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ُمهندس اللقب 
الثالـث للجزيرة 

كــأس السوبر
تصدر عن رابطة المحترفين اإلماراتية
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مثــل كل شــيء علــى تلــك األرض .. نثــق أن أحداثنــا 
البــد وأن تأتــي مبهــرة يف خانــة االســتثناء .. اســتثناء 
مثــل قادتنــا أو َأقــّل .. اســتثناء كأحالمنــا أو أقــّل .. 
ــا الــذي نرجــوه بــال حــدود،  ــا وغدن اســتثناء كحاضرن
مــا دمنــا أبنـــاء هـــذا الوطـــن، حتوطنــا قيــادة مخلصــة 
ملهمــة، ال تعــرف حــدودًا للحلــم وال للتفســير .. نحــن 

ــر. ــم وكبي ــن عظي ــاء وط أبن
ونحــن نحتفــل بــكأس الســوبر اإلماراتــي، ونضــع لهــا 
شــعار »اإلمــارات ملتقــى العالــم«، نؤمــن أن الشــعار هــو 
احلقيقــة ورمبــا جــزء ضئيــل منهــا، فــكل مــا حولــك 
هنــا ســطور يف كتــاب نضيــف فيــه كل يــوم صفحــات 
عــز ومجــد، ال يبارينــا فيهــا ســوانا .. نحــن ملتقــى 
ــى  ــن ملتق ــعارًا .. نح ــًا وال ش ــة ال افتراض ــم حقيق العال
العالــم  ملتقــى  اإلمــارات  وحاضــرًا..  واقعــًا  العالــم 
فعاليــات وأحداثــًا وبطــوالت، ومنتهــى األحــالم وواحــة 

الســالم.
وجتمــع  اجلماهيــر  تترقبهــا  التــي  الســوبر«  »كأس 
األهلــي بطــل كأس  الــدوري وشــباب  اجلزيــرة بطــل 
رئيــس الدولــة، ليســت مجــرد مبــاراة كــرة قــدم مــن 
ــة  ــباتنا- فعالي ــل كل مناس ــا - مث ــة، لكنه ــعني دقيق تس
ــّي  ــع به ــزال لواق ــمها- اخت ــي - بإس ــن، ه ــب الوط يف ح
كل مــا فيــه »ســوبر« .. كل مــا فيــه خــارق مدهــش يليــق 
بوطــن الدهشــة والتاريــخ .. صاحــب املاضــي الثــري 

والغــد الــذي يــراه يف الفضــاء وعلــى املريــخ.
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قطــاع مــا يليــق بتطلعاتــه وأحالمــه، تلــك األحــالم 
التــي رعاهــا املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اهلل ثــراه، ومعــه كل رفــاق 
الرحلــة واحللــم، وأودعوهــــا يف الصــــدور  طاقــات عمــل 
حتــٍد،  مــن  حبــات  األرض  فــوق  ونثروهــا  وعزميــة، 
أثمــرت إجنــازات وأمجــادًا يف كل ميــدان، ونثروهــا يف 
ِمْشــَكاَة ضيــاء نســير يف نورهــا، مســتعينني  الســماء 

بــاهلل، مرابطــني أيضــًا علــى الوفــاء ألهــل الوفــاء.
»اإلمــارات ملتقــى العالــم« وملتقانــا أحبــة حتــت الَعَلــم، 
معاهديــن قيادتنــا أن نظــل مــا حيينــا صفــًا واحــدًا 
خلفهــا، نــذود عــن حمــى الوطــن يف كل ميــدان، ويف 
ــك  ــات يف تل ــا حلق ــرى كل أحداثن ــدم، ن ــرة الق ــاع ك قط
حــدث  لتنظيــم  نســعى  الســوبر،  كأس  ويف  املهمــة، 
متكامــل يعكــس مكانــة اإلمــارات كوجهــة لألحــداث 

العامليــة، وعاصمــة للنجــاح واأللــق واالســتثناء.
وشــباب  اجلزيــرة  فريقــي  قــــدرة  يف  واثقــــون  نحــن 
ــى تقــدمي مبــاراة تليــق باملناســبة يف ســتاد  ــي عل األهل
هــزاع بــن زايــد، درة مالعبنــا مبدينــة العــني، كمــا أننــا 
واثقــون يف أن اجلماهيــر اإلماراتيــة مبــا لديهــا مــن 
حــس وطنــي ســتكون علــى مســتوى احلــدث، وسترســم 
أبهــى صــورة، وأن التزامهــا باإلجــراءات االحترازيــة، 
لــن ينــال مــن دفء املشــهد والفرحــة، التــي ســتبقى 
هــي العنــوان أيــًا كان الفائــز، ألننــا يف كل أحداثنــا علــى 

ــن. ــو الوط ــز األول ه ــة أن الفائ ثق

اإلمارات ملتقى العالم

عبدهللا ناصر الجنيبي
رئيس رابطة المحترفين اإلماراتية



هنــا مــن »دار الزيــن« نحتفل 

لـــ  الجديــد  النســخة  يف 

»كأس الســوبر«، والتــي تحمــل 

ــة،  ــخ البطول ــم 14 يف تاري الرق

يف موعــد جديــد للقــب صــار 

املاضيــة  النســخ  مــدار  عــى 

أبطــال  مــن  للمتنافســن  هدفــاً 

الدولــة. رئيــس  وكأس  الــدوري 

نســختها  يف  الســوبر«  »كأس  وتحتفــل 

املرتقبــة بشــعارها الجديــد » »اإلمــارات ملتقــى 

مكانــة  عــى  مســتمر  تأكيــد  يف  العــامل« 

اإلمــارات التــي أصبحــت قبلــة املحافــل العامليــة 

ووجهــة أكــر وأهــم األحــداث عــى وجــه األرض.

ــان  ــع احتض ــد م ــعارها الجدي ــوبر بش ــن كأس الس وتتزام

اإلمــارات حاليــاً ملختلــف الفعاليــات العامليــة وعــى 

ــر  ــد أك ــذي يع ــبو 2020 ديب« وال ــرض »إكس ــها مع رأس

تجمــع للــدول يف العــامل يف مــكان واحــد، يف انتظــار 

االســتضافة الناجحــة عــى غــرار النســخ املاضيــة لــكأس 

العــامل لألنديــة بالعاصمــة أبوظبــي، إضافــة إىل مؤمتــر 

ــر  ــأن تغ ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم ــراف يف اتفاقي األط

والبطــوالت  األحــداث  مــن  املئــات  إقامــة  بجانــب   ،2023 املنــاخ 

الرياضيــة الكــرى يف مختلــف األلعــاب الرياضيــة عــى أرض الباحثــن 

ــكار. ــوق واالبت ــن التف ع

اإلمـارات 
ملتقــى 
العالـــم 
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التكلفة اإلجمالية للمشروع ما يقارب

تتألف المدينة من

شبــكــــات البـنـيــــة الـتــحــتــيـــة
تـقـع مدينة محمد بن زايد فـي منـطـقـة الـحـيــل فــي إمـارة الفـجـيــرة، وتبعــد 

مسافة ثالثة كيلومترات إلى الجنوب من مطار الفجيرة.

وحدة سكنية
باإلضافة إلى أعمال الطرق والخدمات

مليار درهم
1٫9

1,100

أعمال
الطرق

متر مربع

16.8%
361,895

مسطحات
خضراء

متر مربع

13.1%
281,240

أراض
خدمية
أخرى

متر مربع

13.86%
297,625

أعمال
األرضيات
الخارجية

متر مربع

12.04%
258,840

أعمال
المساكن

متر مربع

44.2%
950,400

مبادرات رئيس الدولة حفظه اهللا

مسكن من 5 غرف
تصميم تراثي محلي

تصميم أندلسي

583

مسكن من 4 غرف
417

مسكن من 3 غرف
100

مليون متر مربع
المساحة اإلجمالية للمشروع

2,15

حديقة
عامة وداخلية مختلفة المساحات

20
مواطن

يقارب عدد المستفيدين من المساكن

7000

المساحة اإلجمالية
للــــمـــــشـــــروع تــبـــلـغ

 مـــتــــــــــــر مــــــــربـــــــــــــــع

40 13958

 39

319

86

85813

35 43
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يشــارك فريــق الجزيــرة يف مبــــــاراة كــــأس 

ــدوري  ــا لل ــه بط ــي بصفتـ ــر اإلماراتـ السوبــ

يف املوســم 2020-2021. وكان الجزيــرة قـــــد 

أنهــى مشوـار الـدوري برصيـــــد 57 نقطــــة، 

ــه املباشـر بنـــي  متفوقــــا علــــى منافســ

ــي  ــب إال فــ ــم اللقـــ ــم يحســ ــاس، ولــــ يـــ

الجولــــة األخيـــــرة مــن عمــر الــدوري.

يف  الجزيــرة  مســرة  شــــــــــــــــهدت 

مسابقــــة الــــدوري 17 فــوزا، فيمـا تعــادل 

فــــي 6 مباريــــات وخرس يف ثــاث. وتوج نجم 

الفريــق عــي مبخــوت بلقــب هــداف الــدوري 

ــا. ــد 25 هدف برصي

طريـــق الجزيــــرة
نحـــو السوبـــــر

يلعــب فريــق شــباب األهلـــــي فـــــــي 

ــاراة كـــــــأس السوبـــــــر بصفته  مبــــ

بطــا لــكأس رئيــس الدولـــــــة فـــــــي 

املوســــــــــم 2020-2021، بعــد أن فــاز 

ــاراة  ــي املبــــ ــر فــ ــق الن ــى فري ع

ــل  ــن مقابــ ــة هدفيـــ ــة بنتيج النهائيــ

هــــــــدف واحـــد. وكــــــــان شبـــــــاب 

للمبــاراة  تأهــل  قـــــد  األهلـــــــــي 

النهائيــــة بعــد فــــوزه علـى بني ياس 

يف نصــف النهائــــي بهــدف نظيــف. 

كمــــا فـــــاز عى كل مــن اإلمارات فـــي 

ــن،  ــن نظيف ــايئ بهدف ــع النه ربـــ

أهــداف  بثاثــة  ال16  دور  يف  وحتــا 

يشء. ال  مقابــل 

طريق شباب األهلي 
نحــــو السوبـــــر

09 08



أعــاد الهولنــدي مارســيل كايــزر، املديــر 

الفنــي للجزيــرة، فريقــه ملنصــات التتويــج، 

-2020 الــدوري املــايض  بلقــب  بالفــوز 

2021، للمــرة الثالثــة يف تاريــخ “ فخر أبو 

ظبــي”، بعــد تتويجــه بــدرع املســابقة 

إذ  2010-2011 و2017-2016،  مواســم 

ــد  ــايض برصي ــم امل ــى املوس أنه

57 نقطــة، متفوقــاً بفــارق 3 نقــاط 

فقــط عــن بنــي يــاس، صاحــب 

ــاين.  ــز الث املرك

ــدام  ــت أق ــزر يف تثبي ــدأ كاي ب

الفريـــق فــــي املنافســة 

ــم  ــب دوري املوس ــى لق ع

املــايض؛ رغــم البدايــة غــر 

الجيــدة للفريــق، بحصــده 8 

ــة  ــل 15 نقط ــن أص ــاط م نق

ــوالت الـــ5 األوىل. يف الج

الجزيــرة  أرقــام  وترجمــت 

أفــــــراد  تناغـــم  مــــدى 

طريقــــة  مـــع  الفريــــق 

املــدرب الهولنــدي، الــذي 

يف  لاســتحواذ  مييــل 

معظــم مواجهاتــه، وتناقــل 

يف  كبيـــر  بشكــــل  الكـــرة 

لخلخلــة  املنافـــس،  ملعــب 

للمرمــى  والوصــول  الدفــاع 

ــة. ــي النهايـ فـ

هجومــاً  األفضــل  كان  فالجزيــرة 

بـــ64 هدفــاً، وأكــر مــن ســجل مــن 

خــارج منطقــة الجزاء بـــ15 هدفــاً، إىل 

جانــب تســجيله أكــر عــدٍد مــن الرضبــات 

قيامــاً  واألكــر   ،)6( املبــارشة  الحــرة 

واألكــر   ،)12743( الصحيحــة  بالتمريــرات 

ــم  ــزاء الخص ــة ج ــل منطق ــرة داخ ــاً للك ملس

.)681(

قــاد مهــدي عــي، املديــر الفنــي لشــباب 

الفرســان  يف  التغيــر  ثــورة  األهــي، 

ــق  ــاد الفري ــايض، وق ــم امل ــال املوس خ

ــد  ــل 4؛ ليعي ــن أص ــاب م ــج بـــ3 ألق للتتوي

شــباب األهــي بالفرســان إىل منصــات 

التتويــج مــرة أخــرى. تســلم مهــدي 

عــي القيـــادة الفنيــة للفرســان، 

بعـــد مـــرور 9 جوالت مـــن املوسم 

املــايض بالــدوري، وكان الفريــق 

الســابع  املركــز  يف  وقتهــا 

برصيــد 14 نقطــة؛ مــن الفــوز 

يف 3 مباريــات، والتعــادل يف 

5، والخســارة يف مبــاراة.

عــي  مهــدي  واســتطاع 

نصابهــا  يف  األمــور  وضــع 

خراتـــه  بفضـــل  الصحيـــح؛ 

فــــي  ونجــــح  الكبيــــرة، 

املنافســة عــى الــدوري 

ــى  ــايض حت ــم امل باملوس

اللحظـــات األخيـــرة، محتــاً 

ــد 50  ــث برصي ــز الثالـ املركــ

ــن  ــاط ع ــارق 7 نق ــة، بف نقط

البطــل.  الجزيــرة 

كــا حقــق الفريــق، تحــت 

قيادتــه الفنيــة املميــزة، 3 

يف  البدايــة  جــاءت  ألقــاب؛ 

قاتــل  بفــوز  الســوبر،  كأس 

 ،0-1 بنتيجــة  الشــارقة  عــى 

كأس  كانــت  البطــوالت  وثــاين 

الرابطــة، وانتــر يف النهــايئ 

عــى فريــق النــر بــركات الرتجيــح.

وتــوج شــباب األهــي بثالــث بطوالته 

ــوز  ــايض، بالف ــم امل ــة املوس املحلي

بهدفــن مقابــل هــدف عــى النــر يف 

نهــايئ كأس رئيــس اإلمــارات، عــى ملعب 

ــه  ــا لقب ــن، محقًق ــد يف الع ــن زاي ــزاع ب ه

ــة. ــارش يف البطول الع

مهـدي عليمارسيل اكيزر
بطـل ثالثيـة شبـاب األهلـي ُمهندس اللقب الثالث للجزيرة 
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سحوبــات على جوائز وكرنفال 
جماهيـري وجولة خاصة للأكس

تنظــــم الرابطــة العديــــد  من الفعاليات 

الرتفيهيــــة  املرافقـــــة، والعـــروض 

للجاهــر، إىل جانب الســحب عــى جوائز 

قيمــة، بــن الشــوطن وعقــب نهايــة 

املبــاراة، حيــث ســيتم الســحب عــى 

التذاكــر اإللكرتونيــة املمســوحة عــى 

بــن  االســرتاحة  يف  األوىل  مرحلتــن؛ 

الشــوطن، ليتــم اختيــار 6 فائزيــن بنظــام 

ــوز  ــوايئ، للف ــرتوين العش ــحب اإللك الس

بجوائــز إلكرتونيــة تتضمن: أجهــزة لوحية، 

ســاعات ذكية، ومعــدات ألعــاب إلكرتونية، 

وقبــل  املبــاراة،  نهايــة  يف  والثانيــة 

تتويــج بطــل الســوبر، حيث ســيتم الســحب 

عــى الجائــزة الكــرى، التــي ســتكون من 

ــى  ــان ع ــن، يحص ــجعن اثن ــب مش نصي

جائــزة ماليــة بقيمــة 100 ألــف درهــم 

ــد(.  ــز الواح ــم للفائ ــف دره ــع 50 أل )بواق

أن  عــى  املحرتفــن  رابطــة  وحرصــت 

ــرد  ــن مج ــر م ــبة أك ــذه املناس ــون ه تك

مبــاراة فقــط، ولكنهــا كرنفــال جاهــري 

مــن خــال إقامــة العديــد مــن الفعاليــات 

ــر،  ــن 5 يناي ــة م ــتاد بداي ــط االس يف محي

املصاحبــة  الفعاليــات  ســتقام  كــا 

داخــل وخــارج امللعــب، بــدءاً مــن الســاعة 

ــاق  ــن انط ــاعتن م ــل س ــاًء )قب 5:45 مس

ــا  ــن عروًض ــر، تتضم ــوم 7 يناي ــاراة( ي املب

ــا. ــا وغره ــابقات، ألعابً ــة، مس ترفيهي

كــا أطلقــت الرابطــة جولــة خاصــة لــكأس 

الســوبر، طافــت خالهــا الــكأس يف زيارة 

ــة  ــة لرابط ــركات الراعي ــن ال ــر كل م ملق

املحرتفــن اإلماراتيــة، وذلــك خــال فــرتة 

العــد التنــازيل.
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إدواردو،  كارلــوس  الرازيــي  قــدم 

ــرًا  ــتوى كب ــي، مس ــباب األه ــب ش الع

رفقــة  املــايض،  املوســم  خــال 

ــن  ــادة م ــه اإلش ــال علي ــان”؛ ن “الفرس

يف  وســاهم  املتابعــن،  كل 

تتويــج فريقــه بـــ3 ألقــاب يف 

وقــد  املنــرم.  املوســم 

ــط  ــط الوس ــب خ ــارك الع ش

شــباب  مــع  الرازيــي 

 2021 عــام  خــال  األهــي 

بعــدد  مبــاراة،   34 يف 

 ،2593 إىل  وصــل  دقائــق 

ــدم  ــاً، وق ــجل 14 هدف وس

حاســمة. متريــرات   6

الجزيــرة،  مهاجــم  مبخــوت،  عــي  تــّوج 

ــد  ــايض، بحص ــم امل ــوال املوس ــوده ط مجه

ــع 10  ــا صن ــاً، ك ــد 25 هدف ــداف برصي ــب اله لق

أهــداف، ليصبــح أكــر مهاجــم يســجل ويصنــع 

أهدافًــا يف موســم واحــد.

 14 يف  »هاتريــك«  مبخــوت  وســجل 

مناســبة بالــدوري، منهــا 3 مــرات 

ونــال  املــايض.  املوســم  يف 

أهــم جائزتــن يف موســم 2020-

الذهبيــة  الكــرة  جائــزة    :2021

ــل  ــزة أفض ــدوري، وجائ ــداف ال له

ــب  ــح أول الع ــارايت، ليصب ــب إم الع

الهــداف  بلقــب  يتــوج  إمــارايت 

مرتــن يف عــر االحــرتاف.

علــي مبخـوت

ك
شبا
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مه

اكرلوس إدواردو
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خصيــف،  عــي  بــرز 

ــرة،  ــى الجزي ــارس مرم ح

رفقة فريقــه يف دوري 

املاضـــي،  املوســــم 

فــــي  وساهــــم 

“فخـــر  تتويـــج 

ظبـــي”  أبــــو 

ببطولـــــــــــة 

 ، ي ر و لــــــــد ا

وقــــام خصيــف 

لـــ87  ــدي  بالتصــــ

كـــــرة؛ ليصبــــح ثــاين 

الحــراس األكــر تصديــاً 

يف املوســم املــايض.

الجزيــرة  حــارس  ظهــر 

مــن  مبــاراة،   23 يف 

ــق  ــدد دقائ ــل 26، بع أص

وحافــظ   ،2070 لعــب 

شــباكه  نظافــة  عــى 

يف 10 مباريــات، ومــرر 

606 متريــرات صحيحــة، 

متريــرة   393 منهــا 

بـــ  قــام  كــا  لألمــام، 

ــة يف  ــرة صحيح 24 متري

املنافــس. ملعــب 

ناصــــر،  ماجـــــد  قـــدم 

ــي،  ــباب األه ــارس ش ح

مميـــــزاً،  مستــــوى 

يف  فريقــه  رفقــة 

بطولــة كأس رئيــس 

والتــي  الدولـــة، 

ــه  ــا فريق حصده

ــي املوسم  فــ

املــايض.

وترُتجــم أرقــام 

ناصـــــر  ماجــــــد 

فـي بطولــة السوبـــــر، 

يف  العاليــة  جــــــدواه 

شــباب  مرمــى  حراســة 

األهــي، حيث شــارك يف 

بالســوبر،  مواجهــات   5

وصــل  دقائــق  بعــدد 

إىل 450، ودخــل مرمــاه 

وحافــظ  وحيــد،  هــدف 

شــباكه  نظافــة  عــى 

فـــــي 4 مواجهـــــات، 

ــدي لـــ 3  ــام بالتص وق

ــق  ــح، وحق ركات ترجي

يف  فريقــه  اللقــب 

ــابقة. ــبات س 4 مناس

ماجـد ناصـرعلي خصيف
قفاز الجزيرة 
الذهبــــي

حارس شباب 
األهلـــــي
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يعتــر ســتاد هــزاع بــن زايــد يف مدينــة العــن، 

تجســد  التــي  الرائعــة  املعاريــة  التحفــة 

ــب  ــة ماع ــة يف صناع ــم الفخام ــى مفاهي أرق

ــة،  ــة الجميل ــامل املدين ــن مع ــدم، م ــرة الق ك

فهــو الــرح الريــايض الشــامخ، تأســس عــى 

مبــا  املتطــورة  العامليــة  التقنيــات  أحــدث 

ــرة  ــدويل لك ــاد ال ــات االتح ــع متطلب ــق م يتواف

القــدم »الفيفــا«، ويتــاىش مــع النهضــة 

ــدة.  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول الرياضي

والتثمــن  اإلشــادة  عــى  االســتاد  حصــل 

ــث  ــر 2014، حي ــه يف يناي ــور افتتاح ــدويل ف ال

حصــد عــى لقــب »ســتاد العــامل« لعــام 2014، 

وانضــم أواخــر عــام 2015 لقامئــة أفضــل عــرة 

مبــان ٍرياضيــة مرشــحة للفــوز بجائــزة مهرجــان 

العــارة العاملــي يف ســنغافورة، املهرجــان 

األكــر مــن نوعــه الــذي يحتفــل بتكريــم أفضــل 

التصاميــم املعاريــة املتميــزة حــول العــامل.

موقــع  يف  زايــد  بــن  هــزاع  ســتاد  يقــع 

اســرتاتيجي يف أحــد أهــم أحيــاء مدينــة العن 

يف منطقــة الطويــة، وبالقــرب مــن مخــارج 

مدينتــي  إىل  املؤديــة  الرسيعــة  الطــرق 

ــن  ــد م ــتاد العدي ــط باالس ــي وديب، تحي أبوظب

والرتفيهيــة  التجاريــة،  الخدميــة،  املرافــق 

املتنوعــة.
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أجمل لحظة عشــتها كمشجع للفريق؟

أشــجع الجزيــرة منــذ 1998، لكــن أجمــل ذكــرى 

الثــاين  الهــدف  تســجيل  كانــت  عشــتها 

مدريــد،يف  ريــال  مرمــى  يف  للجزيــرة 

قــرار  قبــل  لألنديــة،  العــامل  كأس  بطولــة 

التســلل. بداعــي  اإللغــاء 

املوســم،  هــذا  فريقــك  أداء  تقيــم  كيــف 

الســوبر؟  ملبــاراة  توقعاتــك  هــي  ومــا 

لــكل مبــاراة طابــع مختلــف، وأمتنــى أن ينجــح 

الفريــق يف الظهــور بشــكل يليــق بكونــه 

خاصــة،  أهميــة  للســوبر  للــدوري.  بطــاً 

كونهــا البطولــة الوحيــدة التــي مل يتــوج 

بهــا الجزيــرة محليــاً.

مــن هــو الاعــب الجــزراوي الــذي تراهــن 

اإلمــارايت«؟ الســوبر  »كأس  يف  عليــه 

الفخــر«،  »أبطــال  جميــع  عــى  الرهــان 

فريقنــا جيــد جــداً عندمــا يكــون يف مســتواه، 

الجهــات. كل  مــن  والخطــورة 

الجزيــرة  جاهــر  تحضــرات  هــي  مــا 

؟  ة ا ر للمبــا

ســتكون هنــاك حمــات تشــجيعية للجاهــر، 

تقديــر  الاعبــن  عــى  ذلــك  مــن  واألهــم 

حضــور الجمهــور والقتــال يف امللعــب.

ــن؟  ــا لاعب ــي توجهه ــالة الت ــي الرس ــا ه م

ولجمهــور الجزيــرة؟

ســواء  تُنــى،  ال  اللحظــات  هــذه  مثــل 

ــة،  ــاراة بطول ــا مب ــارة، ألنه ــوز أو بالخس بالف

ــى  ــة. ع ــدة طويل ــرة مل ــتكون يف الذاك وس

الجمهــور الحضــور واملــؤازرة بالشــكل الــذي 

الاعبــن  وعــى  الجزيــرة،  بجمهــور  يليــق 

الجمهــور،  إلســعاد  مضاعفــة  جهــود  بــذل 

العاصمــة. إىل  باللقــب  والعــودة 

ماهــي أجمــل لحظــة عشــتها كمشــجع 

للفريــق؟

 2001 منــذ  الفريــق  تشــجيع  يف  بــدأت 

وراء  كرميــي  عــي  األســطورة  وكان 

ذلــك. الفــوز عــى الهــال الســعودي 

والوصــول لنهــايئ أبطــال آســيا 2015 كان 

أجمــل ذكــرى.

كيــف تقيــم أداء فريقــك هــذا املوســم، 

ومــا هــي طقوســك ملبــاراة الســوبر؟ 

بــكل  موســم  كل  يف  ُمطالــب  فريقنــا 

ــوة  ــة بق ــل للمنافس ــو مؤه ــاب، وه األلق

عــى كل األلقــاب.

ــث  ــها، أح ــي نفس ــوس فه ــن الطق ــا ع أم

ــو  ــى أن تدع ــه - ع ــا الل ــدة – حفظه الوال

ــي.  ــوز لفريق ــق والف بالتوفي

مــن هــو الاعــب الــذي تراهــن عليــه يف 

ــارايت؟ ــوبر اإلم كأس الس

ويف  كلهــا،  املجموعــة  عــى  رهــاين 

ســنحقق  بــدوره  العــب  كل  قــام  حــال 

اللقــب.

شــباب  جاهــر  تحضــرات  هــي  مــا 

للمبــاراة؟ األهــي 

اإلدارة وفــرت البيئــة املناســبة للمشــجع، 

سنشــاهد  املرتقبــة  املباريــات  ومــع 

حضــوراً فاعــاً وقويــاً يف املدرجــات.

مــا هــي الرســالة التــي تــود إيصالهــا 

أيضــاً؟ وللجمهــور  للفريــق 

كتيبــة  يف  »فرســان«  بأنكــم  تذكــروا 

غــر  تــرىض  ال  التــي  األهــي،  شــباب 

وأقــول  بهــا،  يليــق  الــذي  الذهــب 

للجمهــور: »الفريــق بحاجــة إىل دعمكــم 

. » تكم ند مســا و
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الجماهير تقــــــــــول لكمتها 

خالد الجابري: »اللقب« ما ينقص خزائن 
الجزيـرة.. والرهــان علـى لك األبطـال

عبدهللا بن كمال: »ذهـب السوبـر يليق 
بالفرسان«.. و«دعاء الوالدة« لفريقي »عادة«
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قاد 11 حكم ساحة مباريات 

السوبر يف نسخها 13.

 وكان محمد عمر 

هو من أدار 

أول مباراة 

للسوبر يف 

عهد االحرتاف، 

وأسندت النسخة 

الثانية لفريد عي. 

فيا حكم محمد عبدالله 

حسن يف مباراتن يف 

السوبر، األوىل يف موسم 

2010-2011، والثانية يف 

موسم 2015-2016. وبنفس رصيد 

املباريات، توىل عبدالله العاجل 

إدارة مباراتن يف موسم 2013-

2014 ثم 2018-2019. ومحمد 

عبدالكريم يف موسم 

2011-2012، ثم عي حمد 

يف موسم 2013-2012، 

ويعقوب الحادي يف 

موسم 2015-2014، 

وعادل النقبي يف 

موسم 2017-2016، 

فسلطان عبد الرزاق 

موسم 2017-2018، ثم 

محمد عبيد خادم موسم 

.2020-2019

النسخة األخرة التي جمعت 

فريقي الشارقة وشباب 

األهي يف موسم 2021-2020 

كانت بقيادة حمد عي.

قضاة السوبر Ready for future moments. 
The all-new Audi Q5.

www.audi-dubai.com

800 AUDI (2834)

1142730



07
أهـداف 
ودخـــل 
مرماه 3

سجل شباب 
األهلــــي

مواجهـــــة وحيــدة سابقـــة جمعـت 
الجزيرة بشباب األهلي في أكس السوبر 
واكنـــــــت فــــــــي موســــــــم

فـي العاصمة المصرية القاهرة
 وانتهت بفوز شبـاب األهلي

2-1

2017 - 2016

أرقام من أكس السوبر 
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ألقاب سوبر لشباب األهلي 05
من أصل  7 مشاراكت سابقة مشاراكت للجزيرة في السوبر 04

ولم يسبـق له الفـوز باللقب

03
أهـداف 
ودخـــل 
مرماه 6

سجـــل 
الجزيـرة

Enjoy all-year-round summer, pristine beaches, and ultimate leisure activities
for all family in one of the safest holiday destinations. 

WELCOME TO THE WORLD OF RIXOS HOTELS UAE

R I X O S  P R E M I U M  D U B A I R I X O S  T H E  P A L M  D U B A I

R I X O S  P R E M I U M  S A A D I Y A T  I S L A N D R I X O S  B A B  A L  B A H R
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أبطــــــــــــــــــــــــال السوبر
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100000100000
درهم

BigBig prizes await lucky

winners - UAE Supercup

AED

جوائز كبرىجوائز كبرى
في أكس السوبـــر االماراتــــي

سحــب علــى




