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مجلة كأس سوبر الخليج العربي 
 موسم ٢٠٢٠-٢٠٢1 
تصدر عن رابطة املحرتفني اإلماراتية



 رسخت »كأس سوبر الخليج العربي« موقعها عىل روزنامة املسابقات التي تنظمها 
رابطــة املحرتفــني اإلماراتيــة، وهــي التــي تكتــي بأهميــة خاصــة للغايــة هــذه املــرة يف ظــل 
التحديــات التــي تخطتهــا الرابطــة بثبــات مــن أجــل عــودة كــرة القــدم بعــد تجــاوز جائحــة 
فريوس كورونا املستجد، ليكون الحدث احتفالية بأول تتويج هذا املوسم، ورسالة أننا 
نعود أقوى معاً من أي وقت مىض يف دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تبوأت الريادة 

يف التغلب عىل الجائحة بكفاءة وشجاعة وجهود املخلصني يف خط الدفاع األول.

 ونتقــدم بالشــكر والعرفــان يف نجاحاتنــا هــذه إىل صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله«، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب 

للقــوات  األعــىل  القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد  ويل  زايــد،  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو 
بــن زايــد آل  املســلحة، وأصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات، وســمو الشــيخ هــزاع 

نهيان، نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي الرئيس الفخري التحاد 
الكرة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة.

 ويســعدنا ان تتزامــن إقامــة هــذه املســابقة مــع املبــادرة التــي أطلقهــا صاحــب 
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو 
مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله-، بعنوان« أجمل شتاء يف العالم«، 
والتي تهدف إىل تشــجيع الســياحة الداخلية بني اإلمارات يف موســم الشــتاء 
والتعــرف عــىل املقومــات الطبيعيــة والجغرافيــة والرتاثيــة الجميلــة يف شــتى 
أنحــاء دولــة اإلمــارات، مــن شــمالها إىل جنوبهــا، واالحتفــاء باملزايــا واملعالــم 

الفريدة التي تمتاز بها كل إمارة من إمارات الدولة.

 وقــد ارتــأت رابطــة املحرتفــني أن ترفــع شــعار »ِشــتانا ســوبر«، والــذي نســعى لتطبيقــه 
عــىل أرض الواقــع لتكــون املبــاراة لوحــة أنيقــة يف حــب الوطــن وإبــراز الصــورة الباهيــة لــه 
بعدمــا أصبحــت دولــة اإلمــارات محــط اهتمــام العالــم بأكملــه بفضــل التطــور والريــادة 
يف كافــة املجــاالت وقدرتهــا بجمــع البشــرية مــن شــتى بقــاع األرض عــىل أرض التســامح 
واملحبة واألمان تنفيذاَ لتوجيهات القيادة الرشــيدة التي نســتلهم منها خطوات اإلبداع 

والتفوق.

الخليــج  دوري  لقــب  حامــل  الشــارقة  أن  ثقــة  وكلنــا  للفريقــني،  بالتوفيــق  أمنياتنــا   
العربــي وشــباب األهــي دبــي حامــل لقــب كأس رئيــس الدولــة، ســيقدمان مبــاراة تليــق 
بــروح  ولكــن  بقــوة  متنافســان  دائمــاً  عهدناهمــا  كمــا  يكونــا  وأن  الكبــرية  املناســبة  بهــذه 

رياضية أخوية يف الدرب نحو منصات التتويج.
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كان فريق شباب األهيل  طرًفا يف بطولة كأس سوبر الخليج العربي ست مرات، 
منذ بداية االحرتاف يف ٢٠٠8، حصل فيها عىل أربعة ألقاب، يف كل من ٢٠٠8-

٢٠٠9، ٢٠١3-٢٠١4، ٢٠١4-٢٠١5 و٢٠١6-٢٠١7.
ألقاب  تعد مشاركة فريق الشارقة، يف بطولة كأس سوبر الخليج العربي هذا املوسم، 

هي الثانية يف عصر االحرتاف، فامللك الشرقاوي حقق لقبه األول من أول مشاركة 
بعد فوزه عىل شباب األهيل يف املوسم املايض ٢٠١9 - ٢٠٢٠.

ألقاب 

شتانا سوبر

تتجه أنظار، جماهري امللك الشرقاوي والفرسان، إىل ستاد آل مكتوم، بحًثا عن اللقب األول يف   ■

عام 2021 يف نهايئ كأس سوبر الخليج العربي 

للملــك  الحــظ  ابتســم  بعدمــا  البطولــة،  يف  الفريقــان  فيهــا  يلتقــي  التــي  الثانيــة  املــرة  هــي  املبــاراة   ■

الشرقاوي يف النسخة املاضية، وتوج بالكأس بركالت الرتجيح، عىل نفس امللعب.

حلــم الفــوز بالــكأس للمــرة الثانيــة عــىل التــوايل يــراود الشــرقاوية، مثلمــا فعلهــا الوحــدة مــن قبــل   ■

مرتــني متتاليتــني، موســمي 2017 و2018، وســجلها شــباب األهــي أيضــا موســمي 2013 و2014، 

منذ انطالق الكأس يف ثوبها الجديد عام 2008

يف حال نجاح  الشارقة يف الفوز سيكون الفريق الثالث يف قائمة »الثنائيات«، باإلضافة إىل حاجة   ■

الفريق الشرقاوي للفوز بالبطولة، ليكون دافًعا  للحفاظ عىل صدارة دوري الخليج العربي. 

بقيــة  يف  الســري  ملواصلــة  دافًعــا   لتكــون  باللقــب،  الفــوز  بفرصــة  األهــي  شــباب  يتمســك  بينمــا   ■

البطوالت، خاصة دوري الخليج العربي، الذي تتأرجح فيه نتائج الفرسان.

لهذه البطولة طابع خاص لدى شباب األهي، خاصة أنه يمتلك األفضلية عندما يدخل النهايئ،   ■

بعدما فاز باللقب 4 مرات، وها هو يبحث عن اللقب الخامس.

يعــد الفرســان الفريــق األكــر مشــاركة يف البطولــة برصيــد 7 مــرات، بمــا فيهــا هــذه النســخة، حيــث   ■

خسر شباب األهي اللقب مرتني، من أصل  6 مشاركات، بركالت الرتجيح.

ل شــباب األهي 6 أهداف خالل 6 مشــاركات، فيما  املقارنات بني طريف النهايئ كثرية، حيث ســجّ  ■

يبحث الشارقة عن أول أهدافه بالبطولة، خاصة أنه لم يسجل يف النسخة املاضية، التي انتهت 

بالتعادل السلبي، وفاز بركالت الرتجيح.

اللقب األول يف 2021 امللك والفرسان 



االحــرتاف  مســرة  يف   ١3 رقــم  الحاليــة  النســخة  تحمــل 
مــن  بالعديــد  الســابقة  ال١٢  النســخ  وحظيــت  اإلمــارايت، 
املعلومــات املثــرة، التــي نرصدهــا يف شــكل إحصائيــات ومعلومــات 
رقميــة ســريعة، خاصــة مــن حيــث األهــداف املســجلة والبطاقــات وحتــى الوقــت املحتســب البــدل 

الضائع يف كل نسخة من النسخ املاضية، وذلك ويف التايل:

 ■ أول نهايئ تكرر يف كأس سوبر الخليج العربي كان بني العني وشباب األهيل) ٢٠١3 عىل ملعب 
محمــد بــن زايــد(، وانتهــى بفــوز شــباب األهــيل بــركالت الرتجيــح ، ثــم ٢٠١4 ، بنفــس امللعــب، وفــاز 

شباب األهيل بهدف ساملني خميس.

أكرث من خســر نهايئ كأس ســوبر الخليج العربي هو العني بثالث مرات، وذلك يف أعوام ٢٠١3 ـ   ■
٢٠١4 ـ ٢٠١8 .

لقب السوبر يجمع بني بطيل الدوري والكأس »عادة«.. تمكن  كل بطل منهما من الفوز 5 مرات   ■
باللقب.

حقق أصحاب لقب »دوري الخليج العربي« كأس السوبر باألعوام : -٢٠١٢ -٢٠١4 -٢٠١5 -٢٠١6 
 .٢٠١9

أصحــاب لقــب كأس رئيــس الدولــة، حققــوا الســوبر يف األعــوام :  ٢٠٠8  -٢٠٠9 -٢٠١٠ -٢٠١3 - 
 . ٢٠١7

■  يف عامــي ٢٠١١ و ٢٠١8 كان بطــل الــدوري والــكأس فريــق واحــد، حيــث حقــق الجزيــرة الثنائيــة 
٢٠١١، و العــني يف ٢٠١8 ، وللمفارقــة فــإن الفريقــني لعبــا ضــد الوحــدة يف نهــايئ كأس ســوبر 

الخليج العربي يف العامني ، ويف املرتني فاز الوحدة بركالت الرتجيح.

مرتــني  ووصــال  ســنوات  بعــد  عــادا  ثــم  الســوبر  كأس  نهــايئ  إىل  متتاليتــني  مرتــني  وصــال  فريقــان   ■
متتاليتني مجددا هما :

شباب األهيل  ٢٠٠8 - ٢٠٠9  ثم  ٢٠١3 - ٢٠١4

الجزيرة  ٢٠١١ - ٢٠١٢  ثم   ٢٠١6 - ٢٠١7

العربــي وهــي  الخليــج  لــكأس ســوبر  نهائيــات  ثــالث  الشــباك يف  هــز  الطرفــني يف  فشــل مهاجمــو   ■
الشارقة وشباب االهيل ٢٠١9 – العني وشباب األهيل -٢٠١3 العني والجزيرة ٢٠١٢ .
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تاريخ كأس سوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخليج العربي باألرقام تاريخ كأس سوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخليج العربي باألرقام 

20092012
أول العب مواطن 
يسجل هدف 
يف نهايئ كأس 
سوبر الخليج 
العربي هو 
محمد سرور

أول نهايئ كأس 
سوبر  تغيب عنه 

األهداف، بني 
العني والجزيره

األول يف عهد االحرتاف:
■  أول العــب مواطــن يســجل هدفــا يف نهــايئ الســوبر هــو محمــد ســرور العــب شــباب األهــيل 

أمام العني عام ٢٠٠9 .

أول العــب يســجل ثنائيــة يف نهــايئ كأس الســوبر الربازيــيل ايمرســون العــب العــني ٢٠٠9   ■
أمام شباب األهيل.

أول العــب عربــي يســجل بنهــايئ كأس الســوبر هــو املصــري حســني عبدربــه العــب شــباب   ■
األهيل عام ٢٠٠9 أمام العني. 

أول نهايئ كأس سوبر تغيب عنه األهداف، بني العني والجزيرة يف عام ٢٠١٢ .  ■

البطاقات الحمراء : 
محمد قاسم العب شباب األهيل أول العب يطرد يف نهايئ كأس السوبر بعهد االحرتاف   ■

أمام العني عام ٢٠٠9.

نادي الوحدة أمام اإلمارات أول فريق يتعرض لحالتي طرد عام ٢٠١٠ ) اسماعيل مطر و   ■
محمد الشحي (.

املدينة : 
الخليــج  ســوبر  كأس  نهــايئ  اســتقبلت  دبــي  مدينــة   ■

يف  مــرات   6 االحــرتاف  عهــد  يف  العربــي 
أعــوام:  ٢٠٠8، ٢٠٠9، ٢٠١٠ ، ٢٠١٢ ، 

٢٠١9 و ٢٠٢١

مناصفة بني أبطال 
الدوري والكأس  

شتانا سوبر
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6
نسخ 
من أصل ١٢ نسخة شهدت  
حسم اللقب بركالت الرتجيح، 
وكان آخرها يف نسختي
٢٠١8 و٢٠١9،

١٢
نسخة

تشهد كأس سوبر الخليج العربي أرقاًما 
وإحصائيات تتغر من نسخة إىل 

أخرى، ولم يسبق أن فاز أي فريق 
بفارق أكرث من هدفني، كما لم 

يسبق ألي فريق كان متأخراً 
بالنتيجة يف الشوط األول 

أن حقق اللقب يف نهاية 
املباراة.

4
يملك فريق شباب األهيل ــ دبي 

الرقم القيايس يف عدد مرات 
الفوز بكأس السوبر منذ انطالق 
االحرتاف، بحصوله عىل اللقب 

أربع مرات.

3
نال فريق العني 

لقب كأس السوبر 
ثالث مرات.

3
حصل فريق 

الوحدة  عىل 
الكأس ثالث مرات.

١
 فيما ظهر فريق 

اإلمارات يف سجل األبطال 
بعدما فاز باللقب مرة واحدة

١
دخلت كأس سوبر 

الخليج العربي خزينة 
نادي الشارقة  مرة واحدة.

١١
هدفًا

شهدتها  األشواط األوىل 
من املباريات

١9
هدفًا

شهدتها  األشواط الثانية من 
املباريات ، يف حني تم تسجيل هدف 

وحيد يف األشواط اإلضافية.

ت
ئيا

صا
ح

وإ
م 

قا
أر

٢٠٠9-٢٠٠8
٢٠١4-٢٠١3
٢٠١5-٢٠١4
٢٠١7-٢٠١6

مواسم

 ٢٠٠-٢٠١٠9
٢٠١3-٢٠١٢

٢٠١6-٢٠١5 

مواسم

٢٠١١-٢٠١٢
٢٠١8-٢٠١7
٢٠١9-٢٠١8

مواسم

٢٠١٠-٢٠١١ 
موسم

٢٠١-٢٠٢٠9

موسم

٢.5
هدف 

معدل التسجيل 
يف البطولة يف 

املباراة
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أدار 10 حــكام النســخ الـــ 12 الســابقة لــكأس ســوبر الخليــج العربــي، منــذ انطــالق البطولــة يف موســم 

2008-2009، حيــث تــوىل كل مــن الــدويل محمــد عبداللــه حســن وعبداللــه العاجــل إدارة مباراتــني لــكل 

منهمــا، بينمــا قــاد ثمانيــة حــكام مبــاراة واحــدة لــكل منهــم، وهــم: محمــد عمــر وفريــد عــي ومحمــد عبــد 

املرزوقــي ومحمــد عبيــد  الــرزاق  النقبــي وســلطان عبــد  الحمــادي وعــادل  الكريــم وعــي حمــد ويعقــوب 

خادم، وتنتظر الكأس وجوًها جديدة من حكام الصافرة الذهبية، الذين ينالون شرف قيادة املباريات.

صافرة السوبر
10

حكام أداروا 
النسخ الـ ١٢ 
السابقة لكأس 
سوبر الخليج 
العربي

يعقوب يوسف الحمادي

عيل حمد

عبدالله العاجل

محمد عبد الكريم

عادل النقبي محمد عبدالله حسن

فريد عيل

1٠
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ستاد آل مكتوم »الفروز األزرق«

15000
متفرج

سعة 
 املدرجات

7490
مرتاً مربعًا 

مساحة أرضية
 امللعب

يعــد ســتاد آل مكتــوم، بنــادي النصــر، الــذي يحتضــن املبــاراة النهائيــة للمــرة الرابعــة، 

واحــداً مــن املنشــآت الرائعــة، بعــد تطويــره وظهــوره بالشــكل الجديــد، بدايــة مــن ينايــر 

عليــه  وأطلــق   ،»2019 »اإلمــارات  آســيا،  كأس  نهائيــات  مباريــات  انطــالق  مــع   ،2019

»الفريوز األزرق«.

لــه اســتضافة  واســتضاف امللعــب يف شــكله الجديــد نهــايئ نســخة 2019، كمــا ســبق 

النهــايئ قبــل التجديــد، يف نســختي 2008 و2010، وتتســع املدرجــات لـــ15 ألــف متفــرج. 

األنظــار بفضــل تصميمــه  بُحلــة عامليــة، ســحرت  عــام 2019،  االســتاد يف  افتتــاح  وأعيــد 

الجميــل، فهــو عبــارة عــن تحفــة معماريــة رائعــة، وصــرح ريــايض مجهــز بأحــدث تقنيــات 

عــىل  تســاعد  التــي  األوروبيــة،  املالعــب  ملواصفــات  تشــييده وفقــاً  وتــم  األمــن واإلضــاءة، 

عــر  أو  امللعــب،  مــن داخــل  املباريــات، ســواء  الجماهــري، واالســتمتاع بمشــاهدة  جــذب 

النقل التليفزيوين.

وتبلــغ مســاحة أرضيــة امللعــب 7490 مــرتاً مربعــاً، بطــول 107 أمتــار، وعــرض 70 مــرتًا، 

مــن 200 مليــون درهــم، وجــاءت عمليــة  أكــر  وبلغــت تكلفــة تطويــر ســتاد آل مكتــوم 

إعادة تصميم امللعب بحلته الجديدة تزامناً مع الذكرى الـ40 لتدشــني ســتاد آل مكتوم 

ألول مرة يف 1978، وتصل قوة كشافات اإلضاءة بامللعب إىل 3500 وات.

13
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ركالت الرتجيح 
»الحسم بعد الـ90«
تنص الئحة كأس الخليج العربي عىل اللجوء املباشر 
للحسم بركالت الرتجيح حال انتهاء املباراة بالتعادل 
يف وقتها الرسمي ودون لعب أشواط إضافية، وهو 
ما تكرر يف 6 نسخ ماضية يف تاريخ البطولة 

 6
مباريات

حضرت فيها 
ركالت الرتجيح

ور
ط

س
يف 

ي 
رب

ع
 ال

ج
لي

خ
 ال

بر
سو

س 
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٢٠١9-٢٠١8

٢٠٠-٢٠١٠9

٢٠١١-٢٠١٢

٢٠١3-٢٠١٢

٢٠١4-٢٠١3

٢٠١-٢٠٢٠9

فوز العني عىل األهيل 3-5 
بعد التعادل االيجابي ٢-٢

 فوز الجزيرة عىل الوحدة -7 6 
بعد التعادل ٢-٢

 فوز العني عىل الجزيرة 5 - 4 
بعد التعادل السلبي

 فوز األهيل عىل العني 3 - ٢ 
بعد التعادل السلبي

 فوز الوحدة عىل العني 4 - 3 
بعد التعادل 3-3

فوز الشارقة عىل شباب األهيل  
4 - 3 بعد التعادل السلبي

مكان الصنع: سنغافورة

النسخة األوىل: 
الجزيرة 
والوحدة 
2018 -2017

التصميم:
يجمع بني 

الشكلني 
التقليدي 
والحديث

التاريخ: 

2018
الوزن: 

15 كجم

االرتفاع:

 60 سم
نوع الطالء:

ذهب وفضة
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العنربي 
ومهدي 

»فخر الصناعة الوطنية«

املدرب: عبد العزيز العنربي	 

العمر: 43 عاما	 

البداية مع الشارقة:	 
 أكتوبر ٢٠١7

اإلنجازات كمدرب: 	 
دوري الخليج العربي ٢٠١8 - ٢٠١9. 

كأس سوبر الخليج العربي ٢٠١9 - ٢٠٢٠

املدرب : مهدي عيل	 

العمر: 55 عاما	 

البداية مع شباب األهيل:	 
 ديسمرب ٢٠٢٠

اإلنجازات كمدرب:	 
 كأس آسيا للشباب ٢٠٠8

 فضية دورة األلعاب اآلسيوية ٢٠١٠

كأس الخليج ٢٠١3، املركز الثالث 

كأس آسيا ٢٠١5

عــىل  األهــيل  وشــباب  الشــارقة  مواجهــة  تكتــي 
أول ألقــاب موســم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ يف »كأس ســوبر 
الخليــج العربــي« بأهميــة خاصــة ملدربــي الفريقــني 
اللذيــن يمثــالن »فخــر الصناعــة الوطنيــة« للمدربني 

الــذي  الوقــت  ويف  املحليــة،  املالعــب  يف  املواطنــني 
يطمــح فيــه العنــربي للظفــر بلقبــه الثــاين عــىل التــوايل 

يف ذات البطولــة والثالــث مــع »امللــك« يرغــب »املهنــدس« 
الوطنيــة  املنتخبــات  مــع  بريقــه  إعــادة  عــيل يف  مهــدي 

عرب بوابة »الفرسان«

شتانا سوبر
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18

عادل الحوسني
املباريات

دقائق اللعب

األهداف املستقبلة

الشباك النظيفة

التصدي لركالت الرتجيح

األلقاب

٢
١8٠
١
١
١
١

أرقام الحارسني تاريخيًا يف كأس السوبر

يخطف حراس املرمى يف كال الفريقني طريف السوبر األنظار 
.. عادل الحوسني بمرونته  وموهبته ورشاقته التي أوصلته 

املنتخب وماجد ناصر بتاريخه وخرباته ومسرته املليئة 
باإلنجازات وقدراته كحارس يمتلك الحضور الالفت 

قفاز اإلجادة .. يستحقه كال الحارسني

ماجد ناصر
4

36٠
٢
3
3
3

١3
١١7٠
33
%76
١١
4
%55
%36

املباريات

دقائق اللعب

التصديات الناجحة

نسبة التصديات الناجحة

األهداف املستقبلة

الشباك النظيفة

دقة التمريرات القصرة

دقة التمريرات الطويلة

١4
١٢6٠

36
%67

١8
5

%37
%46

أرقام الحارسني يف دوري وكأس الخليج العربي هذا املوسم

حراس العرين ..
 املوهبة تتحدى الخرة
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املباريات

دقائق اللعب

التسديدات

التسديدات عىل املرمى

األهداف

هدف/ دقيقة

معدل تحويل التسديدات ألهداف

صناعة الفرص

التمريرات الحاسمة

املراوغات

نسبة نجاح املراوغات

التسلالت 

١3
١١١9

3٠
١9
١١

١٠٢
37%

١3
١

١٠
7٠%

١4

١5
١٢٢7

4١
٢١
١١

١١٢
٢7%

١9
٢

3٠
57%

١

ويلتون 
سواريز

إيغور 
جيسوس

أسلحة امللك والفرسان .. 
نجوم فوق العادة 

ستشهد مباراة السوبر حضورا خاصًا ألهم 
األسلحة الفنية عىل املستطيل األخضر  

وسيكون ويلتون سواريز هداف الشارقة 
هو من تتجه إليه أنظار عشاق امللك 

لصناعة الخطورة عىل مرمى الفرسان.
أمام إيجور جيسوس، فسيكون بأرقامه 
واداءه البارز يف أول مواسمه مع شباب 
األهيل.. حاضرا بقوة عىل أرض امليدان.. 

ترى من سيهز الشباك أوال  !!
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فعاليات وهدايا وسحوبات »غر مسبوقة« 
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ترتقب الجماهر مباراة كأس سوبر الخليج العربي بكل حماس، فهي مواجهة خاصة، وتشهد 
تحدي األبطال بني فريقي الشارقة بطل دوري الخليج العربي وشباب األهيل بطل كأس رئيس 
الدولة، املباراة التي سيكون استاد آل مكتوم شاهدا عىل تتويج بطلها وتحديد أول أبطال هذا 

املوسم مساء ٢٢ يناير الجاري. اإلثارة لن تكون فقط داخل املستطيل األخضر، بل بدأت قبل أيام 
عرب عدة فاعليات نلخصها فيما ييل :

■ »جولة الكأس« التي شاركها فيه نجوم الفن واإلعالم والرياضة، من مختلف املواقع 
السياحية بدولة اإلمارات، بالتعاون مع مبادرة »أجمل شتاء يف العالم«، ومشاركة 

شركة النابوده للسيارات، الراعي الرسمي لرابطة املحرتفني اإلماراتية، يف سلسلة 
لقاءات شهدت مشوقة عن كأس السوبر، بثت عرب صفحات الرابطة بمختلف منصات 

التواصل االجتماعي.

■  تنظم رابطة املحرتفني اإلماراتية مسابقة عرب صفحاتها 
الرسمية عىل شبكات التواصل االجتماعي عىل مدار األسبوع 

ليحظى الفائزون فيها بجوائز قيمة.

■  تشارك »تيك توك«، املنصة العاملية ملقاطع الفيديو القصرة، والشريك 
االسرتاتيجي للرابطة، بحملة ترويجية ملباراة كأس السوبر عرب العديد من 

الفعاليات عىل مدار األسبوع، باإلضافة لتغطية خاصة يوم املباراة.

■  تقدم فنادق ريكسوس، الراعي الرسمي لرابطة املحرتفني اإلماراتية خصما 
نسبته %١5 عىل أي حجز عىل مدار األسبوع ولغاية يوم املباراة يف فروع الفنادق 
يف كل من ريكسوس بريميوم السعديات،JBR  دبي والنخلة، باستخدام الرمز 

“UAEPL”، يف مبادرة تهدف إىل تقديم خدمات مميزة لعشاق كرة القدم.

■   ساهم مصرف أبوظبي اإلسالمي الراعي الرسمي للرابطة يف 
الرتويج لهذا الحدث االستثنايئ، عرب عرض معلومات عن املباراة 

يف أجهزة الصراف اآليل يف مختلف فروع املصرف عرب الدولة.

٢٢
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