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المحصلــة التــي حققتهــا لجنــة دوري المحترفيــن بنهايــة الــدور األول مــن دوري الخليــج العربــي لهــذا الموســم ، تؤكــد بمــا 
ال يــدع مجــااًل للشــك أن برنامــج االحتــراف الــذي  تــم تطبيقــه بدايــة مــن موســم 2009/2008 يمضــي علــى خيــر نســق وأن 
النجــاح قــد أصبــح عنوانــًا لهــذا العمــل الكبيــر والجهــد المتواصــل بيــن كل األطــراف وتجــاوب كل العناصــر المعنيــة بالدرجــة 

التــي تســاهم بقــدر كبيــر فــي بلــوغ أعلــى مراتــب التقــدم والتطــور.

ومــن أبــرز مــا شــهدته مواجهــات الــدور األول ارتفــاع المســتوى الفنــي الرفيــع واألداء المتميــز الــذي كشــفت عنــه جميــع 
لقــاءات الفــرق المشــاركة فــي دوري المحترفيــن والدليــل علــى ذلــك تبــادل المتنافســين علــى التربــع علــى قمــة جــدول 
ــرة،  ــار األخي ــن تتضــح معالمهــا إال فــي األمت ــة البطــل ل ــة وأخــرى مــا يؤكــد أن هوي ــن جول ــة المراكــز بي ــر بقي الترتيــب وتغيي
ــت  ــر الالف ــتادات. واألم ــارج االس ــات خ ــادرات والفعالي ــم المب ــي تنظي ــة ف ــهدتها األندي ــي ش ــة الت ــى المنافس ــة إل باإلضاف
فــي بطولــة الموســم الجــاري، ذلــك المســتوى الــذي يقدمــه معظــم الالعبيــن ســواء المواطنيــن أو األجانــب الذيــن أثــروا 

البطولــة ورفعــوا مــن درجــة التنافــس علــى مســتوى جميــع الفــرق دون اســتثناء.

ــه مركــز الوصيــف  ــا علــى غــرب آســيا، واحتالل ــع دورين ومــن بيــن النجــاح الــذي ســجله هــذا الموســم بأحــرف مــن ذهــب ترب
ــز  ــى مرك ــه عل ــال 2016 وحصول ــيوية األبط ــة اآلس ــة األندي ــي بطول ــى نهائ ــن إل ــادي العي ــول ن ــيا، ووص ــد آس ــى صعي عل
الوصيــف، وهــي المــرة الثانيــة علــى التوالــي التــي تنــال فيهــا الكــرة اإلماراتيــة هــذا الشــرف بعــد أن وصــل األهلــي إلــى 
نفــس المرحلــة فــي 2015 ، وكذلــك حصــول نجمــي الفريقيــن أحمــد خليــل وعمــر عبدالرحمــن علــى جائــزة “أفضــل العــب” 

فــي آســيا للموســم الماضــي والحالــي علــى التوالــي.

ــر  ــى تقاري ــاًء عل ــي بن ــج العرب ــة دوري الخلي ــف األول لبطول ــم النص ــي ته ــام الت ــض األرق ــم بع ــن أيديك ــع بي ــرنا أن نض ويس
ــد مــن الجهــد  ــرز األحــداث واإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا، ونؤكــد حرصنــا علــى بــذل المزي ــات، ويضــم هــذا الكتيــب أب المباري
تطلعــًا لنجــاح أكبــر مــع أمنياتنــا الطيبــة لجميــع األنديــة بــأن تحقــق مــا تصبــو إليــه وأن تحقــق كل طموحاتهــا وأن تعانــق كل 

أحالمهــا التــي خططــت لهــا ورســمتها منــذ بدايــة هــذا الموســم.

عبد اهلل ناصر الجنيبي
  رئيس لجنة دوري المحترفين

كلمـــة افتتاحيـــة
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ترتيـــب األنديـــة - الـــدور األول  مــــن نحــــن
تعمــل لجنــة دوري المحترفيــن تحــت مظلــة اتحــاد اإلمــارات العربيــة 
لكــرة القــدم، وهــي اللجنــة المنظمــة لــدوري الخليــج العربــي، 
كأس الخليــج العربــي، إضافــة إلــى بطولــة كأس ســوبر الخليــج 

ــنة .  ــت 21 س ــة دوري تح ــي، وبطول العرب

تــم تشــكيل رابطــة األنديــة المحترفــة اإلماراتيــة بقــرار مــن الجمعية 
العموميــة التحــاد الكــرة )الجهــة التشــريعية( فــي اجتماعهــا فــي 
2007، بغــرض دراســة شــاملة ومتكاملــة حــول إقامــة  فبرايــر 
ــا  ــي حدده ــروط الت ــر والش ــى المعايي ــاء عل ــن، بن دوري للمحترفي

االتحــاد اآلســيوي.

وباشــرت لجنــة تأســيس رابطــة دوري المحترفيــن عملهــا بإقامــة 
ورشــة عمــل فــي نوفمبــر 2007، لتقديــم برنامــج ونظــام العمــل 
اللوائــح  بإعــداد  الخاصــة  الخطــة  الــذي اســتمر حســب  المقتــرح 
ــة  ــرم اتفاقي ــة، لتب ــة واألندي ــن الرابط ــراكة بي ــود الش ــة وعق الداخلي
التنظيــم مــع اتحــاد الكــرة تــم توقيعهــا فــي أبريــل 2008، وفــي 
الشــباب  لرعايــة  العامــة  الهيئــة  مخاطبــة  تمــت   2008 يونيــو 
والرياضــة إلشــهار الرابطــة وفقــًا للشــروط التــي قررتهــا الهيئــة 
مســمى  تحــت  تــم  الــذي  للرابطــة،  الرســمي  اإلشــهار  إلعــالن 

)رابطــة األنديــة المحترفــة(.

بإلغــاء  والرياضــة  الشــباب  لرعايــة  العامــة  الهيئــة  قــرار  وجــاء 
المحترفيــن، بحضــور كافــة األعضــاء فــي  أنديــة  رابطــة  إشــهار 
بمهامهــا  القيــام  المحترفيــن  لجنــة دوري  لتبــدأ   ،2011 يونيــو 
تحــت مظلــة اتحــاد اإلمــارات العربيــة المتحــدة لكــرة القــدم، علــى 
أن يترأســها نائــب رئيــس اتحــاد كــرة القــدم المنتخــب وتكــون تابعــة 
ــي  ــة ف ــة والتنظيمي ــتقاللية المالي ــع باالس ــى أن تتمت ــاد عل لالتح

عملهــا.

اإلماراتــي  الــدوري  بطولــة  هــي  العربــي  الخليــج  دوري  بطولــة 
للمحترفيــن الــذي يتكــون مــن 14 ناديــًا. انطلقــت النســخة األولــى 

موســم   2008 ــــ2009 . فــي  المحترفيــن  دوري  مــن 

دوري الخليـج العربـي

نشــــأة
دوري المحترفيــــن
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ديــــــــوب على قائمة 
مشـــــاركة الالعبيــــن 
بالعالمــــة الكاملــــــة

عدد المباريات ودقائق اللعب

 1170 برصيــد  الظنحانــي  مــرزوق، فهــد محمــد  صالــح، محمــد 
دقيقــة لعــب، فيمــا تبايــن عــدد دقائــق اللعــب بيــن باقــي الالعبيــن 
وهــم: عــادل هرمــاش )1168(، عمــر خريبيــن )1167(، عبــد الرحمــن 
بــاكاري   ،)1163( ساشــا  سيباســتيان  جــورج   ،)1165( يوســف 
كونيــه و أدريــان )1154(، ســالم عبــد اهلل )1153(، عبــد العزيــز 
 ،)1098( ريفــاس  و   )1113( الكمالــي  )1130(، حمــدان  صنقــور 
رونالــدو مينديــز )1063(، ســهيل النوبــي )1041(، خليفــة مبــارك 
ــادي )998(،  ــماعيل الحم ــن )1003(، إس ــد الرحم ــدر عب )1027(، ب

وخليــل خميــس )926( .

تصــدر الســنغالي ماكيتــي ديــوب قائمــة مشــاركة الالعبيــن فــي 
مباريــات الــدور األول لــدوري الخليــج العربــي، حيــث شــارك فــي 
ــن  ــة العي ــق الظفــرة، وكانــت مؤجل ــاراة، 13 منهــا مــع فري 14 مب
ــدور  ــي ال ــم 14 ف ــه رق ــي مبارات ــة ه ــة الثالث ــن الجول ــي ع واألهل
ــوب  ــون دي ــذا يك ــي. وبه ــد األهل ــه الجدي ــع فريق ــى م األول، واألول
هــو الالعــب الوحيــد الــذي شــارك فــي 14 مبــاراة فــي 13 جولــة، 

ــًا. ــجل 12 هدف ــب، وس ــة لع ــا 1260 دقيق ــب خالله لع

فيمــا شــارك 23 العبــا فــي 13 مبــاراة هــم: خواكيــن الريفــي، 
ــن  ــري، الحس ــلطان الغاف ــا، س ــو دي ليم ــي، فابي ــور هينريك لوفان
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عدد دقائق اللعب  عدد المباريات الكلي 
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دوري  لبطولــة  األول  الــدور  شــهد 
الخليــج العربــي غــزارة فــي األهــداف حيــث 
اإلحصائيــات  وحســب  هدفــًا،   270 عددهــا  بلــغ 
ــع  ــي أول رب ــجلة ف ــداف المس ــدد األه ــغ ع ــمية، بل الرس
ســاعة مــن الشــوط األول 29 هدفــًا، ثــم 47 هدفــًا فــي الربــع 
الســاعة الثانــي مــن نفــس الشــوط، فيمــا بلــغ عــدد األهــداف فــي 
آخــر ربــع ســاعة مــن الشــوط األول 35 هدفــا، وتراجعــت نســبة التهديــف 
فــي الوقــت المحتســب بــدل الضائــع مــن الشــوط ذاتــه لتصــل إلــى أربعــة 
أهــداف. كمــا شــهد الشــوط الثانــي تســجيل 155 هدفــًا، ســجل 44 منهــا فــي أول 
ربــع ســاعة، ثــم 58 هدفــًا فــي ثانــي ربــع ســاعة، و38 هدفــًا فــي آخــر ربــع ســاعة مــن 

الشــوط الثانــي، فيمــا شــهد الوقــت بــدل الضائــع تســجيل 15 هدفــًا. 

عدد األهداف المسجلة بالدقائق

دقائق المباراة

ف
دا

أله
د ا

عد األهـــــداف

 الوقت بدل 
الضائع 
الثاني 

 الربع 
السادس 

 الربع 
الخامس 

 الوقت بدل  الربع األول  الربع الرابع  الربع الثاني 
الضائع األول 

 الربع الثالث 

دخــل الالعــب ماهــر جاســم العــب فريــق حتــا 
ــجيله  ــا، بتس ــي دورين ــن ف ــرع الهدافي ــخ أس تاري
فــي  وذلــك  الموســم  هــذا  هــدف  ألســرع 
الدقيقــة األولــى مــن المبــاراة التــي جمعــت 
منافســات  ضمــن  واإلمــارات  حتــا  فريقــي 
الجولــة الخامســة مــن دوري الخليــج العربــي 
والتــي انتهــت بفــوز حتــا بهدفيــن مقابــل هــدف 
لإلمــارات. شــارك ماهــر جاســم فــي 12 مبــاراة، 
لعــب خاللهــا 968 دقيقــة وبلــغ رصيــده ثالثــة 

أهــداف.

الهــدف األسرع 
في الدور األول 
مــن توقيــــــــــــــع  

ماهــــر جاســــم

محصلة الدور األول لموسم 2017/2016
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أهــــداف6أحمد خليل هــــدف15علي مبخوت

جوناثان بترويبا أهــــداف6أهــــداف7كايو كانيدو

محمد العكبري أهــــداف6أهــــداف7سيباستيان ساشا

توماس دي فينسينتي أهــــداف6ديوب هــــدف12

سبستيان تاجليبو

أهــــداف6ديانفريز دوجالس أهــــداف7كايو لوكاس

هــــدف12

عمر خربين أهــــداف7هــــدف 16فابيو دي ليما

أهــــداف6رودريجو ليما

هدافـــو الــدور األول

تســبب ثمانيــة العبيــن فــي تســجيل أهــداف فــي مرمــى فريقهم 
ولصالــح الخصــم، حيــث ســجل الكــوري الجنوبــي هيــو جــاي وون 
العــب فريــق دبــا هدفــا فــي مرمــى فريقــه فــي الدقيقــة 63 
ــة دوري  ــن بطول ــة م ــة الثاني ــن الجول ــاس ضم ــي ي ــق بن ــام فري أم
الخليــج العربــي والتــي انتهــت بالتعــادل بهــدف لمثلــه. أمــا خالــد 
جــالل، العــب النصــر فقــد أهــدى فريــق العيــن هدفــًا فــي الدقيقــة 
23 عندمــا ســجل فــي مرمــاه بالخطــأ فــي المبــاراة التــي جمعــت 
الفريقيــن فــي الجولــة الرابعــة مــن دورينــا وانتهــت بفــوز العيــن 

بهدفيــن مقابــل هــدف.

ــي  ــت فريق ــي جمع ــاراة الت ــي المب ــة، وف ــة الخامس ــي الجول وف
بالتعــادل هدفيــن لمثلهمــا، فقــد ســجل  دبــا والعيــن وانتهــت 

مهنــد ســالم العنــزي هدفــا فــي مرمــاه فــي الدقيقــة 76.

مرمــى  فــي  هدفيــن  تســجيل  السادســة  الجولــة  وشــهدت 
الخصــم، جــاء األول مــن توقيــع الكــوري الجنوبــي شــانج واو ريــم 
العــب الوحــدة الــذي ســجل هدفــًا فــي مرمــاه ولصالــح فريــق 
الشــارقة فــي المبــاراة التــي انتهــت بفــوز الوحــدة بســبعة أهــداف 
ــد، فيمــا ســجل علــي محمــد الظنحانــي العــب  ــل هــدف وحي مقاب

دبــا هدفــًا فــي مرمــاه لصالــح النصــر فــي المبــاراة التــي جمعــت 
الفريقيــن وانتهــت بفــوز النصــر بأربعــة أهــداف نظيفــة. كمــا ســجل 
خالــد الشــماريخ العــب فريــق اإلمــارات هدفــًا لصالــح الظفــرة فــي 
ــا  ــة الســابعة لدورين ــاراة التــي جمعــت الفريقيــن ضمــن الجول المب

ــدف. ــل ه ــن مقاب ــرة بهدفي ــوز الظف ــت بف وانته

أمــا فــي الجولــة 11، فقــد ســجل حســن محمــد المحرمــي العــب 
بنــي يــاس هدفــًا فــي مرمــى فريقــه ولصالــح فريــق النصــر فــي 

المبــاراة التــي انتهــت بفــوز األخيــر بثالثيــة نظيفــة.

فيمــا ســجل خميــس العجمانــي العــب فريــق حتــا هدفــا عكســيا 
لصالــح فريــق العيــن وذلــك فــي الدقيقــة 79، فــي المبــاراة التــي 
جمعــت الفريقيــن فــي 10 ينايــر الجــاري والمؤجلــة عــن الجولــة 

الســابعة وانتهــت بفــوز العيــن بثالثــة أهــداف مقابــل هدفيــن.

األهـــــداف العكسيــــــة
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أجانـــب دورينـــا
بلــغ عــدد المحترفيــن األجانــب الذيــن تــم تســجيلهم فــي كشــوفات الالعبيــن حتــى نهايــة الــدور األول لــدوري الخليــج العربــي 56 العبــًا 
يمثلــون 26 جنســية ، تحتــل الجنســية البرازيليــة النســبة األعلــى ب14 العبــًا تليهــا كوريــا الجنوبيــة ب 6 العبيــن وفرنســا ب4 العبيــن ثــم 
كل مــن األرجنتيــن، المغــرب والعــراق بثالثــة العبيــن، وهولنــدا، كولومبيــا وأســتراليا بالعبيــن أثنيــن لــكل منهــا، فيمــا تواجــد العــب واحــد 
مــن كل مــن األردن، البرتغــال، الســنغال، إيطاليــا، أوزبكســتان، بوركينــا فاســو، بلجيــكا، بولنــدا، تشــيلي، تيمــور الشــرقية، رومانيــا، ســوريا، 

غانــا، فنزويــال، كــوت ديفــوار، مالــي وهنغاريــا.

شــهد الــدور األول مــن بطولــة دوري الخليــج العربــي 394 بطاقــة 
اتحــاد كلبــاء  تصــدر فريــق  27 بطاقــة حمــراء، حيــث  و  صفــراء، 
ــد  ــك برصي ــراء وذل ــات الصف ــى البطاق ــة عل ــة الحاصل ــة األندي قائم
36 بطاقــة، فيمــا حصــل فريــق دبــا علــى أكبــر عــدد مــن البطاقــات 
الحمــراء فــي الــدور األول لدورينــا والتــي بلــغ عددهــا  4 حــاالت 

ــي: ــو التال ــى النح ــات عل ــي اإلحصائي ــاءت باق ،وج

البطاقـــات الملونـــة

البطاقـــــات

البطاقات الصفراءالطرد 
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المدربـــــــــون
قاد 19  مدربًا من مدارس كروية مختلفة فرق دورينا في الدور األول من بطولة دوري الخليج العربي، وغيرت 5 أندية 

مدربيها خالل الدور األول وهي: اتحاد كلباء، النصر، بني ياس، حتا ودبا.

8

إجمالي المبارياتالجنسيةالمدربالنادي

جوران توفجدزيك

فابيو فيفاني

كالوس باغيلس

اوالرويو كوزمين

هندريك تين كيت

جورجيوس دينيس

فريدريكوس روتين

محمد قويض

زالتكو داليتش

ايفان جيوفانوفيتش

دان فاسيل بيترسكو

جافير أغييري
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جوزيه مانويل جوميز

جوكيكا هادجيفسكي

وليد عبيد

باولو كاميلي
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دربــــــــــــــــــون
الم

قضاة المالعب
أدار 52  حكمــًا موزعــون بيــن حكــم ســاحة، مســاعد أول، مســاعد ثــاٍن وحكــم رابــع، مباريــات الــدور األول لبطولــة دوري الخليــج العربــي 
حيــث تولــى كل مــن ســلطان المرزوقــي ومحمــد عبــد اهلل حســن 12 إدارة مبــاراة، يليهمــا حمــد علــي يوســف، عمــر محمــد آل علــي 
ــد  ــات، وأحم ــي 6 مباري ــار الجنيب ــي  وعم ــالم العليل ــد س ــا أدار أحم ــات، فيم ــادي 7 مباري ــوب الحم ــم يعق ــات، ث ــي 8 مباري ــادل النقب وع
ــات مــن دورينــا كل مــن يحيــى المــال وعبــد اهلل العاجــل، ثــم عيســى خليفــة وفهــد الكســار برصيــد 3  ــات، وأدار 4 مباري عيســى 5 مباري

مباريــات، وأخيــرا مباراتيــن لــكل ٍ مــن ســلطان الحمــادي وخالــد عبــد اهلل.
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أصبحــت لعبــة فانتاســي دوري الخليــج العربــي تشــهد منافســة 
قويــة بيــن المشــاركين للظفــر بنقــاط الجولــة، حيــث عملــت لجنــة 
دوري المحترفيــن علــى تكريــم الالعــب الــذي يحصــل علــى أعلــى 
رصيــد مــن النقــاط فــي هــذه اللعبــة ، وذلــك مــن خــالل منحــه 
فرصــة لقــاء العبــي فريقــه المفضــل لــدى وصولهــم إلــى ملعــب 
المبــاراة، تذاكــر كبــار الشــخصيات، التقــاط الصــور مــع نجــوم الفريــق 

ثــم الحصــول علــى قميــص العبــه المفضــل.

وكانــت الجولــة األولــى قــد أســفرت عــن فــوز عبــد الرحمــن الفــزاري 
برصيــد 65.5 نقطــة، و جيورجــي بيلشــيف فــي الجولــة الثانيــة 
الــذي بلــغ رصيــده 91.5 نقطــة. أمــا الجولــة الثالثــة فقــد شــهدت 
ــة  ــي الجول ــد ف ــد أحم ــم محم ــة، ث ــدي ب70 نقط ــد حمي ــوز حم ف
بالجولــة  الســندي  فــاز ســند  نقطــة. كمــا   69 الرابعــة محققــًا 
ــوا  ــال عــارف علي ــداً بلــغ 87 نقطــة، ون ــذي جمــع رصي الخامســة ال
جائــزة الجولــة السادســة  الــذي ســجل أعلــى رصيــد فــي هــذا 
الموســم حتــى اآلن حيــث وصــل إلــى 107.5 نقطــة، فيمــا فــاز 
فاهــم الظهــوري فــي الجولــة الســابعة ب 85 نقطــة. وشــهدت 
الجولــة الثامنــة فــوز المســتخدم باســل األهلــي ب71 نقطــة، 

ــعة. ــة التاس ــي الجول ــزر ف ــد هيف ــوق ناج وتف

الفائزون في فانتاسي
دوري الخليــــج العربــي
يلتقـــــــون نجومهـــــــم 

المفضليــــــــن
وجــاء دانيــال كونزاليــس وهــو اســباني متابــع لدورينــا مــن بــالده 
فــي المركــز األول ليفــوز بجائــزة الجولــة العاشــرة برصيــد قــدره 
الســويدي  عــن فــوز عمــر   11 الجولــة  100 نقطــة، وتمخضــت 

ب105 نقطــة، بينمــا فــاز ليــث الشــناق فــي الجولــة 12.

ــت  ــد أطلق ــت ق ــن كان ــة دوري المحترفي ــى أن لجن ــارة إل ــدر اإلش تج
ــم 2013- ــي موس ــي ف ــج العرب ــدوري الخلي ــي ل ــة فانتاس لعب
2014، حيــث يقــوم المشــارك بالتســجيل فــي الموقــع الرســمي 
للعبــة fantasy.agleague.ae  ويبــدأ بتشــكيل فريقــه حســب 
ميزانيــة محــددة توفرهــا اللجنــة وتقــدر بمائــة مليــون درهــم. ويبــدأ 
التحــدي مــن خــالل تجميــع أكبــر عــدد مــن النقــاط، حيــث يحصــل 
الالعــب الــذي اختــاره ضمــن تشــكيلته علــى نقــاط بنــاًء علــى أدائــه 
فــي مباريــات دوري الخليــج العربــي، ســواء مــن حيــث صناعــة 
األهــداف أو تســجيلها تســجيلها باإلضافــة إلــى نظافــة الشــباك 
ــص  ــًا تخ ــاك نقاط ــن أن هن ــاًل ع ــى، فض ــراس المرم ــن وح للمدافعي

ــاراة. المشــاركة فــي المب
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ــاراة  ــي مب ــك( ف ــوبر هاتري ــك، س ــر ) هاتري ــداف أو أكث ــة أه ــجلون ثالث ــن يس ــن الذي ــم الالعبي ــادرة تكري ــن مب ــة دوري المحترفي ــت لجن أطلق
واحــدة مــن مســابقة دوري الخليــج العربــي وذلــك مــن منطلــق حرصهــا علــى اإلشــادة بــدور الالعبيــن فــي الملعــب، وجهودهــم فــي 
المبــاراة مــن خــالل تســجيلهم لألهــداف ، حيــث يحصــل الهــداف صاحــب الهاتريــك أو الســوبر هاتريــك علــى كــرة المبــاراة موقعــة مــن قبــل 

حكــم الســاحة بعــد صافــرة النهايــة.

وضمــت قائمــة الهدافيــن فــي الــدور األول ســبعة العبيــن هــم: تاجليبــو مــن فريــق الوحــدة، ورودريغــو ليمــا مــن األهلــي فــي الجولــة 
ــة التاســعة، علــي مبخــوت مــن  ــة، ريفــاس مــن الشــارقة عــن الجول ــة الثامن ــق الظفــرة عــن الجول ــوب مــن فري السادســة، ماكيتــي دي
الجزيــرة وفينســينتي مــن الشــباب عــن الجولــة العاشــرة، وفابيــو دي ليمــا مــن فريــق الوصــل والــذي حصــل علــى التكريــم فــي الجولتين 

11 و 13.

سبعة العبين مكرمون ضمن مبادرة “الهدافين”
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الجماهير.. الالعب رقم 1 في دورينا
ــتقطاب  ــي اس ــر ف ــة دور كبي ــض األندي ــا كان لبع ــم، كم ــجيع فرقه ــم وتش ــي دع ــر ف ــن الجماهي ــة بي ــا منافس ــات دورين ــهدت مدرج ش
الجماهيــر مــن خــالل إقامــة فعاليــات مصاحبــة للمباريــات،  حيــث بلــغ الحضــور الجماهيــري فــي مدرجــات اســتاد هــزاع بــن زايــد  40,149  
مشــجعًا، فيمــا جــاء اســتاد نــادي الوصــل فــي المركــز الثانــي ب 38,311 متفرجــًا، ثــم الوحــدة فــي المركــز الثالــث بإجمالــي 28,251 

متفرجــًا والجزيــرة 23,374 مشــجعًا.

أمــا اســتاد نــادي اتحــاد كلبــاء فقــد تواجــد فيــه 15,797 متفرجــًا، ثــم اســتاد آل مكتــوم بنــادي النصــر 15,401، فيمــا حضــر مباريــات 
الــدور األول لدورينــا 13,339 مشــجعًا فــي اســتاد نــادي الشــارقة.

وبلــغ عــدد المتفرجيــن علــى مدرجــات اســتاد مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم بنــادي الشــباب 11,998، يليــه اســتاد حمــدان بــن راشــد بنــادي 
حتــا ب 9,016،  فيمــا تواجــد علــى مدرجــات نــادي بنــي يــاس 8,433 متفرجــًا.

أمــا  علــى مدرجــات اســتاد راشــد بالنــادي األهلــي، فقــد بلــغ العــدد 6,581 فــرداً، فــي حيــن حضــر إلــى اســتاد نــادي اإلمــارات 5,325 
ــتضيف  ــذي يس ــرة ال ــادي الفجي ــتاد ن ــل اس ــخصًا، واحت ــور  4,867 ش ــي حض ــرة بإجمال ــادي الظف ــد بن ــن زاي ــدان ب ــتاد حم ــم اس ــًا، ث متفرج

ــا المركــز األخيــر ب3,725 متفرجــًا. ــات فريــق دب مباري
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وانج جين..

تروي حكاية مشجعة 
عاشقة لدورينا

بــل  ليــس هــذا فحســب،  مشــجعة صينيــة تتواجــد فــي مدرجــات دورينــا، 
مباريــات دوري تحــت 21 ســنة أيضــا.. حدثتنــا عــن عشــقها لدولــة اإلمــارات 

ــة اإلمــارات  ــت :” أعيــش فــي دول ــات كــرة القــدم وقال ــة المتحــدة ولمباري العربي
منــذ 14 ســنة، دخلــت إلــى اإلســالم فــي هــذه األرض الطيبــة التــي أعشــقها، دولــة 

ــارقة .“  ــارة الش ــي إم ــن ف ــويق وأقط ــال التس ــي مج ــل ف ــان، أعم ــن واألم األم

وعــن الســر فــي تواجدهــا فــي المباريــات، خاصــة وأنهــا تتواجــد قبــل ســاعات مــن انطــالق 
ــع  ــج: “ أتاب ــت وان ــاراة التــي تحــرص علــى متابعتهــا مــن علــى مدرجــات االســتاد ، قال المب

مباريــات كــرة القــدم فــي الدولــة منــذ 4 أو 5 ســنوات، أحــب كــرة القــدم والتــي تســاعد علــى 
بنــاء الجســم وتقويتــه وتجعــل منــه جســمًا ســليما ومعافــى خاصــة فــي مرحلــة الشــباب، 

وممــا الشــك فيــه فــإن قــوة الدولــة تكمــن مــن خــالل قــوة شــبابها وصحتهــم البدنيــة، كمــا أن 
الرياضــة تعتبــر أفضــل وســيلة للترفيــه والتســلية والتواصــل بيــن شــعوب العالــم والتقــارب فيمــا 

بينهــا وتقويــة وتمتيــن أصــر الصداقــة والعالقــة فيمــا بينهــا”. وأضافــت: “عندمــا تتابــع مباريــات كــرة 
قــدم تحــس بمتعــة غيــر طبيعيــة ورغبــة فــي متابعــة المزيــد مــن المباريــات، وبالنســبة لــي فإننــي 

أحــرص دائمــًا علــى أن أحضــر أربــع مباريــات شــهريا كحــد أدنــى، وأحيانــًا أحضــر مباراتيــن أســبوعيا .“ 

وأثنــت وانــج علــى إقامــة وتنظيــم المباريــات فــي عطلــة نهايــة األســبوع قائلــة :” تتيــح لــي جدولــة المباريات 
فــي عطلــة نهايــة األســبوع حضــور ومتابعــة المباريــات مــن داخــل الملعــب، ولــدي مجموعــة أصدقــاء صينييــن 

يعشــقون كــرة القــدم ويتابعــون المباريــات أيضــا، ونحــن نتواصــل بشــكل مســتمر ونســتعرض جــدول المباريــات 
ونحــدد المباريــات التــي نذهــب لمتابعتهــا وذلــك حســب ظروفنــا .“ 

وعــن تنقلهــا لمتابعــة المباريــات خاصــة وأنهــا قــد تواجــدت فــي العديــد مــن المالعــب فــي الــدور األول لدورينــا، ســواء 
ــن  ــات م ــة المباري ــب متابع ــج: أح ــت وان ــات قال ــة صعوب ــت أي ــد واجه ــت ق ــا، وإن كان ــرة وغيره ــتاد الفجي ــاء، اس ــاد كلب اتح

المالعــب وأحصــل بســهولة علــى خريطــة الموقــع وأنطلــق. لــم أواجــه أيــة صعوبــات أو عراقيــل والجميــع يتعاملــون 
معــي بطيبــة وأالقــي كل الترحيــب أينمــا ذهبــت، وأحيانــا يقــوم البعــض بترقيــة تذكرتــي إلــى فئــة أفضــل أو يدعوننــي إلــى 

مــكان مميــز وأشــعر أنــي مرحــب بــي فــي مالعــب دوري الخليــج العربــي .“ 

ــزة  ــه علــى جائ ــة حديثهــا وجهــت وانــج جيــن تهنئــة خاصــة إلــى العبهــا المفضــل، عمــر عبــد الرحمــن بمناســبة حصول وفــي نهاي
ــز واأللقــاب فــي مشــواره فــي كــرة القــدم. ــد مــن الجوائ ــه التوفيــق والنجــاح وحصــد المزي أفضــل العــب فــي آســيا وتمنــت ل
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ــى قائمــة  ــدة تضــاف إل ــزات جدي ــذي أطلــق فــي 2011، بمي ــي ال ــج العرب ــث تطبيــق دوري الخلي ــن تحدي ــة دوري المحترفي أطلقــت لجن
الخدمــات التــي يتميــز بهــا التطبيــق الــذي يتوفــر حاليــًا فــي متاجــر آبــل ســتور واندرويــد وبالكبيــري، وتــم تصميمــه باللغتيــن العربيــة 
واإلنجليزيــة، وهــو ســهل االســتخدام حيــث يتيــح للمســتخدم التنقــل بســهولة بيــن أقســام التطبيــق للوصــول إلــى المعلومــات الخاصــة 
بدورينــا والمســابقات التــي تنظمهــا اللجنــة ) دوري الخليــج العربــي، كأس الخليــج العربــي، كأس ســوبر الخليــج العربــي ودوري تحــت 
21 ســنة(. ويضــم التطبيــق كافــة المحتويــات الرئيســة التــي يتطلــع إليهــا مشــجع كــرة القــدم كالتغطيــة الشــاملة للمباريــات، جــدول 
المباريــات والنتائــج، ترتيــب الفــرق فــي مختلــف المســابقات، اإلحصائيــات، معلومــات عــن األنديــة، معلومــات عــن الالعبيــن، آخــر األخبــار 

والمســتجدات، معــرض الصــور والفيديــو باإلضافــة إلــى خدمــة اإلشــعار اإلخباريــة كلمــا أضيــف محتــوى جديــد للتطبيــق.

ــي  ــكيل األساس ــق، التش ــكل فري ــة ب ــار المرتبط ــابقة، األخب ــات الس ــن، المواجه ــن الفريقي ــات ع ــن إحصائي ــم يتضم ــذا الموس ــث ه وتحدي
ــاراة تشــمل  ــاراة باإلضافــة إلــى إحصائيــات عــن المب ــة ألحــداث المب ــاراة، مراكــز الالعبيــن، التغطيــة الفوري واالحتياطــي، مســؤولي المب
ــلل،  ــاالت التس ــداف، ح ــرة، األه ــركالت الح ــراء، ال ــراء والحم ــات الصف ــى، البطاق ــى المرم ــديدات عل ــاء، التس ــرة، األخط ــالك الك ــبة امت نس
الــركالت التــي تــم صدهــا، التســديدات مــن خــارج المرمــى وغيرهــا مــن اإلحصائيــات. كمــا أتاحــت اللجنــة للمســتخدمين مــن خــالل التحديــث 

إمكانيــة توقــع الفائــز فــي المبــاراة.

ــة  ــى إمكاني ــة إل ــر، باإلضاف ــث المباش ــن الب ــيط ع ــارق بس ــا بف ــق أيض ــر التطبي ــاراة عب ــداف المب ــاهدة أه ــتخدم مش ــكان المس ــذا وبإم ه
تخصيــص خدمــة اإلشــعارات  بحيث يســتطيع المســتخدم اختيــار اإلشــعار الــذي يــود التوصــل بــه ســواء فيمــا يتعلــق بمواعيــد المباريــات، 
األهــداف، البطاقــات وغيرهــا مــن الخدمــات. كمــا يتيــح التحديــث الجديــد إمكانيــة الحصــول علــى مواعيــد المباريــات وتوقيــت ركلــة البدايــة 

حســب المنطقــة الجغرافيــة التــي يتواجــد فيهــا المســتخدم.

تطبيق دورينا في حلته الجديدة.. 
إحصائيات ومعلومات قيمة
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”المحترفيـــن” تطلــع علــى التجربــة اليابانيــة 
بالتنســيق مــع مركــز التعــاون الدولــي اليابانــي برئاســة 
ماســاكو كيشــيموتو، زار وفــد مــن لجنــة دوري المحترفين 
رابطــة الــدوري اليابانــي وذلــك فــي العاصمــة طوكيــو 
بغــرض تبــادل الخبــرات والمعــارف فــي مجــال كــرة القــدم. 
وتــرأس الوفــد وليــد الحوســني المديــر التنفيــذي باإلنابــة، 
ــص  ــابقات، تراخي ــة والمس ــن اإلدارة الفني ــن ع ــم ممثلي وض
األنديــة، التســويق والفعاليــات. وجــاءت هــذه الزيــارة ضمــن 
الــذي يســاهم  اليابانــي  الدولــي  التعــاون  برامــج مركــز 
ــر المجتمــع الدولــي مــن خــالل أنشــطة تهــدف  فــي تطوي

ــان والــدول األخــرى. ــة العالقــات بيــن الياب إلــى تقوي

واطلــع وفــد “المحترفيــن” علــى التجربــة اليابانيــة فــي 
التســويق  األنديــة،  ترخيــص  المســابقات،  وإدارة  تنظيــم 
واالتصــال، تطويــر الالعبيــن وغيرهــا مــن الجوانــب الهامــة 
فــي النهــوض باالحتــراف، حيث تمكــن الوفد من االســتفادة 
مــن المعلومــات القيمــة التــي قدمهــا كل مــن ميتســورو 
وهيرومــي  اليابانــي،  الــدوري  رابطــة  رئيــس  مــوراي 
هــارا نائــب الرئيــس وفريــق العمــل فــي االتحــاد اليابانــي 
لكــرة القــدم وذلــك علــى هامــش االجتماعــات المثمــرة 
“المحترفيــن”  وفــد  زار  كمــا  الطرفيــن.  بيــن  المنعقــدة 
األنديــة  أحــد  القــدم،  لكــرة  أرديجــا”  “أوميــا  نــادي 
اســتعرض  الــذي  “ســايتاما”،  مقاطعــة  فــي  المحليــة 
اليابــان. فــي  االحتــراف  دعــم  فــي  الفعــال  النــادي   دور 

وبدورهــا، أشــادت رابطــة الــدوري اليابانــي بمــدى تطــور 
الســنوات  اإلمــارات فــي  القــدم فــي دولــة  لعبــة كــرة 
األخيــرة، خاصــة بعــد االهتمــام باالحتــراف وتطويــر قطــاع 

الناشــئين.

الجديــر بالذكــر أن لجنــة دوري المحترفيــن بصــدد التحضيــر 
حاليــا التفاقيــة تعــاون مشــترك بينهــا وبيــن رابطــة الــدوري 
اليابانــي تهــدف إلــى تبــادل الخبــرات واالســتفادة مــن أحــدث 
التجــارب التــي مــن شــأنها تطويــر دورينــا ومواكبــة مســيرة 
االحتــراف، حيــث ســيتم التنســيق إلرســال مجموعــة مــن 
موظفــي لجنــة دوري المحترفيــن مــن مختلــف المجــاالت ) 
الفنيــة، اإلداريــة، التســويقية، اإلعالميــة و غيرهــا( للعمــل و 
التعايــش مــع فريــق عمــل رابطــة الــدوري اليابانــي لالطالع 

علــى التجــارب بشــكل عملــي علــى أرض الواقــع.
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األمــــن والسالمـــة..
مشـــروع تطويـــري لمالعـــب دورينـــا

تعمــل لجنــة دوري المحترفيــن بجهــٍد كبيــٍر ومتواصــل وباهتمــام الفــت مــع برنامــج تطويــر الدوريــات الــذي ينظمــه االتحــاد 
ــة . ــر منظومــة األمــن والســالمة فــي مالعــب األندي اآلســيوي لكــرة القــدم بالتعاون مــع االتحــاد األوربــي وذلــك ســعيًا لتطوي

وعلــى مــدى الشــهور القليلــة الماضيــة ، قــام وفــد االتحــاد اآلســيوي بثــالث زيــارات حتــى اليــوم كان آخرهــا فــي شــهر نوفمبــر 
2016 والتــي حققــت نجاحــًا كبيــراً ومشــهوداً والقــت اإلشــادة مــن الوفــد الزائــر الــذي أبــدى بعــض المالحظــات الطفيفــة ، وقــد 
تــم بنهايــة تلــك الزيــارات التنســيق التــام إلعــداد الئحــة خاصة  تتضمــن كل متطلبــات األمــن والســالمة بحيــث يتــم تطبيقهــا بدايــة 
مــن الموســم الرياضــي المقبل  2018/2017  والتــي تتماشــى مــع طموحــات وأهــداف االتحــاد اآلســيوي باإلضافــة إلــى 
تنظيــم ورش عمــل تطويريــة وتدريبيــة لموظفــي األمــن والســالمة مــن قبــل لجنــة دوري المحترفيــن واألنديــة وشــركات األمــن 

الخاصــة والشــرطة.

ــه ســيطور مــن منظومــة  ــرزت علــى الســطح فــي هــذا المشــروع الهــام والضــروري أن ــزات التــي ب ومــن الممي
األمــن والســالمة والخدمــات فــي المالعــب بدرجــة كبيــرة بمــا يحقــق الطمــوح المنتظــر، فضــال عــن رفــع كفــاءة 
ــركات  ــراد ش ــب أف ــك تدري ــة( وكذل ــن واألندي ــة دوري المحترفي ــن )لجن ــالمة م ــن والس ــال األم ــي مج ــن ف العاملي

ــات. األمــن الخاصــة للتعامــل مــع كافــة حــاالت األمــن والســالمة والخدمــات فــي المباري

وقعــت لجنــة دوري المحترفيــن هــذا الموســم اتفاقيــة تعــاون مــع أكاديميــة اتحــاد الكــرة للتدريــب، وذلــك بإقامــة دورات تدريبية 
لموظفــي األنديــة المحترفــة فــي مختلــف المجــاالت. وتأتــي هــذه اإلتفاقيــة مــن منطلــق حــرص اللجنــة علــى تطويــر وتأهيــل 
الكفــاءات العاملــة فــي المجــال الرياضــي. وأقيمــت حتــى اآلن خمــس دورات تدريبيــة، كانــت األولــى فــي المرافــق الرياضيــة 
ــف  ــن مختل ــاركًا م ــدورات 77 مش ــذه ال ــي ه ــاركين ف ــدد المش ــتوياتها  C  و  B  وبلغ ع ــة بمس ــم اإلدارة الرياضي ــداث، ث وإدارة األح

اإلدارات فــي األنديــة المحترفــة.

دورات متخصصة 
لتطوير الكادر اإلداري لألندية
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ترخيــــص األنديـــــة..
تصنيـف جديـد لرفـع مستـوى االحتـراف

بــدأ تطبيــق نظــام ترخيــص األنديــة اإلماراتيــة مــن موســم 2013، بنــاء علــى متطلبــات االتحــاد اآلســيوي للمشــاركة فــي 
المســابقات التابعــة لــه، وذلــك مــن خــالل معاييــر تنــدرج تحــت ســت فئــات هــي: الرياضيــة - البنيــة التحتيــة – الموظفيــن واإلدارة 

ــج. ــة – الماليــة - األعمــال والتجــارة والتروي –  القانوني

اعتباراَ من موسم 2015-2016، تم تصنيف األندية إلى فئتين :

 A الفضيــة : حتــى يحصــل النــادي علــى الرخصــة اإلماراتيــة مــن الفئــة الفضيــة، يجــب علــى النــادي اســتيفاء كافــة المعاييــر  -
تحــت فئــة االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم.

 A الذهبيــة : حتــى يحصــل النــادي علــى الرخصــة اإلماراتيــة مــن الفئــة الذهبيــة، يجــب علــى النــادي اســتيفاء كافــة المعاييــر   -
للرخصــة مــن الفئــة الفضيــة، إضافــة إلــى كافــة المعاييــر للرخصــة مــن الفئــة الذهبيــة. تتضمــن الرخصــة الذهبيــة معاييــر إضافيــة 
أدرجــت فــي الئحــة تراخيــص األنديــة بغــرض رفــع مســتوى احتــراف شــركات كــرة القــدم اإلماراتيــة. هــذا وتخصــص لجنــة دوري 
ــاَ لألنديــة التــي تتقــدم للحصــول علــى الرخصــة الذهبيــة، وذلــك مــن أجــل تشــجيع  المحترفيــن جائــزة أفضــل نــاٍد محتــرف حصري
شــركات كــرة القــدم اســتيفاء المعاييــر اإلضافيــة المحليــة التــي مــن شــأنها النهــوض باالحتــراف فــي دورينــا، حيــث يتم احتســاب 
عــدد النقــاط حســب نتيجــة التقييــم النهائــي مــن كل موســم رياضــي، مــن خــالل اســتيفاء جميــع المعاييــر الرئيســية والفرعيــة 

المدرجــة فــي الئحــة ترخيــص األنديــة اإلماراتيــة.

ــة مــع  ــن فــي مطلــع هــذا الموســم علــى تنظيــم ورشــة عمــل لمتابعــة نظــام ترخيــص األندي ــة دوري المحترفي حرصــت لجن
مســؤولي الترخيــص فــي األنديــة المحترفــة، ناقشــت خاللهــا أبــرز التحديثــات على نظــام التراخيــص اإللكتروني CLAS ، مناقشــة 

تحديــات دورة الترخيــص للموســم الســابق ، كمــا تــم شــرح التعديــالت التــي طــرأت علــى الئحــة تراخيــص األنديــة  االمارتيــة.

تلتهــا ورشــة عمــل نظمتهــا اللجنــة خــالل شــهر ديســمبر الماضــي شــرحت لألنديــة المحترفــة أبــرز التحديثــات 
ــذي  ــي ال ــار المال ــات المعي ــن تحديث ــال ع ــص فض ــام الترخي ــى نظ ــيوي عل ــاد اآلس ــا االتح ــي أجراه الت

ســيتم تطبيقــه خــالل دورة التراخيــص الحاليــة.

.Audi RS  Audi R

 Audi ُ
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 .#LeagueofPerformance

  .audi-dubai.com/ar/audisport
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   تعاقــدت لجنــة دوري المحترفيــن مــع شــركة “اليــف” الشــركة 
ــدة فــي الشــرق االوســط، لتكــون المنتــج الحصــري  ــة الرائ الوطني
وكأس  العربــي  الخليــج  وكأس  دوري  اللجنــة  لمســابقات 
ســوبر الخليــج العربــي ودوري تحــت 21 ســنة، خــالل الســنوات 
ــي  ــة ف ــر عالي ــق معايي ــى تطبي ــت عل ــث حرص ــة .  حي ــالث المقبل الث
الكاميــرات  العالميــة، مــن حيــث عــدد  بالدوريــات  اإلنتــاج إســوة 
ــي  ــد وه ــراج الموح ــل اإلخ ــات، وتسلس ــي المباري ــتخدمة ف المس

العالميــة. الممارســات  أفضــل  جميعهــا مســتنبطة مــن 

كمــا تعاقــدت مــع قناتــي أبوظبــي ودبــي الرياضيتيــن مناصفــة 

“المحترفين” 
تتوج ضمن جوائز 

اتحاد إذاعات الدول 
العربية برودكاست برو 

توجــت لجنــة دوري المحترفيــن بجائــزة االنجــاز المهنــي المتعلــق بالبــث التلفزيونــي، وذلــك ضمــن النســخة السادســة مــن جائــزة 
ــرو »ASBU Broadcast Pro Awards« التــي ينظمهــا اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة كل عــام. تــم خــالل هــذا الحــدث  برودكاســت ب

تتويــج الشــركات والمؤسســات الرائــدة فــي مجــال اإلنتــاج والبــث التلفزيونــي فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، حيــث ضمــت 
الجوائــز 16 مجــال مــن مجــاالت اإلنتــاج والبــث التلفزيونــي، فــي الحفــل الخــاص بتوزيــع الجوائــز  والــذي شــهد مشــاركة أبرز المؤسســات 

التلفزيونيــة وشــركات اإلنتــاج فــي العالــم العربــي ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

وجــاء فــوز لجنــة دوري المحترفيــن بهــذه الجائــزة نظــرا للبصمــة التــي وضعتهــا بمــا يخــص جــودة اإلنتــاج واإلخــراج والمعاييــر اإلنتاجيــة 
ــات فــي نقــل  ــات التــي تنظمهــا اللجنــة، مــن حيــث التخطيــط، جــودة البــث واســتخدام أحــدث التقني العاليــة المســتوى لنقــل المباري

المباريــات.

وبدورهــا، أهــدت لجنــة دوري المحترفيــن هــذا اإلنجــاز لشــركائها فــي هــذا النجــاح، وتخــص بالذكــر شــركة اإلنتــاج المســؤولة عــن إنتــاج 
ونقــل مباريــات ومســابقات لجنــة دوري المحترفيــن شــركة “اليــف لإلنتــاج”، الشــركة الوطنيــة الرائــدة فــي الشــرق األوســط التــي تعتبــر 
رائــدة فــي مجــال االنتــاج التلفزيونــي فــي المنطقــة، والتــي أحدثــت نقلــة كبيــرة فــي عمليــة إنتــاج المباريــات واألحــداث الرياضيــة. حيــث 
عملــت لجنــة دوري المحترفيــن مــع شــركة “اليــف” علــى آليــة ومعاييــر عاليــة فــي نقــل مباريــات المســابقات التــي تنظمهــا اللجنــة 

لتصــل إلــى مســتوى العالميــة

بث تلفزيوني بمعايير عالمية

لبــث المســابقات، ولمــدة 3 ســنوات قادمــة، مقابــل 255 مليــون 
درهــم، وبواقــع 85 مليــون تدفعهــا القناتــان للجنــة ســنويا، فــي 
تطــور جديــد، سيســاهم فــي دفــع مســيرة الــدوري، واالحتــراف 
ــة  ــت لجن ــور .  وحرص ــن التط ــب م ــاق أرح ــوغ آف ــو بل ــام نح ــكل ع بش
دوري المحترفيــن علــى الســعي لتحقيــق دخــل مالــي يحافــظ 
علــى المعــدالت الطبيعيــة التــي كان قــد وصــل إليهــا الــدوري 
ــل  ــادة مداخي ــي وزي ــم الحكوم ــل الدع ــمين، وتقلي ــر موس ــي آخ ف
أنديــة الــدوري مــن الرعايــة والنقــل التلفزيونــي، الــذي يمثــل العائــد 

ــرة .  ــات الكبي ــة فــي الدوري ــر لألندي األكب
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للمســابقات  ترويجيــة  جولــة  المحترفيــن  دوري  لجنــة  نظمــت 
أبوظبــي،  مــن  كل  فــي  التجاريــة  المراكــز  عبــر  تنظمهــا  التــي 
ــول”  ــا م ــن “مارين ــي كل م ــا ف ــا ركن ــت خالله ــي، خصص ــن ودب العي
بالعاصمــة أبوظبــي أيــام 22-23 و24 ســبتمبر، ثــم فــي “العيــن 
مــول” فــي مدينــة العيــن بدايــة مــن 29 ســبتمبر حتــى األول مــن 
أكتوبــر، واختتمــت الجولــة بعــرض فــي “دبــي مــول” بإمــارة دبــي 

مدتــه ثالثــة أيــام 8-7-6 أكتوبــر 2016.

وجــاء تنظيــم هــذه الجولــة حرصــًا مــن لجنــة دوري المحترفين على 
التواصــل مــع جماهيــر األنديــة المختلفــة باإلضافــة إلــى محاولتهــا 
جــذب أكبــر عــدد مــن مشــجعي األنديــة للتوجــه إلــى المالعــب 

للوقــوف خلــف فرقهــا ومســاندتها تطلعــًا لحصــد األلقــاب.

ــن  ــزوار الذي ــل ال ــن قب ــزاً م ــاًل ممي ــة تفاع ــة الترويجي ــهدت الجول وش
حرصــوا علــى التقــاط الصــور التذكاريــة مــع الالعبيــن الذيــن شــاركوا 
ــر فــي انجاحهــا وتحقيــق  فــي هــذه الحملــة وســاهموا بقــدر كبي
درع  مــع  الصــور  التقاطهــم  علــى  عــالوة  ورائهــا،  مــن  الهــدف 
الــدوري وكــؤوس المســابقات التــي تنظمهــا اللجنــة فــي هــذا 
الموســم. كمــا حرصــت اللجنــة علــى توزيــع هدايــا تذكاريــة علــى 

الــزوار والجماهيــر .

بمشاركة نجوم دورينا.. حملة ترويجية لدورينا 
 بالعين 

ً
تنطلق من العاصمة أبوظبي مرورا

وانتهاًء بدبي

“المحترفين” 
تطلق خدمة البث الرقمي عبر المنصة الرقمية  

وســعت لجنــة دوري المحترفيــن نطــاق بــث مباريــات المســابقات التــي تنظمهــا ليشــمل البــث الرقمــي مــن خــالل التعاقــد مــع شــركة 
أبوظبــي لإلعــالم عبــر منصــة  TVAE  . وتعتبــر هــذه الخطــوة هــي األولــى مــن نوعهــا التــي تقــوم فيهــا اللجنــة ببيــع حقــوق البــث عبــر 
اإلنترنــت ويتــم فصلهــا عــن حقــوق البــث عبــر األقمــار الصناعيــة. جــاء ذلــك مــن منطلــق حــرص لجنــة دوري المحترفيــن علــى مواكبــة 
التطــورات فــي عالــم اإلعــالم الحديــث، والرغبــة فــي توســيع دائــرة البــث مــن المجــال التلفزيونــي فقــط إلــى دائــرة أكبــر تغطــي شــرائح 

متعــددة ومناطــق جغرافيــة واســعة، فضــاًل عــن الترويــج لدورينــا علــى مــدى أوســع . 
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مالعــــب دورينـــا تحتفــــــل
بيــــوم العلـــــم 

نظمــت لجنــة دوري المحترفيــن احتفاليــة فــي المالعــب التــي اســتضافت مباريــات الجولــة 
ــي  ــر 2016،  والت ــن نوفمب ــث م ــي والثال ــي الثان ــي يوم ــج العرب ــدوري الخلي ــة ل السادس
أطلقــت عليهــا اللجنــة اســم “جولــة يــوم العلــم”، حيــث دخــل الالعبــون إلــى أرضيــة الملعــب 
ــًا خاصــة تحمــل شــعار يــوم العلــم، فيمــا عــرض شــعار يــوم العلــم علــى  مرتديــن قمصان
ــب  ــذه المالع ــرى به ــات الكب ــة والشاش ــب األربع ــة بالمالع ــة المحيط ــات اإللكتروني الشاش

وقائمــة الالعبيــن )تشــكيلة الفريقيــن(.

ــز  وجــاءت مشــاركة لجنــة دوري المحترفيــن فــي هــذه المناســبة الغاليــة والفريــدة لتعزي
مكانــة وقيمــة علــم الدولــة فــي نفــوس الجميــع نظــراً الختــالف الشــرائح التــي تتابــع 
منافســات دورينــا مــن مختلــف األعمــار والجنســيات. كمــا أنهــا تعتبــر مناســبة للتعبيــر 
ــعب،  ــاء الش ــام كل أبن ــة، والتح ــي الدول ــان لمؤسس ــعور باالمتن ــن والش ــق الوط ــن عش ع

ــاد. ــى االتح ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــس م ــي والنفي ــذل الغال ــم بب وتعهده

 

جولة “يوم الشهيد” تقدم 
رسالة اعتزاز بشهداء الوطن 

ــق  ــذي يواف ــهيد وال ــوم الش ــنوية لي ــرى الس ــارات للذك ــة اإلم ــد دول ــع تخلي ــا م تزامن
ــًا بتضحيــات شــهداء الوطــن فــي ســبيل  ــر مــن كل عــام، وعرفان الثالثيــن مــن نوفمب
أن ينعــم شــعب اإلمــارات والمقيميــن علــى أرضهــا الطيبــة باألمــن واألمــان، قدمــت 
الوطــن مــن خــالل  المحترفيــن بدورهــا رســالة فخــر واعتــزاز بشــهداء  لجنــة دوري 
مباريــات الجولــة التاســعة لــدوري الخليــج العربــي التــي أقيمــت أيــام 28، 29 و30 
نوفمبــر 2016، حيــث ارتــأت اللجنــة تســمية الجولــة التاســعة لدورينــا ب “جولــة يــوم 
الشــهيد”، عــرض خاللهــا شــعار يــوم الشــهيد فــي مالعــب دورينــا عبــر الشاشــات 
اإللكترونيــة المحيطــة بالملعــب، الشاشــات العمالقــة، قائمــة الفريقيــن، شــبكات 
ــالم  ــة األع ــال حمل ــكام واألطف ــن والح ــول الالعبي ــن دخ ــال ع ــي فض ــل االجتماع التواص
ــن. ــهداء الوط ــاء لش ــة للدع ــوف دقيق ــهيد والوق ــوم الش ــعار ي ــل ش ــان تحم بقمص

هــذا وأشــركت اللجنــة العبــي دورينــا فــي تقديــم رســالة للجماهيــر، عبــروا فيهــا عــن 
ــن. ــهداء الوط ــم بش فخره
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مالعب دورينا تحتفل بيوم العلم 
نظمت لجنة دوري المحترفين احتفالية في المالعب التي استضافت مباريات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي يومي 

الثاني والثالث من نوفمبر 2016،  والتي أطلقت عليها اللجنة اسم “جولة يوم العلم”، حيث دخل الالعبون إلى أرضية الملعب 
مرتدين قمصانًا خاصة تحمل شعار يوم العلم، فيما عرض شعار يوم العلم على الشاشات اإللكترونية المحيطة بالمالعب األربعة 

والشاشات الكبرى بهذه المالعب وقائمة الالعبين )تشكيلة الفريقين(.

وجاءت مشاركة لجنة دوري المحترفين في هذه المناسبة الغالية والفريدة لتعزيز مكانة وقيمة علم الدولة في نفوس الجميع 
نظراً الختالف الشرائح التي تتابع منافسات دورينا من مختلف األعمار والجنسيات. كما أنها تعتبر مناسبة للتعبير عن عشق الوطن 

والشعور باالمتنان لمؤسسي الدولة، والتحام كل أبناء الشعب، وتعهدهم ببذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على االتحاد.

 

جولة “يوم الشهيد” تقدم رسالة اعتزاز بشهداء 
الوطن 

تزامنا مع تخليد دولة اإلمارات للذكرى السنوية ليوم الشهيد والذي يوافق الثالثين من نوفمبر من كل عام، وعرفانًا بتضحيات 
شهداء الوطن في سبيل أن ينعم شعب اإلمارات والمقيمين على أرضها الطيبة باألمن واألمان، قدمت لجنة دوري المحترفين 

بدورها رسالة فخر واعتزاز بشهداء الوطن من خالل مباريات الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي التي أقيمت أيام 28، 29 و30 
نوفمبر 2016، حيث ارتأت اللجنة تسمية الجولة التاسعة لدورينا ب “جولة يوم الشهيد”، عرض خاللها شعار يوم الشهيد في 

مالعب دورينا عبر الشاشات اإللكترونية المحيطة بالملعب، الشاشات العمالقة، قائمة الفريقين، شبكات التواصل االجتماعي فضال 
عن دخول الالعبين والحكام واألطفال حملة األعالم بقمصان تحمل شعار يوم الشهيد والوقوف دقيقة للدعاء لشهداء الوطن.هذا 

وأشركت اللجنة العبي دورينا في تقديم رسالة للجماهير، عبروا فيها عن فخرهم بشهداء الوطن.

ألوان العلم تزين 
مالعــــب دورينـــــا 
في جولة اليوم 

الوطني

العاشــرة مــن  للجولــة  المســتضيفة  تزينــت مالعــب دورينــا 
بطولــة دوري الخليــج العربــي يومــي 3 و 4 ديســمبر 2016 
بشــعار روح االتحــاد وعلــم دولــة اإلمــارات فــي أرجــاء المالعــب، 
حيــث ارتــدى الالعبــون وطاقــم التحكيــم واألطفــال مرافقــو 
ــا عليهــا شــعار روح االتحــاد،  ــة األعــالم قمصان الالعبيــن وحمل
ــة  ــي لدول ــالم الوطن ــزف الس ــم ع ــن ت ــاف الالعبي ــور اصطف وف

ــدة. ــة المتح ــارات العربي اإلم

ــط  ــادرات لجنــة دوري المحترفيــن فــي رب وضمــن سلســلة مب
األحــداث الوطنيــة بالفعاليــات الرياضيــة، أطلقــت اللجنــة علــى 
الجولــة  العاشــرة لدورينــا اســم “جولــة اليــوم الوطنــي” تزامنًا 
ــبة  ــذه المناس ــي 45، ه ــوم الوطن ــة بالي ــاالت الدول ــع احتف م
الغاليــة علــى قلــوب جميــع المواطنيــن والمقيميــن علــى 
ــى  ــن عل ــة دوري المحترفي ــرص لجن ــة. وتح ــارات الطيب أرض اإلم
لدورينــا  المتابعــة  والجماهيــر  الرياضــي  الشــارع  مشــاركة 
غــرس  بأهميــة  منهــا  إيمانــًا  للدولــة،  الوطنيــة  المناســبات 
ــي  ــرائح الت ــف الش ــي نفــوس مختل ــم ف ــوالء والتالح ــم ال قي

ــة. ــدم اإلماراتي ــرة الق ــع ك تتاب
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جولة اليوم الوطني 
تشهد تكريم مواليد 
الثاني من ديسمبر 

تزامنــًا مــع احتفــاالت الدولــة باليــوم الوطنــي ال 45 والــذي يصــادف الثانــي مــن ديســمبر مــن كل عــام، 
نظمــت لجنــة دوري المحترفيــن العديــد مــن الفعاليــات احتفــااًل بهــذه المناســبة الغاليــة علــى قلــوب 
كل اإلماراتييــن والمقيميــن علــى أرض اإلمــارات الطيبــة وذلــك علــى مــدار مباريــات الجولــة العاشــرة التــي 

أطلــق عليهــا اســم “جولــة اليــوم الوطنــي”.

ونظــراً لمــا يحملــه تاريــخ الثانــي مــن ديســمبر مــن دالالت ومعانــي التالحــم حــول الوطــن التــي يظهرهــا 
ــز لتكــون  ــخ الممي ــد هــذا التاري ــة دوري المحترفيــن موالي ــادًة وشــعبًا، دعــت لجن ويؤكدهــا الجميــع، قي
ــر صفحاتهــا الرســمية علــى مواقــع التواصــل  ــك عب ــان “اتحــاد وطــن وفرحــة شــعب”، وذل الفرحــة فرحت
االجتماعــي AGLeague@، حيــث شــارك مواليــد الثانــي مــن ديســمبر فــي هــذه الجولــة بعــد أن 
ــة. وخــالل اســتراحة مــا بيــن شــوطي  ــات فرقهــم المفضل ــة الدعــوة إليهــم لحضــور مباري وجهــت اللجن
ــراخ”  ــا مقدمــة مــن مؤسســة “الدي ــة، تمــت دعوتهــم إلــى أرض الملعــب الســتالم هداي ــات الجول مباري

عبــارة عــن ســاعات قيمــة احتفــاًء بهــذه المناســبة.

ووصــل عــدد المتوجيــن إلــى  10 أشــخاص مــن مواليــد 2 ديســمبر هــم :محســن محمــد البلوشــي، نــواف 
أحمــد حســن، محمــد صالــح النعيمــي، عبيــد علــي الظنحانــي، أحمــد عبيــد الحســاني، أحمــد عبــد اهلل 
ــعيد  ــي س ــان وعل ــه بلم ــد اإلل ــى عب ــة إل ــادي، باإلضاف ــد اهلل الحم ــر عب ــد اهلل ناص ــل عب ــحي، الطف الش
العبدولــي وعــادل الحمــادي الذيــن يتزامــن تاريــخ ميالدهــم مــع تاريــخ اتحــاد دولــة اإلمــارات: الثانــي مــن 

ديســمبر عــام 1971.

ــن  ــروا ع ــة، وعب ــي للدول ــوم الوطن ــع الي ــم م ــرى ميالده ــن ذك ــعادتهم بتزام ــن س ــون ع ــر المكرم وعب
مــدى اعتزازهــم وفخرهــم بالوطــن، كمــا أثنــوا علــى مبــادرة لجنــة دوري المحترفيــن باالحتفــال بمواليــد 

ــن. الثانــي مــن ديســمبر، ومشــاركتهم فرحتهــم بمناســبتين غاليتي

23 44
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