي  لممثلينــا  المشــرفة  والنتائــج 
بالمكســب  تعــد  التصنيــف  صــدارة  أن  معاليــه  مبينــً 
الداعــم لتطــور كــرة اإلمــارات والنمــوذج الجيــد الــذي 
يعكــس مكانــة دورينــا بيــن الدوريــات القاريــة. وأشــاد 
نتيجــة  جــاء  الــذي  المهــم  التصنيــف  بهــذا  معاليــه 
ــعة  ــوال تس ــن ط ــة دوري المحترفي ــة للجن ــود دؤوب جه
ــر  ــا الكبي ــة والتزامه ــارز لألندي ــدور الب ــب ال ــم، بجان مواس
بمواكبــة معاييــر االحتــراف وشــروط والتزامــات التطويــر 
 فــي النواحــي الفنيــة واإلداريــة والتســويقية والتنظيمية.
وأكــد معاليــه أن دوري الخليــج العربــي ســاهم علــى 
مــدار العاميــن الماضييــن  فــي قيــادة بطلــه لخــوض 

عبد اهلل ناصر الجنيبي

محمد خلفان الرميثي

والنتائــج  المتقدمــة،  التجــارب  ترســيخ  علــى  والعمــل 
ــيوي. ــن اآلس ــي دوري المحترفي ــا ف ــزة لممثلين الممي

وهنــأ معاليــه اتحــاد الكــرة ولجنــة دوري المحترفيــن 
بهــذا المكســب الــذي يضــاف لمســيرة تطــورات كــرة 

اإلمــارات والقطــاع الرياضــي بصفــة عامــة.

لهــذا  الوصــول  نحــو  كبيــرة  اشــواطً  قطــع  الــذي 
التصنيــف، منوهــا معاليــه بضــرورة مواصلــة العطــاء 
علــى  والعمــل  المرتبــة  هــذه  عنــد  الوقــوف  دون 
الناجحــة  رفــد دورينــا وأنديتنــا بمزيــد مــن الخطــوات 
ــس  ــأنها أن تنعك ــن ش ــي م ــورة الت ــات المتط والممارس
الكــروي. للقطــاع  الشــاملة  التنميــة  علــى   إيجابــا 

وأوضــح معاليــه أن الوقــوف بطليعــة الدوريــات اآلســيوية 
يمثــل مســؤولية جديــدة تتطلــب مــن الجميــع الحفــاظ 
علــى هــذا المكســب القــاري الــذي تعتــز بــه كرة اإلمــارات، 

نهائــي دوري المحترفيــن اآلســيوي، األمــر الــذي يعكــس 
اإلمــارات  كــرة  تمثيــل  فــي  وقدراتهــا  فرقنــا  مكانــة 
دورينــا تطــور  علــى  بــارز  دليــل  وهــو  صــورة،   بأفضــل 

وأضــاف الجنيبــي: “ منــذ انطــالق االحتــراف فــي 2008، كان 
الهــدف منــه أن نكــون مــن بيــن الثالثــة الكبــار فــي آســيا، 
ــى  ــادة، وعل ــى الري ــول إل ــة كان الوص ــذ البداي ــا من طموحن
هــذا األســاس عملــت جميــع المجالــس المتعاقبــة علــى 
اللجنــة علــى تطويــر دورينا للوصــول إلى مــا حققنــاه اآلن.”
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مجلــس  رئيــس  الدرعــي  ثعلــوب  بــن  محمــد  أكــد 
إدارة شــركة نــادي العيــن لالســتثمار أن تصنيــف دوري 
ــاد  ــل اإلتح ــن قب ــن م ــادي العي ــي ون ــن اإلمارات المحترفي
اآلســيوي لكــرة القــدم فــي المركــز األول جــاء نتيجــة 
ــنوات  ــع س ــالل األرب ــاه خ ــا حقق ــة لم ــة ومتوقع طبيعي
الماضيــة وحصــال عليــه عــن جــدارة واســتحقاق، مشــيرًا 
فــي الوقــت نفســه إلــى أن الــدوري المحلــي حقــق علــى 
ــغ  ــهودًا وبل ــً ومش ــورًا ملموس ــنوات تط ــك الس ــدى تل م
درجــة عاليــة مــن النجــاح والتقــدم فــي العديــد مــن 
ــا الوطنــي  الجوانــب مــا انعكــس علــى مســتوى منتخبن
ــارات  ــاد اإلم ــه اتح ــا يبذل ــل م ــك بفض ــدم، وذل ــرة الق لك
لكــرة القــدم ولجنــة دوري المحترفيــن مــن جهــد وعمل 
شــاق ومضــٍن مــا أســفر عن بلــوغ الطمــوح المنتظــر حيث 
ــا برونزيــة آســيا وتأهــل العيــن إلــى نصــف  حقــق منتخبن
نهائــي بطولــة األنديــة فــي 2014 ، ووصــل النهائــي فــي 
2016 بجانــب بلــوغ األهلــي المحطــة النهائيــة لنفــس 
البطولــة فــي 2015، موجهــً كل الشــكر والتقديــر إلــى 
التطويريــة  التــي تتولــى تنفيــذ المهــام  العناصــر  كل 

ــن. ــة دوري المحترفي ــرة ولجن ــاد الك ــد اتح ــى صعي عل

ــتحق  ــار المس ــذا االنتص ــه وبه ــى أن ــوب إل ــن ثعل ــار ب وأش

دورينا بلغ درجة عالية من النجاح 

يكــون دورينــا ونــادي العيــن قــد ســحبا البســاط مــن 
الدوريــات القاريــة األخــرى المتمثلــة فــي كوريــا الجنوبيــة 
ــة  ــى القم ــت عل ــرت وتربع ــي احتك ــن الت ــان والصي والياب
ــع  ــا نتطل ــا زلن ــال: ''م ــة، وق ــنوات الماضي ــدى الس ــى م عل
إلــى اعتــالء أعلــى قمــم التفــوق علــى جميــع الدوريــات 

ــة”. ــة القاري واألندي

»الوصول إلى قمة التصنيف اآلسيوي 

إنجاز ومسؤولية«

ــة  ــس الهيئ ــب رئي ــود نائ ــم المحم ــد إبراهي ــح محم أوض
العامــة لرعايــة الشــباب والرياضــة فــي تعليقــه علــى 
صــدارة الــدوري اإلماراتــي للتصنيــف القــاري بالدوريــات 
اآلســيوية أنــه مــن أول يــوم تــم فيــه تشــكيل رابطــة 
المحترفيــن قبــل عشــر ســنوات كان الهدف هــو الوصول 
ــود  ــيا، وأن كل الجه ــي آس ــات ف ــة دوري ــل ثالث ــى أفض إل
التــي بذلــت على مــدار الفتــرات المتعاقبة بعد التشــكيل 
األول كان لهــا الــدور األبــرز فــي تعظيــم المكتســبات 
تدريجيــً مــن خــالل البنــاء علــى مــا ســبق وليــس البــدء من 
 نقطــة الصفــر، وهذه عالمــة من عالمــات النجــاح والتميز.

التصنيــف  نتصــدر  ونحــن  “اليــوم  المحمــود:  وقــال 
اآلســيوي يجــب أن نــدرس عوامــل تفــوق دورينــا للحفــاظ 
عليهــا ومضاعفتهــا، وفــي نفــس الوقــت نحــدد بوضــوح 
ــا  ــى تجاوزه ــل عل ــا، ونعم ــي تواجهن ــات الت ــم التحدي أه
ــي  ــع ف ــة، ألن الجمي ــرة واألندي ــاد الك ــع اتح ــاون م بالتع
الجميــع  علــى  ينعكــس  نجــاح  فــأي  واحــد،  مركــب 
ــاق  ــا أن أي إخف ــة، كم ــر المنظوم ــكل عناص ــب ل ويحس
إلــى  الوصــول  أن  ظنــي  وفــي  الجميــع،  ثمنــه  يدفــع 
صــدارة المشــهد اآلســيوي فــي التصنيــف مســؤولية 
والحفــاظ  صعــب،  القمــة  إلــى  الوصــول  ألن  كبــرى 
عليهــا أصعــب، ونحــن ثقتنــا كبيــرة بالقائميــن علــى أمــر 
ــة  ــز التجرب ــات وتعزي ــة النجاح ــي مواصل ــً ف ــة حالي اللجن
االحترافيــة التــي بدأناهــا فــي الوقــت المناســب وقطعنا 

فيهــا شــوطً طويــال”.

 محمد إبراهيم المحمود محمـــد بن ثعلـــوب

إنجـــــازات
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عارف حمد العواني

»نفخر بحصول دورينا على المركز األول 

قاريًا« 
أشـاد عــارف حمـــد العوانــي األميــن العــام لمجلــــس

أبــو ظبــي الرياضــي بحصــول دوري الخليــج العربــي علــى 
المركــز األول فــي التصنيــف األخيــر لالتحــاد اآلســيوي 
لكــرة القــدم، مؤكــدًا أن صــدارة التصنيــف تمثــل إضافــة 
الســنوات  اإلمــارات فــي  مهمــة لمســيرة تطــور كــرة 
واالهتمــام  المتواصــل  الدعــم  ظــل  فــي  االخيــرة، 
الكبيــر مــن القيــادة الرشــيدة، واعتبــر العوانــي الحصــول 
علــى المركــز األول علــى مســتوى الدوريــات اآلســيوية 
مكســبً كبيــرًا ومهمــً، مبينــً أن وصــول فريقــي األهلــي 
والعيــن لعامييــن متتاليــن إلــى نهائــي دوري المحترفيــن 
اآلســيوي، ســاهم وبشــكل كبيــر فــي تعزيــز وصــول كــرة 

ــزة. ــة الممي ــذه المكان ــارات به اإلم

هــذه  علــى  دورينــا  بحصــول  نفخــر   « العوانــي:  وقــال 
ثمــرة عمــل تســع  والتــي جــاءت  المتقدمــة  المكانــة 
ســنوات مــن العطــاء والجهــود الحثيثــة للجنــة دوري 
فــي  بنتائجهــا  ســاهمت  التــي  واألنديــة  المحترفيــن 
الســنوات األخيــرة بزيــادة النقــاط الخاصــة بالتصنيــف، 
األمــر الــذي قــاد دوري الخليــج العربــي للمرتبــة األولــى 
قاريــً، ويبقــى مــن المهــم الحفــاظ علــى هــذه المكانــة 
باعتبارهــا مســؤولية كبيــرة البــد مــن تعزيزهــا بمزيــد 
مــن النجاحــات والعمــل الجــاد والنتائــج المميــزة لفرقنــا 

اآلســيوي”. المحترفيــن  دوري  فــي  المشــاركة 

وتوجــه العوانــي بالتهنئــة التحــاد الكــرة ولجنــة دوري 
العربــي  الخليــج  دوري  حصــول  بمناســبة  المحترفيــن، 
ــون فــي  ــا أن يك ــً لدورين ــف، متمني ــدارة التصني علــى ص
الطليعــة مــن كافــة النواحــي والمســتويات، بمــا يخــدم 

ــة. ــة عام ــارات بصف ــرة اإلم ــور ك ــا وتط ــيرة أنديتن مس

»بالعزيمة وتضافر الجهود تتحقق 

األلقاب«
لمجلــس  العــام  األميــن  النومــان،  العزيــز  عبــد  أشــار 
اإلماراتــي  الــدوري  صــدارة  أن  إلــى  الرياضــي  الشــارقة 
للدوريــات اآلســيوية هــو أمــر متوقــع فــي ظــل توجيهات 
قيادتنــا الرشــيدة بــأن نكــون دائمــً فــي المركــز األول، 
وقــال :''وصــول األهلــي والعيــن إلــى نهائــي دوري أبطــال 
ــر  ــه األث ــي، كان ل ــى التوال ــي 2015 و 2016 عل ــيا عام آس
اإليجابــي فــي الصــدارة، قدمــا مســتوى مميــزًا وعكســا 
مــن خــالل البطولــة الصــورة الحقيقيــة لكــرة القــدم 
الحفــاظ علــى  ''الهــدف اآلن هــو   : اإلماراتيــة”. وأضــاف 
ســواء  اإليجابيــة  النتائــج  تحقيــق  خــالل  مــن  الصــدارة 
ــي،  ــا الوطن ــد منتخبن ــى صعي ــا أو عل ــد أنديتن ــى صعي عل
نحقــق  أن  نســتطيع  الجهــود  وتضافــر  وبالعزيمــة 

األلقــاب”.

عبد العزيز النومان
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»سنواصل دعمنا للدوري اإلماراتي«
ــن  ــور، األمي ــو ويندس ــدم دات ــيوي، تق ــب اآلس ــن الجان وم
بالتهنئــة  القــدم  لكــرة  اآلســيوي  لالتحــاد  العــام 
بمناســبة النجــاح الــذي حققــه الــدوري اإلماراتــي، وقــال: 
»نتقــدم بالتهنئــة بمناســبة النجــاح الــذي حققــه الــدوري 
اإلماراتــي للمحترفيــن، والــذي نعتبــره جــزءًا مــن رؤيــة 
ورســالة االتحــاد اآلســيوي، لدعــم االتحــادات األعضــاء من 
أجــل مواصلــة ســعيهم للتطويــر”. واسترســل وينســدور: 
اآلســيوي،  االتحــاد  فــي  مهــم  عضــو  هــي  »اإلمــارات 
وســنواصل دعمنــا لهــا، بــل ولــكل االتحــادات األعضــاء الـــ 

ــدم”. ــرة الق ــي ك ــز ف ــق التمي ــعي لتحقي ــي الس 47 ف

»الصدارة أمر طبيعي في ظل اهتمام 

القيادة«
إدارة  مجلــس  رئيــس  الهاجــري،  مبــارك  غانــم  أكــد 
شــركة نــادي العيــن لكــرة القــدم، أن تصــدر اإلمــارات 
تحقــق  آســيا،  قــارة  فــي  المحترفــة  األنديــة  لدوريــات 
معالمهــا  أرســى  التــي  النجــاح  اســتراتيجية  بفضــل 
رئيــس  نائــب  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  هــزاع  الشــيخ  ســمو 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، الرئيــس الفخــري 
العيــن.  نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس  الكــرة  التحــاد 
اإلمــارات  لدولــة  المتســارعة  الخطــوات  “إن  وأكمــل: 
المجــاالت  بمختلــف  التطــور  عالمــات  مواكبــة  فــي 
ووصولهــا ألعلــى مؤشــرات النجــاح علــى الصعــد كافــة 
ــش  ــن يعي ــكل م ــق ل ــة ويح ــام والمتابع ــرة باالهتم جدي
 علــى هــذه األرض الطيبــة أن يشــعر بالفخــر واالعتــزاز”.
اإلماراتيــة  القــدم  كــرة  تربــع  الهاجــري  واعتبــر 
لتصنيــف  وفقــً  اآلســيوية،  األنديــة  صــدارة  علــى 
الرعايــة  ظــل  فــي  طبيعيــً  أمــرًا  القــاري,  االتحــاد 

داتو ويندسور

غانم مبارك الهاجري

وليد الحوسني

الــذي  الكبيــر  واالهتمــام  الســخي  والدعــم  الســامية 
الرشــيدة. قيادتنــا  مــن  بالدولــة  الرياضــة  بــه   تحظــى 

وقــال رئيــس مجلــس إدارة شــركة نــادي العيــن لكــرة 
مــن  تضاعــف  القــاري  التصنيــف  نتائــج  إن  القــدم، 
مســؤوليات األنديــة اإلماراتيــة، للظهــور المشــرف بــدوري 
النتائــج وتأكيــد  أبطــال آســيا، ســعيً لتحقيــق أفضــل 
جدارتهــا باعتــالء قمــة الترتيــب علــى مســتويي شــرق 

وغــرب القــارة.

»نسعى دائمًا لألفضل«
ــة  ــة للجن ــذي باإلناب ــر التنفي ــني، المدي ــد الحوس ــال ولي ق
دوري المحترفيــن إن تصنيــف االتحــاد اآلســيوي عــادل، 
فــدوري الخليــج العربــي منــذ انطالقتــه وحتــى اآلن يســير 
بخطــى ثابتــة نحــو األفضــل. وأضاف الحوســني: »نســعى 
جميعــً إلــى أن نكــون دائمــا األفضــل فــي كل الجوانــب، 
ــذل  ــة، ونب ــويقية والتنظيمي ــة، التس ــة، اإلداري ــواء الفني س
كل الجهــود رفقــة شــركائنا فــي المنظومــة االحترافيــة 
مــن أنديــة، رعــاة، قنــوات، إعــالم وجماهيــر لتحقيــق رؤيــة 

قيادتنــا الرشــيدة بــأن نكــون دائمــا فــي المركــز األول”.

إنجـــــازات
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مصطفـــى األغـــا 

»مبروك لكم ولنا نحن العرب« 
أشــاد اإلعالمــي مصطفــى األغــا باإلنجــاز وقــال: »هــي 
اإلماراتــي  العربــي  الخليــج  دوري  يتصــدر  أن  مفاجــأة 
الصــدارة  هــذه  وبالتأكيــد   ، المحترفــة  آســيا  دوريــات 
دوري  وأن  خاصــة  فــراغ  مــن  تــأت  ولــم  أســبابها  لهــا 
ــل  ــرة مث ــة كبي ــات جماهيري ــبق دوري ــي س ــج العرب الخلي
الســعودي واليابانــي والكــوري الجنوبــي وحتــى اإليرانــي 
هــو  ليــس  الجماهيــري  الحضــور  فموضــوع  وبالتالــي 
المعيــار الوحيــد الــذي اعتمــد عليــه التصنيــف فهنــاك 
أمــور قــد ال يتوقــف عندهــا المشــاهد العــادي ولهــذا 
ســمعت بعــض األصــوات المشــككة بهــذا التصنيــف 
رغــم أنــه صــادر عــن الجهــة التــي تديــر كــرة القــدم فــي 
آســيا والتــي وضعــت معاييرهــا بفكــر يابانــي وبنــاء علــى 
التجربــة اليابانيــة ولكننــا وجدنــا أن اإلمــارات هــي مــن 
نالــت الصــدارة وهــو أمــر يضــع أعبــاء إضافيــة علــى الكــرة 
اإلماراتيــة كــي تكــون فــي الصــدارة أيضــً مــن خــالل 
النتائــج والبطــوالت والحضــور الجماهيــري الــذي مــا زلــت 
أراه ضعيفــً قياســً إلــى قــوة الــدوري واألســماء الكبيــرة 
ــر  ــي تزخ ــة الت ــب الرائع ــً للمالع ــه وقياس ــب في ــي تلع الت
ــه  ــن ل ــدر كل م ــى ص ــهادة عل ــف ش ــة . التصني ــا الدول به
عالقــة بــدوري الخليــج العربــي فألــف مبــروك لكــم ولنــا 

كعــرب”.
 محمـــد البـــادع

»التصنيف أنصفنا« 
عبــر محمــد البــادع، رئيــس القســم الرياضــي بجريــدة االتحــاد عن ســعادته بهــذا اإلنجــاز وقــال :«جميل جــدًا أن يتصدر 
ــي دوري  ــة ف ــد كامل ــة مقاع ــص أربع ــيوي، وأن نقتن ــاد اآلس ــف االتح ــي تصني ــيا، ف ــات آس ــي دوري ــج العرب دوري الخلي
األبطــال ونســبق غيرنــا فنحقــق أكثــر مــن 96 نقطــة، هــذه الصــدارة تســتدعي أن نجعلهــا أبعــد مــن الــورق، وأعمــق 
مــن النقــاط، وأن نقفــز فــوق المعاييــر إلــى التطويــر والتغييــر. التصنيــف األخيــر أنصفنــا، وقبلــه أنصفنــا نحــن أنفســنا، 
ففــي الســنوات األربــع الماضيــة، حققــت أنديــة اإلمــارات علــى صعيــد دوري أبطــال آســيا الكثيــر، وبعيــدًا عــن ألقــاب 
ــنوات  ــار س ــا غب ــن كاهلن ــا ع ــي- نفضن ــن واألهل ــذات العي ــا - وبال ــة أنن ــا، فالحقيق ــى من ــين أو أدن ــاب قوس ــت ق كان
كئيبــة مضــت، وحققنــا مــا جعــل لكــرة اإلمــارات رســوخً وتواجــدًا وقــوًة ال يســتهان بهــا فــي أرجــاء القــارة الصفــراء«. 
وأضــاف: »علينــا أن نحافــظ علــى هــذه الصــدارة، وأن نكــون فعــاًل كبــار آســيا، ونجعــل دورينــا مدرســة تتعلــم منهــا 

آســيا كلهــا.
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أحمـــد أبو الشايـــب كفـــاح الكعبـــي أحمـــد الحـــوري

»التصنيف تثمين للجهود المبذولة« 
ــدة  ــي بجري ــم الرياض ــس القس ــوري رئي ــد الح ــال أحم ق
قمــة  علــى  العربــي  الخليــج  دوري  :«تصنيــف  البيــان 
وتثميــن  مســتحق  تصنيــف  هــو  اآلســيوية  الدوريــات 
الريــادة فــي  للجهــود المبذولــة فــي ســبيل تحقيــق 
كــرة القــدم أســوة بتوجيهــات قيادتنــا الرشــيدة بــأن 
ــدل  ــز األول، وي ــي المرك ــون ف ــى أن نك ــً عل ــرص دائم نح
أيضــً علــى تطــور دورينــا وكــذا األنديــة اإلماراتيــة، ســواء 
ــن  ــي والعي ــن : األهل ــن إماراتيي ــد فريقي ــث تواج ــن حي م
فــي آخــر نســختين مــن نهائــي دوري أبطــال آســيا،  أو 
مــن حيــث مراعــاة الحفــاظ علــى أعلــى المقاييــس فــي 

توفيــر متطلبــات االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم”.

»تحية للقائمين على الدوري« 
مالحظاتنــا  “رغــم   : الكعبــي  كفــاح  اإلعالمــي  قــال 
الكثيــرة عــن دوري المحترفيــن منــذ انطالقتــه القصيــرة 
علــى  نحصــل  أن  يتوقــع  لــم  المتفائليــن  أشــد  أن  إال 
األول متجاوزيــن دواًل ســبقتنا بســنين طويلــة  المركــز 
تحيــة  والســعودية.  وكوريــا  اليابــان  رأســها  وعلــى 
ــم  ــا، رغ ــم كل انتقاداتن ــدوري رغ ــذا ال ــى ه ــن عل للقائمي
كل مالحظاتنــا التــي كّنــا نريــد بهــا أن يصبــح دورينــا هــو 
ــذ  ــن من ــة دوري المحترفي ــة للجن ــيا . وتحي ــي آس األول ف

البدايــات حتــى الحيــن”.

»نسير على الطريق الصحيح« 
الرياضــي  القســم  رئيــس  الشــايب  أبــو  أحمــد  أبــدى 
بصحيفــة »اإلمــارات اليــوم« ســعادته بالتصنيــف اآلســيوي 
وقــال : “أمــر طيــب أن يتصــدر الــدوري اإلماراتــي التصنيــف 
ــح  ــق الصحي ــي الطري ــير ف ــا نس ــى أنن ــدل عل ــيوي وي اآلس
مــن حيــث تنظيــم البطولــة والعنايــة بجميــع أطرافهــا 
وتحقيــق التــوازن بيــن مصالــح جميــع األنديــة واألطــراف 
ــه  ــوم ب ــذي تق ــد ال ــل الجي ــى العم ــدل عل ــاندة، وي المس
لجنــة المحترفيــن التــي تتطــور عامــً بعــد عــام ، ونتمنــى 
أن ينعكــس ذلــك علــى األنديــة وترتقــي فــي عملهــا إلــى 
المســتوى األول مــن العمــل االحترافــي بمــا يخــدم كــرة 

اإلمــارات ويدفعهــا إلــى تحقيــق أهــداف أعلــى”.

إنجـــــازات
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We can add some photos



I  24 2017 - 2016                                  موسم العطاء واإلنجازات 

ضيـــاء الديـــن علـــي كريس مكـــاردي

»دوري الخليج العربي يستحق الصدارة«
قــال اإلعالمــي كريــس مــكاردي، رئيــس قســم الرياضــة 
فــي شــبكة األخبــار العربيــة إنــه لــم يتفاجــأ بمنــح االتحاد 
اآلســيوي لــدوري الخليــج العربــي شــرف أفضــل دوري 
ــاف :”دوري  ــدارة، وأض ــن ج ــتحقه ع ــه يس ــيا كون ــي آس ف
الســت  فــي  ملحــوظ  بشــكل  تطــور  العربــي  الخليــج 
ســنوات األخيــرة، التــي أقيــم فيهــا فــي دولــة اإلمــارات، 
ــا  ــو مارادون ــن ديغ ــه. وم ــب أو خارج ــل الملع ــواء داخ س
ــة فــي  إلــى أســامواه جيــان، لــم تكــن هنــاك أيــة صعوب
ــة  ــة التحتي ــوم. البني ــرة والنج ــماء الكبي ــتقطاب األس اس
تتطــور باســتمرار، فيمــا يبقــى الحضــور الجماهيــري هــو 
القضيــة ولكــن هنــاك خطــوات تــم اتخاذهــا لمعالجــة 
األكثــر  والجانــب  الطويــل.  المــدى  علــى  األمــر  هــذا 
ــر  ــات غي ــن اإلمكاني ــد م ــاك العدي ــه الزال هن ــو أن ــارة ه إث

المســتغلة حتــى اآلن”.

»مكافأة مستحقة للكرة اإلماراتية« 
عبــر ضيــاء الديــن علــي رئيــس القســم الرياضــي بجريــدة 
الخليــج عــن ســعادته بالنقلــة التــي تحققــت لــدوري 
الخليــج العربــي وقــال إن مــا حــدث مكافــأة مســتحقة 
لكــرة اإلمــارات، ويوفــر طاقــة إيجابيــة وحافــزًا كبيــرًا 
الجديــدة  المعاييــر  أن  وأضــاف  الوطنــي،   للمنتخــب 
التــي تــم العمــل بهــا أكثــر مصداقيــة فــي التعبيــر عــن 
ــرق  ــون ف ــى أن تك ــارة، وتمن ــات دول الق ــتويات دوري مس
اإلمــارات علــى مســتوى المســؤولية الوطنيــة وأن ينجــح 
أحدهــا فــي الظفــر باللقــب القــاري الــذي تمنــع فــي 

ــن. ــي والعي ــن األهل ــى كل م ــي عل ــى التوال ــن عل دورتي

إنجـــــازات
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الخطة االستراتيجية 2020-2017.. 

خارطة الطريق نحو التميز والريادة     

مبــارك  بــن  نهيــان  الشــيخ  معالــي  وحضــور  برعايــة 
أطلقــت  المعرفــة،  وتنميــة  الثقافــة  وزيــر  نهيــان،  آل 
خطتهــا   2017 مــارس  فــي  المحترفيــن  دوري  لجنــة 
االســتراتيجية الجديــدة التــي تمتــد مــن العــام 2017 إلــى 
العــام 2020، فــي حفــل أقيــم بفنــدق »دوســيت ثانــي« 
بالعاصمــة أبوظبــي، بحضــور عبــد اهلل ناصــر الجنيبــي 
ــة  ــس لجن ــدم، رئي ــرة الق ــارات لك ــاد اإلم ــس اتح ــب رئي نائ
دوري المحترفيــن، ويوســف محمــد رســول الخــوري نائــب 
رئيــس المكتــب التنفيــذي للجنــة، محمــد الحمــادي، عبــد 
وليــد  التنفيــذي،  المكتــب  عضــوا  المســتكي  الحميــد 
الحوســني المديــر التنفيــذي باإلنابــة، إلــى جانــب عبــد 
المحســن الدوســري األميــن العــام المســاعد بالهيئــة 
قاســم  الدكتــور  والرياضــة،  الشــباب  لرعايــة  العامــة 
بــاور، غانــم  تيــم  التنفيــذي لشــركة  المديــر  كناكــري 
لكــرة  العيــن  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الهاجــري 
ــرة  ــدة لك ــركة الوح ــس ش ــي رئي ــد الرميث ــدم، وأحم الق
الخليــج  دوري  أنديــة  مســؤولي  مــن  وعــدد  القــدم، 

العربــي.

الريــادة  تحقيــق  إلــى  االســتراتيجية  الخطــة  تهــدف 
وتطويــر منظومــة االحتــراف بالتعــاون مــع األنديــة مــن 
خــالل أربعــة محــاور أساســية هــي االحتــراف، الشــراكات، 
ــة، ويركــز المحــور  االســتقاللية الماليــة والعالمــة التجاري
اإلماراتييــن  المحترفيــن  كفــاءة  رفــع  علــى  األول 
الوطنيــة  والمنتخبــات  األنديــة  لقيــادة  وتأهيلهــم 
المحلــي  المســتويين  علــى  الفتــة  إنجــازات  لتحقيــق 
والعالمــي، ويعنــى المحــور الثانــي بتفعيــل شــراكات 
قويــة ومثمــرة مــع جهــات داخــل وخــارج الدولــة تملــك 
الرغبــة والقــدرة علــى تطويــر عمليــة االحتــراف فــي دولــة 
الثالــث  المحــور  ويهــدف  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
»االســتقاللية الماليــة« إلــى تنشــيط عمليــة التمويــل مــن 
خــالل اســتقطاب الرعــاة والداعميــن فــي القطاعيــن 
بالعالمــة  الرابــع  المحــور  ويتعلــق  والخــاص،  العــام 
التجاريــة والســعي لتطويرهــا لتكــون عالمــة رائــدة علــى 
مســتوى القــارة اآلســيوية ومنطقــة الخليــج العربــي.

إنجـــــازات

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لحظة اطالق  الخطة االستراتيجية
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كمــا اشــتملت االســتراتيجية علــى محــاور فرعيــة تتعلــق 
بــاألداء المالــي لألنديــة تهــدف إلــى ضبــط المصاريــف 
جديــدة  إيــرادات  مصــادر  عــن  والبحــث  التشــغيلية، 
جانــب  إلــى  االســتثمار،  خــالل  مــن  لألنديــة  ومتنوعــة 
تعزيــز وتطويــر العالقــة مــع الجهــات الراعيــة والشــركاء، 
والســعي الجتــذاب أعــداد أكبــر مــن المتابعيــن لكــرة 

القــدم.

مــن  المؤسســي  بالجانــب  االســتراتيجية  وتهتــم 
وتأهيــل  الرياضــي،  االبتــكار  ثقافــة  تعزيــز  أجــل 
العمليــات  لتطويــر  والســعي  الكــوادر،  وتدريــب 
إضافــة  أكبــر،  بشــكل  عليهــا  واالعتمــاد  الذكيــة 
اإلداريــة  واللوائــح  والسياســات  النظــم  تطويــر  إلــى 
الرياضــي.  والترويــج  التســويق  وعمليــات   والفنيــة، 
فــرق  بتشــكيل  المحترفيــن  دوري  لجنــة  وقامــت 
ــج  ــادرات والبرام ــذ المب ــن تنفي ــؤولة ع ــون مس ــل تك عم
والمشــاريع الــواردة فــي الخطــة ومتابعتهــا مــع األنديــة 
ــن  ــدد م ــذ ع ــار تنفي ــذا اإلط ــي ه ــيتم ف ــا، وس وتقييمه
المرئــي  المحتــوى  وتطويــر  أرشــفة  وهــي:  المبــادرات 
والتطبيقــات  التكنولوجيــا  الكــروي،  االبتــكار  للجنــة، 
النظــم  والرعايــات،  النفعيــة  الشــراكات  الذكيــة، 
البشــرية،  المــوارد  وتطويــر  التوطيــن  والسياســات، 
شــبكات التواصــل االجتماعــي، نظــام األداء المؤسســي، 
والممتلــكات،  األصــول  االســتثمارية،  المحفظــة 
اســتراتيجية العالمــة التجاريــة، خدمــة المتعامليــن )7 

الرياضــي. االحتــراف  وثقافــة  نجــوم( 

معالم الطريق نحو األفضل 
لجنــة  رئيــس  الجنيبــي  ناصــر  اهلل  عبــد  أكــد 
علــى  اللجنــة  حــرص  المحترفيــن،  دوري 
اســتمرار التعــاون مــع األنديــة مــن أجــل انجــاح 
الخطــة االســتراتيجية الجديــدة، مشــيرًا إلــى أن 
إطــالق االســتراتيجية ســبقته عــدة ورش عمــل 
ــاًل  ــريكً أصي ــا ش ــة باعتباره ــع األندي ــاءات م ولق
فــي هــذا العمــل، مبينــً أن مــا تحقــق ثمــرة 
لتضافــر جهــود كل األطــراف، مشــددًا علــى 
فــي  ودورهــا  االســتراتيجية  الخطــة  أهميــة 

االحتــراف. منظومــة  تطويــر 

واعتبــر الجنيبــي أن التحــدي األكبــر الــذي ينتظــر 
ــة  ــة المقبل ــي المرحل ــً ف ــة مع ــة واألندي اللجن
تحقــق  الــذي  اإلنجــاز  علــى  المحافظــة  هــو 
ــاد  ــن االتح ــادر م ــف الص ــا للتصني ــدر دورين بتص
اآلســيوي لكــرة القــدم للدوريــات المحترفــة، 
جهودهــا  بمواصلــة  األطــراف  كل  مطالبــً 
ليبقــى الــدوري اإلماراتــي دائمــً فــي المقدمــة.

االســتراتيجية  الخطــة  إطــالق  »تــم  وقــال: 
مــع  ومناقشــات  عمــل  وورش  لقــاءات  بعــد 
المســؤولين فــي األنديــة، وهــي ال تتطــرق إلــى 
أرقــام بعينهــا ولكنهــا نطــاق عمــل وتوجــه 
ــة  ــمل كاف ــادرات تش ــاريع ومب ــالل مش ــن خ م
المجــاالت المتعلقــة بكــرة القــدم مــن اجــل 
فــي  المتمثــل  األســمى  الهــدف  تحقيــق 
ــرة  ــر ك ــز، وتطوي ــادة والتمي ــي الري ــتمرار ف االس

االحتــراف”. ومنظومــة  القــدم 

وكشــف رئيــس لجنــة دوري المحترفيــن عــن 
مبــادرات تســتهدف تطويــر المــوارد البشــرية 
والكــوادر اإلداريــة فــي األنديــة مــن خــالل دورات 
متخصصــة لتأهيــل العامليــن باألنديــة رخصــة 
اإلداري المحتــرف كل فــي مجــال، مضيفــً أن 
مــن  العربــي  الخليــج  دوري  لمنتــج  التســويق 
ــي  ــة ف ــه األندي ــتفيد من ــادرات ستس ــالل المب خ

ــاالت. ــة المج كاف

المعلنــة  المبــادرات  أن  إلــى  الجنيبــي  ولفــت 
فــرق  قبــل  مــن  دوريــة  لمتابعــة  ســتخضع 
العمــل المكلفــة، والتــي ســتتابع تنفيذهــا مــع 
األنديــة، ثــم المكتــب التنفيــذي للجنــة دوري 
المحترفيــن الــذي ســيقوم بتقييــم مــا يتــم 
مجلــس  إلــى  وصــواًل  دوريــة،  بصــورة  انجــازه 

اللجنــة. إدارة 
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خارطة الطريق 
رئيــس  نائــب  الخــوري  رســول  محمــد  يوســف  أوضــح 
ــة  ــن أن الخط ــة دوري المحترفي ــذي للجن ــب التنفي المكت
االســتراتيجية تعتبــر بمثابــة خارطــة طريــق لعمــل اللجنــة 
ــة  ــن تكمل ــا م ــادرة تمكنه ــة، وب ــنوات المقبل ــالل الس خ
العمــل الكبيــر الــذي تــم إنجــازه فــي الفتــرات الســابقة، 
ــراف  ــة وكل األط ــة واللجن ــاون األندي ــرورة تع ــدًا ض مؤك
ذات الصلــة بــدوري الخليــج العربــي لوضــع االســتراتيجية 
علــى أرض الواقــع والمســاهمة فــي تطويــر كــرة القــدم 
اإلماراتيــة، مشــيرًا إلــى مــا تحقــق مــن إنجــازات الفتــة 

ــيوية. ــدارة اآلس ــى الص ــا إل ــول دورين بوص

ــا التــي  ــا الرشــيدة وحكومتنــا هــم قدوتن وقــال: »قيادتن
نســير علــى نهجهــا، وهــم دائمــً يضعــون الرقــم واحــد 
هدفــً أساســيً لهــم، وقد وفقنــا اهلل في احتــالل صدارة 
الترتيــب اآلســيوي للدوريــات المحترفــة، لكــن هنــاك تحــد 
ــدم  ــرة الق ــى ك ــن إل ــق كل المنتمي ــى عات ــع عل ــر يق كبي
اإلماراتيــة، وهــو المحافظــة علــى هــذا التطــور والســعي 
ــة دوري  ــى لجن ــت عل ــؤولية ليس ــد، المس ــق المزي لتحقي
المحترفيــن وحدهــا بــل الجميــع شــركاء فــي هــذا األمــر، 
ــى  ــل أن تبق ــن أج ــدة م ــدًا واح ــً ي ــل مع ــب ان نعم ويج

اإلمــارات دائمــا فــي المقدمــة”.

االستثمار في النجوم
المكتــب  عضــو  المســتكى،  الحميــد  عبــد  طالــب 
التنفيــذي، رئيــس اللجنــة الفنيــة بلجنــة دوري المحترفيــن 
شــركات االســتثمار فــي األنديــة باالســتفادة مــن وجــود 
زيــادة  فــي  معروفيــن  أجانــب  ونجــوم  كبــار  العبيــن 
الالعبيــن،  قمصــان  بيــع  خــالل  مــن  الماليــة  عائداتهــا 
مبينــً أنهــا يمكــن أن تــدر دخــاًل جيــدًا علــى النــادي، وأكــد 
المســتكي أن كــرة القــدم أصبحــت صناعــة، مشــددًا 
علــى أهميــة تكامــل األدوار وقــال: »ال يمكن فصــل األمور 
الماليــة عــن الفنيــة، مــن خــالل الخطــة االســتراتيجية 
التــي تــم إطالقهــا اليــوم نســعى للمحافظــة علــى 
المركــز األول كأفضــل دوري فــي آســيا ببــذل مزيــد مــن 
الجهــد ســواء إن كان فــي الجوانــب الماليــة أوالترويجيــة 

ــة.” ــع األندي ــراكتنا م ــالل ش ــن خ م

يجب استثمار صدارة دورينا 
أبــان غانــم الهاجــري رئيــس شــركة العيــن لكــرة القــدم 
مبكــرًا  الرياضــة  فــي  االســتثمار  بــدأ  العيــن  نــادي  أن 
ويمتلــك منشــآت رياضيــة مميــزة ورأس مــال بشــري مثــل 
ــعى  ــي نس ــدات الت ــد العائ ــرون أح ــم  يعتب ــن وه الالعبي
لتطويرهــا وتكــون إحــدى العائــدات الماليــة للنــادي، مــن 
ــن. ــة دوري المحترفي ــع لجن ــاون م ــويقه بالتع ــالل تس  خ

المســتوى  علــى  األول  المركــز  دورينــا  »احتــل  وقــال: 

إنجـــــازات

الجلسة الحوارية على هامش  إطالق  االستراتيجية
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اآٍلســيوي بفضــل العمــل المميــز الــذي جــاء نتاجــً طبيعيً 
علينــا  ويجــب  األطــراف،  كل  مــن  المبذولــة  للجهــود 
ــح  ــي تطم ــدات الت ــق العائ ــوق لتحقي ــذا التف ــتثمار ه اس

إليهــا األنديــة”.

دورينا في حاجة لتكنولوجيا تواكب 

تطوره الفني 
أكــد محمــد الحمــادي عضــو المكتــب التنفيــذي للجنــة 
أولــت  االســتراتيجية  الخطــة  أن  المحترفيــن،  دوري 
ــن  ــة م ــات الذكي ــا والتطبيق ــرًا للتكنولوجي ــً كبي اهتمام
التــي  االســتراتيجية  المبــادرات  ضمــن  إدراجهــا  خــالل 
ــى أن  ــيرًا إل ــة، مش ــع األندي ــاون م ــا بالتع ــيتم تنفيذه س
ــن  ــدة م ــة واح ــا الذكي ــى التكنولوجي ــاد عل ــادة االعتم زي
إلــى  االســتراتيجية  تســعى  التــي  المهمــة  األهــداف 

. تحقيقهــا

شــهده  الــذي  الكبيــر  التطــور  إلــى  الحمــادي  ولفــت 
صــدارة  إلــى  وصــواًل  األخيــرة  الســنوات  فــي  دورينــا 
الدوريــات المحترفــة فــي آســيا، وقــال: »يجــب أن يواكــب 
هــذا التطــور الفنــي الكبيــر فــي مســتوى دورينــا، تقــدم 
تكنولوجــي يتناســب مــع القفــزة الهائلــة التــي حققهــا 
ــة  ــات الحديث ــتخدام التقني ــد أن اس ــن المؤك ــدوري، م ال
والتطبيقــات الذكيــة مــن شــأنه أن يرفــع أكثــر مــن قيمة 

ــر”. ــاح أكب ــا لنج ــي تحقيقه ــهم ف ــة، ويس البطول

25% من الخطة موجه لالستقاللية 

المالية 
قــال الدكتــور قاســم كناكــري المديــر التنفيذي لشــركة 
مــن الخطــة االســتراتيجية موجــه   25% أن  بــاور  تيــم 
ــي  ــل ف ــذا العام ــة ه ــبة ألهمي ــة، نس ــتقاللية المالي لالس
تحقيــق  فــي  والمســاهمة  العمــل  منظومــة  تطويــر 
ــاد  ــن االعتم ــة م ــت اللجن ــال تمكن ــاف: »ح ــداف، وأض األه
علــى مصادرهــا الذاتيــة فــي التمويــل، ونجحــت فــي 
تعزيــز موقعهــا المالــي مــن خــالل الشــراكات فســيكون 
بإمكانهــا تقديــم دعــم أكبــر لــكل أطــراف المنظومــة 
وفــي مقدمتهــا األنديــة، أرى ان تحســين وتقويــة الوضــع 
المالــي للجنــة ســيدعم األنديــة علــى المســتوى المالــي 

ــراف”. ــر االحت ــال تطوي ــي مج وف

للخطــة  النابــض  القلــب  أن  إلــى  كناكــري  وأشــار 
االســتراتيجية هــو التعــاون بيــن لجنــة دوري المحترفيــن 
التــي تعتبــر شــريكً أساســيً، مشــددًا علــى  واألنديــة 
أهميــة التنســيق والتعــاون بيــن كل األطــراف المشــاركة 
فــي دورينــا، مؤكــدًا علــى ضــرورة االســتمرار فــي العمــل 

ــر. ــن التطوي ــد م ــل مزي ــن أج ــاد م الج

صورة جماعية على هامش حفل اطالق االستراتيجية
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نجوم الموسم تتألق في حفل استثنائي 
تــوج معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان، وزيــر 
ــة  ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــة رئي ــة المعرف ــة وتنمي الثقاف
ــج  ــوم دوري الخلي ــة نج ــباب والرياض ــة الش ــة لرعاي العام
العربــي لموســم 2016-2017 فــي حفــل بهيــج أقامتــه 
لجنــة دوري المحترفيــن مســاء االثنيــن الموافــق 15 مايــو 
2017 بفنــدق جميــرا - أبــراج االتحــاد بأبوظبــي وذلــك 
ــد  ــي القائ ــان الرميث ــد خلف ــواء محم ــي الل ــور معال بحض
التنفيــذي  المكتــب  عضــو  أبوظبــي،  لشــرطة  العــام 
غليطــة  بــن  مــروان  القــدم،  لكــرة  اآلســيوي  لالتحــاد 
رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم وعبــد 
اهلل ناصــر الجنيبــي نائــب رئيــس اتحــاد الكــرة، رئيــس 
لجنــة دوري المحترفيــن. كمــا شــارك فــي مراســم تتويــج 
ــر  ــم الكبي ــة: النج ــدم العربي ــرة الق ــاطير ك ــوم، أس النج
محمــود الخطيــب نجــم الكــرة المصريــة والفائــز بالكــرة 
الذهبيــة فــي إفريقيا واســطورة الكرة الســعودية ماجد 
عبــد اهلل أحــد أفضــل الالعبيــن العــرب علــى مــر األجيــال 
والنجــم اإلماراتــي الكبيــر فهــد خميــس. وشــهد الحفــل 
لقطــات عــدة مــن مباريــات الــدوري وأجمــل األهــداف 

ــة. ــرق المختلف ــو الف ــا هداف ــق فيه ــي تأل الت

وفــي بدايــة الحفــل ألقــى عبــداهلل ناصــر الجنيبــي رئيــس 
لجنــة دوري المحترفيــن كلمــة افتتاحيــة رحــب فيهــا 
بمعالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان ومعالــي 

غليطــة  بــن  ومــروان  الرميثــي  خلفــان  محمــد  اللــواء 
والحضــور، واصفــً فــي بدايتهــا موســم 2017-2016 
ــه دوري  ــع خالل ــذي ترب ــع وال ــع والممت ــتثنائي والرائ باالس
الخليــج العربــي علــى عــرش آســيا بعــد أن احتــل الصــدارة 
فــي تصنيــف االتحــاد اآلســيوي لدوريــات القــارة، واعتلــى 
العبــوه منصــات التتويــج، وشــهد العديــد مــن المبــادرات 

ــرة. ــانية المؤث اإلنس

وشــهد الحفــل تكريــم شــركاء لجنــة دوري المحترفيــن: 
الخليــج العربــي للتنميــة، مصــرف أبوظبــي اإلســالمي، 
طيــران اإلمــارات، شــركة أودي، اتصــاالت، نايكــي، قنــوات 
أبوظبــي الرياضيــة، قنــاة دبــي الرياضيــة، شــركة البــف 
دبــي  مجلــس  الرياضــي،  أبوظبــي  مجلــس  لإلنتــاج، 

الرياضــي ومجلــس الشــارقة الرياضــي. 

ــات،  ــى اإلحصائي ــد عل ــي تعتم ــز الت ــد الجوائ ــى صعي وعل
فــاز ســعود العليلــي الفائــز بجائــزة مديــر »فانتاســي 
ــدة  ــادي الوح ــم ن ــد 1619. ث ــي« برصي ــج العرب دوري الخلي
ــت  ــا ذهب ــرف. فيم ــاٍد محت ــل ن ــزة أفض ــى جائ ــز عل الحائ
جائــزة الحــذاء الذهبــي لمهاجــم الجزيــرة علــي مبخــوت 
هــداف دوري الخليــج العربــي لهــذا الموســم. أمــا جائــزة 
ــت  ــنة فكان ــت 21 س ــداف دوري تح ــي له ــذاء الفض الح
مــن نصيــب أحمــد العطــاس الهاشــمي العــب فريــق 

ــرة. ــادي الجزي ن

إنجـــــازات

علي خصيف ينال جائزة أفضل حارس مرمى كوزمين يتسلم جائزة افضل مدرب
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ماجد عبد اهلل يتوج فابيو دي ليما بجائزة  الكرة ذهبية 
الفضل العب اجنبي

الخطيب يسلم علي مبخوت جائزة الكرة الذهبية الفضل 
العب  إماراتي
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أما الجوائز التي اعتمدت على التصويت االلكتروني فجاءت على النحو التالي:

جائزة القائد ألفضل مدرب: الروماني أوالريو كوزمين مدرب األهلي 

جائزة الفتى الذهبي ألفضل العب واعد: خلفان مبارك العب الجزيرة 

جائزة القفاز الذهبي ألفضل حارس مرمى: علي خصيف حارس عرين الجزيرة

جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب أجنبي: فابيو دي ليما مهاجم فريق الوصل

جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب إماراتي: علي مبخوت مهاجم فريق الجزيرة.

وكانــت آخــر فقــرات الحفــل الســنوي تكريــم فريــق 
علــي  مــن:  كال  تشــكيلته  تضمنــت  والــذي  األحــالم 
خصيــف فــي حراســة المرمــى وفــي خــط الدفــاع ثالثــي 
ــد  ــالم راش ــة وس ــارس جمع ــوزي وف ــد ف ــرة محم الجزي
ومدافــع العيــن إســماعيل أحمــد، وتكــون خــط الوســط 
مبــارك  خلفــان  )النصــر(،  أحمــد  طــارق  الرباعــي  مــن 
ــن  ــر عبدالرحم ــل( وعم ــا )الوص ــو دي ليم ــرة(، فابي )الجزي
)العيــن( بينمــا ضــم خــط الهجــوم الثنائــي ماكيتــي 

ديــوب )األهلــي( وعلــي مبخــوت )الجزيــرة(.

علي مبخوت: تين كات وزمالئي وراء تألقي 

نســب علــي مبخــوت الفائــز بالحــذاء الذهبــي وجائــزة 
أفضــل العــب فضــل حصولــه علــى اللقبيــن إلــى مدربــه 
تيــن كات وزمالئــه الالعبيــن، مضيفــً أن مــا حققــه تتويــج 
لجهــود كل العبــي الفريــق، ويعــود الفضــل فيــه للجهاز 
الفنــي، وذكــر مبخــوت أن الجزيــرة قــدم موســمً مميــزًا 
هــداف  وتمنــى  بالــدوري،  الفــوز  إنجــاز  خاللــه  حقــق 
ــر  ــي عم ــب الوطن ــي المنتخ ــه ف ــق لزميلي ــدوري التوفي ال
عبــد الرحمــن وأحمــد خليــل مبينــً أنهمــا قدمــا مســتوى 
مميــزًا وإن لــم يحالفهمــا التوفيــق للفــوز بجائــزة أفضــل 
باالحتــراف  طموحــه  عــن  مبخــوت  وكشــف  العــب، 
أن  مضيفــً  األوربيــة،  الدوريــات  إحــدى  فــي  الخارجــي 
القــرار النهائــي ســيكون بيــد إدارة الجزيــرة حــال حصولــه 

ــي. ــراف خارج ــرض احت ــى ع عل

خلفان مبارك: الجائزة دافع لمزيد من االجتهاد 

الفتــى  جائــزة  علــى  الحاصــل  مبــارك  خلفــان  أهــدى 
الذهبــي ضمــن جوائــز دوري الخليــج العربــي، الجائــزة 
إلــى عائلــة نــادي الجزيــرة ممثــاًل فــي مجلــس اإلدارة 
والالعبيــن والجهــاز الفنــي، وإلــى أســرته التــي دعمتــه 
ووقفــت إلــى جانبــه ليقــدم كل مــا لديــه خــالل البطولة، 
المزيــد  لتقديــم  لــه  دافعــً  الجائــزة  خلفــان  واعتبــر 
ــية  ــر األساس ــن العناص ــدًا م ــون واح ــه ليك ــد أدائ وتجوي

المنتخــب الوطنــي األول. فــي 

علــي خصيــف: روح الفريــق كلمــة الســر فــي تفــوق 
الجزيــرة 

ذكــر علــي خصيــف أنــه لــم يتوقــع الحصــول علــى جائزة 
القفــاز الذهبــي فــي دوري الخليــج العربــي، مشــيرًا إلى أن 
المنافســة كانــت قويــة بينــه وزميليــه ماجد ناصــر وخالد 
عيســى اللذيــن قدمــا مســتويات طيبــة خــالل البطولــة، 
الصغيــرة  وأســرته  لوالديــه  جائزتــه  خصيــف  وأهــدى 
والعبــي الجزيــرة، مبينــً أن الفريــق كلــه أســهم فــي 
حصولــه علــى الجائــزة، وكشــف الحــارس عــن ســر تفــوق 
الواحــد  الجزيــرة خــالل البطولــة مبينــً أن روح الفريــق 
التــي ســادت بيــن الجميــع مكنتهــم مــن حصــد اللقــب.

إنجـــــازات

 علي مبخوت  خلفان مبارك  فابيو دي ليما  علي خصيف 
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فابيو دي ليما: جائزة مهمة في مسيرتي 

أفضــل  جائــزة  الوصــل  العــب  ليمــا  دي  فابيــو  وصــف 
العــب أجنبــي فــي دوري الخليــج العربــي التــي حصــل 
عــن  معربــً  الكرويــة،  مســيرته  فــي  بالمهمــة  عليهــا 
ــزة  ســعادة كبيــرة بالحصــول عليهــا، وأهــدى ليمــا الجائ
ــم  ــدوا لتقدي ــن اجته ــن الذي ــه الالعبي ــه وزمالئ ــى مدرب إل
موســم مميــز مكــن الفريــق مــن تحقيــق المركــز الثانــي 
وخطــف بطاقــة التأهــل إلــى دوري أبطــال آســيا، وأوضــح 
ــي  ــاركة ف ــرد المش ــدى مج ــل يتع ــوح الوص ــا أن طم ليم
البطولــة اآلســيوية، مضيفــً أنهــم يســعون للمضــي 

ــدى. ــد م ــى أبع ــول إل ــة والوص ــي المنافس ــً ف قدم

أيمــن يونــس: احتفــال يليــق بجمــال كــرة القــدم 
اإلماراتيــة 

عبــر أيمــن يونــس نجــم الزمالــك والمنتخــب المصــري 
الســابق، عــن ســعادته بحضــور حفــل تكريــم نجــوم 
دوري الخليــج العربــي، واصفــً الحفــل بالرائــع والــذي يليق 
ــل  ــً أن كل التفاصي ــة، مبين ــدم اإلماراتي ــرة الق ــال ك بجم
إنجازهــا بصــورة احترافيــة مميــزة، وقــال يونــس  تــم 
فيــه  عمــل  كامــل  عــام  لجهــود  تتويــج  االحتفــال  أن 
الجميــع بجــد واخــالص وتكاتــف، كمــا قــدم التهنئــة 
لنــادي الجزيــرة علــى تتويجــه باللقــب بعــد التفــوق علــى 
ــة. ــدم اإلماراتي ــرة الق ــق لك ــً التوفي ــة، متمني ــة األندي بقي

محمود الخطيب: سعيد بالمشاركة في تكريم 
النجوم 

عبــر محمــود الخطيــب نجــم الكــرة المصريــة المعــروف 
عــن ســعادته بالمشــاركة فــي حفــل جوائــز دوري الخليج 
العربــي، معربــً عــن ســروره بلقــاء زميليــه فهــد خميــس 
ســنوات  بعــد  بهمــا  التقــى  اللذيــن  اهلل  عبــد  وماجــد 
طويلــة، متمنيــً أن تســهم مشــاركة قدامــى نجــوم 
الكــرة العربيــة في الحفل في إســعاد الالعبيــن الفائزين، 
المحترفيــن  دوري  للجنــة  شــكره  الخطيــب  وقــدم 
تلبيتهــا. فــي  يتــردد  لــم  أنــه  مضيفــً  الدعــوة،   علــى 
الفرديــة،  بالجوائــز  الفائزيــن  الالعبيــن  الخطيــب  وهنــأ 

مبينــً أن واحــدة مــن أجمــل اللحظــات التــي يعيشــها 
الالعــب فــي عالــم كــرة القــدم تكــون فــي مثــل هــذه 
المناســبات، عندمــا يشــعر بتقييــم اآلخريــن لجهــوده، 
مميزيــن  العبيــن  تمتلــك  اإلمــارات  أن  الخطيــب  وأكــد 
ــتويات  ــوا مس ــن أن يقدم ــردي يمك ــتوى الف ــى المس عل
أفضــل بمزيــد مــن التدريــب والصقــل، وتمنــى الخطيــب 
الخليــج  دوري  فــي  مصــر  مــن  محترفيــن  مشــاهدة 
ــن  ــن الالعبي ــر م ــدد كبي ــاك ع ــى أن هن ــيرًا إل ــي مش العرب

المؤهليــن لالحتــراف. المصرييــن 

محمد خلفان الرميثي: الجزيرة استحق اللقب 

اعتبــر معالــي اللــواء محمــد خلفــان الرميثــي القائــد 
أبــو ظبــي، عضــو المكتــب التنفيــذي  العــام لشــرطة 
لالتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم دوري الخليــج العربــي 
للموســم المنتهــي ناجحً رغــم ما صاحبه مــن انتقادات 
واحتجاجــات علــى التحكيــم وغيــره مــن األمــور التي قال 
أنهــا طبيعيــة، وأوضــح الرميثــي أن إقامــة حفــل تكريــم 
مباشــرًة  نهايتــه  عقــب  العربــي  الخليــج  دوري  نجــوم 
ــي  ــدم الرميث ــة، وق ــاح البطول ــد نج ــي يؤك ــر إضاف مؤش
التهنئــة لفريــق الجزيــرة مؤكــدًا انــه اســتحق اللقــب بعــد 
أن قــدم مســتويات مميــزة، ونجــح فــي تحطيــم األرقــام 
اقتحمــت  جديــدة  شــابة  أســماء  وقــدم  القياســية، 
الــدوري،  مباريــات  خــالل  جدارتهــا  وأثبتــت  تشــكيلته 
ــا باإلشــادة  وخــص الرميثــي علــي مبخــوت هــداف دورين
ــداف  ــب اله ــى لق ــول عل ــن الحص ــه م ــى تمكن ــيرًا إل مش
األجانــب. المهاجميــن  مــن  كبيــر  عــدد  وجــود   فــي 

وتحــدث الرميثــي عــن حفــل تكريــم نجــوم دوري الخليج 
العربــي واصفــً االحتفــال بالتقليــد الحميــد الــذي درجــت 
عليــه لجنــة دوري المحترفيــن، مبينــً أن دوري موســم 
مســتوى  علــى  التنافــس  بشــدة  اتســم   2017/2016

ــا. الصــدارة وصــراع الهبــوط وهــو مــا يؤكــد قــوة دورين

عبــد اهلل الجنيبــي: نســعى للتميــز ســيرًا علــى نهــج 
القيــادة الرشــيدة 

دوري  لجنــة  رئيــس  الجنيبــي  ناصــر  اهلل  عبــد  أوضــح 
تســعى  الــذي  الكثيــر  لديهــا  اللجنــة  أن  المحترفيــن 
مبينــً  مســابقاتها،  تطويــر  أجــل  مــن  لتقديمــه، 
لدولــة  الرشــيدة  القيــادة  نهــج  علــى  يســيرون  أنهــم 

 وهيب الخزرجي  سعيد الطنيجي  أيمن يونس  محمود الخطيب  محمد خلفان الرميثي 
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للتميــز،  تطمــح  التــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
وتضــع الرقــم واحــد هدفــً لهــا فــي كل المجــاالت، 
طمــوح  مســتوى  إلــى  للوصــول  ســعيهم  مؤكــدًا 
دائمــً  تســعى  اللجنــة  أن  مضيفــً  الرشــيدة،  القيــادة 
الدولــة. تنشــده  الــذي  التميــز  إلــى  وصــواًل   للتطويــر 

وهنــأ رئيــس لجنــة دوري المحترفيــن الفــرق والالعبيــن 
والمدربيــن مــن أًصحــاب اإلنجــازات، علــى مــا حققــوه 
مــن تفــوق، داعيــً بقيــة الفــرق والالعبيــن لبــذل مزيــد 
مــن الجهــد ليحظــوا بشــرف التتويــج والتوشــح باأللقــاب، 
المقبلــة،  الســنوات  فــي  التوفيــق  يالزمهــم  أن  آمــاًل 
وأشــاد الجنيبــي بــدور الشــركاء والرعــاة الذيــن كانــت 
كمــا  نجــاح،  مــن  تحقــق  فيمــا  واضحــة  بصمتهــم 
 ثمــن جهــود أطــراف منظومــة دوري الخليــج العربــي. 
ــة  ــادرات االجتماعي ــن المب ــي ع ــد اهلل الجنيب ــدث عب وتح
المحترفيــن  دوري  لجنــة  نفذتهــا  التــي  واإلنســانية 
أنهــا  مبينــً  العربــي،  الخليــج  دوري  جــوالت  خــالل 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  إعــالن  مــع  تماشــيً  جــاءت 
حفظــه  ــــ  الدولــة  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة 
اإلمــارات  دولــة  فــي  للخيــر  عامــً   2017 عــام  ــــ،  اهلل 
األنديــة  مشــاركة  الجنيبــي  وثمــن  المتحــدة،  العربيــة 
تنفيــذ  فــي  المحترفيــن  دوري  بلجنــة  والعامليــن 
بالجماعيــة. فيهــا  العمــل  اتســم  التــي   المبــادرات 
وقــال: »كــرة القدم ليســت مجــرد لعبة، والرياضة ليســت 
فــوزًا وخســارة فقــط، هنــاك دور إنســاني واجتماعــي 
ــن  ــاس، م ــاة الن ــي حي ــة ف ــه الرياضي ــب أن تلعب ــر يج كبي
خــالل المبــادرات التــي تــم إطالقهــا، نســعى لدمــج كــرة 
ــه”.  ــاًل من ــزءًا أصي ــر ج ــذي نعتب ــع ال ــي المجتم ــدم ف  الق
ــد  ــي، وع ــج العرب ــي دوري الخلي ــز ف ــات الجوائ ــول فئ وح

إضافــة  أمــر  بدراســة  المحترفيــن  دوري  لجنــة  رئيــس 
فئــات جديــدة لتشــمل كافــة أطــراف منظومــة الــدوري، 
وتشــجع الجميــع علــى التنافــس الشــريف الــذي مــن 

شــأنه أن يســهم فــي تطويــر الــدوري.

أثــروا  العربيــة  الكــرة  أســاطير  الحوســني:  وليــد 
الجوائــز  حفــل 

للجنــة  التنفيــذي  المديــر  الحوســني  وليــد  أبــدى 
بحضــور  الكبيــرة  ســعادته  باإلنابــة،  المحترفيــن  دوري 
الخليــج  دوري  جوائــز  لحفــل  العربيــة  الكــرة  أســاطير 
العربــي، مقدمــً شــكره للنجــوم الثالثــة فهــد خميــس 
وماجــد عبــد اهلل ومحمــود الخطيــب، مشــيرًا إلــى أن 
تواجدهــم أثــرى حفــل الختــام وأضفــى عليــه أجــواء 
إليهــا  انتهــت  التــي  النتائــج  وحــول  وجميلــة،  رائعــة 
ــح  ــحين أوض ــن المرش ــن والمدربي ــن الالعبي ــة بي المنافس
المفاجــآت كانــت حاضــرة فــي أســماء  أن  الحوســني 
ــات. ــض الفئ ــي بع ــات ف ــت التوقع ــي خالف ــن الت  الفائزي

ــدوري  ــل ل ــم المقب ــون الموس ــني أن يك ــع الحوس وتوق
مــن  الكثيــر  ان  إلــى  مشــيرًا  مميــزًا،  العربــي  الخليــج 
ــي،  ــم المنته ــي الموس ــة ف ــت البطول ــات واجه التحدي
كمــا شــهد مبــادرات اجتماعيــة وإنســانية كبيــرة، وأكــد 
ــل  ــم األفض ــى تقدي ــة عل ــرص اللجن ــني ح ــد الحوس ولي
فــي الموســم المقبــل، متمنيــً أن يواصــل دورينــا تميــزه 

ــب. ــة الجوان ــي كاف ف

إنجـــــازات

خلفان مبارك يتسلم جائزة الفتى الذهبينهيان بن مبارك يسلم علي مبخوت جائزة أفضل العب
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ــى  ــجعتنا عل ــدوري ش ــة ال ــي: أهمي ــب الخزرج وهي
ــه  رعايت

كشــف وهيــب حســن الخزرجــي رئيــس قســم المــوارد 
البشــرية فــي مصــرف أبــو ظبــي اإلســالمي أن المصــرف 
العربــي إلدراكهــم  الخليــج  رعايــة دوري  حــرص علــى 
باألهميــة الخاصــة التــي تتمتــع بهــا البطولــة، واالهتمــام 
وقــال:  الرشــيدة،  القيــادة  مــن  تجــده  الــذي  الكبيــر 
ــى  ــا عل ــع حرصن ــي المجتم ــة ف ــدور الرياض ــا ب ــً من »إيمان
ــا  ــم، ورعايتن ــي مه ــدث رياض ــة كح ــذه البطول ــة ه رعاي
بعينــه”.  لفريــق  وليســت  كامــاًل  للــدوري   موجهــة 
وأشــاد الخزرجــي بجــودة تنظيــم حفــل جوائــز دوري 
ــي  ــاركة ف ــعادته بالمش ــن س ــً ع ــي، معرب ــج العرب الخلي
ــة  ــود لجن ــً جه ــروي، مثمن ــم الك ــوم الموس ــج نج تتوي
ــاًل  ــم عم ــي كل موس ــدم ف ــي تق ــن الت دوري المحترفي
مســاعيهم  فــي  للجميــع  التوفيــق  متمنيــً  مميــزًا، 

لتطويــر كــرة القــدم اإلماراتيــة.

ســعيد الطنيجــي: موســم قــوي حافــل بالنديــة 
واإلثــارة 

اإلمــارات  اتحــاد  رئيــس  نائــب  الطنيجــي  ســعيد  قــال 
لكــرة القــدم، أن الموســم المنتهــي كان حافــاًل بالنديــة 
منافســة  شــهدت  البطولــة  أن  إلــى  مشــيرًا  واإلثــارة، 
وقــدم  مراحلهــا،  مختلــف  فــي  الفــرق  بيــن  قويــة 
الطنيجــي التهنئــة للجنــة دوري المحترفيــن علــى نجــاح 
الموســم، وأشــاد بعلــي مبخــوت هــداف دورينــا علــى مــا 
حققــه مــن إنجــاز متمنيــً أن يصــب تألقــه فــي مصلحــة 

المنتخــب الوطنــي.

 احمد العطاس الفائز بجائزة الحذاء الفضي الرميثي يستلم جائزة أفضل ناٍد محترف  
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إنجـــــازات

 لقطة طريفة بين الخطيب واألميري 

 وصول راعي الحفل 

  حميد فاخر وديوب  الحمادي وليما 



37  I  2016 - 2017     موسم العطاء واإلنجازات



I  38 2017 - 2016                                  موسم العطاء واإلنجازات 

مشاريـــع ومبـــادرات لتطويـــر دورينـــا فنيـــًا

تطويــر  علــى  المحترفيــن  دوري  لجنــة  تحــرص 
المســابقات التــي تنظمهــا مــن مختلــف جوانبهــا ســواء 
ــم  ــدار موس ــى م ــهدنا عل ــد ش ــة، وق ــة أو التنظيمي الفني
والمشــاريع  المبــادرات  مــن  العديــد   2017/2016
ــوض  ــأنها النه ــن ش ــي م ــة الت ــة الفني ــج التطويري والبرام
المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  القــدم فــي دولــة  بكــرة 

استقرار في روزنامة الموسم

عــرف هــذا الموســم اســتقرارًا فــي الروزنامــة المعتمــدة، 
ــي  ــج العرب ــة دوري الخلي ــدول بطول ــات ج ــث كان لثب حي
لكــرة القــدم وعــدم وجــود تعديــالت باســتثناء تلــك 

ــاركات  ــة بالمش ــل والخاص ــن قب ــا م ــت برمجته ــي تم الت
الخارجيــة لألنديــة، تأثيــرًا إيجابيــً علــى األنديــة بشــكل 

ــام. ــكل ع ــابقة بش ــاص والمس خ

مبادرات تطويرية فنية

هنالــك جملــة مــن المشــاريع الفنيــة اإليجابيــة التــي 
الموســم  مــن  اعتبــارًا  النــور  تــرى  أن  المنتظــر  مــن 
المقبــل والتــي اعتمــدت بعــد سلســلة مــن االجتماعــات 
التنســيقية والفنيــة بغــرض الخــروج بمقترحــات لمبــادرات 
ــر كــرة القــدم  مــن شــأنها النهــوض بمســابقاتنا وتطوي
اإلماراتيــة تماشــيً مــع اســتراتيجية 2017-2020، حيــث 

 مبــادرات  فنيـــة
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عمــل فريــق المبــادرات التطويريــة المشــكل مــن أعضــاء 
ــم:  ــذي يض ــن وال ــة دوري المحترفي ــة للجن ــة الفني اللجن
ــد  ــر عب ــد اهلل، ناص ــور عب ــتكى، منص ــد المس ــد الحمي عب
اهلل وطــه عــزت وخبــراء اللعبــة: الدكتــور موســى عبــاس، 
الكابتــن عبــد الرحمــن الحــداد، الدكتــور بلحســن مالــوش 
القيــام  الكــرة، علــى  اتحــاد  الفنيــة فــي  اإلدارة  مديــر 
ــب،  ــن األجان ــص الالعبي ــي تخ ــات الت ــن الدراس ــد م بالعدي
دوري تحــت 21 ســنة، زمــن اللعــب الفعلــي لــكل مبــاراة، 
أكاديميــات كــرة القــدم، الالعــب المقيــم، باإلضافــة إلــى 
مشــروع إلغــاء البطاقــات الصفــراء المتبــع فــي الدوريــات 

ــة.  الخارجي

عمــل  ورشــة  فــي  عرضهــا  تــم  المقترحــات  هــذه 
المبــادرات التطويريــة الفنيــة  فــي ينايــر 2017،  وحضرهــا 
المدربــون، مديــرو الفــرق، المديــرون التنفيذيــون لألنديــة 
المحترفــة، مديــرو قطــاع الناشــئين باإلضافــة إلــى خبــراء 
اللعبــة. وتمــت مناقشــتها مــع الحضــور بغــرض الخــروج 
باألنســب لتطبيقــه واالســتفادة منــه فــي دورينــا، وعلــى 

ــة: ــاريع التالي ــى المش ــاق عل ــم االتف ــا ت ضوئه

1.    مسابقة الرديف  

مــع  ســنة   20 لتحــت  مســابقة  تنظيــم  اعتمــاد  تــم 
الرديــف. دوري  مســابقة  لتكــون  مســماها  تعديــل 

2.    الالعبون األجانب

اإلبقــاء علــى أربعــة أجانــب بينهمــا آســيوي فــي الموســم 
فــي  الجنســية  تحديــد  دون  أجانــب  وأربعــة  المقبــل، 

.2019-2018 موســم 

3.     الالعب المقيم

ــنة  ــت 14 س ــابقة تح ــي مس ــم ف ــب المقي ــة الالع إضاف
أيضــا وفــق مــا تقتضيــه لوائــح اتحــاد اإلمــارات لكــرة 
ــن  ــب م ــى طل ــاًء عل ــك بن ــب وذل ــذا الجان ــي ه ــدم ف الق
يتــم  الســابقة  المواســم  فــي  كان  حيــث  األنديــة، 
تســجيل الالعــب المقيــم مــن فئــة تحــت 15 ســنة وحتى 
فئــة الرديــف. يتــم قبــول تســجيل الالعــب المقيــم فــي 
ــة  ــه إقام ــون لدي ــريطة أن تك ــف ش ــابقة دوري الردي مس
علــى األقــل ســنة مــن تاريــخ التســجيل ويحمــل الهويــة 

اإلماراتيــة.

فــي  المقيميــن  دمــج  إلــى  المبــادرة  هــذه  وتهــدف 
الجماهيــري  الحضــور  زيــادة  القــدم،  كــرة  مجتمــع 
الالعبيــن  فــي  األنديــة  اســتثمارات  علــى  والحفــاظ 

الســنية. المراحــل  خــالل  المقيميــن 

4.    زيادة زمن اللعب الفعلي

علــى ضــوء نتائــج دراســة قــام بهــا فريق عمــل المبــادرات 
ــات،  ــي للمباري ــب الفعل ــن اللع ــي زم ــبب تدن ــة س لمعرف
جــاءت النتائــج علــى النحــو التالــي:  القــرارات التحكيميــة 
32% غيــاب الهويــة الفنيــة 31 % ضعــف اللياقــة البدنيــة 

24 % تعمــد إضاعــة الوقــت 11 % وأخــرى 2 % .

موســم  مــن  الفعلــي  الزمــن  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
2011-2012 وحتــى الــدور األول مــن موســم 2016-

دقيقــة،   47 إلــى  دقيقــة   38 مــن  ارتفــع  قــد   ،2017
ــن  ــادة زم ــروعا لزي ــن مش ــة دوري المحترفي ــت لجن قدم
اللعــب الفعلــي علــى ثــالث ســنوات تبــدأ ب 50 دقيقــة، 
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ثــم 55 دقيقــة للوصــول إلــى 60 دقيقــة وهــي المبــادرة 
ــذ  ــان تنفي ــل، ولضم ــة العم ــي ورش ــا ف ــم طرحه ــي ت الت
هــذه المبــادرة، ســتتم إقامــة العديــد مــن ورش العمــل 
مفهــوم  لتعزيــز  التوعويــة  والمحاضــرات  التثقيفيــة 
أهميــة الزمــن الفعلــي والعائــد الفنــي للفريــق والالعــب 

ــه. نفس

5.    إلغاء اإلنذارات والطرد:

ــروع،  ــذا المش ــددة له ــة المح ــة المبدئي ــاز الالئح ــم إنج ت
وســيتم تنفيذهــا اعتبــارًا مــن موســم 2017-2018، مــع 
تشــكيل هيئــة مســتقلة يشــكلها اتحــاد اإلمــارات لكــرة 
ــس ) 3  ــى رئي ــة إل ــاء باإلضاف ــن 9 أعض ــون م ــدم تتك الق
خبــراء كــرة القــدم، 3 خبــراء تحكيــم، 3 خبــراء قانونيين(، 
وحــددت آليــة تقديــم الشــكوى بحيــث تقــدم خــالل 24 
ســاعة مــن نهايــة المبــاراة، ويتــم تشــكيل لجنــة مكونــة 
ــة  ــن نهاي ــاعة م ــالل 36 س ــة خ ــكل حال ــاء ل ــن 3 أعض م
اللقــاء، ويتــم النظــر فــي الشــكوى خــالل 24 ســاعة بعــد 

التشــكيل.

 6.    أكاديميات كرة القدم الخاصة:

تــم التواصــل مــع األنديــة بشــأن تشــكيل أكاديميــات 
تحديــد  فيهــا  دون  المشــاركة  تكــون  حيــث  خاصــة 
الجنســية، وتــم االتفــاق علــى أن تكــون اختياريــة فــي 
ــة  ــح إلزامي ــى أن تصب ــل 2017-2018 عل ــم المقب الموس

ــه. ــذي يلي ــم ال ــي الموس ف

ــدف  ــت اله ــد أوضح ــن ق ــة دوري المحترفي ــت لجن وكان
مــن مقتــرح إنشــاء أكاديميــات خاصــة لكــرة القــدم فــي 
األنديــة المحترفــة والفوائــد اإليجابيــة التي ســتعود على 
هــذه األنديــة بفضــل هــذا المشــروع كزيــادة الــوالء بيــن 
المنتســبين لألكاديميــات والنــادي، ودمــج المقيميــن فــي 
ــكلون  ــن يش ــة والذي ــي الدول ــدم ف ــرة الق ــة ك منظوم
الغالبيــة مــن نســبة التعــداد الســكاني فــي الدولــة، نشــر 
العالمــة التجاريــة لألنديــة علــى نطــاق أوســع، باإلضافــة 
ــر  ــة عب ــه األندي ــوف تجني ــذي س ــي ال ــردود المال ــى الم إل

هــذا االســتثمار.

 أكاديميات كرة 
القدم الخاصة

الالعب

 المقيم

إلغاء اإلنذارات 
والطرد

الالعبون

 األجانب

 زيادة زمن اللعب 
الفعلي

مسابقــة

 الرديــف  

 مبــادرات  فنيـــة
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الفحص االلكتروني لبطاقات الالعبين
اعتمــدت لجنــة دوري المحترفيــن تطبيــق آليــة الفحــص 
الفنيــة  واألجهــزة  الالعبيــن  لبطاقــات  اإللكترونــي 
ــي  ــاراة، ف ــة المب ــة بداي ــي قائم ــاركين ف ــة المش واإلداري
المنافســات التــي تنظمهــا اللجنــة اعتبــارًا مــن الموســم 
االلكترونــي  النظــام  وســيكون   ،2018-2017 المقبــل 
بديــاًل عــن النظــام الســابق الــذي كان يتــم فيــه فحــص 

ــة. ــات الورقي ــق البطاق ــن طري ــن ع الالعبي

وتأتــي هــذه الخطــوة تماشــيً مــع الخطــة اإلســتراتيجية 
ــن  ــة دوري المحترفي ــا لجن ــي أطلقته 2017 ـــــ 2020 الت
والهادفــة إلــى تطويــر العمــل ورفــع قيمــة المســابقات 
اســتخدام  خــالل  مــن  المنشــود  النجــاح  لتحقــق 
ــة  ــات الحديث ــى التقني ــاد عل ــة واالعتم ــات الذكي التطبيق

فــي تنظيــم وإدارة المباريــات.

جوائز الموسم.. مسميات جديدة والتصويت إلكتروني

اســتحدثت لجنة دوري المحترفين مســميات 
ــي  ــج العرب ــز دوري الخلي ــات جوائ ــدة لفئ جدي
مديــر  جائــزة  شــملت:  والتــي  العشــر، 
جائــزة  العربــي«،  الخليــج  دوري  »فانتاســي 
أفضــل نــاٍد محتــرف، جائــزة الحــذاء الذهبــي 
لهــداف دوري الخليــج العربــي، جائــزة الحــذاء 
ســنة،   21 تحــت  لــدوري  لهــداف  الفضــي 
جائــزة القائــد ألفضــل مــدرب فــي الموســم، 
ــزة الفتــى الذهبــي ألفضــل العــب واعــد،  جائ
حــارس  ألفضــل  الذهبــي  القفــاز  جائــزة 
مرمــى، جائــزة الكــرة الذهبيــة ألفضــل العــب 
أجنبــي ، جائــزة الكــرة الذهبيــة ألفضــل العــب 

إماراتــي  وفريــق األحــالم .

دوري  لجنــة  اســتراتيجية  مــع  وتماشــيا 
ــالق  ــم إط ــد ت ــن 2017-2020 فق المحترفي
فــي  للمرشــحين  اإللكترونــي  التصويــت 
فئــات الجوائــز المعتمــدة علــى التصويــت، 
ــر  ــاركة الجماهي ــت مش ــهد التصوي ــذا وش ه
فــي جميــع الفئــات بعــد أن كان تصويتهــم 
فقــط لفئــة واحــدة فــي المواســم الماضيــة.



مبادرة الهاتريك تشعل التنافس بين هدافي 
دورينا 

 نجحــت لجنــة دوري المحترفيــن فــي إشــعال التنافــس 
بعــد  العربــي  الخليــج  دوري  فــي  المهاجميــن  بيــن 
إطالقهــا مبــادرة جديــدة اعتبــارًا مــن الجولــة السادســة 
للــدوري حملــت اســم مبــادرة الهــداف، يتــم مــن خاللهــا 
ــك«  ــداف »هاتري ــة أه ــجل ثالث ــذي يس ــب ال ــم الالع تكري
أو أكثــر فــي مبــاراة واحــدة، مــن منطلــق حــرص اللجنــة 
علــى اإلشــادة بــدور الالعــب فــي الملعــب، وجهــوده فــي 
المبــاراة مــن خــالل تســجيله لألهــداف، ويحصــل الهــداف 
ــاحة  ــم الس ــل حك ــن قب ــة م ــاراة موقع ــرة المب ــى ك عل

ــة. بعــد صافــرة النهاي

وحصــل العبــان علــى الجائــزة فــي الجولــة السادســة 
همــا رودريغــو ليمــا العــب االهلــي بعــد تســجيله ألربعــة 
وسبســتيان  حتــا،  أمــام  فريقــه  مبــاراة  فــي  أهــداف 
تيجالــي العــب الوحــدة الــذي وصــل إلــى شــباك الشــارقة 
خمــس مــرات فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا فــي الجولــة 
السادســة، بينمــا خلــت الجولــة الســابعة مــن أي هاتريــك 
وحقــق ماخيتــي ديــوب لقــب الهاتريــك بقميــص فريقــه 
شــباك  فــي  أهــداف  ثالثــة  مســجاًل  الظفــرة  الســابق 
فريقــه الحالــي األهلــي فــي اللقــاء الــذي جمــع الفريقين 

ــة الثامنــة. فــي الجول

وتواصلــت ســيطرة الالعبيــن األجانــب علــى الجائــزة فــي 
الجولــة التاســعة، حيــث نــال ريفــاس العــب الشــارقة 
لقــب الهاتريــك بثالثــة أهــداف فــي شــباك بنــي يــاس 
مبخــوت  علــي  ظهــر  فيمــا  التاســعة،  الجولــة  فــي 

هــداف دورينــا ومهاجــم الجزيــرة فــي الجولــة العاشــرة 
ــاز  ــباب، وف ــباك الش ــي ش ــداف ف ــة أه ــجل أربع ــث س حي
فينســينتي العــب الشــباب بنفــس الجائــزة مســجاًل ثالثية 
أهــداف فــي شــباك الجزيــرة، واحتكــر فابيــو دي ليمــا 
العــب الوصــل الجائــزة فــي الجولتيــن الحاديــة عشــر 
بثالثيــة فــي شــباك دبــا والثالثــة عشــرة بهاتريك فــي لقاء 
حتــا. وعــاد ماخيتــي ديــوب فــي الجولــة الرابعــة عشــرة 
ليفــوز بالجائــزة للمــرة الثانيــة لكــن هــذه المــرة بقميــص 

ــارات. ــاراة اإلم ــي مب ــي ف ــد األهل ــه الجدي فريق

وانضــم لوفانــور ومــراد باتنــا إلــى قائمــة أبطــال الهاتريك 
خــالل الجولتيــن السادســة عشــرة والســابعة عشــرة، 
حيــث ســجل األول ثالثــة أهــداف فــي لقــاء الشــباب وبنــي 
اإلمــارات  مبــاراة  فــي  الهاتريــك  الثانــي  وحقــق  يــاس، 
ــداف  ــرة كان اله ــعة عش ــة التاس ــي الجول ــباب، وف والش
علــي مبخــوت علــى موعــد مــع الجائــزة الثانيــة بعــد أن 
قــاد فريقــه للفــوز علــى اإلمــارات وســجل ثالثــة أهــداف، 
ضمــن  اســمه  الوصــل  العــب  كانيــدو  كايــو  وكتــب 
ــة  ــرين بثالث ــة العش ــي الجول ــزة ف ــى الجائ ــن عل الحاصلي
أهــداف فــي شــباك بنــي يــاس، وأحــرز ياســين الصالحــي 
العــب الظفــرة أربعــة أهــداف في شــباك دبــا فــي الجولة 
الثالثــة والعشــرين لينضــم للقائمــة التــي اختتمهــا علــي 
مبخــوت محققــً الهاتريــك بتســجيل ثالثيــة جديــدة في 

ــة الرابعــة والعشــرين. ــا فــي الجول مرمــى حت

 مبــادرات  فنيـــة

 ليمــــا

 باتنــــا 
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شــهد موســم 2016-2017 وضــع األنديــة نجومــا تزيينيــة علــى قمصــان الفريــق الحاصــل علــى خمــس بطــوالت 
دوري، ونجمــة ذهبيــة لــكل فــوز ببطولــة دوري أبطــال آســيا، حيــث عرضــت اللجنــة المقتــرح علــى األنديــة المحترفــة 
ليكــون تطبيقــه اختياريــا فــي موســم 2016-2017، علــى أن يصبــح إلزاميــا اعتبــارا مــن الموســم المقبــل 2017-

.2018

فيمــا ارتــدى العبــو األهلــي، بطــل دوري الخليــج العربــي لموســم 2015-2016 شــارات ذهبيــة علــى قمصانهــم فــي 
بطولــة دوري الخليــج العربــي تعبــر عــن حامــل اللقــب، فــي بــادرة جديــدة ومتميــزة.

نجوم تزين قمصان األبطال.. وشارات ذهبية 
لبطل الدوري

 مبخوت  لوفانور  تاغليبو 
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 شارة البطل على قميص األهلي  النجمة الذهبية على قميص العين 
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الئحة األمن والسالمة تدخل حيز التطبيق اعتبارًا 
من الموسم المقبل

موســم  خــالل  المحترفيــن  دوري  لجنــة  حرصــت 
األمــن والســالمة  علــى تطويــر مشــروع   2017/2016
فــي مالعــب دورينــا وقامــت بإنجــاز الئحــة لــه ســيتم 
ــت  ــا حرص ــل. كم ــم المقب ــن الموس ــة م ــا بداي تطبيقه
العربــي  الخليــج  دوري  أنديــة  اطــالع  علــى  اللجنــة 
بمــا  يتضمنــه هــذا المشــروع الــذي يهــدف فــي المقــام 
إلــى  دعــم تجربــة الحضــور الجماهيــري، توفيــر  األول 
ــة  ــة آمن ــر بيئ ــري، توفي ــور الجماهي ــة للحض ــة الجاذب البيئ
وغيرهــا وذلــك مــن خــالل ورش العمــل والمحاضــرات 
التدريبيــة للمســؤولين والعامليــن فــي هــذا الخصــوص. 
مالعــب  لمختلــف  زيــارات  بعــدة  اللجنــة  قامــت  كمــا 
بتنفيــذ  األنديــة  التــزام  مــدى  علــى  للوقــوف  الــدوري 
اشــتراطات األمن والســالمة المطلوبة، ســعيً لتحســينها 
ــى  ــة إل ــور، باإلضاف ــن تط ــا م ــهده دورين ــا يش ــب م لتواك
ــارات  ــة بالمه ــالمة باألندي ــن والس ــؤولي األم ــد مس تزوي
والمعــارف والخبــرات المطلوبــة للقيــام بمســؤولياتهم 

علــى الوجــه األكمــل. 

توجــت  بــل  الحــد  هــذا  عنــد  اللجنــة  تتوقــف  ولــم 
جهودهــا بتنظيــم ورشــة عمــل متقدمــة حــول هــذا 
المشــروع بالتعــاون مــع االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، 
ــا كل  ــرف عليه ــيا، أش ــات آس ــر دوري ــج تطوي ــن برنام ضم
ــي  ــالمة ف ــب والس ــر المالع ــي، مدي ــاهين رحمان ــن ش م
إدارة المســابقات باالتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم، ســتيف 
المستشــاران  تومــز،  ويســتليك  وجيرالــد  فروســديك 
باالتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم، وتناولــت دور ومهــام 
واســتعرضت  والســالمة،  األمــن  مجــال  فــي  األنديــة 
المالعــب  فــي  حدثــت  التــي  الحــاالت  بعــض   أيضــً 
ــرز  ــوء علــى أب ــلطت الض ــا،  وس ــل معه وكيفيــة التعام
ــى  ــن 1902 وحت ــب م ــي المالع ــت ف ــي حدث ــوارث الت الك

2017،  وأكــدت علــى أهميــة البنيــة التحتيــة ومعاييــر 
ــزت  ــوارث . ورك ــدوث الك ــع ح ــي من ــالمة ف ــن والس األم
بيــن الشــرطة  الورشــة علــى أهميــة توضيــح المهــام 
والنــادي لســالمة الجماهيــر، وتطويــر نظــاٍم متكامــٍل 
لإلرشــاد واإلدارة األمنيــة، وتناولــت المحاضــرات التــي تــم 
تقديمهــا خــالل الورشــة نظــام ترخيــص األنديــة وأهميــة 
معاييــر الترخيــص فــي تطبيــق األمــن والســالمة فــي 
المالعــب، وإدارة وتقييــم المخاطــر، ثــم دور الشــرطة، 
المباريــات  تأميــن  فــي  والمرشــدين  الخــاص  األمــن 

وتقديــم خدمــات األمــن والســالمة الالزمــة. 

تنظيــم  علــى  المحترفيــن  دوري  لجنــة  حرصــت  كمــا 
ورشــة عمل داخليــة لموظفــي اإلدارة الفنيــة والعمليات، 
حــول األمــن والســالمة فــي المالعــب مخصصــة لتأهيــل 
مدربيــن لشــركات األمــن الخاصــة، وذلــك بإشــراف فريــق 
متخصــص مــن االتحــاد األوروبي لكــرة القــدم، وبالتعاون 
ــة  ــت الورش ــدم، وهدف ــرة الق ــيوي لك ــاد اآلس ــع االتح م
إلــى رفــع كفــاءة أفــراد شــركات األمــن الخاصــة ليكونــوا 
والســالمة  األمــن  متطلبــات  كافــة  علــى  متدربيــن 
والخدمــات خــالل المباريــات، قبــل البــدء فــي تطبيــق 
ــم  ــة الموس ــع بداي ــدة م ــالمة الجدي ــن والس ــة األم الئح

الرياضــي المقبــل 2018/2017.

ويــرى جيرالــد ويســتليك تومــز، مستشــار االتحــاد األوروبي 
العملــي  التدريــب  علــى  أشــرف  الــذي  القــدم،  لكــرة 
لممثلــي لجنــة دوري المحترفيــن أن الجماهيــر تتطلــع 
إلــى األفضــل وليســت كمــا كانــت عليــه فــي  دائمــا 
الســابق، ويتوقــع أن تكــون االســتفادة إيجابيــة باإلضافــة 
إلــى أن المالعــب ســتصبح جاذبــة بشــكل أكبــر للحضــور 

وتوفــر المتعــة. 

 مبــادرات  فنيـــة

جانب من المشاركين في ورشة االمن والسالمة
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ترخيص األندية.. تقييم للمرحلة السابقة وبحث 
سبل التطوير

عقــدت لجنــة دوري المحترفيــن يــوم األحــد الموافــق 30 
أبريــل 2017 ورشــة عمــل تراخيــص األنديــة، وذلــك بفنــدق 
دوســيت ثانــي بإمــارة دبــي تناولــت أبــرز التحديثــات التــي 
ــص  ــدورة الترخي ــة ل ــص األندي ــة تراخي ــى الئح ــتطرأ عل س
واجههــا  التــي  والتحديــات   ،)2019-2018( القادمــة 
ــع  ــة م ــدورة الحالي ــي ال ــة ف ــص باألندي ــؤولو التراخي مس
ــى  ــن عل ــة دوري المحترفي ــن لجن ــً م ــة حرص ــرض أمثل ع
تالفــي الســلبيات وتجــاوز التحديــات فــي الــدورة المقبلة.

ــص  ــدورة الترخي ــي ل ــدول الزمن ــة الج ــتعرضت الورش اس
االتحــاد  أجراهــا  التــي  التعديــالت  علــى  بنــاًء  الحاليــة 
اآلســيوي مؤخــرًا، والتــي على ضوئهــا يتعين علــى األندية 
ــب  ــر حس ــة للمعايي ــات المطلوب ــليم الملف ــة تس متابع
أكتوبــر  فــي  ينتهــي  الــذي  الجديــد  الزمنــي  البرنامــج 
2017، وعلــى ضوئــه ســيتم تحديــد األنديــة الحاصلــة 
ــي  ــاركة ف ــن المش ــيمكنها م ــذي س ــص وال ــى الترخي عل
ــال  ــق مؤه ــال كان الفري ــي ح ــيا 2018 ف ــال آس دوري أبط

للمشــاركة.

ألقاهــا  بمحاضــرة  الورشــة  فعاليــات   وتواصلــت 
االســتادات  مديــر  بورتاتيــوس  فــون  ماكســيميليان 
باالتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم حــول معاييــر البنيــة 
التحتيــة لالســتادات، اســتعرض خاللهــا أهميــة البنيــة 
يالئــم  بمــا  تطويرهــا  وكــذا  األنديــة،  فــي  التحتيــة 
المتطلبــات التــي تضمــن تقديــم بيئــة جاذبــة للجماهيــر 
وعــرض  المبــاراة.  يــوم  خــالل  مميــزة  تجربــة  لحضــور 
ماكســيميليان نمــاذج الســتادات مــن مختلــف الدوريــات 
العالميــة باعتبارهــا مــن أفضــل الممارســات المتبعــة 

الجماهيــر. لجــذب 

تنــاول  الماليــة  المعاييــر  بمحــور  الورشــة  واختتمــت 
التعديــالت التــي طــرأت علــى مواعيــد تقديــم القوائــم 
الجــدول  إلــى  باإلضافــة  المدققــة  الســنوية  الماليــة 
جــراء  األنديــة  بالتزامــات  الخــاص  المحــدث  الزمنــي 
الالعبيــن  تجــاه  التزاماتهــا  وكــذا  الالعبيــن،  انتقــاالت 

 . ظفيــن لمو ا و
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وزيارة تفقدية آسيوية لألندية...
ــرة  ــركات ك ــة لش ــة مفاجئ ــارة تفقدي ــدم، بزي ــرة الق ــيوي لك ــاد اآلس ــة باالتح ــص األندي ــدة ترخي ــن وح ــد م ــام وف ق
القــدم التــي خضعــت للترخيــص ومنحــت ترخيــص للمشــاركة فــي الموســم الحالــي فــي مســابقات لجنــة دوري 
الخليــج العربــي 2016-2017 ومســابقة دوري أبطــال آســيا 2017، وذلــك بغــرض التأكــد مــن ضمــان التــزام شــركات 
كــرة القــدم بمراعــاة الحــد األدنــى مــن متطلبــات الئحــة تراخيــص األنديــة اإلماراتيــة وبالتالــي وضــع خطــة تطويــر 
ــرة  ــركات ك ــة لش ــليمة وصحيح ــراءات س ــق إج ــص وف ــح الترخي ــم من ــد ت ــه ق ــد بأن ــدت والتأك ــات إن وج للمالحظ

ــن. ــة دوري المحترفي ــابقات لجن ــي مس ــاركة ف ــدم المش الق
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 يعتبــر اإلعــالم الرياضــي عنصــرًا أساســيً فــي منظومــة 
الرياضيــة،  باألحــداث  التعريــف  فــي  ســواء  االحتــراف 
ايصــال األخبــار والمعلومــات إلــى الجماهيــر أينمــا كانــت 
المســموعة  المرئيــة،  منهــا  متعــددة  وســائل  وعبــر 
والمطبوعــة منهــا الورقيــة أو اإللكترونيــة. وألن التعامــل 
مــع اإلعــالم فــن يتــم اكتســابه عبــر مهــارات خاصــة، لــذا 
ــب  ــم تدري ــى تنظي ــن عل ــة دوري المحترفي ــت لجن حرص
إعالمــي لالعبيــن بالتعــاون مــع برنامــج تطويــر الدوريــات 
ــام  ــة أي ــدار ثالث ــى م ــدم عل ــرة الق ــيوي لك ــاد اآلس باالتح
بــدأ فــي أبوظبــي ثــم انتقــل إلــى دبــي واختتــم فــي 

ــارقة.  الش

ــث  ــن حي ــة م ــب الرياضي ــيرة الالع ــالم بمس ــم اإلع ويهت
مهاراتــه، إنجازاتــه، تألقــه وأيضــا إخفاقــه، ويســتطلع 
رأيــه فــي قضايــا معينــة، وينقــل لــه تســاؤالت الجماهيــر، 
وباختصــار فــإن اإلعــالم هــو همــزة الوصــل بيــن الالعــب 
واآلخريــن. ومهــارات الالعــب فــي الملعــب لــن تقربــه مــن 
المحيــط الخارجــي مــا لــم يكــن هنــاك إعــالم يصورهــا، 

العبو دورينا في تدريب إعالمي مميز

ــى  ــة عل ــاحة الرياضي ــها للس ــا ويعكس ــا وينقله يرصده
المســتويين المحلــي والخارجــي. وفــي عالــم االحتــراف 
ــر وال  ــن اآلخ ــا ع ــى ألحده ــية، ال غن ــراف أساس ــاك أط هن
البعــض:  بعضهــا  مــع  بتضافرهــا  إال  النجــاح  يكتمــل 
العبــون، رعــاة، شــركاء، إعــالم، قنــوات فضائيــة ناقلــة، 

ــة. ــر وأندي ــون، جماهي منظم

اســتمرارًا  لالعبيــن  اإلعالمــي  التدريــب  فكــرة  وجــاءت 
المجــال  فــي  العامليــن  لتأهيــل  اللجنــة  لمســاعي 
مســتوى  وتطويــر  القــدم  كــرة  وتحديــدا  الرياضــي 
أدائهــم بمــا يتفــق ويتماشــى مــع العمليــة االحترافيــة، 
كشــركاء  وواجباتهــم  بحقوقهــم  وتعريفهــم 
وورش  دورات  عــدة  بعــد  االحتــراف،  منظومــة  فــي 
فــي مجــاالت اإلدارة، التســويق، الفعاليــات واألحــداث، 
عنــد  التدريــب  محطــة  لتصــل  وغيرهــا،  التراخيــص 

الالعبيــن.

ــالث 150  ــه الث ــدار أيام ــى م ــي عل ــب اإلعالم ــر التدري حض
العبــا مــن مختلــف األنديــة المحترفــة مــن إماراتييــن 

تطويـــر
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األول  اليــوم  وشــهد  وأجانــب، 
أبوظبــي  إمــارة  أنديــة  حضــور 
الظفــرة-  الوحــدة-  )الجزيــرة- 
حضــر  فيمــا  والعيــن(،  يــاس  بنــي 
التــي  الثانــي  اليــوم  فعاليــات 
بدعــم  النصــر  نــادي  اســتضافها 
ــة  ــي أندي ــي الرياض ــس دب ــن مجل م
النصــر،  فــي  متمثلــة  دبــي  إمــارة 
وحتــا،  الوصــل  الشــباب،  األهلــي، 
اإلعالمــي  التدريــب  اختتــم  بينمــا 
فــي إمــارة الشــارقة وحضــره العبــو 
واتحــاد  اإلمــارات،  الشــارقة،  أنديــة 
نــادي  مــن  باســتضافة  كلبــاء 
مجلــس  مــن  ودعــم  الشــارقة 

الرياضــي. الشــارقة 

ــن  ــي لالعبي ــب اإلعالم ــاول التدري وتن
فــي  أساســية  محــاور  عــدة 
حيــث  اإلعــالم،  مــع  تعاملهــم 
تعــرف الالعبــون خــالل المحاضــرات 
التــي ألقاهــا اإلعالمــي والمحاضــر 
عمــل  آليــة  علــى  الزعبــي  لطفــي 
اإلعــالم  ودوره فــي نقــل الصــورة 
ــب  ــل الالع ــة تعام ــاهد، كيفي للمش
المقابــالت،  أنــواع  اإلعــالم،  مــع 
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تطويـــر
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ــالت  ــالل المقاب ــب خ ــب أن يتجن ــى الالع ــن عل ــاذا يتعي م
ــح والتوجيهــات التــي  ــد مــن النصائ باإلضافــة إلــى العدي
ــة  ــب ألهمي ــة الالع ــي معرف ــاهم ف ــأنها أن تس ــن ش م
ــب  ــاة أن الالع ــع مراع ــة م ــيرته الرياضي ــي مس ــالم ف اإلع
يمثــل ناديــه وبلــده فــي أي ظهــور إعالمــي ســواء محلــي 

خارجــي. أو 

أمــا المستشــارة اإلعالميــة ســالي األســعد، فقــد قدمــت 
لالعبيــن نصائــح يتوجــب علــى كل العــب أن يأخذهــا 
بعيــن االعتبــار تتمثــل فــي المظهــر الالئــق والســلوك 
وذلــك أثنــاء ظهــوره فــي وســائل اإلعــالم، ســواء مــن 
خــالل المقابــالت التلفزيونيــة، الصحفيــة، االســتوديوهات 
وغيرهــا، مــن حيــث المالبــس، اختيــار األلــوان، الجلســة 
ــع  ــة م ــلوك والمعامل ــرات، الس ــام الكامي ــة أم الصحيح
ــد،  ــة الجس ــن، لغ ــي والمصوري ــق الفن ــن والفري اإلعالميي
االســتعدادات إلجــراء المقابلــة، مراعــاة المشــاهد بتجنب 
ــف،  ــاعات والهوات ــة كالس ــكات الثمين ــتعراض الممتل اس
أهميــة معرفــة الالعــب ببعــض المعلومــات الهامــة عــن 
 البرنامــج الــذي يســتضيفه، ضيوفــه، المحــاور وغيرهــا.

كمــا قدمــت األســعد محاضــرة حــول وســائل التواصــل 
وأوضحــت  معهــا  التعامــل  وكيفيــة  االجتماعــي 
التواصــل  وســائل  ســلبيات  أبــرز  المحاضــرة  هــذه  عبــر 
االجتماعــي مــن حيــث ســرعة ترويــج الشــائعات، انتهــاك 
الخصوصيــة، ســهولة الوصول للمســتخدم، تزويــر الصور 
والمســاهمة فــي خلــق التوتــر بيــن الالعبيــن والفــرق عبــر 
المعلومــات المغلوطــة. كمــا وجهــت الالعبيــن إلــى آليــة 
االســتخدام اإليجابــي لوســائل التواصــل االجتماعــي، مــن 
حيــث مــا يتــم نشــره، توقيــت النشــر وســببه، وأكــدت 
أيضــً علــى ضــرورة التفكيــر عــدة مــرات قبــل نشــر أي 

ــي. ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس ــورة عب ــالة أو ص رس

وتناولــت ســالي األســعد المخاطــر األمنيــة لشــبكات 
التواصــل االجتماعــي والتــي تتمثــل فــي االبتــزاز، الجرائــم 
اإللكترونيــة، القرصنــة وغيرهــا، وأوضحت لالعبيــن الطرق 
شــبكة  فــي  الوقــوع  لتجنــب  الصحيحــة  واألســاليب 
عصابــات الجرائــم اإللكترونيــة التــي تســتهدف النجــوم 

ــن. ــة الالعبي خاص

وحرصــت لجنــة دوري المحترفيــن خــالل ســاعات التدريب 
اإلعالمــي لالعبيــن علــى تقديــم أرقــام وإحصائيــات عــن 
دوري الخليــج العربــي مــن حيــث إنتــاج المباريــات، التكلفة 
مــن  وغيرهــا  اإلنتــاج  ســاعات  مبــاراة،  لــكل  التجاريــة 
اإلحصائيــات الهامــة التــي تــم مــن خاللهــا تقديــم شــرح 
مفصــل لالعبيــن عــن أهميــة الظهــور اإلعالمــي وإجــراء 
إيجابيــة  التلفزيونيــة لمــا فيــه مــن فائــدة  المقابــالت 

ــادي. ــاة الن ــابقة ورع ــاة المس ــادي، رع ــب، الن ــى الالع عل
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برامج تدريبية لتأهيل العاملين في األندية

المحترفيــن علــى مــدار موســم  نظمــت لجنــة دوري 
2016-2017 عــددًا مــن الــدورات المتخصصــة للعامليــن 
فــي األنديــة المحترفــة بالدولــة، وذلــك بالتعــاون مــع 
ــذه  ــت ه ــدم، وبلغ ــرة الق ــارات لك ــاد اإلم ــة اتح أكاديمي
وبلغــت  المنتظــر  النجــاح  حققــت  دورة   13 الــدورات 
المســؤولون  إليــه  يتطلــع  والــذي  المتوقــع  الطمــوح 
حــول  وشــملت:  دورتيــن  المحترفيــن،  دوري  بلجنــة 
ودورتيــن   ،C المســتوى  الفعاليــات-  وإدارة  المرافــق 
للمســتوى Bودورة فــي المســتوى A، وكذلــك دورتيــن 
دورات  وثــالث   ،C المســتوى  الرياضيــة-  اإلدارة  حــول 
أخــرى للمســتوى B، ثــم دورتيــن للمســتوى A ودورة فــي 

المباريــات. وتحليــل  المواهــب  استكشــاف 

ويأتــي تنظيــم هــذه الــدورات ضمن مشــروع لجنــة دوري 
إلــى  تهــدف  التــي  المتنوعــة  وخططهــا  المحترفيــن 
تطويــر قــدرات العامليــن فــي األنديــة المحترفــة، وذلــك 
تتخللهــا  التــي  الــدورات  مختلــف  تنظيــم  خــالل  مــن 
وتطــور  تنمــي  عمليــة  وتطبيقــات  نظريــة  محاضــرات 
وترفــع مــن مســتوى عملهــم وأدائهــم فــي جميــع 

األنديــة. 

دائمــً  المحترفيــن  دوري  لجنــة  تســعى  وكعادتهــا 
إلــى طــرح المواضيــع والمشــاريع التــي تســاهم بقــدر 
كــرة  لعبــة  وجوانــب  عناصــر  كل  تطويــر  فــي  كبيــر 
القــدم، والوصــول بهــا إلــى أعلــى درجــات النجــاح، وهــو 
العمليــة  علــى  وإيجابــي  كبيــر  بشــكل  ينعكــس  مــا 

االحترافيــة التــي انطلقــت فــي موســم 2009/2008 
الجوانــب  مــن  جملــة  موســم  كل  فــي  وتشــهد   ،
التطويريــة مــا ينعكــس علــى ترســيخ مفهــوم االحتــراف 
فــي أذهــان كل العامليــن فــي مجــال كــرة القــدم مــن 
ــن  ــع م ــذي يرف ــر ال ــن، األم ــن وموظفي ــؤولين والعبي مس
مســتوى بطوالتنــا المحليــة ويــؤدي إلــى تقــدم وتطويــر 
المســتوى الفنــي لفــرق أنديتنــا المختلفــة، والــذي يصــب 
فــي مصلحــة منتخباتنــا الوطنيــة بفئاتهــا المختلفــة.

تطويـــر
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الطريق نحو التميز.. زيارات لالستفادة من أفضل الممارسات العالمية
“المحترفين« تطلع على تجربة الدوري اإلنجليزي 

 قــام وفــد مــن لجنــة دوري المحترفيــن بزيــارة إلــى رابطة 
كــرة القــدم اإلنجليزيــة مــن 9 وإلى 13 أبريــل 2017 وذلك 
فــي إطــار بحــث ســبل التعــاون بيــن الطرفيــن لبلــوغ 
أعلــى درجــات التقــدم والتطــور فــي عالــم المســتديرة. 
وتــرأس الوفــد وليــد الحوســني المديــر التنفيــذي باإلنابــة، 

ورافقــه أعضــاء مــن مختلــف اإلدارات باللجنــة.

اجتماعــات  اللجنــة  عقــدت  الزيــارة،  هامــش  وعلــى 
تنســيقية مــع مســؤولي التســويق والبــث التلفزيونــي 
برابطــة كــرة القــدم اإلنجليزيــة، تــم خاللهــا اســتعراض 
ــة اإلنجليزيــة فــي إدارة وتنظيــم مباريــات الــدوري  التجرب
هنــاك والحمــالت الترويجيــة، وتــم االطــالع على مشــروع 
تطويــر العالمــة التجاريــة ومــدى تأثيــر هــذا التغييــر علــى 
األداء التجــاري. كمــا تــم االطــالع علــى كتيــب اللوائــح 
 والنظم الخــاص بمســابقات دوري المحترفين اإلنجليزي.
هــذا وقــد عــرض مســؤولو رابطــة كــرة القــدم اإلنجليزية 
شــرحً عــن باقــات الرعايــة، وتقاريــر عــن البــث التلفزيونــي 

مــن حيــث اإلنتــاج، الباقــات وحقــوق البــث.

والتعــاون  العالقــات  توطيــد  علــى  الطرفــان  واتفــق 
عبــر  والالعبيــن  اإلداريــة  الكــوادر  تطويــر  مجــال  فــي 
ــي  ــرى ف ــى ورش أخ ــة إل ــة باإلضاف ــل متخصص ورش عم
مختلــف المجــاالت التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي 

تطويــر دورينــا.

المديــر  الحوســني  وليــد  قــال  الصــدد،  هــذا  وفــي 
التنفيــذي باإلنابــة للجنــة دوري المحترفيــن: » وقــف وفــد 
لجنــة دوري المحترفيــن خــالل الزيــارة لرابطة كــرة القدم 
اإلنجليزيــة علــى كل صغيــرة وكبيــرة تتعلــق بالتجربــة 
اإلنجليزيــة التــي تعتبــر المدرســة األقــدم فــي ممارســة 
كــرة القــدم، فضــاًل عــن كــون الــدوري اإلنجليــزي يعتبــر 
قائمــة  علــى  ويتربــع  والتســويق،  الترويــج  فــي  رائــدًا 
ــد  ــى صعي ــل عل ــتوى دخ ــى مس ــا ألعل ــات تحقيق الدوري
ــس،  ــكل المقايي ــة ب ــارة ناجح ــذه الزي ــر ه ــم. ونعتب العال
الممارســات  أفضــل  مــن  االســتفادة  إلــى  ونســعى 
العالميــة مــن أجــل رفــع مســتوى كــرة القــدم اإلماراتيــة 
مــن النواحــي الفنيــة والتنظيميــة واإلداريــة والتســويقية 
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ــذي  ــراف ال ــاح االحت ــدل نج ــن مع ــع م ــي الرف ــة، وبالتال كاف
تــم تطبيقــه ألول مــرة بدايــة مــن موســم 2009-2008 
ــي  ــا ف ــرًا إال أنن ــً كبي ــي نجاح ــم الحال ــى الموس ــق حت وحق
إلــى بلــوغ أعلــى  لجنــة دوري المحترفيــن دائمــا تتطلــع 
مراتــب النجــاح والتطــور فــي الجانــب االحترافــي تماشــيً 
إلــى  والهادفــة   2020-2017 اللجنــة  اســتراتيجية  مــع 

ــراف”. ــم االحت ــي عال ــادة ف ــق الري تحقي

وعلــى هامــش الزيــارة التــي كانــت بتنســيق مــن الســير 
وفــد  زار  العربــي،  الخليــج  دوري  ســفير  ريتشــاردز،  ديفيــد 
لجنــة دوري المحترفيــن نــادي كريســتال بــاالس، أحــد أعــرق 
أنديــة الــدوري اإلنجليــزي والــذي تأســس عــام 1905، واطلــع 
الوفــد علــى مرافــق االســتاد والخدمــات المتوفــرة فيــه، 
وتلقــى شــرحً مفصــاًل مــن قبــل المديــر التنفيــذي للنــادي.

وزيارة سابقة للدوري الياباني  

وفــي الســياق ذاتــه، كانــت لجنــة دوري المحترفيــن قــد 
ــيق  ــاءت بالتنس ــي ج ــدوري اليابان ــة ال ــارة لرابط ــت بزي قام
ــاكو  ــة ماس ــي برئاس ــي اليابان ــاون الدول ــز التع ــع مرك م
فــي  والمعــارف  الخبــرات  تبــادل  بغــرض  كيشــيموتو 
الحوســني  الوفــد وليــد  وتــرأس  القــدم.  مجــال كــرة 
المديــر التنفيــذي باإلنابــة ، وضــم ممثليــن عــن اإلدارة 
التســويق  األنديــة،  تراخيــص  والمســابقات،  الفنيــة 

والفعاليــات.

ــي  ــة ف ــة الياباني ــى التجرب ــن« عل ــد »المحترفي ــع وف واطل
ــويق  ــة، التس ــص األندي ــابقات، ترخي ــم وإدارة المس تنظي
واالتصــال، تطويــر الالعبيــن وغيرهــا مــن الجوانــب الهامة 
مــن  الوفــد  تمكــن  حيــث  باالحتــراف،  النهــوض  فــي 
ــا كل  ــي قدمه ــة الت ــات القيم ــن المعلوم ــتفادة م االس
مــن ميتســورو مــوراي رئيــس رابطــة الــدوري اليابانــي، 
فــي  العمــل  وفريــق  الرئيــس  نائــب  هــارا  وهيرومــي 
هامــش  علــى  وذلــك  القــدم  لكــرة  اليابانــي  االتحــاد 
ــا  ــن. كم ــن الطرفي ــدت بي ــي عق ــرة الت ــات المثم االجتماع
زار وفــد »المحترفيــن” نــادي »أوميــا أرديجــا« لكــرة القــدم، 
ــذي  ــايتاما«، ال ــة »س ــي مقاطع ــة ف ــة المحلي ــد األندي أح
اســتعرض دور النــادي الفعــال فــي دعــم االحتــراف فــي 

ــان. الياب

ــور  ــدى تط ــي بم ــدوري اليابان ــة ال ــادت رابط ــا، أش وبدوره
لعبــة كــرة القــدم فــي دولــة االمــارات فــي الســنوات 
وتطويــر  باالحتــراف  االهتمــام  بعــد  خاصــة  األخيــرة، 

الناشــئين. قطــاع 

تطويـــر
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مشروع ترشيد الصرف باألندية.. تحدي جديد  نحو التطوير

وتكليفهــا  المحترفــة  األنديــة  مــن  طلــب  علــى  بنــاًء 
ــم  ــي تقدي ــة ف ــركة متخصص ــع ش ــد م ــة بالتعاق للجن
دراســة شــاملة عــن ترشــيد الصــرف، تعاقــدت لجنــة 
العالميــة،  ديلويــت  شــركة  مــع  المحترفيــن  دوري 
الشــركة الرائــدة فــي الرقابــة الماليــة لتحليــل الوضــع 
الحالــي لشــركات كــرة القــدم، تقديــم مقارنــات عالميــة 
والوصــول إلــى آليــة مــن شــأنها مســاعدة األنديــة علــى 
ــص  ــام تراخي ــع نظ ــة م ــط اآللي ــات ورب ــيد المصروف ترش

األنديــة اإلماراتيــة.

ويأتــي التعاقــد مــع ديلويــت عبــر برنامــج لتطويــر نظــام 
تســاعد  ماليــة  آليــة  يضمــن  بحيــث  األنديــة  تراخيــص 
األنديــة،  لــدى  المصروفــات  تقنيــن  موضــوع  علــى 
وهــذا المشــروع  مــن شــأنه مســاعدة ودعــم األنديــة 
لتحقيــق أهدافهــا، وتطويرهــا علــى الصعيــد المالــي 
والتجاري.و«ديلويــت« هــي شــركة عالميــة متخصصــة 
فــي الرياضــة، علــى درايــة كاملــة باألنديــة فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم، عملــت مــع العديــد مــن المؤسســات 
واالتحــاد  القــدم  لكــرة  الدولــي  كاالتحــاد  الرياضيــة 
األوروبــي، باإلضافــة إلــى العديــد مــن الدوريــات كالــدوري 
إعــداد  إلــى  ونحتــاج  وغيرهمــا،  واإلســباني  الفرنســي 
وتطويــر اللوائــح لتعــي األنديــة بشــكل أفضــل مــا تتطلع 

للوصــول إليــه لتصبــح مربحــة”.

وتحدث بــول راونســلي، مديــر شــركة ديلويــت العالميــة 
عــن هــذا المشــروع وقــال: »ســعداء بالتعــاون مــع لجنــة 
دوري المحترفيــن فــي مشــروع تطويــر األنديــة، األمــر 
الــذي يــدل علــى حــرص اللجنــة علــى تطويــر مســابقاتها” 
وأضــاف :«نحــن شــركة عالميــة نعمــل مــع العديــد مــن 

القطاعــات الرياضيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، وفــي 
العشــرين ســنة األخيــرة عملنــا مــع مــا يقــارب مــن 50 
لمســاعدة  دولــة،   40 ومــع  ودوري،  رياضيــة  مؤسســة 
ــة” . ــابقات الرياضي ــر المس ــي تطوي ــة ف ــات واألندي الدوري

واسترســل راونســلي قائــاًل: »مشــروعنا الحالــي مــع لجنــة 
قمنــا  كوننــا  علينــا،  بالجديــد  ليــس  المحترفيــن  دوري 
ــى  ــعى إل ــذا نس ــدول، ل ــن ال ــد م ــي العدي ــبقً ف ــه مس ب
تقديــم خبراتنــا فــي هــذا المجــال مــن خــالل العمــل مــع 
لجنــة دوري المحترفيــن وشــركات كــرة القــدم مــن أجــل 
االســتفادة مــن أفضــل الممارســات، فمــا هــو متــاح فــي 
ــي  ــا ف ــه هن ــبا لتطبيق ــرورة مناس ــس بالض ــا لي ــكان م م
دولــة اإلمــارات، لذلــك العمــل ســيكون مــع لجنــة دوري 
ــي  ــا ف ــم تطبيقه ــة يت ــر آلي ــل تطوي ــن أج ــن م المحترفي
المســتقبل لتحقيــق االســتدامة الماليــة لألنديــة، ترشــيد 
المصروفــات، تقليــل االعتمــاد علــى الدعــم الحكومــي، 
مســاعدة األنديــة علــى زيــادة مداخيلهــا والموازنــة بيــن 

ــات”. ــل والمصروف المداخي

 أمــا وليــد الحوســني المديــر التنفيــذي باإلنابــة للجنــة 
إلــى  اللجنــة تســعى  أن  المحترفيــن فقــد أكــد  دوري 
تطويــر المســابقات التــي تنظمهــا من مختلــف الجوانب، 
ســواء اإلداريــة، التســويقية والتنظيميــة وقــال: »توجهنــا 
فــي لجنــة دوري المحترفيــن هــو الوصــول إلــى الريــادة، 
واالســتفادة مــن أنجــح الممارســات العالميــة تماشــيً مع 
خطتنــا االســتراتيجية 2017-2020 وســنواصل العمــل 
ــودة  ــداف المنش ــوغ األه ــل بل ــن أج ــف م ــاد والمكث الج

ــة«. ــدم اإلماراتي ــرة الق ــز لك ــق التمي وتحقي
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شــهد دورينــا علــى مــدار موســم 2016-2017 فعاليــات 
وطنيــة ومجتمعيــة مميــزة، وذلــك مــن منطلــق أهميــة 
الرياضــة بشــكل عــام وكــرة القــدم علــى وجــه التحديــد 
قيمــة  وترســيخ  المجتمــع  فئــات  بيــن  التقريــب  فــي 
ــت  ــا، فكان ــن لدورين ــجعين والمتابعي ــن المش ــاء بي العط
جولــة »يــوم العلــم” مناســبة للتعبيــر عــن حــب الوطــن 
والشــعور باالمتنــان لمؤسســي الدولــة والتحــام أبنــاء 
الشــعب، ثــم جولــة »يــوم الشــهيد« قدمــت خاللهــا 
رســالة فخــر واعتــزاز بشــهداء الوطــن، أمــا جولــة »اليــوم 
الــوالء  الوطنــي« فجــاءت إيمانــا بأهميــة غــرس قيــم 
والتالحــم فــي نفــوس مختلــف الشــرائح التــي تتابــع 

ــة”. ــدم اإلماراتي ــرة الق ك

فــي  والمجتمعيــة  اإلنســانية  المبــادرات  وتواصلــت 
الســمو  صاحــب  إعــالن  مــع  تماشــيً  دورينــا  مباريــات 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ــــ حفظه 
للخيــر،  عامــً  اإلمــارات  دولــة  فــي   2017 عــام  ــــ،  اهلل 
المحترفيــن أحــد عشــر مبــادرة،  فنفــذت لجنــة دوري 
هدفــت الــى تعزيــز عالقــة الرياضــة بالمجتمــع والتأكيــد 
ــاة األفــراد، مــن  ــر الــذي تلعبــه فــي حي ــدور الكبي ــى ال عل
ــات  ــي مباري ــع ف ــات المجتم ــن فئ ــدد م ــم ع ــالل تكري خ
ــات  ــا فئ ــى قضاي ــوء عل ــليط الض ــب تس ــى جان ــدوري، إل ال

مهمــة فــي مجتمعنــا.

عشــر  الخامســة  الجولــة  فــي  الخيــر  فيكــم  مبــادرة 
خصصــت لتكريــم عــدد مــن العامليــن باألنديــة قبــل 
خدمــة  فــي  لجهودهــم  تقديــرًا  المباريــات  انطالقــة 
النــادي لســنوات طويلــة، وكانــت المبــادرة فرصــة للجنود 
المجهوليــن الــذي ظلــوا يخدمــون أنديتهــم مــن خلــف 
الكواليــس، ليحظــوا بمــا يســتحقون مــن تقديــر عرفانــً 

ــر. ــم الكبي لعطائه

“التشــجيع  شــعار  عشــر  الســابعة  الجولــة  وحملــت 
المثالــي”، وهدفــت إلــى نبــذ التعصــب والدعــوة إلــى 
الرياضــي مــن خــالل اســتضافة مشــجعين  التســامح 
هــذه  وأســهمت  المتبارييــن،  الفريقيــن  إلــى  ينتمــون 
المبــادرة فــي بنــاء جســور التواصــل بيــن مشــجعي الفرق 
لتكــون بمثابــة خطــوة أولــى فــي ســبيل تحقيــق الهــدف 
لألنديــة،  األعمــى  التعصــب  علــى  بالقضــاء  األســمى 
وبدايــة إلشــاعة روح التســامح واإلخــاء بيــن أنصــار الفــرق.

تــم تكريــم قدامــى الالعبيــن ومؤسســي األنديــة خــالل 
الجولتيــن الثامنــة عشــر والتاســعة عشــر تحت شــعار 
“رمــوز الخيــر” حيــث عــاد مــن وضعــوا اللبنــات األساســية 
لهــذ األنديــة، والنجــوم الــذي صنعــوا أمجــاد الفــرق إلــى 
الواجهــة مــن جديــد، ليظهــروا مــع العبــي الفريقيــن 
ذكرياتهــم  ويســتعيدوا  المبــاراة،  انطالقــة  قبــل 
ــوا  ــي ارتبط ــر الت ــع الجماهي ــة م ــات رائع ــوا لحظ ويعيش

ــب.  ــم الح ــا وبادلته به

الجولــة  فــي  بقــوة  حاضــرًا  اإلنســاني  الجانــب  كان 
دعمــً  األمــل”  “جولــة  اســم  حملــت  التــي  العشــرين 
شــركة  مــع  وبالتعــاون  الســرطان  مرضــى  ألطفــال 
أبوظبــي للخدمــات الصحيــة صحــة وهيئــة صحــة دبــي 
رأس  الصحة-إمــارة  بــوزارة  الصحــي  التثقيــف  وإدارة 
الخيمــة ونــزل عــدد مــن األطفــال مــن مرضــى الســرطان 
ــة  ــب ضرب ــي لع ــاركوا ف ــن وش ــع الالعبي ــب م ــى الملع إل

البدايــة وســط تفاعــل كبيــر مــن الجمهــور. 

ــي  ــا الت ــن دورين ــرين م ــة والعش ــة الحادي ــت الجول وتزامن
مــن  والرابــع  الثالــث  يومــي  خــالل  مبارياتهــا  أقيمــت 
لجنــة  للمــرأة، وحرصــت  العالمــي  اليــوم  مــارس مــع 
المناســبة  بهــذه  االحتفــال  علــى  المحترفيــن  دوري 
بتكريــم عــدد مــن العناصــر النســائية العاملــة ضمــن 
منظومــة دوري الخليــج العربــي فــي مختلــف المجــاالت 

قبــل انطالقــة المباريــات.

الثانيــة  الجولــة  المحترفيــن  دوري  لجنــة  وخصصــت 
بالتعــاون  التوحــد  ذوي  األطفــال  لدعــم  والعشــرين 
إلــى  دخولهــم  عبــر  للتوحــد،  اإلمــارات  جمعيــة  مــع 
الملعــب مــع الالعبيــن والتقــاط الصــور التذكاريــة ولعــب 
ضربــة البدايــة إضافــة إلــى هدايــا قيمــة مــن اللجنــة، 
وتواصــل اهتمــام اللجنــة بفئــات المجتمــع المختلفــة 
ــعار “ال  ــت ش ــي حمل ــرين الت ــة والعش ــة الثالث ــي الجول ف
إعاقــة مــع اإلرادة” لتكريــم مشــجعي األنديــة مــن ذوي 
ــق  ــات الفري ــور مباري ــى حض ــون عل ــن يحرص ــم الذي الهم

وتشــجيعه مــن داخــل االســتاد.

واســتهدفت مبــادرة الجولــة الرابعــة والعشــرين تقديــم 
الشــقيقة  الصومــال  دولــة  فــي  للمتضرريــن  الدعــم 
بالتعــاون مــع الهــالل األحمــر االماراتــي مــن خــالل شــعار 
الحملــة “ألجلــك يــا صومــال” التــي هدفــت إلــى تشــجيع 

عطـــاء بال حـــدود 
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اللجنــة  قامــت  كمــا  المســاهمة،  علــى  المتابعيــن 
بتخصيــص عائــدات مباريــات الجولــة لصالــح الحملــة.

ســنحت الفرصــة لعــدد مــن األطفــال األيتــام للمشــاركة 
الخامســة  الجولــة  مباريــات  انطالقــة  مراســم  فــي 
التــي  الخيــر  براعــم  مبــادرة  خــالل  مــن  والعشــرين 
نفذتهــا لجنــة دوري المحترفيــن لصالــح األيتــام بالتعــاون 
مــع هيئــة الهــالل األحمــر اإلماراتــي ومؤسســة الشــارقة 

للتمكيــن االجتماعــي.

األخيــرة  الجولــة  فــي  المبــادرات  سلســلة  واختتمــت 
ــن  ــال المصابي ــدة األطف ــيميا لفائ ــدي الثالس ــادرة تح بمب

ــة  ــة بالتعــاون مــع هيئ بالثالســيميا والتــي نفذتهــا اللجن
صحــة دبــي، قســم الثالســيميا بمستشــفى الفجيــرة، 
عبــر  صحــة  الصحيــة  للخدمــات  أبوظبــي  شــركة 
مستشــفى خليفــة ومستشــفى تــوام، إدارة التثقيــف 

الخيمــة. رأس  الصحــة-  وزارة  الصحــي- 

ومواصلــة لمبادراتهــا المجتمعيــة قامــت لجنــة دوري 
كأس  نهائــي  فــي  الشــرطة  بتكريــم  المحترفيــن 
الخليــج العربــي، تقديــرًا لجهودهــا فــي المســاهمة فــي 
تنظيــم مباريــات البطــوالت التــي تنظمهــا فــي مختلــف 

اســتادات الدولــة.
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يوم السعادة العالمي في أروقة مكاتب 
»المحترفين«

ــة  ــاالت دول ــي احتف ــن ف ــة دوري المحترفي ــاركت لجن ش
 20 اإلمــارات بيــوم الســعادة العالمــي الــذي يصــادف 
مــارس مــن كل عــام، ويشــهد تصــدر الدولــة لقائمــة 
الماضيــة  أعــوام  للثالثــة  العالمــي  الســعادة  مؤشــر 
2014،          2015و 2016 بفضــل جهــود ومتابعــة القيــادة 
الرشــيدة للدولــة وعلــى رأســها صاحــب الســمو الشــيخ 

ــه اهلل. ــس الدولةــــ حفظ ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف

وجــاءت مشــاركة لجنــة دوري المحترفيــن فــي احتفاالت 
الدولــة بيــوم الســعادة العالمــي من خــالل توزيــع المدير 
ــة وليــد الحوســني لكتــاب »تأمــالت فــي  التنفيــذي باإلناب
الســعادة واإليجابيــة« لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
ــة.  ــي اللجن ــى موظف ــاه اهلل، عل ــي، رع ــم دب ــوزراء حاك ال
ووجــه الحوســني كلمــة للموظفيــن أكــد خاللهــا حرص 
ــة  ــة إيجابي ــر بيئ ــن وتوفي ــعادة الموظفي ــى س ــة عل اللجن
ــدًا  ــز، مؤك ــكار والتمي ــداع واالبت ــي روح اإلب ــتدامة تنم مس
ــاب  ــا كت ــي تضمنه ــدروس الت ــن ال ــتفادة م ــة االس أهمي
بمثابــة  وجعلهــا  واإليجابيــة«،  الســعادة  فــي  »تأمــالت 
التفــوق  اإليجابيــة،  الســعادة،  نحــو  الطريــق  خارطــة 

ــداع. واإلب

دعــم المواهــب الشابـة عبر  البرنامج التلفزيوني  »ذا فيكتوريــوس«

فــي إطــار دعمهــا للمواهــب الشــابة فــي مجــال كــرة القــدم، فتحــت لجنــة دوري المحترفيــن البــاب أمــام 
المشــاركين فــي برنامــج »ذا فيكتوريــوس« فــي موســمه الثالــث، الكتســاب الخبــرة مــن خــالل إقامــة مباريــات وديــة 
ــرة  ــا والجزي ــي، حت ــر، األهل ــارات، النص ــن: اإلم ــا كل م ــارك فيه ــة، ش ــة المحترف ــن األندي ــنة م ــت 21 س ــرق تح ــع ف م
وحضرهــا ضيــوف البرنامــج مــن نجــوم كــرة القــدم أمثــال: اإليطالــي ديلبيــرو، اإلنجليــزي ســتيفن جيــرارد، اإلنجليــزي 

ــو . ــي رونالدينه ــول، والبرازيل ــباني بوي ــو، االس ــس فيغ ــي لوي ــكولز، البرتغال ــول س ب

عطـــاء بال حـــدود 
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على هامش فعاليات اليوم الرياضي 

“اليف لإلنتاج” أبطال بطولة شركاء دوري الخليج 
العربي

 فــاز فريــق »اليــف لإلنتــاج” ببطولــة شــركاء دوري الخليــج العربــي لكــرة القــدم علــى حســاب فريــق اتحــاد اإلمــارات 
بنتيجــة 1-4، فــي البطولــة التــي نظمتهــا لجنــة دوري المحترفيــن ضمــن فعاليــات اليــوم الرياضــي الوطنــي الــذي 
ــوزراء حاكــم  ــة رئيــس مجلــس ال ــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدول ــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب وجــه ب
دبــي »رعــاه اهلل« واعتمــد ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رئيــس اللجنــة األولمبيــة الوطنيــة يــوم 

ــا”. ــارات تجمعن ــعار »اإلم ــت ش ــه تح ــًدا لتنظيم ــر موع 16 فبراي

وجــاءت البطولــة التــي شــاركت فيهــا ثمانيــة فــرق، مثلــت كال مــن لجنــة دوري المحترفيــن، اتحــاد اإلمــارات لكــرة 
القــدم، مصــرف أبوظبــي اإلســالمي، النابــوده للســيارات، طيــران اإلمــارات، اليــف لإلنتــاج الفنــي، اإلعــالم ومســؤولي 
المباريــات ضمــن فعاليــات اتحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم ولجنــة دوري المحترفيــن التــي نظمــت علــى مــدار اليــوم.

وعلــى هامــش البطولــة، أقيمــت مســابقات الســتعراض المهــارات الفرديــة، حيــث فــاز علــي زيــد الشــحي بمســابقة 
الــركالت الحــرة، وعكرمــة صالــح بمســابقة مهــارة الســيطرة علــى الكــرة.

كمــا اســتمتع األطفــال الحاضــرون لفعاليــات اليــوم الرياضــي بالعديــد مــن المســابقات والفعاليــات الرياضيــة 
وقدمــت لهــم لجنــة دوري المحترفيــن جوائــز تشــجيعية لتحفيزهــم علــى ممارســة الرياضــة.

  فعاليــــات
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نهائي كأس الخليج العربي.. مهرجان من 
الفعاليات

حفل افتتاح مبهر برعاية اتصاالت 

ســبق انطالقــة المبــاراة النهائيــة لــكأس الخليــج العربــي 
افتتــاح مميــز  والشــباب حفــل  األهلــي  التــي جمعــت 
للجنــة  الرســمي  الراعــي  اتصــاالت  مؤسســة  برعايــة 
ــن  ــد م ــى العدي ــل عل ــتمل الحف ــن، واش دوري المحترفي
ــة  ــات المختلف ــكلت الرقص ــث ش ــيقة، حي ــرات الش الفق

التــي نفذهــا المشــاركون لوحــات فنيــة جميلــة، تجــاوب 
مكتــوم  آل  إســتاد  داخــل  الحاضــر  الجمهــور  معهــا 
القــت  ممتعــة  كرنفاليــة  أجــواء  عبــر  اللقــاء،  مســرح 

الجماهيــر. استحســان 

إبـــداع
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ديوب نجم نهائي كأس الخليج العربي 

جائــزة  ديــوب  ماخيتــي  الســينغالي  المهاجــم  نــال 
»نجــم كأس الخليــج العربــي مــن اختيــار الجماهيــر«  فــي 
المحترفيــن  دوري  لجنــة  أطلقتهــا  التــي  المســابقة 
عبــر صفحاتهــا علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي @
كأس  نهائــي  مبــاراة  هامــش  علــى   AGLeague
الخليــج العربــي التــي جمعــت فريقــي األهلــي والشــباب  
وانتهــت بتتويــج األهلــي بطــال لــكأس الخليــج العربــي 

للمــرة الثالثــة فــي تاريخــه.

عــن  أعلنــت  قــد  المحترفيــن  دوري  لجنــة  وكانــت 
ــاراة واســتمرت إلــى اليــوم  المســابقة مــع انطالقــة المب
مــن  المتابعيــن  مــن  للعديــد  الفرصــة  لتتيــح  الثانــي، 
ــي.  ــج العرب ــي كأس الخلي ــاراة نهائ ــم مب ــت لنج التصوي
ــل  ــام الوص ــه أم ــاراة فريق ــي مب ــوب ف ــم دي ــم تكري وت
ضمــن الجولــة 22 مــن بطولــة دوري الخليــج العربــي.

 فعاليات المحترفين تخطف األضواء قبل انطالقة اللقاء 

لجنــة  نظمتهــا  التــي  المصاحبــة  الفعاليــات  حققــت 
دوري المحترفيــن علــى هامــش مبــاراة نهائــي كأس 
الخليــج العربــي نجاحــً كبيــرًا، وحظيــت بمتابعــة مميــزة 
مــن قبــل الجماهيــر التــي حرصــت علــى المشــاركة فــي 
الفعاليــات واالســتمتاع بهــا قبــل انطالقــة اللقــاء المثيــر 

ــباب. ــي والش ــن األهل بي

واشــتملت الفعاليــات التــي انطلقــت فــي الرابعــة عصــرًا 
ــارى  ــث تب ــرة حي ــابقات المثي ــن المس ــة م ــى مجموع عل
األهــداف  لتســجيل  والمشــجعين  الــزوار  مــن  المئــات 
فــي شــباك حــارس المرمــى اآللــي، وتابعــت العديــد مــن 
ــة  ــة المنافس ــكان الفعالي ــدت بم ــي تواج ــر الت الجماهي

ــباب. ــي والش ــي األهل ــجعي فريق ــن مش ــة بي الشرس

كمــا تــم تخصيــص ركــن لرعــاة لجنــة دوري المحترفيــن، 
مســابقة  اإلســالمي  ظبــي  أبــو  مصــرف  قــدم  حيــث 
ــي  ــول ف ــة للدخ ــر، وفرص ــن التصوي ــرعة، رك ــدي الس تح

ــوطين. ــن الش ــام بي ــحب المق الس

توفيــر  علــى  المحترفيــن  دوري  لجنــة  حرصــت  كمــا 
ــذي  ــعبي”، ال ــه ش ــم »يبال ــر مطع ــعبية عب ــوالت ش مأك
إماراتيــة  أكالت  المشــجعين  منطقــة  لــزوار  قــدم 
شــعبية متنوعــة. وأظهــرت الجماهيــر تجاوبــً كبيــرًا مــع 
الفعاليــات المصاحبــة حيــث حرصــت العديــد مــن األســر 
باالحتفاليــات  لالســتمتاع  أطفالهــا  اصطحــاب  علــى 

والفعاليــات المصاحبــة لهــذا الحــدث المميــز.
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تقنية الحكام المساعدين عبر الفيديو تحت المجهر 

قامــت لجنــة دوري المحترفيــن بتجربــة تقنيــة »الحــكام 
كأس  نهائــي  مبــاراة  فــي  الفيديــو«  عبــر  المســاعدين 
الخليــج العربــي التــي جمعــت فريقــي األهلــي والشــباب 
2017 علــى  مســاء الســبت الموافــق األول مــن أبريــل 
اســتاد آل مكتــوم بنــادي النصــر بعيــدا عــن التدخــل فــي 
التحكيميــة علــى مــدار  الناحيــة  المبــاراة مــن  مجــرى 

شــوطيها.

وكانــت لجنــة دوري المحترفيــن قــد وجهــت الدعــوة 
مــن  التجربــة  لحضــور  القــدم  لكــرة  اإلمــارات  التحــاد 
يشــرف  الحــكام  إدارة  مــن  متخصــص  فريــق  خــالل 
علــى الجوانــب الفنيــة، فــي حيــن تــم توفيــر جميــع 

لجنــة  قبــل  مــن  اللوجســتية  والخدمــات  اإلمكانيــات 
دوري المحترفيــن وبالتعــاون مــع شــركة »اليــف لإلنتــاج”، 
اللجنــة. تنظمهــا  التــي  للمســابقات  الرســمي  الناقــل 

وتأتــي هــذه المبــادرة مــن لجنــة دوري المحترفيــن ضمــن 
مســاعيها المتواصلــة فــي تطويــر االحتــراف فــي دورينــا 
فــي  رغبتهــا  منطلــق  ومــن  الجوانــب،  مختلــف  مــن 
ــرفون  ــن يش ــكام الذي ــتي للح ــم اللوجس ــم الدع تقدي
ــة  ــا اللجن ــي تنظمه ــابقات الت ــات المس ــى إدارة مباري عل
ــى  ــات إل ــروج بالمباري ــليمة للخ ــرارات الس ــاذ الق ــى اتخ عل
بــر األمــان دون أن يتأثــر أي طــرف بقــرارات حكــم الســاحة 

ــاعديه. ومس

جوائز قيمة للمشجعين
عديــدة  جوائــز  المحترفيــن  دوري  لجنــة  قدمــت 
للمشــجعين عبــارة عــن ســاعات قيمــة مقدمــة مــن 
هامــش  علــى  وذلــك  وأوالده،  خــوري  رســول  محمــد 
ــواء  ــبوع س ــدار األس ــى م ــا عل ــي نظمته ــابقات الت المس
عبــر برنامــج »روحــك رياضيــة« علــى إذاعــة نــور دبــي، أو 
ــي @ ــل االجتماع ــبكات التواص ــى ش ــا عل ــر صفحاته عب

AGLeague ، شــملت أســئلة حــول تاريــخ المســابقة، 
وتــم تســليم جوائــز الفائزيــن فــي اســتاد آل مكتــوم 
الــذي شــهد إقامــة المبــاراة النهائيــة بيــن فريقــي األهلي 

والشــباب.

إشــراك  علــى  المحترفيــن  دوري  لجنــة  وحرصــت 
المتابعيــن لحســاباتها الرســمية علــى شــبكات التواصــل 
االجتماعــي إيمانــا منهــا بأهميــة التفاعــل مــع الجماهيــر، 

ودورهــم الفعــال فــي نجــاح الحــدث.

إبـــداع
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فانتاسي دوري الخليج العربي.. منافسة على مدار الموسم
العربــي  الخليــج  دوري  »فانتاســي«  لعبــة  شــهدت 
منافســة عاليــة بيــن المشــاركين فــي موقــع اللعبــة 
وذلــك   www.fantasy.agleague.ae الرســمي    

الموســم. مــدار  علــى 

أســبوعية  جوائــز  المحترفيــن  دوري  لجنــة  وخصصــت 
للفائــز بعــد كل جولــة، حيــث أتاحــت الفرصــة للفائــز 
نجومــه  ولقــاء  المفضــل،  فريقــه  مبــاراة  لحضــور 

الفريــق. قميــص  علــى  الحصــول  إلــى  باإلضافــة 

تكريــم  تــم  الموســم،  نجــوم  تتويــج  حفــل  وفــي 
ــى 1619.5  ــل عل ــذي حص ــي ال ــعود العليل ــارك س المش
بقيــة  علــى  متفوقــا  الموســم  مــدار  علــى  نقطــة 

. كين ر لمشــا ا

لعبــة  أطلقــت  قــد  المحترفيــن  دوري  لجنــة   وكانــت 
»فانتاســي« لــدوري الخليــج العربــي فــي موســم -2013

ــع  ــي الموق ــجيل ف ــارك بالتس ــوم المش ــث يق 2014، حي
www.fantasy.agleague.( للعبــة  الرســمي 

ae(  ويبــدأ بتشــكيل فريقــه حســب ميزانيــة محــددة 
توفرهــا لهــا وتقــدر بمائــة مليــون درهــم. ويبــدأ التحــدي 
مــن خــالل تجميــع أكبــر عــدد مــن النقــاط، حيــث يحصــل 
ــاًء  ــاط بن ــى نق ــكيلته عل ــن تش ــاره ضم ــذي اخت ــب ال الالع
علــى أدائــه فــي مباريــات دوري الخليــج العربــي، ســواء 

ــجيلها. ــداف أو تس ــة األه ــث صناع ــن حي م

 

 ترفيه وتحدي    

الفائزون مع نجومهم المفضلين
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أجانب دورينا
شــارك 81 العبــً أجنبيــً مــن 34 جنســية مختلفــة فــي النســخة التاســعة مــن بطولــة دوري الخليــج العربــي لموســم 
ــا  ــة وفرنس ــا الجنوبي ــن كوري ــا كل م ــً، تليه ــد 22 العب ــً بتواج ــر حظ ــة األكث ــة البرازيلي ــت المدرس 2016-2017، وكان
بمعــدل ســتة العبيــن لــكل منهمــا، وأربعــة العبيــن يحملــون الجنســية المغربيــة، وهنــاك خمســة دول شــارك مــن 
كل منهــا ثالثــة العبيــن وهــي: هولنــدا، أســتراليا، األرجنتيــن، العــراق ورومانيــا، والعبيــن اثنيــن مــن دول غانــا، كولومبيــا 

وســاحل العــاج.

فيمــا شــهد دورينــا مشــاركة العــب واحــد مــن دول: بيــرو، األردن، البرتغــال، الســنيغال، النمســا، أوزبكســتان، إيطاليــا، 
بركينــا فاســو، بلجيــكا، بولنــدا، تشــيلي، تيمــور الشــرقية، ســوريا، فنزويــال، مالــي، هنغاريــا، الســعودية، الســويد، اليابان، 

عمــان، لبنــان ونيجيريــا.

وأضفــى تنــوع هــذه المــدارس الكرويــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم طابعــً خاصــً علــى المنافســة، باإلضافــة إلــى 
الفائــدة الفنيــة التــي حصــل عليهــا الالعبــون اإلماراتييــن مــن خــالل االحتــكاك باألجانــب.

أرقــام وإحصائيــات
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خصيف وديوب األكثر مشاركة في »دورينا« بالعالمة الكاملة

تصــدر علــي خصيــف حــارس مرمــى الجزيــرة، وماكيتــي 
ديــوب مهاجــم األهلــي، قائمــة الالعبيــن األكثــر ظهــورًا 
ــة،  ــة الكامل ــي بالعالم ــج العرب ــات دوري الخلي ــي مباري ف
البطولــة  فــي  لقــاء   26 فــي  الالعبــان  شــارك  أن  بعــد 
بواقــع 2340 دقيقــة لعــب لكليهمــا، وتشــير احصائيــات 
ــدوري  ــات ال ــي كل مباري ــر ف ــي ظه ــى أن الثنائ ــا إل دورين
أن يســتبدال،  النهايــة دون  البدايــة حتــى  أساســيً مــن 
إلــى  الظفــرة  مــن  ديــوب  انتقــال  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــً  ــل محافظ ــه ظ ــم اال أن ــف الموس ــي منتص ــي ف األهل
ــي  ــم عل ــية ليقاس ــكيلة األساس ــي التش ــه ف ــى مكان عل

ــة. ــة الكامل ــاز العالم ــف انج خصي

ثالثــة  المشــاركة  ويلــي خصيــف وديــوب فــي نســبة 
كاملــة  مبــاراة   25 فــي  منهــم  كل  شــارك  العبيــن 

خــالل  دقيقــة   2250 بـــ  يقــدر  لعــب  زمــن  محققيــن 
اتحــاد  الــدوري، وهــم: ســالم شــاكر مــن  مواجهــات 
كلبــاء، وفابيــو دي ليمــا مــن الوصــل والحســن صالــح مــن 
الشــارقة، كمــا ضمــت قائمــة العشــر األوائــل لالعبيــن 
األعلــى مشــاركة كل مــن فهــد الظنحانــي مــن دبــا 
وساشــا مــن اإلمــارات بـــ 2243 دقيقــة، ثــم علــي ســعيد 
مــن اتحــاد كلبــاء 2241 دقيقــة، علــي مبخــوت الجزيــرة 

.2234 2236 وأخيــرا بــكاري كونــي اتحــاد كلبــاء 

وحقــق ســهيل النوبــي العــب بنــي يــاس أعلــى نســبة 
ــي دوري  ــنة ف ــت 21 س ــق تح ــن فري ــب م ــاركة لالع مش
الخليــج العربــي، حيــث لعــب للفريــق األول 1904 دقيقــة، 
وجــاء خلفــه أحمــد راشــد العــب الوحــدة بـــ 1820 دقيقة، 

ثــم علــي ســالمين الوصــل بـــ 1515 دقيقــة.
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وحمد حسن في دوري تحت 21 سنة

ــق  ــن فري ــي م ــن الحنطوب ــد حس ــال حم ــنة ن ــت 21 س ــة دوري تح ــي بطول وف
دبــا لقــب أكثــر الالعبيــن مشــاركة بعــد أن ظهــر مــع فريقــه أساســيً فــي 24 
مبــاراة واحتياطيــً فــي واحــدة منهــا ولعــب 2224 دقيقــة، يليــه ســلطان عبــد 
الحكيــم مــن نــادي النصــر بـــ 2131 دقيقــة، وأحمــد المطــوع مــن دبــا بـــ 2067 
ــا برصيــد  ــا 2063 دقيقــة، وفهــد راشــد مــن دب دقيقــة، ثــم علــي الكعبــي حت

ــة. 2050 دقيق

ريبيرو وعايض في كأس الخليج العربي 
وفــي بطولــة كأس الخليــج العربــي ســيطر العبــو األهلــي والشــباب علــى قائمــة الالعبيــن األكثــر مشــاركة بحكــم 
وصولهمــا للمبــاراة النهائيــة، وجــاء البرازيلــي ريبيــرو العــب األهلــي ومحمــد عايــض مــن الشــباب فــي المقدمــة بـ 720 
دقيقــة بعــد أن شــاركا فــي ثمانــي مباريــات كاملــة، يليهمــا كل مــن ماكيتــي ديــوب األهلــي الــذي شــارك فــي 686 
ــور الشــباب ولعــب كل  ــر األهلــي ولوفان دقيقــة ومانــع محمــد الشــباب الــذي لعــب 636 دقيقــة، ثــم محمــد جاب
منهمــا 630 دقيقــة، وحقــق علــي ســالمين أعلــى زمــن مشــاركة فــي بطولــة الــكأس مــن بيــن العبــي فــرق تحــت 

21 ســنة بـــ 597 دقيقــة.

أرقــام وإحصائيــات
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1301 هدفًا في 4 بطوالت

نظمــت لجنــة دوري المحترفيــن خــالل الموســم الماضــي أربــع منافســات 
الخليــج  21 ســنة، كأس  العربــي، دوري تحــت  الخليــج  مختلفــة هــي دوري 
العربــي وســوبر كأس الخليــج العربــي، وشــهدت البطــوالت األربــع تســجيل 
1301 هدفــً، مــن بينهــا 1098 هدفــً جــاءت بطريقــة طبيعيــة، فيمــا ســجل 
شــباك  هــز  فــي  العبــون  وتســبب  جــزاء  ركالت  مــن  هدفــً   168 الالعبــون 
فرقهــم عــن طريــق الخطــأ فــي 35 مناســبة نتجــت عنهــا أهــداف عكســية.

وشــهدت مباريــات دوري الخليــج العربــي أعلــى نســبة مــن األهــداف العكســية 
69 واألهــداف  الجــزاء  أهــداف ركالت  بلغــت  18 هدفــً، فيمــا  بلغــت  التــي 
العاديــة 484، وفــي دوري تحــت 21 ســنة تــم تســجيل 488 هدفــً عاديــً، 
ــج  ــات كأس الخلي ــارت احصائي ــيً، وأش ــً عكس ــزاء و12 هدف ــن ركالت ج و82 م
العربــي إلــى تســجيل الالعبيــن لـــ 125 هدفــً عاديــً، و16 مــن ركالت جــزاء 
وأربعــة أهــداف عكســية، أمــا كأس ســوبر الخليــج العربــي فقــد شــهد هدفــً 

ــي. ــث عكس ــزاء وثال ــة ج ــن ركل ــً م ــً وهدف عادي
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الجزيرة أعلى معدل تهديف وحتا اأٌلقل 
حقــق فريــق الجزيــرة أعلــى معــدل تســجيل أهــداف 
خــالل الموســم بـــ 147 هدفــً، مــن بينهــا 72 هدفــً فــي 
دوري الخليــج العربــي، و58 هدفــً فــي دوري تحــت 21 
إلــى  إضافــة  العربــي،  الخليــج  كأس  فــي   16 و  ســنة، 
هــدف وحيــد فــي كأس ســوبر الخليــج العربــي، وجــاء 
ــن  ــداف ع ــة أه ــارق ثماني ــي بف ــز الثان ــي المرك ــدة ف الوح
ــة  ــي بطول ــً ف ــوه 75 هدف ــجل العب ــد أن س ــرة، بع الجزي
ــً  ــا، و 54 هدف ــق لقبه ــق الفري ــي حق ــنة الت ــت 21 س تح
ــي كأس  ــداف ف ــرة أه ــي وعش ــج العرب ــي دوري الخلي ف
الخليــج العربــي، مــن جانبــه اكتفــى حتــا بتســجيل 45 
ــباك  ــى الش ــواًل إل ــرق وص ــل الف ــون أق ــط ليك ــً فق هدف
الخليــج  دوري  فــي  هدفــً   24 منهــا  الموســم،  خــالل 
العربــي و 20 فــي دوري تحــت 21 ســنة وهــدف وحيــد 

ــي. ــج العرب ــي كأس الخلي ف

10 أهداف في مباراة واحدة

شــهدت مبــاراة الشــباب والجزيــرة فــي الجولــة العاشــرة 
مــن دوري الخليــج العربــي أعلــى نســبة أهــداف يتــم 
تســجيلها فــي مبــاراة واحــدة، حيــث انتهــى اللقــاء الــذي 
جــرى بإســتاد مكتــوم بــن راشــد بفــوز الضيــوف علــى 
أصحــاب األرض بســبعة أهــداف مقابــل ثالثــة، وحقــق 
الوصــل أكبــر فــوز فــي المســابقة علــى ضيفــه دبــا فــي 
الجولــة الحاديــة عشــر بثمانيــة أهــداف دون رد، وشــهدت 
ثــالث مباريــات أخــرى تســجيل ثمانيــة أهــداف، حيــث فــاز 
الوحــدة علــى الشــارقة بســبعة أهــداف لهــدف بإســتاد 
الشــارقة فــي الجولــة السادســة، وكســب الوحــدة بنــي 
الحاديــة  الجولــة  فــي  أهــداف لهدفيــن  بســتة  يــاس 
يــاس  بنــي  وتعــادل  نهيــان،  آل  بإســتاد  والعشــرين 
ــة  ــة الخامس ــي الجول ــكل ف ــداف ل ــة أه ــارات بأربع واإلم

ــاس. ــي ي ــتاد بن ــرين بإس والعش

وفــي دوري تحــت 21 ســنة حقــق الجزيــرة أكبــر فــوز 
علــى الظفــرة باثنــي عشــر هدفــً دون رد، وفــاز دبــا علــى 
ــة  ــررت ذات النتيج ــدف وتك ــداف له ــة أه ــرة بثماني الظف

ــن. ــرة والعي ــاراة الظف ــي مب ف

أرقــام وإحصائيــات

جانب من مباراة الشباب والجزيرة
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الهدافون
الرقــم  مبخــوت  علــي  الجزيــرة  مهاجــم  حطــم 
القياســي المســجل باســم الغانــي أســامواه جيــان فــي 
ــد أن  ــد بع ــم واح ــي موس ــجلة ف ــداف المس ــدد األه ع
رفــع رصيــده إلــى 33 هدفــً مــع نهايــة بطولــة دوري 
يحصــل  مواطــن  العــب  أول  ليكــون  العربــي،  الخليــج 
علــى لقــب الهــداف فــي فتــرة االحتــراف، ولــم يجــد 
مبخــوت منافســة تذكــر علــى الحــذاء الذهبــي بعــد أن 
تقــدم علــى أقــرب مالحقيــه فابيــو دي ليمــا مــن الوصــل 

بثمانيــة أهــداف.

وســجل لوفانــور انريكــي العــب الشــباب عشــرة أهــداف 
ليتصــدر قائمــة هدافــي كأس الخليــج العربــي، متقدمــً 
علــى أقــرب منافســيه ديــوب بهدفيــن، فيمــا نــال أحمــد 
الهاشــمي لقــب هــداف دوري تحــت 21 ســنة برصيــد 22 
هدفــً متفوقــً علــى أحمــد راشــد مــن دبــا بثالثــة أهداف.

أسرع األهداف
أســرع هــدف فــي  ســجل ماهــر جاســم العــب حتــا 
فــي  الهــدف  وجــاء  العربــي،  الخليــج  دوري  بطولــة 
ــي  ــارات الت ــا واإلم ــاراة حت ــن مب ــن زم ــى م ــة األول الدقيق
فــي  راشــد  بــن  حمــدان  بإســتاد  الفريقيــن  جمعــت 
ــي  ــً ف ــون أهداف ــة العب ــجل ثالث ــة، وس ــة الخامس الجول
فــي  اإلمــارات  العــب  ساشــا  وهــم:  الثانيــة  الدقيقــة 
شــباك الشــباب فــي الجولــة الســابعة عشــر، وياســين 
ــة  ــي الجول ــرة ف ــى الظف ــي مرم ــا ف ــح دب ــت لصال البخي
ــا  العاشــرة، وكايــو كانيــدو العــب الوصــل فــي مبــاراة دب

فــي الجولــة الحاديــة عشــر.

وفــي دوري تحــت 21 ســنة كان أســرع هــدف مــن نصيــب 
مبــاراة  مــن  األولــى  الدقيقــة  فــي  الهاشــمي  أحمــد 
فريقــه الجزيــرة أمــام بنــي يــاس فــي الجولــة 18، وأحــرز 
ــح  ــي لصال ــج العرب ــي كأس الخلي ــدف ف ــرع ه ــان أس أدري

الشــارقة فــي شــباك اإلمــارات فــي الدقيقــة الثالثــة. 

ماهر جاسم 

علي مبخوت
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توقيت تسجيل األهداف

لتحديــد أكثــر الفتــرات التــي تشــهد تســجيل أهــداف خــالل المبــاراة تــم تقســيم كل شــوط إلــى ثــالث فتــرات يبلــغ 
ــي  ــاعة ف ــع س ــر رب ــى أن آخ ــات إل ــير االحصائي ــع، وتش ــدل الضائ ــت ب ــالف الوق ــذا بخ ــاعة، ه ــع س ــا رب ــن كل منه زم
ــع بواقــع 235 هدفــً، حيــث جــاء 111 هــدف فــي دوري  ــاراة شــهد أعلــى معــدل تســجيل فــي البطــوالت األرب المب
ــوبر  ــي س ــد ف ــدف وحي ــي وه ــج العرب ــي كأس الخلي ــدف ف ــنة و 26 ه ــت 21 س ــي دوري تح ــي، و97 ف ــج العرب الخلي
كأس الخليــج العربــي فــي ربــع الســاعة الثالثــة مــن الشــوط الثانــي،  وكانــت ربــع الســاعة األولــى مــن بدايــة المبــاراة 
ــي، و78  ــج العرب ــي دوري الخلي ــا 61 ف ــً، منه ــت 153 هدف ــة بلغ ــة اجمالي ــداف بحصيل ــجياًل لأله ــات تس ــل األوق أق

فــي دوري تحــت 21 ســنة، و14 فــي كأس الخليــج العربــي.

وبالنســبة للوقــت بــدل الضائــع خــالل الشــوطين، ســجل الالعبــون 26 هدفــً فــي الوقــت بــدل الضائــع مــن الشــوط 
األول، فيمــا شــهد الوقــت بــدل الضائــع فــي الشــوط الثانــي 82 هدفــً فــي البطــوالت األربــع.

دوري الخليج العربي

أرقــام وإحصائيــات
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دوري تحت 21 سنة

كأس سوبر الخليج العربي

كأس الخليج العربي
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24 مدربًا قادوا فرق دورينا

بلــغ عــدد المدربيــن الذيــن تعاقبــوا علــى فــرق دورينــا فــي الموســم الماضــي 24 مدربــً، واحتفظــت خمســة 
فــرق فقــط بمدربيهــا مــن بدايــة المنافســة حتــى نهايتهــا وهــي الجزيــرة )تيــن كات(، األهلــي )كوزميــن(، الوصــل 
)اروابارينــا(، الوحــدة )اغيــري( والظفــرة )محمــد قويــض(، ونجحــت هــذه الفــرق بفضــل االســتقرار الفنــي فــي تحقيــق 

ــي. ــات دوري الخليــج العرب مراكــز متقدمــة، حيــث قــاد كل مــن المدربيــن الخمســة فريقــه فــي 26 مــن مباري

ــارات،  ــاء، اإلم ــاد كلب ــي ) اتح ــة وه ــزة الفني ــى األجه ــرات عل ــراء تغيي ــرق بإج ــعة ف ــت تس ــر  قام ــب اآلخ ــى الجان وعل
الشــارقة، الشــباب، العيــن، النصــر، بنــي يــاس، حتــا ودبــا(، وتبايــن عــدد المباريــات التــي أشــرف خاللهــا كل مــدرب علــى 
ــي 21  ــر ف ــً للنص ــكو مدرب ــتمر  دان بيترس ــكا، واس ــه جوكي ــادة مدرب ــت قي ــاراة تح ــا  24 مب ــب حت ــث لع ــه، حي فريق
مبــاراة، فــي مقابــل  15 مبــاراة لــكل مــن جــوران )اتحــاد كلبــاء(،  وروتيــن )الشــباب(، زالتكــو )العيــن( وكاميلــي )دبــا(، 
ــي  ــز )بن ــارات(،  وجومي ــاوى كالوس )اإلم ــارقة(، وتس ــيرو )الش ــس وبيس ــارات(، ديني ــيك )اإلم ــان هاش ــاراة إليف و13 مب
ــا( علــى تدريــب فريقيهمــا فــي  يــاس( فــي رصيــد 12 مبــاراة، وأشــرف فيفانــي )اتحــاد كلبــاء( ، وباولــو ســيرجيو )دب
11 مبــاراة، أمــا زوران )العيــن( وديكوتيــش )الشــباب( وعبــد الوهــاب عبــد القــادر )بنــي يــاس( فقــد قــاد كل منهــم 

فريقــه فــي 10 مباريــات، ثــم بابلــو ربتــو )بنــي يــاس( برصيــد 4 مباريــات وأخيــرا وليــد عبيــد )حتــا( بمباراتيــن.

وشــهد هــذا الموســم تنوعــً فــي المــدارس الكرويــة، بوجــود مدربيــن مــن صربيــا، إيطاليــا، التشــيك، ألمانيــا، رومانيــا، 
ــل  ــا، البرازي ــدا، مقدوني ــواي، نيوزيالن ــن، أوروغ ــا، األرجنتي ــا، بريطاني ــوريا، كرواتي ــبانيا، س ــال، اس ــان، البرتغ ــدا، اليون هولن

واإلمــار ت
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1718 بطاقة صفراء و118 حمراء في مسابقات المحترفين

بلــغ اجمالــي البطاقــات الملونــة التــي اشــهرها الحــكام في البطــوالت التــي تنظمهــا  لجنــة دوري المحترفين 1836 
ــات  ــن البطاق ــر م ــبة األكب ــي النس ــج العرب ــال دوري الخلي ــراء  ون ــراء، و118 حم ــة صف ــا  1718 بطاق ــن بينه ــة م بطاق
الصفــراء التــي وصلــت إلــى 783 بطاقــة مقابــل 46 بطاقــة حمــراء، فيمــا بلغــت جملــة البطاقــات الصفــراء فــي دوري 
ــوبر  ــهد كأس س ــا ش ــي، فيم ــج العرب ــي كأس الخلي ــراء ف ــراء و12 حم ــراء 58، و174 صف ــنة 759 والحم ــت 21 س تح

الخليــج العربــي، بطاقتيــن باللــون األصفــر ومثلهمــا باللــون األحمــر.

وعلــى مســتوى الفــرق ضــرب العبــو الشــباب الرقــم القياســي فــي اجمالــي البطاقــات الصفــراء فــي البطــوالت األربع 
ــن  ــث م ــز الثال ــي المرك ــاء ف ــذي ج ــا ال ــن حت ــات م ــالث بطاق ــدة، وث ــن الوح ــدة م ــة واح ــارق بطاق ــة بف بـــ 139 بطاق
حيــث الفــرق األكثــر تعرضــا لإلنــذار بالبطاقــات الصفــراء، وجــاء فريقــا دبــا والظفــرة فــي آخــر قائمــة الفــرق الحاصلــة 

علــى البطاقــات الصفــراء بواقــع 101 لــكل منهمــا.

وبالنســبة للبطاقــات الحمــراء نــال العبــو الوحــدة 15 بطاقــة كأعلــى معــدل فــي البطــوالت األربــع، ثــم بنــي يــاس 13 
وحتــا 12 واإلمــارات 11 واألهلــي 10، وأشــهر الحــكام بطاقتيــن فقــط باللــون األحمــر فــي وجــه العبــي اتحــاد كلبــاء 
وهــو أقــل معــدل لحــاالت الطــرد فــي بطــوالت المحترفيــن، يأتــي بعــده الوصــل بأربــع بطاقــات والشــارقة بخمــس، 

والظفــرة بســت.

ــن  ــدد م ــر ع ــب أكب ــو صاح ــي ه ــد أن األهل ــة نج ــي كل بطول ــراء ف ــات الصف ــاًل للبطاق ــرق ني ــر الف ــى أكث ــر إل وبالنظ
البطاقــات الصفــراء فــي دوري الخليــج العربــي بـــ 67 بطاقــة، والوحــدة فــي دوري تحــت 21 ســنة بـــ 69 مــرة، والشــباب 
فــي كأس الخليــج العربــي بـــ 25 بطاقــة صفــراء، وبالنســبة ألكثــر الفــرق تعرضــً للبطاقــات  الحمــراء فــي كل بطولــة، 
يتســاوى دبــا والوحــدة فــي عــدد حــاالت الطــرد ســت مــرات لــكل فــي دوري الخليــج العربــي، وفــي دوري تحــت 21 
ســنة اإلمــارات وحتــا بســبع بطاقــات حمــراء لــكل فريــق، وفــي كأس الخليــج العربــي الوحــدة بثــالث بطاقــات حمــراء، 
أمــا فــي بطولــة ســوبر كأس الخليــج العربــي فقــد ظهــرت البطاقــة الصفــراء مرتيــن علــى العبــي األهلــي،  وأشــهر 

الحكــم البطاقــة الحمــراء مرتيــن مــرة علــى األهلــي واألخــرى علــى الجزيــرة. 

أرقــام وإحصائيــات



75  I  2016 - 2017     موسم العطاء واإلنجازات

إجمالي اإلنذارات

حاالت الطرد



شغف
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أرقــام وإحصائيــات

حكام دوري الخليج العربي
17 حكــم ســاحة أداروا 182 مبــاراة فــي بطولــة دوري الخليــج العربــي فــي موســم 2016-2017، أدار منهــا الحكــم 
ــوب  ــي ويعق ــار الجنيب ــم عم ــاراة، ث ــي ب21 مب ــلطان المرزوق ــه س ــاراة، يلي ــن 22 مب ــد اهلل حس ــد عب ــي محم الدول
الحمــادي ب17 مبــاراة. فيمــا أدار حمــد علــي آل علــي 16 مبــاراة، وعــادل النقبــي 15 مبــاراة، يليــه أحمد ســالم العليلي 

13 مبــاراة، ثــم أحمــد عيســى ب11 مبــاراة.

أمــا عمــر محمــد آل علــي ويحيــى علــي المــال فقــد حكمــا فــي 10 مباريــات مــن بطولــة الــدوري، يليهمــا عبــد اهلل 
العاجــل وفهــد الكســارب 8 مباريــات، ثــم ســلطان محمــد الحمــادي ب6 مباريــات، فيمــا أدار خالــد عبــداهلل ناجــم 

وعيســى خليفــة الهاجــري 3 مباريــات، وزايــد ضيــف اهلل العولقــي ومحمــد عبيــد خــادم مبــاراة واحــدة.

حكـــام دورينـــا

ت
ريا

با
لم

د ا
د

ع



79  I  2016 - 2017     موسم العطاء واإلنجازات

حكـــام كــأس الخليــج العربــي
ــادل  ــي، ع ــي آل عل ــد عل ــى حم ــً، تول ــا 15 حكم ــى إدارته ــرف عل ــي أش ــج العرب ــات كأس الخلي ــن مباري ــاراة م 45 مب
النقبــي وعبــداهلل العاجــل قيــادة الطاقــم التحكيمــي لخمــس مباريــات، ثــم يحيــى المــال أربــع مباريــات، يليــه 
ــادي  ــوب الحم ــار ويعق ــد الكس ــي، فه ــالم العليل ــد س ــري، أحم ــة الهاج ــى خليف ــادي، عيس ــد الحم ــلطان محم س
ثــالث مباريــات، فيمــا أدار خالــد عبــداهلل ناجــم، أحمــد عيســى، ســلطان عبــد الــرزاق المرزوقــي، عمــر محمــد آل علــي، 

ــاراة واحــدة.  محمــد عبــداهلل حســن مباراتيــن، أمــا عمــار الجنيبــي فقــد أدار مب

 
حكـــام كـــأس الخليـــج العربـــي
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حكـــام دوري تحـــت 21 سنـــة
وفــي دوري تحــت 21 ســنة، أشــرف 34 حكــم ســاحة علــى إدارة 182 مبــاراة، قــاد عشــر مباريــات منهــا أحمــد حســن 
الحمــادي، يليــه خالــد المــال، علــي الزرعونــي وياســر األنصــاري تســع مباريــات، أحمــد صالــح، بــدر بهــروز، حســن علــي 
البلوشــي، زايــد ضيــف اهلل العولقــي وعبــد اهلل محمــد راشــد بثمــان مباريــات، فيمــا أدار أحمــد ســعيد النقبــي، أحمــد 
عبــداهلل الغيــص، صقــر حمــدان الزعابــي، صــالح الديــن يوســف الحمــادي وناصــر علــي العلــي ســبع مباريــات. وتولــى 
قيــادة ســت مباريــات مــن نفــس البطولــة كل مــن خالــد عبــداهلل ناجــم، ســلطان محمــد الحمــادي، عبــداهلل ناجــي، 
ــس  ــي بخم ــان الزعاب ــر خلف ــي وياس ــن البلوش ــي حس ــم عل ــبيبي. يليه ــي الش ــد عل ــي ومحم ــالم العل ــد س محم
مباريــات، ثــم عبــداهلل راشــد النقبــي وعيســى خليفــة الهاجــري بأربــع مباريــات. وحكــم كل مــن أحمد مصبــح مبارك، 
عبدالغفــار بشــير ومحمــد عبيــد خــادم فــي ثــالث مباريــات، ثــم أدار كل مــن أحمــد عيســى، فهــد بــدر الحوســني، 
ياســين أحمــد المنصــوري، يحيــى علــي المــال، يوســف حســن الشــمالي مباراتيــن ثــم كل مــن أحمــد ســالم العليلــي، 

ســيف أحمــد المصعبــي ومحمــد عبــداهلل الهرمــودي مبــاراة واحــدة.

حكـــام دوري تحـــت 21 سنـــة

أرقــام وإحصائيــات
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