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ــات  ــب الجه ــن جان ــل م ــة العم ــروي 2021- 2022 مواصل ــهد موســمنا الك ش
المختلفــة والمعنيــة مــن خــال التعــاون والتنســيق التــام وذلــك إلنجــاح 
ــة.  ــة أم التنظيمي ــة أم اإلداري ــف المســتويات ســواء الفني ــى مختل الموســم عل

ونظــرًا ألن عمليــة التطــور ال تتوقــف فقــد شــرعنا فــي وضــع خطــة تطويريــة 
ــة بعــد مراجعــة شــاملة وتقييــم  ــرة المقبل جديــدة لمنظومــة كــرة القــدم للفت
ــي  ــى النجاحــات الت ــت هــذه الخطــة عل ــد ُبني ــدوري نجــوم QNB، وق ــق ل دقي
ــن،  ــارب اآلخري ــن تج ــتفادة م ــك االس ــة، وكذل ــرة الماضي ــال الفت ــت خ تحقق
وتطبيــق أفضــل وأحــدث الممارســات فــي مجــال كــرة القــدم االحترافيــة مــع 
ــا  ــية لموروثاتن ــت الرئيس ــة والثواب ــا القطري ــة تجربتن ــى خصوصي ــاظ عل الحف

ــة.  ــة والثقافي االجتماعي

إن كــرة القــدم القطريــة ُمقبلــة علــى فتــرة لــم يســبق لهــا مثيــل فــي تاريخهــا، 
ــإن  ــم 2022 ف ــة كأس العال ــتضيفة لبطول ــة المس ــا الدول ــه باعتبارن ــث إن حي
أنظــار العالــم بأســره ســتتجه نحونــا، ولهــذا فالمســؤولية الملقــاة علــى عاتقنــا 
كبيــرة وتتطلــب مــن الجميــع العمــل كيــد واحــدة وذلــك لتحقيــق الطموحــات 

والتطلعــات المنشــودة. 

وال يســعني إال أن أتوجــه بالشــكر والتقديــر لــكل مــن تعــاون معنــا، وشــركائنا، 
وكذلــك الشــكر موصــول إلــى الرعــاة والداعميــن الذيــن ســاهموا فــي إنجــاح 
ــى اســتمرار التعــاون والعمــل المشــترك  ــًا إل ــع دائم موســمنا الرياضــي، ونتطل

لتحقيــق أهدافنــا.

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني
رئيس مؤسسة دوري نجوم قطر
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ــم FIFA قطــر 2022 رافقــه  ــة كأس العال موســم اســتثنائي يســبق بطول
العديــد مــن التحديــات التــي واجهناهــا بــكل عزيمــة وإصــرار ووضعنــا 
الخطــط مــن أجــل تجــاوز كل الصعوبــات وإخــراج الموســم بأفضــل صــورة 
ممكنــة، وهنــا البــد مــن اإلشــارة إلــى العمــل االحترافــي فــي تطبيــق 
ــع  ــا جمي ــزم به ــي الت ــدة والت ــراءات الُمعتم ــح واإلج ــر واللوائ ــة المعايي كاف
ــات  ــة الجه ــن وكاف ــن والمدربي ــة والاعبي ــركات األندي ــن ش ــاركين م المش

ــرى.  األخ

لقــد كانــت رؤيتنــا الســابقة فــي المؤسســة أن يصبــح دورينــا ضمــن 
ــا  ــد حققن ــام 2020 وق ــول ع ــيا بحل ــارة آس ــي ق ــات ف ــاث دوري ــل ث أفض
ذلــك وهلل الحمــد وهــو إنجــاز كبيــر يســتحق أن نفخــر بــه، وهــذا مــا دفعنــا 
ــدم تنافســية  ــرة ق ــم ك ــى تقدي ــدف إل ــدة ته ــة جدي لوضــع خطــة تطويري
ممتعــة عاليــة الجــودة وتحقــق معاييــر احترافيــة جديــدة للمؤسســة وكافــة 

ــة.  شــركات األندي

ــنواصل  ــا س ــى أنن ــد عل ــة للتأكي ــذه الفرص ــز ه ــمنا أنته ــام موس ــع خت وم
المحــددة،  وأهدافنــا  تطلعاتنــا  لتحقيــق  شــركائنا  مختلــف  مــع  العمــل 
ــاٍن  ــا بتف ــكل مــن عمــل معن ــر ل ــي الشــكر والتقدي ــا أوجــه أســمى معان كم
وإخــاص إلنجــاح الموســم، وللشــركاء والرعــاة الرســميين والداعميــن، 

ومختلــف الجهــات اإلعاميــة. 

هاني طالب بان
الرئيس التنفيذي - مؤسسة دوري نجوم قطر

قطــاع المبيعــات والتســويق واالتصــال واصــل العمــل والتعاون مــع الجميع خال 
الموســم 2021- 2022، وذلــك لتطوير منظومــة األداء ولتحقيق األهداف. 

كمــا شــهد الموســم عــدد مــن المبــادرات الجديــدة؛ ومنهــا تطويــر الموقــع 
اإللكترونــي الرســمي للمؤسســة، باإلضافــة إلــى تطويــر مواقع عدد مــن األندية، 

وذلــك لمواكبــة آخــر التطــورات فــي مجــال اإلعــام الرقمــي واإللكترونــي. 

كذلــك مــن المبــادرات الهامــة إطــاق الكــرة الرســمية ألول مــرة تحــت اســم )كرة 
الســدو( بالتعــاون مــع الشــركة المصممــة، وأهــم مــا يميزهــا أن التصميــم تــم 

بأيــٍد قطريــة ومســتوحى مــن التــراث القطــري. 

ومــع نهايــة الموســم ال يســعني إال توجيــه وافــر التقديــر واالحتــرام لجميــع مــن 
عمــل معنــا مــن الشــركاء والرعــاة والداعميــن، والشــكر موصول لمختلــف الجهات 
اإلعاميــة وقنــوات الــكأس الرياضيــة )الناقــل الرســمي( علــى جهودهــم الكبيرة، 

ونأمــل فــي اســتمرار تعاوننــا خــال المواســم القادمــة. 

حسن ربيعة الكواري 
المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق واالتصال

 مؤسسة دوري نجوم قطر
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حرصــًا منــا فــي المؤسســة علــى تطويــر إجراءاتنــا وعملنــا بمــا يتوافــق مــع 
المعاييــر واللوائــح والقوانيــن الُمتبعــة، فقــد قــام قطــاع العمليــات بمختلــف 
إداراتــه وأقســامه بتقديــم عــدد مــن المبــادرات الجديــدة خــال الموســم 
2021- 2022 والــذي شــهد بعــض التحديــات ولكــن بالمزيــد مــن العمــل 

والتنســيق والمتابعــة تغلبنــا عليهــا.

المســاعدة  وتقديــم  الــازم  الدعــم  أنــواع  كافــة  لتوفيــر  ســعينا  كمــا 
للقطاعــات واإلدارات واألقســام المختلفــة ولــكل المتعاونيــن مــن خــال 

المشــتركة.  الــذي يحقــق األهــداف  المســتمر  التنســيق 

ــكل  ــان ل ــق االمتن ــكر وعمي ــل الش ــّدم بجزي ــدد أود أن أتق ــذا الص ــي ه وف
العامليــن معنــا خــال الموســم، كمــا نؤكــد عزمنــا علــى مواصلــة جهودنــا 

ــر. ــوم قط ــة دوري نج ــداف مؤسس ــق أه لتحقي

عبداهلل علي الحمادي 
المدير التنفيذي للعمليات 
مؤسسة دوري نجوم قطر

ــع  ــل م ــا التعام ــات؛ وأهمه ــًا بالتحدي ــًا ومليئ ــروي حاف ــد كان موســمنا الك لق
جائحــة فيــروس كورونــا الُمســتجد )كوفيــد-19( وإقامــة المنافســات فــي 
ــن  ــاركين م ــع المش ــامة جمي ــة وس ــى صح ــاظ عل ــدف الحف ــة به ــواء آمن أج

الاعبيــن والمدربيــن والمنظميــن. 

لقــد واصلنــا العمــل مــع مختلــف الشــركاء والجهــات المعنيــة وشــركات األنديــة 
ــدف  ــي ته ــر والت ــن اســتراتيجية التطوي ــك ضم ــام وذل ــاز الخطــط والمه إلنج
قــدم تنافســية  التنافــس وتقديــم كــرة  لرفــع مســتوى  بشــكل أساســي 
ممتعــة عاليــة الجــودة، وكذلــك االرتقــاء بالمســتوى الفنــي واالحترافــي للكــرة 
ــتويات  ــع مس ــوم QNB ورف ــة دوري نج ــة خاص ــوالت المحلي ــة والبط القطري

ــع الفــرق.  لعــب جمي

وفــي هــذا اإلطــار أنتهــز الفرصــة للتأكيــد علــى اســتمرار عملنــا وتعاوننــا 
ــد مــن التطــور، كمــا  ــق المزي ــف شــركائنا فــي ســبيل تحقي الدائــم مــع مختل
وأشــكر الجميــع مــن شــركات األنديــة، المدربيــن، الاعبيــن، وكافــة الجهــات 

ــم.  ــال الموس ــم خ ــم وجهده ــى تفانيه ــرى عل األخ

أحمد خليل عباسي 
المدير التنفيذي للمسابقات وتطوير كرة القدم

مؤسسة دوري نجوم قطر
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١. أداء عال: رفع مستويات لعب جميع الفرق 

٢. االحترافية: تحقيق معايير احترافية جديدة للمؤسسة وجميع األندية

٣. شغف الجماهير: تفاعل أكبر من المؤسسة وشركات األندية مع مختلف قطاعات المجتمع

٤. القيادة المؤسسية: العمل ألنْ تكون المؤسسة وشركات األندية من قادة التطور
     ومن المؤسسات القطرية الرائدة

الغرض

أهدافــنا
تقديم كرة قدم تنافسية ممتعة عالية الجودة

عن المؤسسة

ــر األداء  ــام 2008؛ بهــدف تطوي ــئت مؤسســة دوري نجــوم قطــر فــي الع ُأنِش
ــات  ــر ومتطلب ــك الســتيفاء معايي ــن القطــري، وكذل ــدوري المحترفي ــاء ب واالرتق
االحتــراف التــي تــّم إقرارهــا مــن ِقبــل االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، باإلضافــة 
إلــى تســويق لعبــة كــرة القــدم فــي قطــر، وتحســين الجانــب االقتصــادي 

ــة.  ــاون مــع شــركات األندي والتســويقي بالتع

ــة  ــر خطــوة مهمــة ضمــن الخطــوات اإليجابي مؤسســة دوري نجــوم قطــر ُتعَتب
ــة  ــق عملي ــدم لتطبي ــرة الق ــاد القطــري لك ــل االتح ــن ِقب ــا م ــم اتخاذه ــي ت الت
االحتــراف بشــكل كامــل، والتــي انطلقــت فــي عــام 2006 مــن خــال تأســيس 
ــة،  ــدم القطري ــرة الق ــي ك ــراف ف ــة االحت ــل عملي ــدف تفعي ــراف؛ به ــة االحت لجن
واســتمرت فــي عملهــا حتــى عــام 2008، الــذي شــهد انطــاق عمــل المؤسســة 

بشــكل رســمي. 

ــة  ــم بطول ــى تنظي ــراف عل ــة اإلش ــام المؤسس ــات ومه ــم أولوي ــن أه وكان م
دوري المحترفيــن القطــري )دوري نجــومQNB( والفعاليــات المصاحبــة لــه، 
وذلــك مــن خــال التعــاون مــع شــركات أنديــة كــرة القــدم والشــركاء والرعــاة 
ــة دوري  ــوم مؤسس ــك تق ــى ذل ــة إل ــأن، باإلضاف ــذا الش ــن به ــع المعنيي وجمي
نجــوم قطــر بــاإلدارة والتنظيــم واإلشــراف علــى بطولتــي كأس قطــر، وكأس 

.Ooredoo

كمــا تهتــم المؤسســة بالمســؤولية االجتماعيــة مــن خــال إدارة عــدد مــن 
المشــاريع والبرامــج والمبــادرات، التــي تهــدف إلــى نشــر ثقافــة الرياضــة بصفــة 
عامــة، وكــرة القــدم بصفــة خاصــة، والعــادات الصحيــة، وكذلــك ربــط مختلــف 

مكّونــات المجتمــع مــن خــال كــرة القــدم.

وُتعَتبــر مؤسســة دوري نجــوم قطــر شــريكًا أساســيًا فــي منظومــة عائلــة كــرة 
ــد مــن المشــاريع المشــتركة مــن خــال  ــة، وُتســاهم فــي العدي القــدم القطري

توفيــر كل أنــواع الدعــم الــازم.
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الظادي

ق الفوز  ب بـ "العميد"، تأسس سنة ١٩٥٠، وصاحب إرث تاريخي كبير، حقّ أحد أقدم األندية القطرية، ويلقّ
بالنسخة األولى من بطولة كأس سمو األمير خالل موسم ١٩٧٢ - ١٩٧٣. افعطغ

ب بـ "األحالم"، تأسس في العام ١٩٥٢، وله تاريخ كبير،  من األندية العريقة في كرة القدم القطرية، ويلقّ
ويمتلك إرثاً من البطوالت، وفاز بلقب نادي القرن في دولة قطر. السربغ

من األندية التاريخية للكرة القطرية، تأسس في العام ١٩٥٩، وحصل على لقب بطولة دوري الدرجة األولى 
مرتين موسمي ١٩٩٨/ ١٩٩٩ و٢٠٠٠/ ٢٠٠١، وتعد هذه الفترة الذهبية للوكرة الملقب بـ "النواخذة"، كما فاز 

ببطولة كأس سمو ولي العهد عام ١٩٩٩.
العضـرة 

ب بـ "الملك"، ويعتبر من األندية التي ساهمت في إثراء الحركة الرياضية لكرة القدم  تأسس سنة ١٩٦١، يلقُّ
القطرية، وفاز بأول دوري رسمي لكرة القدم موسم ١٩٧٢ - ١٩٧٣ بعد دمج بعض األندية على الساحة الرياضية. 

ب بـ "الفرسان"، وفاز ببطولة كأس سمو ولي العهد عام ٢٠٠٥، وصاحب مستويات  تأسس في العام ١٩٦١، يلقّ
مميزة خالل مبارياته ومشاركاته في بعض االستحقاقات والبطوالت.

ب بـ "الرهيب"، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، كما أنه منافس دائم على مختلف  تأسس في العام ١٩٦٧، يلقّ
البطوالت، ويعتبر من األعمدة الرئيسية في كرة القدم القطرية.

صطــر

الثــعر

الرغــان

الســـث

الشراشــئ

أم خقل

السغطغـئ

الحمال

الثتغض

ب بـ "الزعيم"، وصاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة الدوري (١٦ مرة)،  تأسس في العام ١٩٦٩، يلقّ
ق لقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي ١٩٨٩ و٢٠١١، وكذلك  ومنافس دائم على البطوالت محلياً وخارجياً، حقّ
صاحب اإلنجاز الكبير بتحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم لألندية التي أُقيمت في اليابان عام ٢٠١١.

ب بـ "الفهود"، حقق منذ إنشائه العديد من األلقاب المحلية، وكذلك الخارجية؛  تأسس في العام ١٩٧٩، يلقّ
أبرزها لقب البطولة العربية لألندية أبطال الكؤوس عام ١٩٩٩.

ق إنجازات الفتة؛ أبرزها الفوز بلقب كأس سمو األمير  ب بـ "صقور برزان"، حقّ تأسس في العام ١٩٧٩، يلقّ
عام ٢٠٠٨، والحصول على المركز الثالث في دوري أبطال آسيا عام ٢٠٠٩.

تأسس في العام ١٩٨٠، عاد هذا الموسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢ للمشاركة في دوري الدرجة األولى (دوري نجوم 
QNB)، يحظى بجماهيرية كبيرة، ويقدم مستويات جيدة في الكثير من المباريات واالستحقاقات.

 Ooredoo م في كل موسم مستويات الفتة؛ فاز بكأسب بـ "الشواهين"، ويقد تأسس في العام ١٩٩٥، يلقُّ
خالل الموسمين ٢٠٢٠-٢٠٢١ و ٢٠٢١-٢٠٢٢، كما توج ببطولة كأس االتحاد، وكذلك وصل إلى نهائي 

كأس سمو األمير عام ٢٠١٤. 

تأسس في العام ٢٠٠٩ تحت مسمى (نادي لخويا الرياضي)، وأصبح رقماً مهماً وصعباً في كرة القدم القطرية 
واآلسيوية، حيث ينافس بقوة في جميع البطوالت، وقد حقق لقب بطولة الدوري (٧مرات) منذ إنشائه.

تارغـت وإظةازات

أنديتنا...

QNB دوري نجوم

لــدى  األولــى  البطولــة   )QNBنجــوم )دوري  القطــري  المحترفيــن  دوري 
المؤسســة، حيــث ُتقــاُم كل موســم بمشــاركة 12 ناديــًا، تتنافــس علــى 

مــدى 22 أســبوعًا لتحقيــق اللقــب.

وتولــي مؤسســة دوري نجــوم قطــر هــذه البطولــة اهتمامــًا كبيــرًا مــن 
ــدف  ــدث؛ به ــا يح ــكل م ــة ل ــة الدقيق ــزات والمتابع ــات والتجهي ــث الترتيب حي
االرتقــاء بالمســتويات الفنيــة للبطولــة، ممــا ينعكــس إيجابيــًا علــى مســتوى 

ــة. ــة القطري ــدم االحترافي ــرة الق ــة وك ــات الوطني المنتخب

ــي  ــى المســتويين المحل ــرة عل ــة كبي ــة إعامي ــة بتغطي ــا تحظــى البطول كم
ــر  ــرة عب ــواء مباش ــى اله ــات عل ــع المباري ــل جمي ــم نق ــث يت ــي، حي والخارج
ــرة  ــي تخّصــص برامــج كثي ــة، والت ــكأس الرياضي ــوات ال الناقــل الرســمي قن

ــة. ــداث البطول ــات وأح ــع فعالي ــة جمي ــة لتغطي ومنّوع

ــروءة  ــة المق ــات اإلعامي ــف الجه ــن مختل ــرة م ــة كبي ــى بتغطي ــك تحظ كذل
والمســموعة والمرئيــة، وأيضــًا عبــر المواقــع اإللكترونيــة ووســائل التواصــل 

االجتماعــي.

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــب علــى األنديــة اســتيفاء معاييــر االحتــراف؛ 
بهــدف الحصــول علــى التراخيــص الازمــة مــن ِقبــل المؤسســة، والتــي 

تؤهلهــا للمشــاركة فــي البطولــة.

ومنــذ انطــاق دوري المحترفيــن حققــت الكــرة القطريــة الكثيــر من المكاســب 
ــة أو األنديــة، وذلــك فــي البطــوالت  ــات الوطني ــد المنتخب ســواء علــى صعي
اإلقليميــة واآلســيوية، كمــا أصبحــت بطولــة الــدوري فــي مكانــة بــارزة 

ومرموقــة بيــن الدوريــات المحترفــة فــي قــارة آســيا.
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استعدادات تسبق انطالق 
الموسم  

كرة السدو

 ،2022  -2021 الكــروي  الموســم  قطــر  نجــوم  دوري  مؤسســة  دشــنت 
فــي فنــدق )W(، يــوم األحــد الموافــق )5 ســبتمبر 2021(، بحضــور الســيد 
هانــي طالــب بــان الرئيــس التنفيــذي، والســيد عبــد اهلل علــي الحمــادي 
المديــر التنفيــذي للعمليــات، والســيد حســن ربيعــة الكــواري المديــر التنفيــذي 
للمبيعــات والتســويق واالتصــال، والســيد أحمــد خليــل عباســي المديــر التنفيذي 

ــر. ــوم قط ــة دوري نج ــدم بمؤسس ــرة الق ــر ك ــابقات وتطوي للمس

كمــا حضــر عــدد مــن الشــخصيات البــارزة والمدعويــن، ومــن بينهــم: العميــد 
ــوزارة  ــات ب ــآت والهيئ ــن المنش ــر إدارة أم ــي مدي ــم العذب ــي خجي ــور عل الدكت
الداخليــة، والنقيــب ســعيد جمعــة الهتمــي مــن قســم أمــن الماعــب، والســيد 
حمــد الهاجــري الشــريك المؤســس الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســنونو )الراعــي 

الرســمي(.

ــن، ومــن بينهــم: الســيد  ــن البارزي ــى دعــوة عــدد مــن اإلعاميي ــة إل باإلضاف
ماجــد الخليفــي، والســيد خالــد جاســم، وكذلــك حضــور ممثلــي وســائل اإلعام.

ــا القطاعــات المختلفــة  ــي قامــت به تــم خــال الحفــل اســتعراض الخطــط الت
ــم  ــتعداد للموس ــن االس ــك ضم ــركاء وذل ــة الش ــع كاف ــاون م ــة بالتع للمؤسس
الجديــد، حيــث تحــدث كل مــن الســيد حســن ربيعــة الكــواري، والســيد أحمــد 

ــي. ــة الهتم ــب ســعيد جمع ــل عباســي، والنقي خلي

تــم الكشــف عــن الكــرة الرســمية الجديــدة للموســم 2021- 2022، )كــرة 
الســدو(، والتــي تــم تصميمهــا مــن ِقبــل فريــق العامــات التجاريــة التابــع إلدارة 
ــث إن  ــر، حي ــوم قط ــة دوري نج ــي مؤسس ــال ف ــويق واالتص ــات والتس المبيع

هــذا التصميــم تــم بأيــٍد قطريــة ومســتوحى مــن التــراث القطــري.

)كــرة الســدو( ُنســجت مــن عبــق الماضــي لتشــهد إنجــازات الحاضــر، تحــت هــذا 
الشــعار تــم تدشــين الكــرة الجديــدة.  
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(QNB)
QNB طسمى الثوري: دوري ظةعم

الخفئ: الئظك المالغ التخري لطثوري
الراسغ

اقجاراتغةغ

الرساة
الرجمغعن

الفؤئ

حرضاء
السمض

سئث ا� سئث الشظغ وإخعاظه (تعغعتا)

صظعات الضأس الرغاضغئ

جئغاار

جظعظع

ذا لعك

باص الثوتئ

الامغج

آلضا قغش

تغضئ طاجار

طرضج طضاشتئ الاثخغظ

الرابطئ الصطرغئ لقسئغظ

بظك صطر العذظغ

الخفئ: الحرغك التخري لطسغارات

الخفئ: الظاصض الرجمغ

الخفئ: الحرغك الطئغ الرجمغ

الخفئ: حرغك أسمال

الخفئ: الحرغك التخري لطسقطات الاةارغئ

الخفئ: حرغك أسمال

(LED) الخفئ: الحرغك التخري الثاص باحشغض وخغاظئ حاحات السرض

الخفئ: الحرغك التخري لطمغاه

الخفئ: الحرغك التخري لاثاضر المئارغات

الخفئ: حرغك المسآولغئ اقجاماسغئ

الخفئ: حرغك أسمال

تصعق الرساغئالراسغ/ الحرغك

الرعاة والشركاء 
 )٢٠٢١ – ٢٠٢٢( QNB لبطولة دوري نجوم

شركاء جدد 

ــر  ــوم قط ــة دوري نج ــت مؤسس ــم، وقع ــين الموس ــل تدش ــش حف ــى هام عل
ــاء  ــك بهــدف بن ــاون مــع عــدد مــن الشــركات والمؤسســات، وذل ــات تع اتفاقي

ــع.  ــات المجتم ــف قطاع ــع مختل ــاءة م ــة وبن ــات قوي عاق

ــن  ــركة Ooredoo ع ــر وش ــوم قط ــة دوري نج ــن مؤسس ــت كل م ــث أعلن حي
تجديــد اتفاقيــة الشــراكة بينهمــا وللموســم الثالــث علــى التوالــي، وذلــك 

.2022 للموســم 2021-   Ooredoo كأس  بطولــة  لرعايــة 

كمــا تــم توقيــع اتفاقيــة رعايــة جديــدة مــع شــركة ســنونو المتخصصــة فــي 
مجــال التجــارة اإللكترونيــة وخدمــات التوصيــل األســرع نمــًوا فــي قطــر، وذلــك 
مــن خــال التطبيــق عبــر الهاتــف الجــوال، حيــث يعتبــر مــن أوائــل التطبيقــات 

فــي قطــر والــذي يقــدم حلــوالً شــاملة لاحتياجــات اليوميــة.

 كذلــك فقــد وقعــت المؤسســة اتفاقيــة تعــاون مــع مبــادرة »أنــت مهــم«، التــي 
ــوزارة  ــات ب ــع إلدارة أمــن المنشــآت والهيئ ينفذهــا قســم أمــن الماعــب التاب

الداخليــة.
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الموقع اإللكتروني الرسمي 
للمؤسسة بُحلته الجديدة 

ــوم  ــع الرســمي لمؤسســة دوري نج ــد للموق ــث الجدي ــم إطــاق التحدي ــا ت كم
قطــر بُحلتــه الجديــدة، حيــث تــم العمــل عليــه مــن قبــل فريــق إدارة اإلعــام 
الرقمــي  اإلعــام  مجــال  فــي  التطــورات  آخــر  ليواكــب  وذلــك  واالتصــال، 
واإللكترونــي بحيــث يكــون مرجعــًا رســميًا للبطــوالت واالســتحقاقات التــي 

تنظمهــا المؤسســة بدايــة مــن الموســم الرياضــي 2008- 2009. 

كذلــك فقــد تــم اإلشــارة إلــى العمــل الــذي تــم لتطويــر مواقــع عــدد مــن األنديــة 
ســواء فــي الدرجــة األولــى أو الدرجــة الثانيــة، لمواكبــة أحــدث التقنيــات وتطــّور 

اإلعــام الرقمــي الحديــث وللوصــول إلــى االحترافيــة اإلعاميــة الكاملــة.
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أنديتنا في اليوم اإلعالمي

بمشــاركة العبــي ومدربــي أنديــة دوري نجــوم QNB، نظمــت مؤسســة دوري 
ــام 31  ــة أي ــل الرياضي ــة دحي ــى صال ــوم اإلعامــي عل ــات الي نجــوم قطــر فعالي

ــبتمبر 2021. ــطس، 1 و2 س أغس

حيــث تضمنــت الفعاليــات جلســات تصويــر رســمية لاعبيــن والمدربيــن، والتــي 
يتــم اســتخدمها فــي األنشــطة التســويقية والحمــات اإلعانيــة والترويجيــة 
والبــث التلفزيونــي واإلنتــاج والنشــر علــى مختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي 

ــر للحــكام.  ــى جلســات التصوي خــال الموســم، باإلضافــة إل

ــراء  ــم إج ــث ت ــن، حي ــب الاعبي ــز مــن جان ــوم اإلعامــي تفاعــل ممي وشــهد الي
عــدد مــن المقابــات التلفزيونيــة مــن خــال قنــوات الــكأس الرياضيــة )الناقــل 
الرســمي(، باإلضافــة إلــى التغطيــة اإلعاميــة للموقــع اإللكترونــي الرســمي 
ومنصــات التواصــل االجتماعــي لمؤسســة دوري نجــوم قطــر، وكذلــك المواقــع 
الرســمية لألنديــة ومختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي التــي قامــت بتغطيــة 

ــز.  الحــدث بشــكل ممي

ــت فرصــة  ــي كان ــة والت ــي هــذه الفعالي وشــارك عــدد مــن الرعــاة والشــركاء ف
مناســبة لهــم إلبــراز عاماتهــم التجاريــة وتفعيــل دورهــم التســويقي مــن خــال 

االلتقــاء بالاعبيــن والمســاهمة فــي توصيــل الرســائل المــراد إيصالهــا. 

مــوســـــــم
٢٠٢١ / ٢٠٢٢ مــوســـــــم24

٢٠٢١ / ٢٠٢٢25



تعاقدات مميزة 

ــن  ــركات م ــد 2021- 2022، تح ــم الجدي ــتعدادات للموس ــرة االس ــهدت فت ش
ــن، ومــن أبرزهــا: ــزة مــع الاعبي ــة وممي ــدات قوي ــرام تعاق ــة إلب ــب األندي جان

محمد حسين كنعاني )األهلي(

فرجاني ساسي )الدحيل(

جابرييل بيريس )الغرافة(خافيير مارتينيز )نادي قطر(

عبدالقادر الياس )العربي(أوميد إبراهيمي )الوكرة(

سفيان بوفتيني )األهلي(جمال بلعمري )نادي قطر(

أرون بوبيندزا  )العربي(توبي ألدرفيريلد )الدحيل(

شيخ دياباتي )الغرافة(أندريه آيو )السد(

خاميس رودريغيز )الريان(جاسينتو داال )الوكرة(
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صافرة البدايـة

انطلقــت المنافســات يــوم 11 ســبتمبر 2021، حيــث ظهــر مــن األســبوع األول 
التنافــس والصــراع المبكــر بيــن األنديــة المشــاركة فــي البطولــة وذلــك بهــدف 

تحقيــق الطموحــات والتطلعــات.

ــة تــم وضــع جــدول  ــه وبالتنســيق مــع الجهــات المعني ــى أن تجــدر اإلشــارة إل
المباريــات بمــا يتوافــق مــع الروزنامــة الُمعتمــدة لاســتحقاقات والمباريــات 

ــم. ــال الموس خ

مباريات قوية 

حظــي القســم األول مــن بطولــة الــدوري بعــدد كبيــر مــن المباريــات ذات 
المســتوى الفنــي القــوي مــن جانــب الفــرق، حيــث ظهــر التنافــس مــن بدايــة 

ــر.  ــغف للجماهي ــاس والش ــن الحم ــواء م ــي أج ــة وف البطول

العربي VS الدحيل
 

فــي واحــدة مــن المباريــات القويــة بالجولــة الثانيــة والتــي جمعــت بيــن النــادي 
العربــي ونــادي الدحيــل علــى اســتاد خليفــة الدولــي )أحــد ماعــب بطولة كأس 
ــاث  ــاط الث ــر بالنق ــى الظف ــًا عل ــم FIFA قطــر 2022(، كان الصــراع قوي العال
بيــن الفريقيــن طــوال أحــداث المبــاراة، والتــي حســمها نــادي الدحيــل لصالحــه 

بهدفيــن مقابــل هــدف.  

الريان VS السد )كالسيكو قطر(

تحظــى مباريــات الريــان والســد )كاســيكو قطــر( بالكثيــر مــن اإلثــارة والترقــب 
والتحديــات ســواء بيــن الاعبيــن فــي المســتطيل األخضــر أو الجماهيــر ومحبــي 
وعشــاق الفريقيــن لمــا لهمــا مــن تاريــخ عريــق وكبيــر فــي كــرة القــدم القطريــة.

ــي، وكان  ــى اســتاد خليفــة الدول ــة عل ــة الثالث حيــث التقــى الفريقيــن فــي الجول
التنافــس كبيــر مــن أجــل الفــوز والحصــول علــى النقــاط الثــاث، إلــى أن حســم 

الســد المواجهــة لصالحــه بتحقيــق الفــوز بأربعــة أهــداف مقابــل هدفيــن. 

نادي قطر VS العربي

كذلــك مــن المباريــات المميــزة لهــذا الموســم، المواجهــة التــي جمعــت بيــن نــادي 
ــي  ــر، والت ــد الكبي ــتاد حم ــى اس ــة عل ــة الرابع ــي الجول ــي ف ــادي العرب ــر والن قط
حســمها النــادي العربــي لصالحــه بتحقيــق الفــوز بهدفيــن دون رد، بعــد مســتوى 

ومــردود كبيــر قدمــه الاعبيــن. 

العربي VS السد

ــى  ــادي الســد عل ــي ون ــادي العرب ــن الن ــة بي ــة الخامســة مواجه شــهدت الجول
ــق  ــواره وحق ــة مش ــي مواصل ــد ف ــح الس ــا نج ــي، وخاله ــة الدول ــتاد خليف اس
ــرة فــي  ــه الكبي ــه وقدرت ــى جاهزيت ــة أهــداف دون رد، ليؤكــد عل ــوز بأربع الف

ــي.  ــى التوال ــي عل ــدرع للموســم الثان ــى ال ــاظ عل ســعيه للحف

العربي VS الريان

فــي واحــدة مــن أقــوى المباريــات المثيــرة والتــي جمعــت بيــن النــادي العربــي 
ونــادي الريــان علــى اســتاد حمــد الكبيــر، تمكــن العربــي مــن الفــوز بهدفيــن 

مقابــل هــدف ليحصــل علــى النقــاط الثــاث. 

حيــث قــدم الفريقيــن مســتوى مميــز وكبيــر مــن بدايــة المبــاراة، ولــم يســجل 
أي منهمــا خــال أحــداث الشــوط األول، حتــى تمكــن العربــي مــن الحســم فــي 

شــوط المبــاراة الثانــي. 

المباراة األخيرة لتشافي 

مواجهــات ناديــي الدحيــل والســد دائمــًا مــا تشــهد تنافــس ونديــة كبيــرة علــى 
الفــوز، حيــث التقــى الفريقيــن فــي الجولــة التاســعة علــى اســتاد ثانــي بن جاســم 

بنــادي الغرافــة، والتــي انتهــت بتعــادل الفريقيــن بثاثــة أهــداف لــكل منهمــا.

المبــاراة التــي أقيمــت مســاء يــوم األربعــاء الموافــق )3 نوفمبــر 2021(، كانــت 
ــذي  ــابق، وال ــد الس ــدرب الس ــز م ــافي هيرناندي ــباني تش ــدرب اإلس ــرة للم األخي

انتقــل لتدريــب فريــق برشــلونة اإلســباني.

وشــهدت المبــاراة حضــور وفــد مــن نــادي برشــلونة الــذي جــاء إلــى الدوحــة مــن 
أجــل إتمــام المفاوضــات مــع نــادي الســد والتعاقــد مــع تشــافي، كمــا شــهدت 
ــوا  ــن رافق ــبانيا والذي ــن إس ــن م ــن والمصوري ــرًا للصحفيي ــًا كبي ــورًا إعامي حض

وفــد نــادي برشــلونة.  
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شــهد الموســم 2021- 2022 فتــرة توقــف لبطولــة الــدوري بســبب اســتضافة 
ــرب FIFA قطــر 2021،  ــخة العاشــرة مــن بطولــة كأس الع دولــة قطــر للنس
ــى 18 ديســمبر  ــر وحت ــرة مــن 30 نوفمب ــي أقيمــت منافســاتها خــال الفت والت
2021، علــى ماعــب بطولــة كأس العالــم FIFA قطــر 2022، وبمشــاركة 16 
ــي  ــاد الدول ــن االتح ــم م ــراف وتنظي ــت إش ــات، وتح ــي النهائي ــًا ف ــًا عربي منتخب

لكــرة القــدم.  

ــب  ــى المنتخ ــه عل ــد تفوق ــث بع ــز الثال ــى المرك ــي عل ــا الوطن ــل منتخبن وحص
ــث  ــن الثال ــد المركزي ــاراة تحدي ــي مب ــزاء ف ــة الج ــن عام ــركات م ــري بال المص
والرابــع، كمــا تــوج المنتخــب الجزائــري باللقــب بعــد تغلبــه علــى المنتخــب 
ــتاد  ــى اس ــت عل ــي أقيم ــة الت ــاراة النهائي ــي المب ــن دون رد ف ــي بهدفي التونس
البيــت يــوم 18 ديســمبر 2021 والــذي تزامــن مــع االحتفــال باليــوم الوطنــي 

ــة قطــر.  لدول

تكريم ياسين إبراهيمي وجمال الدين بلعمري

علــى هامــش المبــاراة التــي جمعــت بيــن نــادي قطــر أمــام نــادي الريــان 
ضمــن األســبوع العاشــر مــن بطولــة دوري نجــوم QNB، تــم تكريــم النجميــن 
ــب  ــري الع ــن بلعم ــال الدي ــان، وجم ــب الري ــي الع ــين إبراهيم ــن ياس الجزائريي

ــادي قطــر. ن

وقــام العبــي الفريقيــن قبــل انطــاق المبــاراة بعمــل ممــر شــرفي، وتــم تقديــم 
باقــة مــن الــورد لاعبيــن، وذلــك لمســاهمتهما مــع منتخــب الجزائــر فــي الظفــر 

ببطولــة كأس العــرب 2021.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن ياســين إبراهيمــي حصــل علــى جائــزة أفضــل العــب فــي 
البطولــة، بعدمــا قــدم مســتويات رائعــة ومميــزة مــع منتخــب بــاده وكان أحــد 

أبــرز النجــوم.

كأس العرب
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جدول الترتيب بعد نهايــة القسم األول
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تواصلــت المنافســات مــن خــال مباريــات القســم الثانــي والــذي شــهد تحديــًا 
قويــًا بيــن كافــة الفــرق بهــدف تحقيــق األفضــل.  

وقامــت بعــض األنديــة باســتقطاب عــدد مــن الاعبيــن خــال فتــرة االنتقاالت 
الشــتوية، ومــن أبرزها: 

التنافس يشتعل القسم الثاني 

اشــتعل الصــراع بيــن كافــة األنديــة مــع توالــي المباريــات، وذلــك بهــدف تحقيــق 
الفــوز وحصــد النقــاط وإلنهــاء الموســم فــي أفضــل المراكــز.

حيــث شــهد القســم الثانــي الكثير مــن المباريات القويــة والتي ظهرت بمســتويات 
فنيــة عاليــة وتّميــز خالهــا عــدد كبيــر مــن الاعبيــن ســواء المحترفيــن األجانــب 

المواطنين. أو 

بمــا يتعلــق بالمنافســة علــى التواجــد فــي المراكــز األولــى، فبعدمــا حســم نــادي 
الســد الــدرع رســميًا كان التنافــس قائمــًا علــى المراكــز األخــرى.

وأظهــر نــادي الوكــرة مســتويات مميــزة وكبيــرة وكان منافســًا قويــًا فــي معظــم 
المباريــات وتمكــن مــن إنهــاء الــدوري فــي المركــز الثالــث، خلــف نــادي الدحيــل 

والــذي حصــل علــى المركــز الثانــي.

وظــل الصــراع قائمــًا علــى المركــز الرابــع بيــن كل مــن نــادي الغرافــة والنــادي 
العربــي، حتــى تمكــن العربــي مــن الحســم وحصــل علــى المركــز الرابــع. 

الهبوط والفاصلة

شــهدت الجولــة الثانيــة والعشــرين هبــوط نــادي الخــور رســميًا إلــى دوري 
الدرجــة الثانيــة بعدمــا أنهــى البطولــة فــي المركــز الثانــي عشــر. 

 بينمــا نــادي الســيلية أنهــى المنافســات فــي المركــز الحــادي عشــر ولعــب المباراة 
ــات، وذلــك  ــة نــادي الخريطي ــة أمــام وصيــف بطــل دوري الدرجــة الثاني الفاصل
يــوم الســبت الموافــق 19 مــارس 2022 علــى اســتاد ثانــي بــن جاســم بنــادي 
الغرافــة، وانتهــت المبــاراة بفــوز نــادي الســيلية بثاثــة أهــداف مقابــل هدفيــن 
ليضمــن بقائــه فــي دوري الدرجــة األولــى )دوري نجــوم QNB( خــال الموســم 

الجديــد 2022- 2023. 

خوسيه بوزو )األهلي(

جمعه الحبسي )الخور(

ساندرو مانويل دوس )األهلي(

علي علوان )الشمال(حارب السعدي )الخور(

سيرجيو كارلوس ستراندبيج  )السيلية(دوستنبك كماداموف )السيلية(
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       هبط إلى دوري الدرجة الثانية        أندية كأس قطر

        لعب المباراة الفاصله
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النادي

QNB جدول الترتيب النهائي لدوري نجوم تكريم مستحق

قامــت مؤسســة دوري نجــوم قطــر بتكريــم رجــال اإلســعاف واألطقــم الطبيــة 
ــب  ــاذ الع ــي إنق ــم ف ــى جهوده ــرًا عل ــًا وتقدي ــان عرفان ــرة والري ــي الوك لفريق
الوكــرة المدافــع المالــي عثمــان كوليبالــي والــذي تعــرض ألزمــة قلبيــة أثنــاء 
مبــاراة فريقــه أمــام الريــان فــي الجولــة الثالثة عشــرة، اســتدعت تدخــل األطقم 
الطبيــة ورجــال اإلســعاف، وتــم التعامــل بنجــاح مــن ِقبــل كافــة المعنييــن مــع 

حالــة الاعــب واتخــاذ اإلجــراءات الطبيــة الازمــة.
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السد يتوج بطاًل 
QNB  لدوري نجوم

ــى ضوءهــا  ــي شــهدت عل ــل والت ــي الســد والدحي ــن نادي ــة بي ــاراة القم ــي مب ف
تتويــج نــادي الســد بــدرع دوري نجــوم QNB للموســم 2021- 2022، كان 
التنافــس كبيــرًا بيــن الفريقيــن كمــا جــرت العــادة خــال مواجهاتهمــا فــي 

ــاث. ــاط الث ــد النق ــوز وحص ــى الف ــرة عل ــم األخي المواس

ــوم  ــاء ي ــد مس ــادي الس ــد بن ــن حم ــم ب ــتاد جاس ــتضافها اس ــي اس ــاراة الت المب
الجمعــة الموافــق )25 فبرايــر 2022( فــي الجولــة العشــرين انتهــت بتعــادل 

ــا.  ــكل منهم ــدف ل ــن به الفريقي

ــاد  ــس االتح ــي رئي ــد آل ثان ــن أحم ــة ب ــن خليف ــد ب ــيخ حم ــعادة الش ــام س وق
القطــري لكــرة القــدم رئيــس مؤسســة دوري نجــوم قطــر، بتتويــج نــادي الســد 
بالــدرع، ليحافــظ علــى اللقــب للموســم الثانــي علــى التوالــي وللمــرة السادســة 

عشــرة فــي تاريخــه. 

ــث  ــادي الســد، حي ــب ن ــزة مــن جان ــة ممي ــا لفت ــل انطاقه ــاراة قب وشــهدت المب
تــم تكريــم قائــد الفريــق الســابق عبــداهلل كونــي، تقديــرًا لمشــواره الحافــل مــع 
الفريــق مــن حيــث الظفــر باأللقــاب والبطــوالت ومنهــا الفــوز ببطولــة الــدوري، 

ــة دوري أبطــال آســيا 2011.  وبطول

نــادي الســد اســتحق الظفــر باللقــب هــذا الموســم عطفــًا علــى المســتويات 
ــاراة، فــاز فــي 20  المميــزة والنتائــج التــي حققهــا، حيــث لــم يخســر فــي أي مب

ــرة. ــباكه 24 م ــزت ش ــًا، اهت ــجل 80 هدف ــن، س ــادل مرتي ــاراة، تع مب
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التغطية اإلعالمية خالل 
بطولة دوري نجوم QNB للموسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢

حظــي الموســم الكــروي 2021- 2022 بتغطيــة إعاميــة كبيــرة ومميــزة وذلــك 
للبطــوالت والفعاليــات واألحــداث التــي نظمتهــا وأشــرفت عليهــا مؤسســة دوري 

.QNB نجــوم قطــر، وأبرزهــا بطولــة دوري نجــوم

ــع  ــر جمي ــى توفي ــة عل ــركات األندي ــع ش ــاون م ــة وبالتع ــل المؤسس ــث تعم حي
ــا  ــهيل مهامه ــل تس ــن أج ــة م ــات اإلعامي ــة الجه ــات لكاف ــات والخدم االحتياج

وتأديــة عملهــا بطريقــة احترافيــة. 

التغطية عبر الصحف والمواقع اإللكترونية 

بطولــة دوري نجــوم QNB تحظــى بتغطيــة صحفيــة بشــكل يومــي فــي الصحــف 
والمطبوعــات المحليــة الصــادرة باللغــة العربيــة، وهــي: )صحيفــة الرايــة –

صحيفــة الوطــن –صحيفــة الشــرق – صحيفــة العــرب - صحيفــة لوســيل(، وأيضــًا 
الصحــف المحليــة اليوميــة القطريــة الصــادرة باللغــة اإلنجليزيــة، وهــي: )صحيفــة 

جلــف تايمــز – صحيفــة قطــر تريبيــون – صحيفــة بيننســوال(.

كمــا تحظــى البطولــة بتغطيــة شــاملة عبــر المواقــع اإللكترونيــة الرياضيــة 
ــكأس  ــوات ال ــع قن ــة، موق ــاء القطري ــة األنب ــع وكال ــة، ومــن أبرزهــا: موق المحلي

ــبورت.  ــة س ــع رؤي ــة، موق ــع تمب ــة، موق ــتاد الدوح ــع اس ــة، وموق الرياضي

كذلــك المواقــع والصحــف العربيــة، ومنهــا موقــع كــورة، وموقــع 365، وموقــع 
جــول العالمــي، باإلضافــة لتغطيــة بعــض الموقــع اإللكترونية والصحــف العالمية. 

أبــرز اإلحصــاءات واألرقــام الخاصــة بالتغطيــة خــالل الموســم 
كالتالــي: 

التغطية عبر الناقل الرسمي والقنوات التلفزيونية

ــة  ــكأس الرياضي ــوات ال ــر قن ــم عب ــال الموس ــات خ ــع المباري ــل جمي ــم نق يت
ــة دوري  ــات مؤسس ــوالت وفعالي ــع بط ــي جمي ــي تغط ــمي( والت ــل الرس )الناق
نجــوم قطــر، ومنهــا بطولــة دوري نجــوم QNB، باإلضافــة لتخصيــص عدد من 
البرامــج المنوعــة والمميــزة، كمــا تعتبــر الشــريك الدائــم وُتقــّدم للمشــاهدين 
خدمــة إعاميــة ونقــل لألحــداث والمباريــات علــى مســتوى احترافــي وعالمــي.  
كمــا تقــوم قنــوات بــي إن ســبورتس، وتلفزيــون قطــر بتغطيــة لألحــداث 

والبطــوالت. والفعاليــات 

الموقع اإللكتروني الرسمي للمؤسسة 

بهــدف مواكبــة التطــور فــي مجــال اإلعــام الرقمــي واإللكترونــي، تــم تدشــين 
الموقــع اإللكترونــي الرســمي للمؤسســة هــذا الموســم بشــكله وُحلتــه الجديــدة 

والــذي تــم العمــل عليــه مــن ِقبــل فريــق إدارة اإلعــام واالتصــال.

حيــث يتضمــن الموقــع عدد من األقســام المختلفة التي تخــدم كافة اإلعاميين 
ــي  ــتحقاقات الت ــوالت واالس ــًا للبط ــون مرجع ــاص ليك ــم خ ــن، وقس والصحفيي
تنظمهــا المؤسســة بدايــة مــن الموســم الرياضــي 2008- 2009، باإلضافــة 

إلــى مــا يلــي: 
 

مواكبة جميع األخبار والفعاليات والمؤتمرات الصحفية واألحداث.	 

 تغطيــة كافــة المباريــات ومــا يتعّلــق بهــا مــن تقاريــر وأخبــار ومتابعــات 	 
ومقابــات حصريــة وصــور وفيديوهــات. 

عدد زّوار الموقع خال الموسم بلغ 165,000 زائرًا. 	 

 متوسط زيارة الموقع 20,000 زيارة شهريًا.	 

عدد الصفحات التي تم تصفحها ٧50,000 خال الموسم.	 

كمــا قامــت المؤسســة وبالتعــاون مــع شــركات األنديــة قبــل انطــاق الموســم 
بالعمــل علــى مشــروع تطويــر المواقــع اإللكترونيــة الرســمية )10 مواقــع 
إلكترونيــة( لعــدد مــن األنديــة ســواء فــي الدرجــة األولــى أو الدرجــة الثانيــة.

(www.qsl.qa)وسائل التواصل اإلجتماعي الرسمية للمؤسسة

ــاهدات  ــات والمش ــن والتفاع ــدد المتابعي ــي ع ــًا ف ــم ارتفاع ــذا الموس ــهد ه ش
واكبــت  والتــي  للمؤسســة  الرســمية  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  لجميــع 
علــى مختلــف  إعاميــة شــاملة  بتغطيــة  والفعاليــات  واألحــداث  البطــوالت 

المنصــات.

     اإلنستجرام
عدد المتابعين: 198,000 متابعًا.	 
متابعون جدد: 25,000 متابعًا.	 
التفاعل: 932,500 تفاعًا.	 
عدد المشاهدات: 26,130,000 مشاهدة.	 

     فيس بوك
عدد المتابعين: 48٧,000 متابعًا.	 
متابعون جدد: 91,000 متابعًا.	 
التفاعل: 4,210,000 تفاعًا.	 
عدد المشاهدات: 55,226,000 مشاهدة.  	 

      تويتر )النسخة العربية( 
عدد المتابعين: 18٧,000 متابعًا.	 
 متابعون جدد: 13,500 متابعًا.	 
 التفاعل: 628,200 تفاعًا.	 
عدد المشاهدات: 13,130,400 مشاهدة. 	 

      تويتر )النسخة اإلنجليزية( 
عدد المتابعين: 4,800 متابعًا.	 
 متابعون جدد: 2,300 متابعًا.   	 

      يوتيوب  
عدد المتابعين: 32,000 متابعًا.	 
متابعون جدد: 11,000 متابعًا.	 
 التفاعل:  2,600,000  مشاهدة فيديو.	 
عدد المشاهدات: 22,600,000 مشاهدة.  	 

الةعات ا�سقطغئ الختفغئ
الاشطغئ شغ الماعجط وا�لضاروظغئ

٢٩٠٠ خبر/ تقرير صحفيالصحف المحلية العربية واإلنجليزية

٢٣٠٠ خبر/ تقرير صحفيالمواقع اإللكترونية المحلية

٢٠٠٠ خبر / تقرير صحفيالصحف والمواقع اإللكترونية العربية

٩٠٠ خبر/ تقرير صحفيالصحف والمواقع اإللكترونية العالمية

الاشطغئ الةعات ا�سقطغئ الاطفجغعظغئ

قنوات الكأس الرياضية
(الناقل الرسمي)

٧٢ ٪ من نسبة البث اإلجمالية

نقل المباريات - بي إن سبورتس
تخصيص برامج وفقرات ثابتة

تخصيص برامج وفقرات ثابتةتلفزيون قطر
خالل الموسم 
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Ooredoo كأس

عن البطولة

إحــدى البطــوالت التــي ُتنظمهــا مؤسســة دوري نجــوم قطــر بمشــاركة أنديــة 
ــي  ــك ف ــدوري، وكذل ــة ال ــف بطول ــرات توق ــال فت ــك خ ــى، وذل ــة األول الدرج
.)FIFA DAY( األيــام الرســمية الُمعتمــدة مــن ِقبــل االتحاد الدولي لكــرة القــدم

تعتبــر مــن البطــوالت التــي توليهــا األنديــة اهتمامــًا كبيــرًا مــن حيــث المشــاركة 
البنــاءة والفعالــة والظهــور بمســتوى قــوي، كمــا تكــون فرصــة مناســبة أمــام 

المدربيــن لتجهيــز وإعــداد العبيهــم طــوال الموســم.
 

علمــاً بأنــه يســمح بمشــاركة العبــي الفريــق األول والرديــف، ويمكن االســتعانة 
باعبــي فئــة الشــباب فــي البطولــة، بهــدف اكتســابهم للخبــرات وتطويــر 
مهاراتهــم وقدراتهــم الفنيــة والبدنيــة، وضمــن خطــط دعــم المنتخبــات 

ــة.  الوطني

نظام البطولة

ــرق  ــيم الف ــم تقس ــث يت ــات، حي ــام المجموع ــة بنظ ــات البطول ــام منافس تق
المشــاركة إلــى مجموعتيــن مــن خــال القرعــة، وذلــك علــى أســاس الترتيــب 

ــة الــدوري.   فــي بطول

جاءت نتائج القرعة كالتالي: 

المجموعة  ( ب )المجموعة  ( أ )

الغ�افة

قطر

العربي

السيلية

الخور

ال��ان

األهلي

الوكرة

أم صالل

الشمال
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للمرة الثانية على التوالي.. 
Ooredoo السيلية بطاًل لكأس

ــة كأس Ooredoo للموســم 2021- 2022  ــة لبطول ــاراة النهائي أقيمــت المب
ــادي الوكــرة أمــام  مســاء يــوم اإلثنيــن الموافــق )28 مــارس 2022( بيــن ن
ــذي  ــادي الســد وال ــد بن ــن حم ــى اســتاد جاســم ب ــك عل ــادي الســيلية، وذل ن
ــا  ــة، ومنه ــق المخصص ــي المناط ــة ف ــة التجاري ــعار العام ــون وش ــى بل اكتس
مدخــل الاعبيــن المــؤدي إلــى الملعــب، وعلــى دكــة بــدالء الفريقيــن، وكذلــك 

فــي المناطــق اإلعاميــة.

وقــد ظهــر التنافــس والقــوة منــذ البدايــة بيــن الفريقيــن علــى الظفــر بــكأس 
البطولــة خــال المبــاراة والتــي امتــدت لألشــواط اإلضافيــة، وذلــك بعــد انتهاء 

الوقــت األصلــي بالتعــادل اإليجابــي بأربعــة أهــداف لــكل فريــق.

ــل  ــه الفــوز بخمســة أهــداف مقاب ــد تمكــن الســيلية مــن الحســم بتحقيق  وق
ــد  ــك بع ــي، وذل ــى التوال ــي عل ــم الثان ــب للموس ــى اللق ــظ عل ــة، ليحاف أربع

ــاراة. ــال المب ــه خ ــر ب ــز ظه ــوي وممي ــردود ق م

ــس  ــان الرئي ــب ب ــي طال ــيد هان ــن: الس ــام كل م ــاراة ق ــاء المب ــب انته وعق
المديــر  المالكــي  ثانــي  التنفيــذي لمؤسســة دوري نجــوم قطــر، والســيد 
التنفيــذي لخدمــات الشــركات فــي Ooredoo، والســيد عبــداهلل المهنــدي مديــر 
ــذي  ــر التنفي ــات فــي Ooredoo، والســيد حســن ربيعــة الكــواري المدي الفعالي
للمبيعــات والتســويق واالتصــال فــي المؤسســة، بتتويــج فريــق الســيلية 

ــة.   ــكأس البطول ب

المبــاراة شــهدت حضــور عــدد مــن الشــخصيات البارزة، ومــن بينهــم: اإليطالي 
 ،)FIFA( بيرلويجــي كولينــا رئيــس لجنــة الحــكام باالتحــاد الدولــي لكرة القــدم

والســيد عبدالرحمــن الكــواري رئيــس الرابطة القطريــة لاعبين.  
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النقل التلفزيوني - الصحف - المواقع اإللكترونية

ــة  ــن كاف ــزة م ــة ممي ــت بتغطي ــة كأس Ooredoo 2021- 2022 حظي بطول
الرســمي( أو  )الناقــل  الرياضيــة  الــكأس  الجهــات اإلعاميــة ســواء قنــوات 
الصحــف المحليــة العربيــة واإلنجليزيــة أو المواقــع اإللكترونيــة المحليــة، وأيضــًا 

ــة. ــة العربي ــع اإللكتروني ــف والمواق الصح

 كذلــك الموقــع اإللكترونــي الرســمي ووســائل التواصــل االجتماعــي لمؤسســة 
ــة  ــراز العامــة التجاري ــر فرصــة مناســبة إلب دوري نجــوم قطــر، وهــو مــا يعتب

وتوصيــل الرســائل المــراد إيصالهــا للجماهيــر.  

التغطية اإلعالمية خالل بطولة 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ Ooredoo اإلنستجرامكأس     

عدد المتابعين: 198,000متابعًا	 
متوسط عدد المنشورات خال البطولة: 650 منشورًا	 

عدد التفاعات خال البطولة: 1,500,000 تفاعًا	 
  

     فيس بوك
عدد المتابعين: 48٧,000 متابعًا	 
متوسط عدد المنشورات خال البطولة: 650 منشورًا	 

عدد التفاعات خال البطولة: 1,300,000 تفاعًا	 

      تويتر )النسخة العربية( 
عدد المتابعين: 18٧,000متابعًا	 
متوسط عدد المنشورات خال البطولة: 900 منشورًا	 

عدد التفاعات خال البطولة: 1,100,000 تفاعًا	 

      تويتر )النسخة اإلنجليزية( 
عدد المتابعين: 4,800متابعًا	 

متوسط عدد المنشورات خال البطولة: 900 منشورًا	 

     يوتيوب 
عدد المتابعين: 32,000 متابعًا	 
متوسط عدد المنشورات خال البطولة: 24 منشورًا	 

عدد التفاعات خال البطولة: 50,000 تفاعًا	 

- مواكبة جميع األخبار والفعاليات والمؤتمرات الصحفية واألحداث المتعلقة 
   بالبطولة.

- تغطية كافة المباريات وما يتعّلق بها من أخبار ومتابعات ومقابات 
   حصرية وصور وفيديوهات. 

- تم نشر ما يقارب من 210 خبر خاص بالبطولة، وتعميمها على مختلف 
   الجهات اإلعامية.

تــم تغطيــة كافــة فعاليــات وأحــداث البطولــة عبــر مختلــف منصــات وســائل 
التواصــل االجتماعــي الرســمية للمؤسســة.

وسائل التواصل االجتماعي الرسمية للمؤسسة

(www.qsl.qa)الموقع اإللكتروني الرسمي للمؤسسة

الاشطغئ شغ الماعجطالةعات ا�سقطغئ 

نقل جميع المباريات - قنوات الكأس (الناقل الرسمي)
تخصيص برامج وفقرات

الصحف المحلية اليومية 
٥٨٠ خبر/ تقرير صحفيالعربية واإلنجليزية

٤٠٠ خبر / تقرير صحفيالمواقع اإللكترونية المحلية

٣٥٠ خبر / تقرير صحفي الصحف والمواقع اإللكترونية العربية
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نجوم موسم ٢٠٢١-٢٢



نجوم موسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢

الغرافــة

شيخ دياباتيأندريه آيو عبدالرشيد إبراهيممايكل أولونغا جمال الدين بلعمريهاشم علي

هُمام األمينخوخي بوعالم خوسيه بوزوصالح زكريا  خافيير مارتينيزياسين إبراهيمي

األهلـيالدحيــلالســد قطــرالريــان
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مجدي صديق محمد بن يطومحمود أبو ندى

إدريس فتوحيجاسينتو دااليوسف المساكني

أم صـاللالسيليــةالوكــرةالعربـي

جايسن أسكوبار إسماعيل الحدادأيمن حسين
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جوائز االتحاد القطري لكرة القدم 
للموسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

شــهد الموســم الكــروي 2021- 2022 تنافســًا قويــًا وحافــًا علــى مختلــف 
جوائــز األفضــل، ســواء علــى مســتوى الاعبيــن أم المدربيــن أم الجوائــز األخــرى 

ــة. ــات المختلف ــررة للفئ المق

حيــث تــم اإلعــان عــن المرشــحين والفائزيــن بالجوائــز مــن خــال المواقــع 
ــرة  ــري لك ــاد القط ــي لاتح ــل االجتماع ــات التواص ــة ومنص ــمية اإللكتروني الرس

القــدم ومؤسســة دوري نجــوم قطــر.

آلية التصويت

يخضــع عــدد مــن الجوائــز لعمليــة التصويــت، ويشــارك فيهــا عــدد مــن الجهــات 
المختلفــة الختيــار األفضــل، وهــي: )جائــزة أفضــل العــب تحــت 23 عامــًا – جائزة 

أفضــل مــدرب– جائــزة أفضــل العــب(. 

تجدر اإلشارة إلى أن الجهات المشاركة في عملية التصويت هي:
QNB مدربو فرق دوري نجوم  -

-  مدرب المنتخب األول
-  مدرب المنتخب تحت 23 عامًا

-  رؤساء األجهزة باألندية
-  إدارة المنتخبات الوطنية

-  الجهات اإلعامية
-  ممثل عن االتحاد القطري لكرة القدم
-  ممثل عن مؤسسة دوري نجوم قطر

-  رئيس وأعضاء مجلس أمناء جوائز االتحاد القطري لكرة القدم
-  أسباير

- اللجنة األولمبية القطرية
-  الرابطة القطرية لاعبين

-  الرعاة

بمــا يتعّلــق بالجوائــز األخــرى التــي ال تخضــع للتصويــت وهــي: )جائزة كــرة القدم 
للجميــع – جائــزة أفضــل طاقــم حــكام - جائــزة منصــور مفتــاح »الهــداف«(، فإنــه 
ــدم  ــرة الق ــاد القطــري لك ــز االتح ــاء جوائ ــس أمن ــل مجل ــم اعتمادهــا مــن ِقب يت

قبــل اإلعــان رســميًا. 

جائزة كرة القدم للجميع

تــم اختيــار »الجيــل المبهــر« برنامــج اإلرث اإلنســاني واالجتماعــي للجنــة العليــا 
للمشــاريع واإلرث، نظــرًا لإلســهامات المتعــددة فــي نشــر ثقافــة الرياضــة وكــرة 
القــدم علــى وجــه الخصــوص عبر توســيع نطــاق وصول أنشـــطة كــرة القدم من 
أجــل التنميــة لتثقيــف وتمكيــن األجيــال القادمــة مــن القــادة الشــباب، باإلضافــة 
لتوفيــر مســاحات للتغييــر اإليجابــي، وإنشــاء برامــج مســتدامة مــن شــأنها تهيئــة 
فــرص واعــدة للتنميــة المجتمعيــة يــدوم أثرهــا طويــًا بعــد إســـدال الســتار على 

منافســات بطولــة كأس العالــم FIFA قطــر 2022.

جائزة أفضل طاقم ُحّكام 

ــي )حكــم ســاحة(،  ــادي الرويل ــي المكــّون مــن: عبداله ــا الطاقــم الدول ــاز به ف
خالــد عايــد خلــف )حكــم مســاعد أول(، فيصــل عيــد الشــمري )حكــم مســاعد 

.)»VAR« ثــاٍن(، ســعود علــي العذبــة )حكــم فيديــو مســاعد الـــ

جائزة أفضل مدرب

فــاز بجائــزة أفضــل مــدرب لهــذا الموســم المــدرب اإلســباني لفريــق الكــرة بنــادي 
الوكــرة ماركيــز لوبيــز، وذلــك بحصولــه علــى أعلــى نســبة مــن األصــوات، بعــد 
ــي  ــر الفن ــي المدي ــس عل ــي يون ــدرب الوطن ــن: )الم ــع كل م ــة م ــة قوي منافس

للنــادي العربــي، والبرتغالــي لويــس كاســترو مــدرب نــادي الدحيــل(. 

جائزة أفضل العب تحت ٢3 سنة

بعــد منافســة قويــة خــال الموســم بيــن عــدد مــن الاعبيــن الشــباب والذيــن 
ــذه  ــوز به ــى الف ــة عل ــرت المنافس ــم، انحص ــع فرقه ــة م ــتويات قوي ــوا مس قدم
الجائــزة بيــن كل مــن: )هاشــم علــي العــب نــادي الريــان - همــام األميــن العــب 

نــادي الغرافــة - صــاح زكريــا حــارس مرمــى نــادي الدحيــل(.

ــت  ــج التصوي ــاءت نتائ ــًا، وج ــرًا والفت ــردودًا كبي ــن م ــدم هــؤالء الاعبي ــث ق حي
لصالــح العــب منتخبنــا الوطنــي ونــادي الغرافــة همــام األميــن الــذي فــاز بهــذه 

الجائــزة للموســم الثانــي علــى التوالــي.

جائزة منصور مفتاح )الهداف( 

ــد )24 هــدف( خــال  ــا برصي ــكل أولونغ ــل ماي ــادي الدحي ــم ن ُحســمت لمهاج
بطولــة دوري نجــوم QNB للموســم 2021- 2022.

 

جائزة أفضل العب 

شــهد هــذا الموســم تنافســًا قويــًا بيــن عــدد مــن الاعبيــن للفــوز بجائــزة أفضــل 
ــكل  ــة، وهــم: )ماي ــة مــن نجــوم األندي ــن ثاث العــب، وانحصــرت المنافســة بي
اولونغــا العــب نــادي الدحيــل - أكــرم عفيــف العــب نــادي الســد – جاســينتو داال 

العــب نــادي الوكــرة(.

وحســم نجــم الكــرة القطريــة ونــادي الســد أكــرم عفيــف جائــزة أفضــل العــب، 
حيــث حصــل علــى أعلــى نســبة مــن األصــوات فــي عمليــة التصويــت النهائيــة.

ــى  ــب عل ــا الاع ــل فيه ــي يحص ــة الت ــرة الثالث ــذه الم ــى أن ه ــارة إل ــدر اإلش تج
ــا خــال الموســمين )2018- 2019، و2019-  ــاز به ــزة بعــد أن ســبق وف الجائ
2022(، وهــو مــا يؤكــد علــى قدراتــه وإمكانياتــه التــي يمتلكهــا كاعــب مهــم 

ومميــز فــي نــادي الســد وعلــى الســاحة الكرويــة.
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أدوات تفعيل حقوق الرعاة خالل المباريات



أدوات تفعيل حقوق الرعاة خالل 
المباريات

 
ــة  ــمي- بتقني ــل الرس ــكأس -الناق ــوات ال ــر قن ــات عب ــع المباري ــل جمي ــم نق يت
الجــودة العاليــة )HD(، وتحظــى كل مبــاراة بتغطيــة ممّيــزة مــن خــال تواجــد 
عــدد كبيــر مــن الكاميــرات التــي تغطــي جميــع أرجــاء الملعــب، وهــو األمــر الــذي 
يشــّكل فرصــة رائعــة للمعلنيــن والرعــاة والشــركاء لعــرض عاماتهــم التجاريــة، 

والترويــج لمنتجاتهــم مــن خــال الرســائل الخاصــة بهــم.

حيــث يتــم اســتخدام عــدد مــن الوســائل واألدوات لتفعيــل حقــوق الرعــاة 
والشــركاء.

تتضّمن الوسائل المستخدمة للتفعيل ما يلي: 

• مرافقة األطفال لاعبين إلى أرضية الملعب، مرتدين
   شعار الراعي/الشريك )العامة التجارية(.
• إعانات ثاثية األبعاد بجانب كل مرمى.

• لوحات إعانية ثابتة خلف كل مرمى.
• لوحة عرض مصغرة للعامة التجارية خلف كل مرمى.
• لوحة عرض مصغرة للعامة التجارية بجانب المرمى.

• لوحات إعانية ثابتة في زوايا الملعب.
• وضع العامات التجارية على مقاعد البدالء )من الداخل(.
• وضع العامات التجارية على مقاعد البدالء )من الخارج(.

• إعانات السيارات الطبية داخل الملعب )على سقف السيارة أو
   وضع العامة التجارية على كامل السيارة(. 

شاشات العرض العمالقة

المؤسســة مــزودة  التــي تنظمهــا  للبطــوالت  الُمســتضيفة  الماعــب  جميــع 
بشاشــات عــرض عماقــة بحجــم )6م × 4م(، وتمثــل أداة رائعــة لعــرض 

اإلعانــات التجاريــة فــي أهــم أوقــات يــوم المبــاراة.

)LED( لوحات اإلعالنات اإللكترونية في الملعب

معظــم الماعــب التــي تســتضيف بطــوالت المؤسســة ُمجّهــزة بلوحــات إعانيــة 
ــا  ــرًا، ولديه ــًا 180 مت ــي تقريب ــب، وتغط ــط الملع ــول محي ــة )LED( ح إلكتروني
ــرض  ــة لع ــكِّل فرص ــا ُيش ــو م ــة، وه ــة والمتحرك ــور الثابت ــرض الص ــة ع خاصي

ــج للرعــاة الشــركاء. الرســائل والتروي

أدوات تفعيل إضافية

ُتعتَبــر البطــوالت التــي ُتنّظمهــا وُتشــرف عليهــا مؤسســة دوري نجــوم قطــر 
فرصــة رائعــة للترويــج للعامــات التجاريــة والرســائل المــراد إيصالهــا مــن ِقبــل 

ــر. ــرة للتفاعــل والتواصــل مــع الجماهي ــك فرصــة كبي الرعــاة والشــركاء، وكذل

األدوات المستخدمة للتفاعل والترويج:

• فعاليات ما بين الشوطين أثناء المباريات.
• الترويج للرسائل المراد إيصالها من خال نظام اإلذاعة الداخلية للملعب.

• توزيع النشرات اإلعانية على الجماهير في االستاد.
• مساحات ُمخّصصة في االستاد )أكشاك( للرعاة والشركاء 

   للترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم.
• استخدام أعام خارجية للترويج للعامات التجارية في مواقع 

   رئيسية بمحيط الملعب.
• وضع العامات التجارية للرعاة والشركاء في مواقع ممّيزة 

   داخل وخارج االستاد.

وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم الرقمي

ــا  ــة به ــة الخاص ــة اإلعامي ــاع التغطي ــر باتس ــوم قط ــة دوري نج ــز مؤسس تتمّي
فــي مجــال اإلعــام الرقمــي وشــبكات التواصــل االجتماعــي فــي منطقــة الخليــج 

العربــي والشــرق األوســط.

حيــث تحظــى مختلــف مواقــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالمؤسســة بمتابعــة 
ــرض  ــركاء لع ــاة والش ــن والرع ــة للمعلني ــة رائع ــكل فرص ــا ُيش ــو م ــزة، وه ممّي

ــة.  ــج لمنتجاتهــم وعاماتهــم التجاري والتروي
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QSL في المجتمع



QSL في المجتمع 

ــة  ــي نشــر ثقاف ــع شــرائحه، وللمســاهمة ف ــع بجمي ــع المجتم ــدف التفاعــل م به
كــرة القــدم وزيــادة الشــغف بيــن فئــات المجتمــع، ومــن منطلــق الحــرص علــى 
ــة دوري نجــوم  ــة، قامــت مؤسس ــات المجتمعي ــداث والفعالي ــع األح ــل م التفاع

ــة.  ــج المجتمعي ــادرات والبرام ــن المب ــد م قطــر بالمشــاركة ودعــم العدي

»أنت مهم«

وقعــت مؤسســة دوري نجــوم قطــر اتفاقيــة تعــاون مــع مبــادرة »أنــت مهــم«، 
التــي ينفذهــا قســم أمــن الماعــب التابــع إلدارة أمــن المنشــآت والهيئــات بوزارة 
الداخليــة، وتهــدف إلــى تعزيــز الوعــي المجتمعــي بأمــن الماعــب، وترســيخ 
الشــراكة األمنيــة بيــن المجتمــع وأجهــزة األمــن مــن أجــل تقديــم نمــوذج يحتــذى 
بــه فــي تنظيــم الفعاليــات الرياضيــة الكبــرى وصــوالً إلــى مونديــال قطــر 2022.

تــم توقيعهــا خــال حفــل تدشــين  االتفاقيــة والتــي  وتعقيبــًا علــى هــذه 
الموســم، علــّق الســيد حســن ربيعــة الكــواري المديــر التنفيــذي للمبيعــات 
والتســويق واالتصــال فــي مؤسســة دوري نجــوم قطــر، قائــًا:« تربطنــا شــراكة 
مميــزة ووثيقــة مــع كافــة قطاعــات وإدارات وزارة الداخليــة بصفــة عامــة، ومــع 
إدارة أمــن المنشــآت والهيئــات وقســم أمــن الماعــب بصفــة خاصــة، حيــث إن 
العاقــات قائمــة والتنســيق متبــادل ومســتمر بيننــا طــوال الموســم، ومــن جانبي 
ــم  ــة جهوده ــى كاف ــر عل ــكر والتقدي ــم كل الش ــه له ــة ألوج ــذه الفرص ــز ه أنته

ــا. ــة معن ومســاهماتهم الدائم

ومــن جانبــه قــال العميــد الدكتــور علــي خجيــم العذبــي مديــر إدارة أمــن 
المنشــآت والهيئــات بــوزارة الداخليــة:« هــذه المبــادرة تســتهدف شــريحة مهمــة 
ــا  ــاون لم ــذا التع ــر ه ــى أن يثم ــا، ونتمن ــن دعمه ــكر كل م ــر، ونش ــن الجماهي م

ــادرة«. ــالة المب ــة ورس ــق رؤي ــدم ويحق يخ

مبادرة شيمنا 

وقــع كل مــن االتحــاد القطــري لكــرة القــدم ومؤسســة دوري نجــوم قطــر اتفاقية 
تعــاون مــع شــركة القــاع لاستشــارات، وذلــك لتنفيــذ مبــادرة »شــيمنا« وهــي 
حملــة توعويــة للجماهيــر مــن المواطنيــن والمقيميــن تســعى إلــى نشــر والتعريف 
ــق اســتخدام الرياضــة  ــدة فــي قطــر عــن طري ــا الحمي ــا وعاداتن ــا وأخاقن بقيمن
كقاعــدة لذلــك مــن خــال التركيــز علــى عــدد مــن المحــاور وأهمهــا: االحتــرام، 

االخــاق العامــة، والــروح الرياضيــة. 

ــتعدادًا  ــر اس ــة قط ــي دول ــام ف ــو الع ــة الج ــام لتهيئ ــكل ع ــادرة بش ــدف المب ته
لــكأس العالــم FIFA قطــر 2022، والســتقبال الجماهيــر القادمــة لمتابعــة 

البطولــة وذلــك مــن خــال إبــراز هويتنــا القطريــة المميــزة والمضيافــة. 

ــر  ــق )26 يناي ــاء المواف ــوم األربع ــرت ي ــي ج ــة الت ــذه االتفاقي ــع ه ــر توقي حض
2022( فــي بــرج البــدع مقــر عائلــة كــرة القــدم، كل مــن الســيد منصــور 
األنصــاري األميــن العــام لاتحــاد القطــري لكــرة القــدم، والســيد حســن ربيعــة 
الكــواري المديــر التنفيــذي للمبيعــات والتســويق واالتصــال فــي مؤسســة دوري 
نجــوم قطــر، وســعادة الشــيخ جاســم بــن عبــد العزيــز آل ثانــي الرئيــس التنفيذي 

ــاع لاستشــارات.  لشــركة الق

معرض ومهرجان مونديال العرب 

شــاركت مؤسســة دوري نجــوم قطــر فــي معــرض ومهرجــان مونديــال العــرب، 
والــذي أقيــم تحــت رعايــة وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي، وبتنظيــم 
مدرســة اليرمــوك اإلعداديــة للبنيــن علــى مــدار يومــي 22 و23 نوفمبــر 2021، 
ــي  ــت ف ــي أقيم ــر 2021، والت ــرب FIFA قط ــة كأس الع ــاالً ببطول ــك احتف وذل

قطــر خــال الفتــرة مــن 30 نوفمبــر وحتــى 18 ديســمبر الماضــي.

ــي  ــة عــدد مــن الجهــات المختلفــة، وأيضــًا العب ــث شــارك فــي هــذه الفعالي حي
.QNB أنديــة دوري نجــوم
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تطوير كرة القدم
فــي إطــار حرصهــا علــى مواكبــة عمليــة التطــّور المســتمرة علــى المســتويات 
الفنيــة واإلداريــة والتنظيميــة، وبمــا يتوافــق مــع معاييــر االتحــاد اآلســيوي لكرة 
القــدم )AFC(، واالتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )FIFA(، تبــذل مؤسســة دوري 
نجــوم قطــر مــن خــال إداراتهــا وأقســامها المختلفــة جهــدًا كبيــرًا بالتعــاون مــع 

جميــع الشــركاء والمعنييــن بكــرة القــدم القطريــة.

 حيــث قامــت المؤسســة خــال المواســم الماضيــة بعــدد مــن المبــادرات 
والمشــاريع والبرامــج التــي القــت نجاحــًا كبيــرًا انعكــس علــى المســتوى الفنــي 

بشــكل عــام.

دورات تدريبية االستراتيجية الجديدة األفضل في الشهر

الالعبون والمدربون الذين حصلوا على الجائزة خالل موسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢: 

تشــجيعًا وتحفيــزًا علــى مواصلــة التميــز وتقديــم األفضــل فــي المباريــات ســواء 
لاعبيــن أم للمدربيــن، يتــم تقديــم جائــزة شــهرية مــن ِقبــل مؤسســة دوري 
نجــوم قطــر، ألفضــل العــب تحــت 23 عامــا، وأفضــل العــب، وأفضــل مــدرب، 
وذلــك فــي بطولــة دوري نجــوم QNB بنــاًء علــى األرقــام واإلحصــاءات التــي 
يقدمهــا برنامــج شــركة STATS المــزود الرســمي لإلحصــاءات لمؤسســة دوري 

نجــوم قطــر. 

بهــدف مواصلــة عمليــة التطــور لرفــع مســتوى المنافســات بيــن الفــرق وتقديــم 
كــرة قــدم تنافســية ممتعــة عاليــة الجــودة ولتحقيــق معاييــر احترافيــة جديــدة، 
قدمــت مؤسســة دوري نجــوم قطــر اســتراتيجية جديــدة لتطويــر بطولــة دوري 
نجــوم QNB بعــد دراســة ومناقشــة مــع كافــة المعنييــن والمختصيــن، وتــم 
ــب  ــرة القــدم عق ــري لك ــاد القط ــب التنفيــذ لاتح ــل المكت ــن ِقب ــا م اعتماده

مناقشــة كافــة التفاصيــل الخاصــة بمشــروع التطويــر.

 حيث تضمنت االستراتيجية المحاور التالية:
أوالً: تقليــل عــدد األنديــة المشــاركة فــي دوري نجــوم QNB إلــى 10 أنديــة 
لارتقــاء بالمســتوى الفنــي المتــوازن والعالــي الجــودة، وذلــك بدايــة مــن 

 .2024 الموســم 2023- 

ثانياً: استمرار العمل بنظام الصعود والهبوط من خال المباراة الفاصلة.

ثالثــاً: تلتــزم األنديــة باتفاقيــة المشــاركة »الجديــدة« للنــادي والتــي تتضمــن 
المعاييــر االحترافيــة الازمــة لتطويــر مســتوى االحتــراف لألنديــة والمســابقات 

ــة مــن الموســم 2022- 2023. بداي

رابعــًا: توزيــع اإليــرادات الماليــة المركزيــة مــن الحقــوق التجاريــة والبــث 
مــن  بدايــة  الجديــدة،  والمعاييــر  لآلليــات  وفقــًا  لألنديــة  التلفزيونــي 

.2024 -2023 الموســم

خامســاً: اعتمــاد آليــة جديــدة إلعطــاء العبــي المنتخــب فرصــة للمشــاركة فــي 
ــتوى  ــاع المس ــى ارتف ــة إل ــًا، باإلضاف ــة فني ــات المحلي ــراء المنافس ــدوري إلث ال
ــر يحددهــا االتحــاد القطــري لكــرة  ــع األنديــة وفــق معايي التنافســي بيــن جمي
ــم  ــن الموس ــة م ــة بداي ــات واإلدارات المختص ــع الجه ــاور م ــد التش ــدم بع الق

.2024  -2023

ــراء  ــذي يضــم خب ــق االستكشــاف المركــزي )CST( وال سادســًا: اســتحداث فري
المدربيــن  الستكشــاف  لألنديــة  ودعــم  خدمــات  لتقديــم  واختصاصييــن 
والاعبيــن المحترفيــن وفــق القيــم الفعليــة والكفــاءة بدايــة مــن الموســم 

.2022-2021

ويتم تطبيق االستراتيجية وفقاً للتالي: 
أوالً: عقد ورش عمل مع األندية.

ثانياً: االستعانة بخبراء واختصاصيين في مجال كرة القدم العالمية.

نظمــت مؤسســة دوري نجــوم قطــر خــال موســم 2021- 2022 دورة فــي 
تحليــل المباريــات -عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي-، وذلــك فــي إطــار حرصهــا 

علــى توســعة قاعــدة المشــاركين والتعريــف بأبــرز آليــات التحليــل.

ــب؛  ــوذج اللع ــوان: )نم ــت عن ــر 2021، تح ــهر نوفمب ــال ش ــدورة خ ــت ال أقيم
ــة  ــع اللجن ــاون م ــك بالتع ــد(، وذل ــافي الس ــيتي، تش ــتر س ــوال مانشس جواردي

ــدم. ــرة الق ــري لك ــاد القط ــة باالتح الفني

ــس  ــا رئي ــر خاله ــتركًا، وحاض ــى 160 مش ــتركين إل ــدد المش ــل ع ــث وص حي
قســم تطويــر كــرة القــدم فــي مؤسســة دوري نجــوم قطــر الســيد فهــد فخــرو. 

وفــي ظــل التعــاون مــع اللجنــة الفنيــة قــام الســيد فهــد فخــرو أيضــًا بمحاضــرة 
مشــتركي شــهادة التدريــب )B( فــي دورتيــن تدريبيتيــن خــال الموســم. 

قسإ الحعر تتئ ٢٣ ساطًا قسإ الحعرطثرب الحعرالحعر

جئامئر

أضاعبر/ ظعشمئر

دغسمئر/ غظاغر

شئراغر/ طارس

صالح زكريا

سيف الدين فضل اهللا

همام األمين

عبدالرشيد إبراهيم

تشافي هيرنانديز

يونس علي

وسام رزق

يونس علي

بغداد بونجاح

مايكل أولونغا

أكرم عفيف

أدميلسون جونيور
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دوري أبطال آسيا ٢٠٢٢
اســتمرارًا للنجاحــات المتتاليــة والتمّيــز الــذي وصلــت إليــه علــى المســتوى 
ــد مباشــرة للمشــاركة  ــى 4 مقاع ــة عل ــدم القطري ــرة الق ــت ك اآلســيوي، حصل

فــي بطولــة دوري أبطــال آســيا 2022.

حيــث شــاركت أربعــة مــن أنديتنــا مباشــرة مــن دور المجموعــات، هــم: )نــادي 
الســد – نــادي الدحيــل – نــادي الريــان – نــادي الغرافــة(. 

وتــم إجــراء قرعــة البطولــة يــوم اإلثنيــن الموافــق )1٧ ينايــر 2022( فــي مقــر 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم )AFC( بالعاصمــة الماليزيــة كوااللمبــور.

كمــا تــم االســتقرار علــى إقامــة دور المجموعــات بنظــام التجمــع وذلــك خــال 
شــهر أبريــل 2022.

وقــد لعــب نــادي الريــان فــي المجموعــة األولــى، ونــادي الغرافــة فــي المجموعة 
الثالثــة، بينمــا شــارك نــادي الدحيــل فــي المجموعــة الرابعــة، أمــا نــادي الســد 

فقــد لعــب فــي المجموعــة الخامســة. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن أنديتنــا القطريــة حققــت نجاحــات بــارزة وإنجــازات 
كبيــرة فــي البطولــة علــى مــدى تاريخهــا، ومــن أبرزهــا حصــول نــادي الســد 
علــى بطولــة دوري أبطــال آســيا مرتيــن عامــي 1989 و2011، باإلضافــة إلــى 
حصــول نــادي أم صــال علــى المركــز الثالــث فــي هــذه البطولــة عــام 2009. 

أولونغا يتسلم جائزة هداف دوري أبطال آسيا ٢٠٢١

ــة  تســلم الكينــي مايــكل أولونغــا محتــرف نــادي الدحيــل جائــزة هــداف بطول
دوري أبطــال آســيا 2021، وذلــك قبــل انطاقــة مبــاراة الدحيــل والخــور فــي 

األســبوع الثانــي عشــر مــن دوري نجــوم QNB للموســم 2021- 2022.

وقــام العبــي الفريقيــن بعمــل ممــر شــرفي للنجــم الكينــي وســط تصفيــق مــن 
جميــع الاعبيــن.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن مايــكل أولونغــا مهاجــم الدحيــل تصــدر ترتيــب هدافــي 
دوري أبطــال آســيا 2021، برصيــد 9 أهــداف أحرزهــا فــي الــدور األول، وذلــك 

رغــم خــروج فريقــه مــن دور المجموعــات خــال البطولــة.
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