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األول،  الــدور  بصــدارة  جدارتــه  العــن  أكــد 

للمحرتفــن«، بعدمــا حصــد  أدنــوك  لـــ«دوري 

ــام  ــة 13، أم ــارته يف الجول ــم خس ــة، رغ 30 نقط

ــارة األوىل  ــي الخس ــارقة 2-0، وه ــه الش مضيف

ــا،  ــدور األول كام ــال ال ــق خ ــوار الفري يف مش

ــدارة  ــراً ص ــمه مبك ــى حس ــر ع ــا مل تؤث ــد أنه بي

ــيه؛  ــرب منافس ــن أق ــاط ع ــارق 6 نق ــب، بف الرتتي

الوحــدة »الوصيــف«.

الــدور األول  العــن لصــدارة  يبــدو حســم  وال 

األكــر  الفريــق  كونــه  املســتغرب،  باألمــر 

ــة يف »دوري  ــج اإليجابي ــذات النتائـ ــاً  لـ تحقيق

املوســم  يف  احتفــل  بعدمــا  املحرتفــن«، 

النصــف  صــدارة  بحســم   2022  -  2021 الحــايل 

ــم  ــد مواس ــة، بع ــرة الخامس ــدوري للم األول لل

 2013  -  2012 نقطــة،   27 برصيــد   2012  2011-

 30 برصيــد   2015  -  2014 نقطــة،   34 برصيــد 

ــة.  ــد 34 نقط ــم 2015 - 2016 برصي ــة، وموس نقط

ومينــح التفــوق يف »الــدور األول« لـــ«دوري 

املحرتفــن«، مــؤرشاً قويــاً لبطــل الــدوري يف 

نهايــة املوســم، وهــو مــا تكــرر يف 8 مواســم، 

ــن  ــن ب ــا الع ــع فيه ــم جم ــا 3 مواس ــن بينه م

صــدارة الــدور األول، ولقــب الــدوري يف 2011 

- 2015، مقابــل مــرة   2014  ،2013 -  2012  ،2012 -

واحــدة حســم فيهــا الــدور األول وحــل ثانيــاً يف 

نهايــة الــدوري موســم 2015 - 2016. ومثلــت 

ــدارة  ــر يف ص ــة ال ــة« كلم ــوة الهجومي »الق

العــن للــدور األول، بعدمــا ســجل العبــوه 28 

هدفــاً كأقــوى هجــوم يف الــدوري، مقابــل 

12 هدفــاً اســتقبلتها شــباكه، كثــاين أقــوى 

خــط دفــاع بعــد الوحــدة، الــذي تلقــت شــباكه 9 

أهــداف فقــط يف 13 مبــاراة. وفــرض التوجــويل 

البــا كودجــو مهاجــم العــن أفضليتــه عــى 

صعيــد الهدافــن، بعدمــا تصــدر الــدور األول 

برصيــد 13 هدفــاً، وهــــــو أيضــــاً الاعــب األكثــــر 

تسديـــــداً يف الدوري برصيد 53 تسديــــــــــدة، 

ــر تســديداً عــى املرمــى  واألكثـــــ

تســديدة،   28 برصيــد 

عــى  بــرز  فيــا 

صناعةـــــــ  ــد  صعيـ

زميلــــه  الفــرص 

كأكثـــر  جوانــــكا، 

فــــــي  الاعبــن 

التمريــرات املؤثــرة 

وصناعــة الفــرص يف 

الــدور األول، برصيــد بـــ 

متريــرة.  39
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الهجوميــــــة  القــــوة  مثلـــت 

العنــوان األبــرز، خــال الــدور األول 

للمحرتفــن”،  أدنــوك  لـــ”دوري 

ــاً  ــجيل 253 هدف ــهد تس ــذي ش ال

باســتثناء  الـــ91،  املباريــات  يف 

مبــاراة  يف  االعتبــاري  الهــدف 

ضمــن   0-3 والظفــرة  اإلمــارات 

ــة  ــن لجن ــرار م ــة بق ــة الثالث الجول

االنضبــاط، ليصــل معــدل التهديف 

ــدف  ــدور األول إىل 2.78 ه يف ال

املبــاراة. يف 

وأســهمت “القــوة التهديفيــة” 

األول  للــدور  العــن  صــدارة  يف 

برصيــد 30 نقطــة، بعدمــا تصــدر 

هجومــاً  األقــوى  قامئــة  أيضــاً 

برصيــد 28 هدفــاً، يف الوقت الذي 

احتــل فيــه فريــق نــادي اإلمــارات 

صاحــب املركــز األخــر يف الرتتيــب 

العــام للــدوري برصيــد 5 نقــاط، 

املركز األخر أيضـــــــاً فــــي ترتيب 

قامئــة التهديــــــف، برصيـــــد 11 

ــوم. ــط هج ــف خ ــاً كأضع هدف

“الوقــت  أهــــــــداف  ورســمت 

يف  األبــرز  الكلمــة  الحاســم” 

شــهدت  بعدمــا  األول،  الــدور 

ــرة  ــى صاف ــن 67 وحت ــق م الدقائ

النهايــة تســجيل 58 هدفــاً، وهــو 

مــا نســبته نحــو %22.9 مــن جملــة 

األهــداف، وحــل ثانيــاً يف توقيــت 

ــا  ــق م ــداف الدقائ ــجيل األه تس

بــن 61 إىل 75 برصيــد 56 

ــاً. هدف

 27 ُســجل  املقابــل  يف 

هدفــاً يف الدقائــق مــا 

بــن 46 - 60، و42 هدفــاً 

ــن 31 -  ــا ب ــق م يف الدقائ

45، وتكــرر معــدل التســجيل بـــ 35 

هدفــاً مرتــن يف الدقائــق مــا 

0 - 15 و16 - 30. بــن 

هدفًا
ترســـم إثــارة الـدور 
األول لـ»دوري أدنوك«
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ــة أي  ــم نتيج ــراً يف حس ــن” دوراً كب ــراس العري ــب “ح يلع

لقــاء، ودامئــا مــا يخطفــون األضــواء يف املواجهــات 

وتكــون  األهــداف،  مســجيل  شــأن  شــأنهم  الكــرى؛ 

ــك  ــم يف تل ــة فرقه ــح كف ــم يف ترجي ــة الحس ــم كلم له

املواجهــات.

ــرز أكــر مــن حــارس مرمــى خــال الـــ13 جولــة مــن دوري  ب

ــم  ــن مرماه ــذود ع ــاهموا يف ال ــن، وس ــوك للمحرتف أدن

ــبة. ــن مناس ــر م يف أك

وبحســب أرقــام شــبكة اإلحصائيــات العامليــة “أوبتــا”، 

يحتــل املركــز األول ماجــد نــارص حــارس شــباب األهــيل، 

يف قامئــة أكــر الحــراس تصديــاً ناجحــاً، بنســبة وصلــت 

ــدى  ــديدة تص ــاه 30 تس ــى مرم ــددت ع ــث ُس إىل%80؛ حي

لـــ 24، فيــا ســكنت شــباكه 6 أهــداف، وتصــدى لفرصتــن 

محققتــن للتهديــف.

فيــا جــاء يف املركــز الثــاين عبداللــه ســلطان حــارس 

الظفــرة، بنســبة تصديــات ناجحــة وصلت إىل %76.6؛ ُســددت 

ــاه 15  ــل مرم ــدى لـــ49، ودخ ــديدة تص ــاه 64 تس ــى مرم ع

هدفــاً وتصــدى لـــ5 فــرص محققــة للتهديــف.

وتواجــد حــارس الوحــدة محمــد الشــاميس ثالثــاً 

%73.1؛  إىل  وصلــت  ناجحــة  تصديــات  بنســبة 

ُســددت عــى مرمــاه 26 تســديدة تصــدى لـ20، 

ــن  ــدى لفرصت ــداف، وتص ــاه 7 أه ــل مرم ودخ

ــف. ــن للتهدي محققت

وجــاء حــارس الجزيــرة عــيل خصيــف يف 

تصديــات  بنســبة  الرابــع،  املركــز 

%71.8؛  إىل  وصلــت  ناجحــة 

ُســددت عــى مرمــاه 39 

لـــ  تصــدى  تســديدة، 

مرمــاه  ودخــل   ،29

وتصــدى  هدفــاً،   11

محققــة  فــرص  لـــ6 

. يــف للتهد س 
ـرا

ــ
ح

يتنافســـون علــى »قفـــاز 
اإلجــــادة« بالـــــدور األول
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ــط،  ــط الوس ــي خ ــن العب ــد م ــع العدي وض

يف دوري أدنــوك للمحرتفــن، بصمتهــم 

بعــد  األهــداف،  تســجيل  يف  الواضحــة 

نهايــة الــدور األول، الــذي شــهد تســجيل 

253 هدفــاً، ســاهم العبــو خــط الوســط 

ــا. ــاً منه ــجيل 93 هدف بتس

الوســط  خــط  أدوار  معظــم  أن  ورغــم   

تــدور حــول صناعــة األهــداف يف املقــام 

وضعيــة  يف  املهاجــم  ووضــع  األول، 

ســانحة للتســجيل؛ فــإن الكــرة الهجوميــة 

الشــاملة، التــي يتميــز بهــا الــدوري هــذا 

ــة  ــم يف قامئ ــت وجوده ــم، جعل املوس

ــوة. ــارزًا بق ــداف ب ــجيل األه تس

ويشــهد مركــز خــط الوســط رصاعــاً مثــراً 

بصناعــة  ســواًء  العــب،  مــن  أكــر  بــن 

تســجيلها. أو  األهــداف 

ويــأيت عــى رأس القامئــة هــداف النــر 

أنطونيــو خوســيه دي كارفالهــو، مســجاً 

وتواجــد  هدفــن،  وصنــع  أهــداف،   8

الخاصــة  مبــاراة  الـــ13  يف  كارفالهــو 

بالــدور األول، بعــدد دقائــق وصــل إىل 

1132، وقــام بعمــل 15 متريــرة مؤثــرة و14 

مراوغــة. 

محمــد  الثانيــة  املرتبــة  يف  ويــأيت 

ــداف،  ــجاً 5 أه ــان، مس ــب عج ــراس الع ف

ــد  ــر محم ــداً، وظه ــاً وحي ــع هدف ــد صن وق

فــراس يف 12 مبــاراة مــع فريقــه يف 

بعــدد   ،13 إجــايل  مــن  األول،  الــدور 

دقائــق وصــل إىل 1080، وقــام بعمــل 18 

متريــرة مؤثــرة و38 مراوغــة. 

خــط  يف  العبــن   8 يتســاوى  فيــا 

وهــم؛  أهــداف   4 بتســجيل  الوســط، 

ميشــيل أراوخــو العــب الوصــل، نيكــوالس 

ــبع  ــاء س ــاس، ضي ــي ي ــب بن ــس الع خميني

ــة،  ــب العروب ــدن الع ــيل م ــر، ع ــب الن الع

ــل  ــرة، رافاي ــب الجزي ــان الع ــه رمض عبدالل

جوانــكا  خورفــكان،  العــب  جوميارايــس 

العــب العــن، وســفيان رحيمــي العــب 

العــن.

صـراع مثيـر بيــن العبـي خـــط 
الوســط فـي صناعـة األهـداف 
وتسجيلهـــــــــا بالــدور األول

11 تصدر عن رابطة المحترفين اإلماراتية تصدر عن رابطة المحترفين اإلماراتية10
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الفـــرق
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أكثر الفرق تسديدًا على المرمى

% 62% 59% 58
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الفـــرق



 

 

AN UNRIVALLED  
ARABIAN FANTASY

 
a distinctive holiday experience.

Located at the heart of Abu Dhabi, Emirates Palace is a landmark onto itself. Majestic and elegant, this iconic 
hotel is the preferred destination for elite travellers, gastronomists, experience-seekers, as well as a glamourous 

venue for international events, conferences and exhibitions.

mandarinoriental.com

the true warmth and generosity of Arabian hospitality.
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 أكثـر الالعبيــن
قيامـــًا بالمراوغــات
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بدعم من 

قم بالتحميل من 

الخدمة المصرفية عبر
الهاتف المتحرك 

افتح حساب
 أموالي ا�ن

أموالي من مصرف 
أبوظبي اسالمي

حساب أموالي للشباب يمنح أبناؤك القدرة المالية
اكتشف التجربة المصرفية المصممة خصيص� لجيل المستقبل. 

+971 600 543216 @ADIB_Bank ADIBStories @ADIBTweets adib.ae

 هل ترغب بأن يتعلم أبناؤك
المسؤولية المالية؟ 

مع خدمة "أموالي"، يستطيع أبناؤك القيام بما يلي:
  استالم المال من ا�هل والعائلة، وتتّبع رصيدهم وإنفاقهم، ووضع أهداف االدخار، والدفع ل�صدقاء،

  وغير ذلك.
  الحصول على بطاقة الخصم الستعمالها في التسوق والدفع عبر االنترنت والسحب النقدي وحتى

.Apple Pay إضافتها إلى محفظة  

حساب أموالي  لراحتك وراحة بالك:
  أضف رصيد© إلى حساب ابنك أو ابنتك  سواء على دفعات متقطعة أو منتظمة.

  تتيح لك مزايا رقابة ا�هل مراقبة حساب ابنك أو ابنتك ووضع حدود ل»نفاق واستعمال بطاقات الخصم.

 أكثر الالعبين
 قيامًا باالفتاكاكت
الناجحــــــــــة

»قطع الكرات»
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 أكثـر الالعبيــن
تسديدًا على المرمى
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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

23 تصدر عن رابطة المحترفين اإلماراتية

 شبـــاب

األهلـي

 أكثر فريق فاز
بفارق هدف وحيد

05
مباريـات



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

www.audi-dubai.com

800 AUDI (2834)

1142730

 أكثـــــر فريـــق
 حصــــد نقاطــًا
علـــى أرضــــه

21
من 8 مباريات
نقطة

الجزيرة

تصدر عن رابطة المحترفين اإلماراتية24
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واصلــت رابطــة املحرتفــن اإلماراتيــة تنظيــم 

ــوك  ــهرية، يف دوري أدن ــل الش ــز األفض جوائ

للمحرتفــن، برعايــة “اتصــاالت”، وذلــك عــن 

فئــات أفضــل العــب، وحــارس مرمــى، ومــدرب، 

ــاألداء،  ــن ب ــود املتميزي ــر جه ــار تقدي يف إط

حيــث يتــم اختيــار قامئــة الاعبــن املرشــحن، 

ــم  ــم يت ــدة، ث ــات املعتم ــى اإلحصائي ــاًء ع بن

املوقــع  عــر  للتصويــت  الجاهــر   إرشاك 

ــا  ــاص به ــق الخ ــة والتطبي ــرتوين للرابط اإللك

ــة. ــف الذكي ــر الهوات ع

ــن يف  ــن الع ــاً م ــدور األول تفوق ــهد ال وش

هــذه الجوائــز، بحصــده 10 مــن أصــل 12 جائــزة 

فئــة، تــم توزيعهــا عــى مــدار أول أربعــة 

ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع ــهر، وذل أش

نوفمر

سفيان رحيمي )العن( – أفضل العب

سرجي ريروف )العن( – أفضل مدرب

خالد عيىس )العن( – أفضل حارس مرمى

أكتوبر

كوامي )العن( – أفضل العب

سرجي ريروف )العن( – أفضل مدرب

خالد عيىس )العن( – أفضل حارس مرمى

سبتمر

سفيان رحيمي )العن( – أفضل العب

سرجي ريروف )العن( – أفضل مدرب

عيل خصيف )الجزيرة( – أفضل حارس مرمى

أغسطس

البا )العن( – أفضل العب

سرجي ريروف )العن( – أفضل مدرب

عيل خصيف )الجزيرة( – أفضل حارس مرمى

تفوق 
»عيناوي« في 
جوائز األفضل 
الشهرية



إليكم جناح الدرجة األولى المغلق بالكامل
غّيرنا قواعد اللعبة

عيشوا الرفاهية على أصولها وأنتم تنعمون بالخصوصية داخل غرفتكم الفندقية يف األجواء. 
استمتعوا بابتكارات تقنية غّيرت قواعد اللعبة، مثل التحكم يف درجة الحرارة ووضعية 
اإلضاءة والنوافذ االفتراضية األولى من نوعها يف عالم الطيران، ومقاعد مكسوة بالجلد 

الناعم مستوحاة من مقاعد سيارات فئة S من مرسيدس بنز.

الدرجة األولى مع طيران اإلمارات 
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ــن  ــد م ــن، العدي ــة املحرتف ــت رابط نظم

ــذا  ــة ه ــذ بداي ــة من ــات املجتمعي الفعالي

ــداف  ــن األه ــاً م ــك انطاق ــم، وذل املوس

ــا  ــن خاله ــعى م ــي تس ــرتاتيجية الت االس

امليــدان  يف  الجاهــر  مــع  للتواصــل 

والســعي  الدولــة،  مناطــق  كافــة  يف 

املحرتفــن:  ملســابقات  للرتويــج 

دوري أدنــوك للمحرتفــن، كأس رابطــة 

اإلمــارايت. الســوبر  وكأس  املحرتفــن 

بعنــوان  األوىل  الفعاليــة  وأقيمــت 

إمــارة  ملــدارس  املــدارس”،  “جولــة 

مــدارس  زيــارة  متــت  حيــث  أبوظبــي، 

يتــم  أن  عــى  النخــل،  ســاس  أدنــوك- 

زيــارة العديــد مــن املــدارس مــن مختلــف 

مناطــق الدولــة عــى مــدار املوســم.

يف  الرابطــة  جنــاح  إقامــة  تــم  كــا 

القريــة الرياضيــة املصاحبــة ملاراثــون 

أدنــوك أبوظبــي، وذلــك خــال الفــرتة 

.2021 نوفمــر   26 إىل   22 مــن 

واحتفلــت الرابطــة بركــن وفعاليــات خاصــة 

ــك يف  ــن، وذل ــي الخمس ــوم الوطن بالي

 3 1 إىل  حديقــة بــرواز ديب خــال أيــام 

ــمر 2021. ديس

ابإقامــة  الرابعــة  الفعاليــة  وجــاءت 

ــس  ــة الروي ــر يف حديق ــة الجاه منطق

2، يف مدينــة الرويــس، خــال أيــام 5 إىل 

.2021 ديســمر   9

ــر  ــة الجاه ــة منطق ــت الرابط ــا أقام ك

ــب(  ــل مرع ــدويل )ت ــوا ال ــان لي يف مهرج

2022، وذلــك من 16 إىل 31 ديســمر 2021. 

يف  الجاهــر  منطقــة  تواجــدت  كــا 

كرنفــال الســوبر” املخصــص للجاهــر 

يف املنطقــة املحيطــة بإســتاد هــزاع 

بــن زايــد، مــن 5 ينايــر حتــى 7 ينايــر 2022.

ــر  ــة الجاه ــة منطق ــت الرابط ــا أقام ك

الــرتايث  زايــد  الشــيخ  مهرجــان  يف 

ينايــر   23 حتــى  ينايــر   20 مــن  بالوثبــة 

.2 0 2 2

 الفعاليات المجتمعية
التواصل مع الجماهير في الميدان

29
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الجاهــر«،  »دوري  مبــادرة  تصــدرت 

ــة  ــن بداي ــة املحرتف ــا رابط ــي أطلقته الت

أدنــوك  لــدوري  التاســعة  الجولــة  مــن 

دعــم  تعزيــز  يف  املشــهد  للمحرتفــن، 

ــاء  ــر، وبن ــتقطاب الجاه ــة يف اس األندي

ــوالء  ــز ال ــرة، وتعزي ــة كب ــدة جاهري قاع

ــز  ــوع جوائ ــادي، مبجم ــجع والن ــن املش ب

ماليــة تبلــغ 7 مايــن درهــم.

وتتــاح الفرصــة لألنديــة التــي تحقــق أعــى 

ــز  ــر بالجوائ ــري للظف ــور جاه ــبة حض نس

الدوريــة، التــي رصدتهــا الرابطــة بإجــايل 

ــة كل  ــم بنهاي ــم، يت ــون دره ــغ  3.6 ملي يبل

ثــاث جــوالت تقديــم 600 ألــف درهــم عــى 

النحــو التــايل: 300 ألــف درهــم للمركــز 

الثــاين،  للمركــز  درهــم  ألــف   200 األول، 

ــث. ــز الثال ــم للمرك ــف دره و100 أل

الثاثــة  املراكــز  أصحــاب  تحديــد  ويتــم 

ــدد  ــي ع ــددة، تراع ــة مح ــق آلي األوىل وف

املباريــات التــي اســتضافها النــادي عــى 

أرضــه، وعــدد املباريــات خارجــه.

وحســم نــادي العــن لقــب دوري الجاهر 

يف مرحلتــه األوىل، فئــة الجوائــز الدوريــة، 

عــن إجــايل الحضــور يف الجــوالت 9، 10 

و11، مرتبًعــا عــى قامئــة الرتتيــب بإجــايل 

ثانيــاً  يليــه  متفرجــاً،   3939 بلــغ  حضــور 

الجزيــرة، الــذي بلــغ إجــايل جاهــره 

يف  خورفــكان  نــادي  حــل  فيــا   ،2508

املركــز الثالــث بإجــايل 1684، 

فيــا تــم رصــد جوائــز ســنوية تبلــغ 3.4 

مليــون درهــم، يحصــل صاحــب املركــز األول 

ألــف   500 الثــاين  عــى مليــون درهــم، 

ــاب  ــم، أصح ــف دره ــث 200 أل ــم، الثال دره

ــادس 200  ــس والس ــع والخام ــز الراب املراك

والثامــن  الســابع  املراكــز  درهــم،  ألــف 

والتاســع 150 ألــف درهــم، والبقيــة تحصــل 

ــم. ــف دره ــى 100 أل ع

»دوري 
الجماهيـــــر«.. 
مبــادرة تتصـدر 
المشهـد فـــي 

الــــدور األول

31 تصدر عن رابطة المحترفين اإلماراتية تصدر عن رابطة المحترفين اإلماراتية30
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مــن أصحــاب الهمــم، أصحــاب العطــاء الــذي 

يف  تتــواىل  التــي  واإلنجــازات  ينضــب  ال 

املجــاالت. جميــع 

وزارة  مــع  بالتعــاون  الرابطــة،  وقامــت 

ــامح  ــة التس ــعار »جول ــاق ش ــامح، بإط التس

والتعايــش« عــى الجولــة 11، مــن أجــل تنمية 

روح االحــرتام املتبــادل والتعايــش الســلمي 

بــن جميــع ســكان الدولــة، وتشــجيع الحــوار 

الحقيقيــة  الصــورة  وإبــراز  األديــان،  بــن 

ــاء جســور التفاهــم والتواصــل  لإلســام، وبن

مبادراتهــا  املحرتفــن  رابطــة  واصلــت 

املجتمعيــة الرائــدة، التــي تقــوم مــن خالها 

بربــط مســابقة دوري أدنــوك للمحرتفــن، 

دولــة  يف  البــارزة  والجهــود  باملناســبات 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وذلــك مــن خــال 

ــوالت،  ــن الج ــدد م ــى ع ــميات ع ــاق مس إط

ــخت  ــع، ورس ــاق واس ــى نط ــاً ع ــت تفاع نال

أهدافــاً وغايــات شــاملة.

وقامــت الرابطــة بإطــاق شــعار »أبطالنــا يف 

الباراملبيــة مــن ذهــب« عــى الجولــة الثالثة، 

ــارات  ــال اإلم ــه أبط ــا حقق ــاالً مب ــك احتف وذل

يف دورة األلعــاب الباراملبيــة- طوكيــو 2020، 

بعدمــا حصــدت بعثتنــا 3 ميداليــات ملونــة؛ 

يف  العريــاين  لعبداللــه  ذهبيــة  منهــا 

ــد  ــد القاي ــة ملحم ــة وبرونزي ــة، وفضي الرماي

يف الكــرايس املتحركــة، وتــم تكرميهــا 

ــة. ــال الجول ــاً خ أيض

ــة  ــة الرابع ــمية الجول ــة بتس ــت الرابط وقام

بجولــة »مبــادئ الخمســن«، مبناســبة إعــان 

دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــن إطــاق 

ــن«. ــادئ الخمس ــة »مب وثيق

كــا متــت تســمية الجولــة الخامســة بجولــة 

»اليــوم الوطنــي الســعودي«، للمشــاركة 

العربيــة  اململكــة  يف  األشــقاء  مــع 

الوطنــي  اليــوم  باحتفــاالت  الســعودية 

ســبتمر   23 بتاريــخ  الـــ91،  الســعودي 

. يض ملــا ا

عــى  العلــم«  »جولــة  شــعار  وأطلقــت 

والحــوار، ونبــذ العنــف والتمييــز والكراهيــة، 

ورســم خارطــة طريــق نحــو آليــات ترجمــة 

إىل  تنطلــق  وطنيــة،  كقيمــة  التســامح 

العــامل بهــدف إظهــار اإلمــارات كنمــوذج 

لتعزيــز  الحضــارات  فيــه  تلتقــي  فريــد 

العــامل  بــن شــعوب  الســام والتعايــش 

ــارات  2071. ــة اإلم ــع مئوي ــيًا م ــة، متاش كاف

ورفعــت الجولــة 12 شــعار »أجمــل شــتاء يف 

الحملــة  هــذه  يف  للمســاهمة  العــامل« 

ــا. ــن نوعه ــدة م ــة الرائ الوطني

الجولــة التاســعة، وذلــك احتفــاالً بـ«يــوم 

الَعلَــم«، هــذه املناســبة الغاليــة يف دولــة 

العربيــة املتحــدة، حيــث توشــح  اإلمــارات 

نزولهــم  خــال  الدولــة  بعلــم  الاعبــون 

أرضيــة امللعــب، إىل جانــب مظاهــر االحتفــال 

يف جميــع املاعــب ورفــع األعــام فيهــا. 

مــع  مشــرتكة  مببــادرة  الرابطــة  وقامــت 

الهمــم،  ألصحــاب  العليــا  زايــد  مؤسســة 

بإطــاق شــعار »همــم بــا حــدود« عــى 

ــن  ــاء الوط ــال بأبن ــارشة، لاحتف ــة الع الجول
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.1-1 األصــيل 

أن  الرابطــة  وســعت 

ــأس  ــون كــــ يكــــــــــــ

اإلماراتــــــي،  السوبــــر 

مختلــف  تجمــع  مناســبة 

يف  املجتمــــــع  فئـــــــات 

إطــار  تتخطــى  خاصــة،  أجــواء 

ــث  ــط، حي ــدم فق ــرة ق ــاراة ك مب

ــال  ــم »كرنفـــــــ ــم تنظيـــ ت

ــص  ــر« املخصــ السوبــــــــ

للجاهــر، يف املنطقــة 

هــزاع  بإســتاد  املحيطــة 

بــن زايــد، وذلــك ملــدة 3 

وأقيمــت  متواصلــة،  أيــام 

العديــد مــن الفعاليــات، وتــم 

تحضــر مرافــق للجاهــر مــن 

شهــــــد كـــــأس الســوبر 

تنظيميــاً  نجاحــاً  اإلمــارايت 

الــذي  وهــو  الفتــاً،  وفنيــاً 

أقيــم تحــت شــعار »اإلمــارات 

ملتقــى العــامل« يف ســتاد هــزاع 

بــن زايــد يف العــن، ومتيــز بفقراتــه 

ــن  ــام م ــل أي ــة قب ــه املتنوع وفعاليات

ــذي  ــل ال ــال الحف ــة، وخ ــة البداي رضب

تصــدره أوبريــت خاصــة باملناســبة، 

ومراســم التتويــج الرائعــة.

ألقــاب  بــأول  الجزيــرة  وتــوج 

بــكأس  بفــوزه  املوســم، 

للمــرة  اإلمــارايت  الســوبر 

األوىل يف تاريخــه، بعــد فــوزه 

عــى شــباب األهــيل 5-3 بــركات 

الرتجيــح، بعــد التعــادل يف الوقــت 

أجــل االســتمتاع وعيــش أجــواء املســابقة.

ــز  ــى جوائ ــحب ع ــة بالس ــت الرابط كــا قام

نهايــة  وعقــب  الشــوطن  بــن  قيمــة، 

املبــاراة، حيــث تــم الســحب عــى التذاكــر 

مرحلتــن؛  عــى  املمســوحة  اإللكرتونيــة 

األوىل يف االســرتاحة بــن الشــوطن، تــم 

الســحب  بنظــام  فائزيــن   6 اختيــار  خالهــا 

بجوائــز  للفــوز  العشــوايئ،  اإللكــرتوين 

ــاعات  ــة، س ــزة لوحي ــن: أجه ــة تتضم إلكرتوني

ــة  ــة، والثاني ــاب إلكرتوني ــدات ألع ــة، ومع ذكي

بطــل  تتويــج  وقبــل  املبــاراة،  نهايــة  يف 

الســوبر، حيــث تــم الســحب عــى الجائــزة 

ــجعن  ــب مش ــن نصي ــت م ــي كان ــرى، الت الك

ــة 100  ــة بقيم ــزة مالي ــى جائ ــا ع ــن، حص اثن

ــز  ــم للفائ ــف دره ــع 50 أل ــم )بواق ــف دره أل

الواحــد(.

»اإلمـــــارات 
ملتقى العالم«

السوبـر 
الجزيرة يتوج بأول 
ألقــاب املوســم
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املراكـــــز  تحديـــد 

بنهايـــــة مباريــات الــدور 

األول، الــذي أقيــم بنظــام »الذهــاب 

واإليــاب«، وصــوالً إىل ربــع النهــايئ، 

مــن  متأهلــة  أنديــة   6 مبشــاركة 

ناديــي  إىل  إضافــة  األول،  الــدور 

األهــيل  وشــباب  الجزيــرة 

مســبقاً. املتأهلــن 

الجديــدة  التعديــات  وبحســب 

تلعــب  املســابقة،  عــى 

غــر  عــر  الســتة  الفــرق 

اكتمــل عقــد املربــع الذهبي لـــ«كأس 

رابطــة املحرتفــن« للموســم الحــايل 

2021 - 2022، باختتــام إيــاب الــدور ربــع 

الجزيــرة،  مــن  كل  بتأهــل  النهــايئ، 

والعــن،  الوحــدة  األهــيل،  شــباب 

باعتبارهــا  الفــرق  هــذه  وتتشــارك 

وقــت  يف  البطولــة  بلقــب  تُّوجــت 

ســابق، مــا يبــر مبواجهــات حاميــة 

ــايئ  ــف النه ــدور نص ــس يف ال الوطي

ــة. ــن البطول م

النهــايئ  نصــف  الــدور  وينطلــق 

النهــايئ  ربــع  للــدور  املتأهلــة 

مباريــات تحديــد املراكــز مــن التاســع 

يلعــب كل  بحيــث  الرابــع عــر،  إىل 

فريــق مــع الفــرق الخمســة األخــرى.

وتقــام يف املقابــل مباريــات بــن 

الفــرق األربعــة غــر املتأهلــة للــدور 

لتحديــد  مباريــات  النهــايئ،  نصــف 

املراكــز مــن الخامــس وحتــى الثامــن، 

ــن  ــادران م ــذان يغ ــان الل ــا الفريق أم

نصــف النهــايئ، فســيتباريان عــى 

ــث. ــز الثال ــد املرك تحدي

بجولــة الذهــاب يف 1 مــارس 

ــيل  ــباب األه ــي ش ــث يلتق 2022، حي

والوحــدة عــى ســتاد راشــد، والجزيرة 

والعــن عــى ملعــب محمــد بــن زايــد، 

 8 يف  اإليــاب  جولــة  تقــام  فيــا 

مــارس.

املحرتفــن«  رابطــة  »كأس  وتقــام 

نظــام  وفــق  املوســم  هــذا  يف 

للفــرق  يتيــح  للمباريــات،  جديــد 

عــدد  أكــر  خــوض  املتباريــة 

ممكــن املباريــات، مــن خــال 
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ــدور األول،  ــات ال ــى منافس ــتار ع ــدل الس أس

ــدر  ــط تص ــت 21؛ وس ــن تح ــن دوري املحرتف م

املســابقة  ترتيــب  لجــدول  األهــيل  شــباب 

يف  الفــوز  مــن  جمعهــا  نقطــة،   29 برصيــد 

يتعــرض  ومل   ،5 يف  والتعــادل  مواجهــات،   8

للخســارة يف أي مبــاراة، كــا يحتــل شــباب 

األهــيل الصــدارة؛ كأقــوى هجــوم بـــ36 هدفاً، 

ــداف  ــاه 8 أه ــول مرم ــاع بدخ ــط دف ــوى خ وأق

ــط. فق

األهــيل  شــباب  أن  للنظــر  امللفــت  ومــن 

ــادالً يف 5  ــور« تع ــوب ف ــرق »الت ــر ف ــو أك ه

مواجهــات.

ويــأيت فريقــا الشــارقة واتحــاد كلبــاء يف 

ــة، إال  ــد 24 نقط ــث برصي ــاين والثال ــز الث املرك

أن األول يتفــوق بفــارق األهــداف عــن الثــاين، 

مــرات  عــدد  يف  الفريقــن  كا  ويتســاوى 

الفــوز والتعــادل والخســارة، حيــث حققــا الفــوز 

يف 7 مواجهــات، وتعــادال يف 3، وخــرا يف 3 

ــاً.  ــات أيض مباري

ومل يغــب فريقــا عجــان صاحــب املركــز الرابــع 

بـــ23 نقطــة، والوحــدة صاحــب املركــز الخامــس 

ــهد رصاع  ــن مش ــاط، ع ــن النق ــد م ــذات الرصي ب

ــن  ــاط ع ــارق الـــ6 نق ــن ف ــم م ــدارة؛ بالرغ الص

أن  أيضــاً  للنظــر  امللفــت  ومــن  املتصــدر. 

تســاويا  والخامــس  الرابــع  املركــز  صاحبــي 

يف كل يشء؛ مــن عــدد مــرات الفــوز التــي 

وصلــت إىل 7 والتعــادل يف 2 والخســارة يف 4 

مواجهــات؛ إال أن عجــان يتفــوق بفــارق عــدد 

ــدة. ــن الوح ــداف ع األه

 شبــاب األهلــي فــي الصدارة بال ..
خسارة.. ورباعي في أجواء المنافسة

في دوري تحت 21
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ــايس دوري  ــة »فانت ــت لعب حقق

التــي  للمحرتفــن«،  أدنــوك 

املحرتفيــــن  رابطـــة  تواصــــل 

هــذا  تطبيقهــا  اإلماراتيــة 

املوســم، نجاحــاً بــارزاً يف الــدور 

التــي  املبــادرة  وهــي  األول، 

دور  املشــجعون  فيهــا  يتقمــص 

ــة  ــار قامئ ــال اختي ــن خ ــدرب، م امل

باالنتقــاالت  والقيــام  الاعبــن، 

والتبديــات الازمــة، ســعياً للخــروج 

النقــاط،  مــن  ممكــن  قــدر  بأكــر 

أســبوعياً وشــهرياً ويف ختــام كل 

دور، عــى أن تكــون الجائــزة الكــرى 

مخصصــة ملــن يجمــع أكــر قــدر مــن 

املوســم. نهايــة  يف  النقــاط 

نيــل  املبــادرة  هــذه  وواصلــت 

يف  تدشــينها  منــذ  متزايــد،  إقبــال 

2018، ويتــم املشــاركة فيهــا  عــام 

الخــاص  والتطبيــق  املوقــع  عــر 

باللعبــة، الــذي يتوفــر عــى أجهــزة 

للمشــاركن  ويتيــح  وأبــل،  أندرويــد 

ــوم  ــن نج ــم، م ــكيات فرقه ــار تش اختي

أكــر  لكســب  محاولــة  يف  الــدوري، 

النقــاط، مــن  عــدد 

ــابقة،  ــدة للمس ــخة الجدي ــهد النس وتش

ــة  ــز املخصص ــات التعزي ــدد بطاق ــع ع رف

لــكل متســابق عــى مــدار املوســم، 

ــرة  ــا م ــتخدام كل منه ــن اس ــي ميك والت

واحــدة فقــط طــوال املوســم، لتصبــح 7. ب
در

لم
ر ا

دو
ن 

صو
قم

يت
ن 

عو
شج

لم
ا

شهري )3 فائزين(

الموسم الرياضي )3 فائزين(

جائزة المشاركة  )االختيار بالقرعة(
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األنديــة،  تراخيــص  دورة  أكملــت 

تواصلــت  بعدمــا  األول،  عقدهــا 

للموســـــم   ،2022  -  2021 خـــال 

منــذ  التــوايل،  عــى  العــارش 

مــن  الرتاخيــص  نظــام  تطبيــق 

للمــرة  اآلســيوي  االتحــاد  قبــل 

 ،2013-2012 موســم  األولـــى، 

ــص  ــهد أول دورة لرتاخي ــذي ش وال

ــص  ــة الرتاخي ــت لجن ــة. ومنح األندي

االبتدائيــة، التابعــة لنظــام تراخيص 

املحرتفــن  رابطــة  يف  األنديــة 

اآلســيوي  الرتخيــص  اإلماراتيــة، 

ــن  ــيا، ع ــال آس ــدوري أبط ــاص ب الخ

ــة:  ــص 2021-2022 ألندي دورة الرتخي

ــرة،  ــل، الجزي ــن، الوص ــدة، الع الوح

األهــيل،  شــباب  يــاس،  بنــي 

الفجــرة، النــر، حتــا، خورفــكان،  

اتحــاد كلبــاء، الشــارقة، عجــان،  

الســتيفائها رشوط الرتخيــص وفقــا 

املوضوعــة. للضوابــط 

قامئــة  شــملت  املقابــل،  يف 

عــى  حصلــت  التــي  األنديــة 

الرتخيــص املحــيل 15 ناديــاً، وهــي: 

ــرة،  ــل، الجزي ــن، الوص ــدة، الع الوح

األهــيل،  شــباب  يــاس،  بنــي 

حتــا،  النــر،  الفجــرة،  الظفــرة، 

ــارقة،  ــاء، الش ــاد كلب ــكان، اتح خورف

عجــان.

تراخيص األندية»تكمــــل عقدها األول»
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ومواقــع التواصــل االجتاعــي، خــال 

الفــرتة مــا بــن أكتوبــر وحتــى ديســمر 

يف  العمــل  يتواصــل  أن  عــى   ،2021

برنامــج القــدرات واملهــارات التعليميــة 

املحرتفــن  دوري  أنديــة  ملوظفــي 

ــايل 2022.  ــام الح ــال الع ــة خ اإلماراتي

ــات  ــل مارس ــى أفض ــج ع ــز الرنام ورك

تســويق وترويــج أنديــة كــرة القــدم، 

ــة  ــات يف كيفي ــل املارس ورشح ألفض

زيــادة عــدد املتابعــن، وخلــق محتــوى 

ــع  ــل م ــز التفاع ــر، وتعزي ــي مبتك إبداع

ــة،  ــن اإلماراتي ــة املحرتف ــت رابط أطلق

القــدرات  برنامــج   ،2021 العــام  خــال 

ملوظفــي  التعليميــة  واملهــارات 

اإلماراتيــة،  املحرتفــن  دوري  أنديــة 

والــذي جــرى تخصيصــه لدعــم وبنــاء 

الرابطــة،  أنديــة  موظفــي  قــدرات 

الوظيفيــة  املســميات  باختــاف 

املرشــحة، ووفًقــا للهيــاكل التنظيميــة 

املعتمــدة لألنديــة، حســب االشــرتاطات 

إدارة  لقســم  الرئيســية  واملتطلبــات 

تراخيــص األنديــة يف رابطــة املحرتفــن 

ركــزت  عمــل  ورش  بجانــب  الجاهــر، 

التواصــل  تطبيقــات  أفضــل  عــى 

االجتاعــي ألنديــة كــرة القــدم.

تحــدي  مبــادرة  الرابطــة  وأطلقــت 

للمحرتفــن،  أدنــوك  دوري  أنديــة 

الختيــار أفضــل خمســة أنديــة حصلــت 

ــة يف  ــادة ملحوظ ــبة زي ــر نس ــى أك ع

عــدد املشــاهدات واملتابعــات، خــال 

فــرتة الرنامــج، الــذي اســتمر ملــدة 10 

ــة  ــم األندي ــم تكري ــى أن يت ــابيع، ع أس

الفائــزة يف حفــل خــاص.

أربــع  الرنامــج  وتضمــن  اإلماراتيــة. 

شــملت  رئيســية  تعليميــة  وحــدات 

املديريــن التنفيذيــن، مديــري املــوارد 

أول  تنفيــذ  جــرى  حيــث  البريــة، 

وحدتــن يف الفــرتة مــا بــن مــارس إىل 

ــة  ــدة الثالث ــت الوح ــو 2021، وخصص يولي

ملديــري التســويق واالتصــال التجــاري، 

واســتمرت ملــدة 8 أســابيع، يف الفــرتة 

نوفمــر  وحتــى  أغســطس  بــن  مــا 

الرابعــة  الوحــدة  ركــزت  فيــا   ،2021

اإللكــرتوين  املوقــع  محــرري  عــى 

رابطة المحترفين اإلماراتيـة تطلق برنامـــــــــج بنـاء القـدرات والمهارات التعليميـة
شمل أربع وحدات رئيسية استهدفت موظفي األندية
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ــة،  ــص األندي ــت إدارة تراخي واصل

املحرتفــن  رابطــة  يف 

مبــادرة  متابعــة  اإلماراتيــة، 

ــج  ــر برنام ــل«، ع ــة الطف »حاي

حايــة  مســؤويل  تطويــر 

ــة  ــة املحرتف ــل يف األندي الطف

جــرى  حيــث  القــدم،  لكــرة 

تنظيــم ورش عمــل عــن قوانــن 

حقــوق الطفــل يف اإلمــارات، 

التــي  االعتــداءات  وأنــواع 

ــال، ورضورة  ــا األطف ــرض له يتع

حايــة  مســؤويل  قيــام 

عــى  األنديــة  يف  الطفــل 

ــرق  ــى ط ــن، ع ــب العامل تدري

التبليــغ عــن االنتهــاكات، بجانــب 

امليدانيــة  الزيــارات  برنامــج 

ــراءات  ــن اإلج ــد م ــة، للتأك لألندي

سياســة  ونــر  املتبعــة، 

وترســيخها،  الطفــل  حايــة 

ــة،  ــع وزارة الداخلي ــاون م بالتع

ضمــن  الطفــل،  حايــة  مركــز 

اســرتاتيجية رابطــة املحرتفــن 

اإلماراتيــة. 

مســؤويل  الرنامــج  وحــث 

بالنــادي،  الطفــل  حايــة 

املهــام  عــى  للوقــوف 

ــا يف  ــم لتطبيقه ــة له املوكل

اســتبيان  خــال  مــن  األنديــة، 

ــون  ــى رضورة أن يك ــتمل ع اش

داخليــة  سياســات  للنــادي 

باللغتــن  الطفــل  لحايــة 

وطلــب  واإلنجليزيــة،  العربيــة 

ســرة  حســن  شــهادات 

وزارة  مــن  صــادرة  وســلوك، 

ــل  ــن يتعام ــع م ــة لجمي الداخلي

ــون  ــادي، وتك ــل بالن ــع الطف م

ــم  ــة كل موس ــادرة يف بداي ص

. يض يــا ر

 ،2021 وشــهد شــهر نوفمــر 

مــع  عمــل  ورشــة  تنظيــم 

الطفــل،  حايــة  مســؤويل 

ــة تقييم إدارة تراخيص  ومناقش

املوكلــة  للمهــام  األنديــة 

ــل  ــة الطف ــؤويل حاي إىل مس

مســتوى  لرفــع  باألنديــة، 

تنظيــم  عــى  والحــث  األداء، 

مــن  داخليــة  دوريــة  دورات 

ــاء  ــال وأولي ــع األطف ــة م األندي

األمــور وموظفــي األكادمييــات 

لألنديــة  التابعــة  الخاصــة 

املحرتفــة، للتعريــف بحقــوق 

يف  وحقهــم  األطفــال، 

مارســة كــرة القــدم يف بيئــة 

ومتابعتهــم  وســليمة،  آمنــة 

ودراســياً. صحيــاً 

 ورش عمل وزيارات في برنامج
تطوير مسؤولي حماية الطفل

بالتعاون مع وزارة الداخلية

تصدر عن رابطة المحترفين اإلماراتية48



16:15 خورفكــــانالعيــــــــن
استاد هزاع بن زايد

20:00 الشارقـــــةاتحـاد لكبـاء
استاد الشارقة

17:30 العروبــــــةالوحــــــدة
استاد نادي بني ياس

18:30 بنـي يـــاسالوصـــــــل
استاد زعبيل

16:15 اإلمـــــاراتشباب األهلي
استادراشد

18:30 عجمــــــانالنصــــــــر
استاد آل مكتوم

17:30 الجزيــــــرةالظفـــــرة
استاد حمدان بن زايد

الجمعة 04 فبراير 2022

السبت 05 فبراير 2022

األحد 06 فبراير 2022

الثالثاء 15 فبراير 2022

الجولة 14

20:00 الوحــــــدةبنـي يـــاس
ستاد نادي بني ياس

17:30 الوصـــــــلخورفكــــان
استاد صقر بن محمد القاسمي

17:30 الظفـــــرةالشارقـــــة
استاد الشارقة

17:30 النصــــــــرالعروبــــــة
ستاد نادي الفجيرة

17:30 العيــــــــناإلمـــــارات
استاد نادي االمارات

20:00 شباب األهليعجمــــــان
استاد راشد بن سعيد

17:45 اتحـاد لكبـاءالجزيــــــرة
استاد محمد بن زايد

الخميس 10 فبراير 2022

الجمعة 11 فبراير 2022

الثالثاء 15 مارس 2022

الجولة 15

السبت 19 فبراير 2022

20:00 الشارقـــــةالوصـــــــل
استاد زعبيل

17:30 بنـي يـــاسالعيــــــــن
استاد هزاع بن زايد

17:30 خورفكــــانالوحــــــدة
استاد آل نهيان

17:30 العروبــــــةشباب األهلي
استاد راشد

17:30 اإلمـــــاراتالظفـــــرة
استاد حمدان بن زايد

20:00 اتحـاد لكبـاءعجمــــــان
استاد راشد بن سعيد

20:00 الجزيــــــرةالنصــــــــر
استاد آل مكتوم

الجمعة 18 فبراير 2022

الجولة 16

20:00 عجمــــــانالعروبــــــة
استاد نادي الفجيرة

17:30 الجزيــــــرةاإلمـــــارات
استاد نادي االمارات

17:30 النصــــــــرخورفكــــان
استاد صقر بن محمد القاسمي

20:00 العيــــــــناتحـاد لكبـاء
استاد نادي اتحاد .لكباء

17:30 الظفـــــرةبنـي يـــاس
استاد نادي بني ياس

17:30 الوصـــــــلالوحــــــدة
استاد آل نهيان

20:00 شباب األهليالشارقـــــة
استاد الشارقة

الجمعة 25 فبراير 2022

الجولة 17

السبت 26 فبراير 2022

مواعيد
 مباريات
 دوري
أدنوك
للمحترفين

السبت 5 مارس 2022

20:15 الشارقـــــةالجزيــــــرة
استاد محمد بن زايد

17:45 الوحــــــدةشباب األهلي
استاد راشد

17:45 العروبــــــةالعيــــــــن
استاد هزاع بن زايد

17:45 اإلمـــــاراتالنصــــــــر
استاد آل مكتوم

17:45 خورفكــــانالظفـــــرة
ستاد حمدان بن زايد

20:15 بنـي يـــاسعجمــــــان
استاد راشد بن سعيد

20:15 اتحـاد لكبـاءالوصـــــــل
استاد زعبيل

الجمعة 04 مارس 2022

الجولة 18

20:15 عجمــــــانالشارقـــــة
استاد الشارقة

17:45 الجزيــــــرةالعروبــــــة
استاد نادي الفجيرة

17:45 الظفـــــرةاتحـاد لكبـاء
استاد نادي اتحاد .لكباء

20:15 النصــــــــربنـي يـــاس
استاد نادي بني ياس

17:45 خورفكــــاناإلمـــــارات
استاد نادي االمارات

17:45 الوصـــــــلشباب األهلي
استاد راشد

20:15 العيــــــــنالوحــــــدة
استاد آل نهيان

الجمعة 11 مارس 2022

الجولة 19

السبت 12 مارس 2022
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