
 

 

 

 

 

 نادي الجزيرة يعلن عن الياه سات شريك تدريب رسمي للفريق األول
 

: أعلن نادي الجزيرة الرياضي عن شراكة جديدة مع شركة 2021سبتمبر  8أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

الياه لالتصاالت الفضائية )"الياه سات" أو "المجموعة"( المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز: 

YAHSAT  :رمز التعريف الدولي(AEA007501017الشركة الوطنية الرائدة عالمياً في مجال تشغيل األ ،) قمار

 – 2021لفريق األول خالل الموسم الرياضي ل اتتدريبإحدى الشركاء الرسميين لناعية، لتصبح بموجبها الص

 ،"الياه سات"جزء من تحالف أكبر بين نادي الجزيرة الرياضي والمساهم األكبر في ك تأتي هذه الشراكة .2022

وبموجب هذه الشراكة، ستتزين قمصان التدريب لفخر أبوظبي بشعار "الياه  شركة مبادلة لالستثمار ش.م.ع.

سات"، وهي القمصان التي يرتديها الالعبون قبل بداية كافة المباريات التي يخوضونها في جميع المسابقات التي 

 يشارك فيها الفريق األول على مدار الموسم.

 
مسابقات كل أبوظبي بشكل يومي تحضيراً لمشاركاته في  –ويجري فريق الجزيرة تدريباته في قصر اإلمارات 

، بقيادة المدرب مارسيل كايزر وطاقمه المعاون ومشاركة أبرز الالعبين اإلماراتيين الذين يتقدمهم الهداف الموسم

التاريخي للمنتخب الوطني علي مبخوت وقائد المنتخب علي خصيف، واألجانب مثل ثوالني سيريرو وفيكتور سا، 

 ة لمجموعة من المواهب الوطنية التي يتم تصعيدها بشكل منتظم من األكاديمية للفريق األول.إضاف
 

وأعرب السيد/ فادي زوين رئيس قسم التجارة والتسويق بمجموعة نادي الجزيرة عن سعادته بإنضمام "الياه سات" 

شركاء نادي الجزيرة، ونعتقد أنهم لعائلة شركاء فخر أبوظبي، وقال "فخورون بانضمام شركة )الياه سات( لعائلة 

يمثلون شريك التدريب األمثل للفريق األول المتوج بدرع دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، والذي 

يطمح لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. وأعتقد أن ما يجمعنا مع الياه سات هو سعينا الدائم لتبوء المركز 

الريادة. وال شك أن الياه سات مصدر فخر لإلماراتيين بفضل سجلها الحافل باإلنجازات األول وتحقيق التميز و

 والنجاحات محلياً وعالمياً".
 

من جهته علق المهندس خالد الكاف، الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية في "الياه سات"، على إعالن الشراكة مع 

نادي الجزيرة، أحد أبرز األندية الرياضية في الدولة. ويجسد  نادي الجزيرة بقوله: "يسعدنا عقد هذه الشراكة مع

اختيارنا كشريك تدريب رسمي للفريق األول التزامنا بدعم الرياضيين والشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

التواصل والتفاعل  وتوجهنا الدائم لخدمة المجتمع اإلماراتي بكافة فئاته، وتسخير كافة امكانياتنا لتحقيق أكبر قدر من

بين هذه الفئات. ونتمنى لنادي الجزيرة ولفريق كرة القدم األول التوفيق في كل البطوالت والمسابقات التي يشارك 

 فيها خالل هذا الموسم".
 

 انتهى
 

 



 

 

 عن نادي الجزيرة

 
يحمل لقب الدوري  بعد اندماج ناديي الخالدية والبطين. يلقّب النادي الذي 1974تأسس نادي الجزيرة في العام 

بـ "فخر أبو ظبي"، ويشتهر بفريقه لكرة القدم ويلعب مبارياته على استاد محمد بن  2021-2020حالياً لموسم 

مشجع، وينافس نادي الجزيرة في دوري الخليج العربي اإلماراتي إضافة لمشاركاته  38000زايد الذي يتسع لـ 

ً في سبع رياضات مختلفة، تتمرن جميعها وتنافس من قلب المنتظمة في دوري أبطال آسيا. ويضم النادي ف رقا

 العاصمة اإلماراتية أبو ظبي.
 

يشتهر النادي بدعمه للمواهب المحلية وتطويرها، حيث يدير أحد أفضل أكاديميات كرة القدم للشباب في المنطقة. 

خريجي أكاديمية النادي. كما دافع  ويعتبر علي مبخوت الهداف التاريخي للمنتخب اإلماراتي لكرة القدم، أحد أبرز

. يحظى النادي 1995عن ألوان النادي العديد من أبرز نجوم العالم مثل جورج وياه، أفضل العب في العالم عام 

وكأس  2007ودوري أبطال الخليج لألندية عام  2006بتاريخ عريق وناجح حيث توج بطالً لكأس االتحاد عام 

، كما فاز 2021و  2017، 2011لقب دوري الخليج العربي خالل أعوام  . وحمل2010-2009اتصاالت موسم 

، وحقق إنجازاً رائعاً بحصوله على المركز الرابع 2016، 2012، 2011بكأس رئيس الدولة ثالث مرات أعوام 

 .2017في بطولة كأس العالم لألندية عام 
 

 )الياه سات(عن 

 
سات( ، مع الشركات التابعة لها "المجموعة"، المدرجة في سوق  شركة الياه لالتصاالت الفضائية ش.م.ع. )الياه

(، هي شركة رائدة AEA007501017)رمز التعريف الدولي:  YAHSATأبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز: 

دولة في  150في تشغيل خدمات األقمار الصناعية الثابتة والمتنقلة تقدم حلول اتصاالت فضائية متكاملة ألكثر من 

 ع أنحاء أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا.جمي

 
% من سكان العالم، ليوفر اتصاالت هامة 80يغطي أسطول الياه سات المكون من خمس أقمار صناعية أكثر من 

مجموعة واسعة  تشمل اإلنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول االتصاالت المتنقلة. كما توفر الياه سات

للمنصات األرضية والبحرية والجوية لعمالئها من األفراد  Lو  Kaو  Kuو  Cمن الحلول على النطاقات الترددية 

والشركات والقطاع الحكومي. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"ياه كليك" )بدعم من شركة 

 "هيوز"(، و"ياه اليف" و"الثريا".
 

، وهو الجيل الجديد من نظام االتصاالت الفضائية  NGS-4، بدأت الياه سات في إنشاء قمر الثريا 2020في عام 

 .2024المتنقلة للثريا، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول عام 


