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تشـهـد مبـاراة الـدور نصف الـنـهائي
في نـهــائـيـات كــاس ا اسـيـا
2019 بكرة القدم اليوم
الـثالثـاء بـ االمـارات
ـضـيـفـة وقـطـر اثارة ا
وهي جتـــمـع قـــطـــبي
اخلليج اللذين جنحا
فـي الــــــوصــــــول الى
ربع الذهبي ليكون ا
ــبــاراة احــد طـــرفي ا
النهائية منتخب عربي.
وقــال عـبــد الــله نــاصـر
اجلـــــنـــــيـــــبي نـــــائب
رئـــــــــــيـس احتــــــــــاد
اإلمـــــارات لـــــكــــرة
الــــقـــــدم رئــــيس
نتخبات جلنة ا
اول امس األحد
إن دعم قـــــيـــــادة
اإلمــــــــــــــــــــــارات
لــلــمــنــتــخب له
بــــالـغ األثــــر في
تـأهل "األبـيض"
إلــى نـــــــــــــــصـف
نـــــهـــــائـي كــــأس
آســـــــيــــــا 2019.
وتـــــابع: "كـــــانت
سعادتنا كبيرة
بحضور الشيخ
مـحـمـد بن زايـد
آل نـهـيـان ولي
عـهــد أبــوظـبي
نـــائـب الـــقـــائـــد
األعلى لـلقوات
سلحة في ا
مــــــبـــــاراة
ربـــــــــــــع
الــنــهـا
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حقق مـتطـوعو كـأس آسيا 2019 في اإلمـارات رقمـاً قيـاسيـاً في عدد الـساعـات التي سـاهمـوا بهـا في تنـظيم الـنسـخة األكـبر عـلى اإلطالق في تاريـخ البـطولة الـقاريـة بواقع  500 ألف
تـطوعون جـهوداً كبـيرة ويساهـمون بطـاقاتهم وخبـراتهم في مسـاعدة منـظمي البـطولة وضيـوفها من اجلـماهير سـاعة. وبيـنما تتـواصل منافـسات أهم البـطوالت الكرويـة اآلسيويـة يبذل ا
ـنتـخبات تـطوعـون دوراً حيـوياً خـلف الكـواليس لـضمـان سيـر البـطولـة بسالسـة والتـأكد من حـصول ا ـكانـة اإلمارات. ولـعب ا ـسؤولـ واإلعالميـ لضـمان جتـربة تـليق  والالعـب وا
والضـيوف واجلماهـير على جتربـة مثاليـة من كافة النـواحي. ويشارك في تسـيير البـطولة أكثر من 5000 متـطوع تتـراوح أعمارهم ب 16 إلى 84 عامـاً يعمـلون قرابة 8 سـاعات يومياً

راسم واستقبال الضيوف والتسويق واإلعالم. هام األساسية إلجناح البطولة كالبروتوكول وا للقيام بالعديد من ا
تطوع خبـرة واسعة في تنظـيم األحداث الرياضيـة الكبرى بينـما تمثل البـطولة فرصةً اسـتثنائيةً آلخـرين في تنمية مـهاراتهم واحلصول عـلى خبرة فريدة في احلقل تلك العديـد من ا و

الرياضي. 
دة 6 ساعات يوميـاً خالل البطولة: "أحب فكرة التطوع واستغالل وقـت فراغي في مساعدة الناس والوقوف بجانب دولتي وقالت نورا جمال (27 عامـاً) التي تعيش في أبوظبي وتتطوع 
من أجل إظهار قدراتها". وأضافت: "احتجت لـلحصول على موافقة من رئيسي في العمل من أجل التطوع في البطولة وهذا ما فعلته وأغادر وظيفتي للقيام بالعمل التطوعي ثم أعود من

جديد إلى عملي في صباح اليوم التالي وأدرك أنها ساعات عمل طويلة ولكني أريد التطوع كل يوم".
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بــــعــــد 48 مــــبــــاراة عـــــلى مــــدار 3
أسـابيع وصـلت بطـولـة كأس آسـيا
 2019لكرة القدم في اإلمارات إلى
ـبـاراتـ مــحـطـتـهـا قــبل األخـيـرة 

ربع الذهبي للبطولة. مثيرت في ا
وأسفرت فـعاليـات دور الثمـانية عن
وصـول مـنـتـخـبـات الـيـابـان وإيـران
ربع الذهبي واإلمارات وقطر إلى ا
ـنـتــخـبـان الــيـابـاني حـيث الـتــقى ا
واإليـراني امس اإلثـنـ عـلى مـلعب
"هــزاع بن زايــد" فـي الــعــ فــيــمــا
ــــنـــتـــخـــبـــان اإلمـــاراتي يـــلـــتـــقي ا
والـقـطـري في مـواجـهـة عـربـيـة ذات
طـابع خاص عـلى مـلعب "مـحـمد بن
زايـد" في نـادي اجلـزيـرة بـأبـو ظبي
باراة اليوم الثالثاء. وفيـما تتسم ا
ـنـتخـبـ اإليـراني والـيـاباني بـ ا
بـــأنــهـــا مـــواجـــهـــة بـــ عـــمـالقــ
ومــرشــحــ بــقــوة إلحــراز الــلــقب
ـبـاراة األخـرى ب ولـكن ال تـخـلـو ا
ـنـتـخـبـ اإلمـاراتي والـقـطـري من ا

ـــنـــتــخـــبــ اإلثـــارة. وكــان تـــأهل ا
رحلة اإليراني واليابـاني إلى هذه ا
شيئا متوقعا كون األول هو متصدر
ـنتـخبـات اآلسيـوية في الـتصـنيف ا
نـتخبات كـرة القدم الصادر ي  العا
عن االحتـاد الــدولي لـلــعـبــة (فـيــفـا)
والــفـائــز بــلــقب الــبــطــولـة 3 مـرات
ســابــقـة وإن كــان آخــرهـا في 1976
ـنتـخبات فـيمـا يبـرز الثـاني كأكـثر ا
فــوزا بـالــلـقب اآلســيـوي بــرصـيـد 4
فاجأة كانت في تأهل ألقاب. ولكن ا
ــــنـــتـــخـــبـــ اآلخــــرين اإلمـــاراتي ا
والــقــطــري حــيث شــهــدت الــفــتــرة
شـاكل للمـنتخب اضيـة عددا من ا ا
اإلمـــــاراتـي (األبـــــيـض) مـــــثل عـــــدم
درب االسـتقـرار الـفـني بعـد رحـيل ا
الـــوطـــني مـــهـــدي عـــلي عن تـــدريب
هـمة لألرجـنتـيني الفـريق وإسنـاد ا
إدجاردو بـاوزا ثم لإليطـالي ألبـرتز
زاكـيـروني في فـترة وجـيـزة مـا حرم
الــــفـــريق مـن االســـتـــعــــداد الـــقـــوي
للبطولة. كما عانى منتخب اإلمارات

من غـيــاب جنـمه الــبـارز عــمـر عــبـد
الرحمن (عموري) عن هـذه البطولة
نـظــرا إلصــابــته بــقــطع في الــربـاط
الـــصــــلـــيـــبي خالل مــــشـــاركـــته مع
نـتخب نـتخب. ورغم هـذا فاجـأ ا ا
اإلمــــاراتي اجلــــمــــيع بــــانـــطـالقـــته
ــربع الــنــاجــحــة حــتـى وصل إلى ا
الـــذهـــبي بـــالــــفـــوز عـــلى نـــظـــيـــره
األسـتـرالي حـامل الـلقب 0-1 مـساء
اجلمعة في دور الثمانية للبطولة. 
ـــنــــتـــخب ـــقـــابـل لم يــــكن ا وفـي ا
ـرشح القـطري (العـنابي) ضمن ا
ـربع الذهـبي في هذه بـقوة لـبلـوغ ا
الــنــســـخــة لــكن أداء الـــفــريق كــان

مفاجأة للجميع. 
ربع ويلتقي الفـائزان من مباراتي ا
الذهـبي في النـهائـي الذي يـقام يوم
ـقـبل عـلى مـلـعب "مـديـنة اجلـمـعـة ا
زايد الـرياضـية" في أبـو ظبي فـيما
يـحـزم اخلـاسـران احلـقـائب لـلـعودة
إلى بـلـديـهـمـا سـريـعـا في ظل إلـغاء
ـركـز الـثـالث الـتي مـبــاراة حتـديـد ا

اضية.  كانت موجودة في النسخ ا
ومــا يــضــاعف من حــجم الــتــحــدي
الـــذي يــواجـــهه األبـــيض بـــقـــيــادة
زاكـيـرونـي أن الـفـريق يـبـدو مـهـددا
بــفــقــدان الـالعــبــ مــحــمــد غــريب
وفارس جمعـة لإلصابة فيـما يعود
لــصــفـوف الــفــريق الالعب خــمـيس

إسماعيل بعد انتهاء إيقافه. 
ـنتخب الـياباني (مـحاربو وفرض ا
الـسامـوراي) سـطوته عـلى بـطوالت
كأس آسـيا في آخر  3 عقـود حيث
تـوج بـلــقب الـبـطـولـة  4 مـرات كان
أولــــهـــا في  1992وأحــــدثــــهــــا في

.2011
ورغم عـــدم ظــهــوره فـي الــنـــســخــة
ــســتــوى الالئق شق احلــالــيــة بــا
ـنــتـخب الـيـابـاني طـريـقه بـنـجـاح ا

ربع الذهبي.  إلى ا
ـنـتـخب وتـولى مـوريـاسـو تـدريب ا
الـيـابـاني بـعـد بـطـولـة كـأس العـالم
2018 بروسيا وبهدف إعادة بناء
ـنـتـخب الـيـابـاني الـفـريق. وحـقق ا
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ــــشــــجــــعــــ بــــاألنــــديــــة وروابط ا
واجلــهــات اخملــتــلــفــة عــلى امــتــداد
اإلمـارات على مـسـاهـمـتهم الـفـاعـلة
ـنـتــخب. واعـتـبـر في دعم مـســيـرة ا
ـــدرجـــات تــــواجـــدهـم الـــدائم فـي ا
ــتــواصل لالعــبـ وتــشــجـيــعــهم ا

واحـدًا من العـوامل األسـاسـيـة التي
مـــنــــحت "األبـــيض" الـــتـــفـــوق عـــلى
مـنـافـسـيـه. وأكـد ثـقـته الـكـامـلـة في
استـمرار دعم اجلـمـاهيـر للـمنـتخب
ـتلـئ ملـعب مـحـمد بن مـتوقـعًـا أن 
زايــد بــالـعــاصــمـة أبــوظــبي بــكـامل
سـعــته في مـبــاراة نـصف الــنـهـائي

أمام قطر اليوم الثالثاء.
 ولفت إلى أنَّ تـوزيع تـذاكر الـدخول
منـذ وقت مبـكر من شأنـه أن يشجع
ــنـتــخب أعــدادًا أكــبــر من أنــصــار ا
ــســانــدة لـــلــحــضــور إلى اإلســـتــاد 
الالعـب وشـحذ هـمـمهم فـي اللـقاء
ــهم. وقــال: "ســنـكــون في انــتــظـار ا
جمـاهيـرنا الـوفيـة في معـركة نصف
ـباراة تعـتبـر مصـيرية النـهائي وا
وال تــقـــبل الـــقـــســمـــة عـــلى إثـــنــ

ونــحـــتــاج بـــشــدة إلى الـــتــشـــجــيع
ؤازرة". وخـتم "نحن عـلى ثقة من وا
أن أبــنــاء اإلمـارات ســيــكــونـون في
وعـد وسيـملـؤون مدرجـات إستاد ا
مـحـمـد بـن زايـد ويـقـدمـون مـلـحـمـة
ـبـاراة ـنـتـخب إلى ا جـديـدة تـقــود ا

النهائية".

ئي أمـــام قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان.. وكـــان
حلـضـوره أثـره الــواضح في الـتـأهل
إلى الــــدور الـــتـــالـي". وأضـــاف: "في
مــبــاراة أســتـرالــيــا حــرص الــشـيخ
هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس
اجملـلس الـتـنـفـيـذي إلمـارة أبـوظـبي
الــرئـيس الــفــخـري الحتــاد اإلمـارات
لـكـرة الـقـدم عـلى مـسـانـدة الالعـب
ــلــعب فــتـحــقق الــنــصـر من داخل ا
الـغـالي عـلى حـامل الـلـقب". وأكـد أن
ـــة جنـــوم "األبــــيـض" كــــلـــهـم عــــز
وإصرار عـلى حتـقيق لـقب الـبطـولة
وإهـداء اإلجنـاز للـقـيـادة اإلمـاراتـية.
كــمـا أشــاد اجلـنــيــبي بـدور اجلــهـاز
ــدرب اإليـــطــالي الـــفــنـي بــقــيـــادة ا
زاكـيـروني وكــذلك بـالـفـريق اإلداري

نتخب. والطبي وكل عناصر ا
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الى ذلك غــادر مـحــمـد أحـمــد مـدافع
مـنـتــخب اإلمـارات اول امس األحـد
معسكر األبـيض في أبوظبي ليغيب
عن مـــواجـــهـــة فـــريــقـه أمـــام قـــطــر
الثالثـاء على ملـعب محـمد بن زايد
في نصف نـهـائي كأس آسـيا 2019.
ـــعـــســكـــر بـــســبب وغـــادر الالعب ا
ـباراة اإلمارات إصابته في الـركبة 
وأستراليا في دور الـ 8لكأس آسيا
لـيــنـتــهي مـشــواره مع "األبـيض" في
الــبــطــولــة حــتى في حــالــة الــتــأهل
لـلـنهـائي. وأكـدت الـفـحوص الـطـبـية
الـــتي أجــريـت له ضــرورة الـــتــدخل
اجلـراحي لـتـتــواصل أزمـة مـنـتـخب
تكررة مع إصابات العبيه اإلمارات ا
اخلطيـرة خالل النهـائيات اآلسـيوية
احلـالـيـة. وســبق أن تـعـرض الالعب
خـــلـــيـــفـــة مــــبـــارك العب اإلمـــارات
لإلصــــابـــــة في مــــبـــــاراة "األبــــيض"
وقــــيــــرغــــيـــــزســــتــــان في دور الـ16
واســـتـــدعى عـالجه إجـــراء جـــراحــة

انيا. عاجلة في أ
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أشـــاد خــــلــــيـــفــــة احلـــمــــادي العب
ـنـتـخب اإلمـاراتي بـالـدور الـكـبـيـر ا
الـذي لـعـبــته اجلـمـاهـيـر في إجنـاح
مسيرة الفريق في بطولة كأس آسيا
لكرة القدم في اإلمارات 2019. وقال
احلـمــادي في تـصـريـحــات صـحـفـيـة
اول امـس األحـــــد إنَّ الـــــوقـــــفــــة
اجلمـاهيريـة القـوية كانت من
أهم األســـبـــاب الـــتـي قــادت
"األبـيـض" لـتـحــقـيق نــتـائج
الفـتـة مـكــنـته من الـوصـول
إلى مـرحـلــة نـصف الـنـهـائي.
وقدَّم الالعب شـكره للـجمـاهير
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أبدى لي تشـوجن يوجن العب منـتخب كوريـا اجلنوبـية أسفه
الشـديـد خلروج بالده من دور الـثـمانـيـة لبـطـولة كـأس آسـيا
إثـر اخلسـارة أمام قـطر بـهدف دون رد. وقـال لي في مقـابلة
ـوقع الرسـمي لالحتـاد اآلسـيوي لـكـرة الـقدم إنه يـشـعر مع ا
ـسـؤولـيـة الـشـخـصـية بـعـد هـذه اخلـسـارة. وقـال الالعب بـا
انـيـا: "أنا آسف ُـقيم فـي أ الـبالغ من الـعـمر 30 عـامـاً وا
حقـاً على هـذه النـتيـجة تـوقـعت الكـثيـر من هذه الـبطـولة
ـا وصلنا إليه". واعتقـدنا أننا سنـكون في موقع أفضل 
وتأهـل منـتخب قـطـر إلى نصف نـهـائي كأس آسـيـا للـمرة
األولى في تاريخه بالفوز على نظيره الكوري اجلنوبي -1
لعب مدينة زايد الرياضية في دور اضي  0 اجلمعة ا

ــــــقــــــامــــــة حـــــالــــــيــــــا بــــــاإلمـــــارات. الـ8 بــــــالــــــبــــــطــــــولـــــة ا

ائي لــكــأس آسـيــا لــلـمــرة األولى في
تاريخه إثر فـوزه بهدف عـلى نظيره
الكوري اجلـنوبي في دور الثـمانية.
ـعــز عـلي هـداف الـبـطـولـة وكـشف ا
ـقـامة في اإلمـارات برصـيد القـارية ا

 7أهداف في  5مباريات عن
ســـعـــادته بـــهـــذا اإلجنــاز. وقـــال إنه
ـزيـد من يـرغـب في حتـقـيـق فـريـقـه ا
التـاريخ في هـذه البـطـولة بـداية من
الـدور قـبل الـنـهـائي الـيـوم الـثالثـاء
ـــضـــيـــفـــة في مـــواجـــهـــة الـــدولـــة ا
اإلمـــارات. وأضـــاف مــــهـــاجم فـــريق
الــدحــيـل في تــصــريــحــات لــلــمــوقع
الــرســـمي لالحتــاد اآلســـيــوي لــكــرة
القدم: "نحن فـخورون بهذا عـلينا
أن نــشـــكــر الـالعــبــ
لـــتــنـــفــيــذ جـــمــيع
تـــــعــــلـــــيــــمــــات
ــــدرب.. نــــأمل ا
أال نـتـوقف عـنـد
الـــــــــدور قــــــــــبل
الــــــــنــــــــهــــــــائي
ونـــســـتـــمـــر في

جتاوز ذلك".
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ـنـتـخـب الـقـطـري عــلى أهـمـيـة شـدد حـسن الــهـيـدوس قـائــد ا

مبـاراة مـنـتـخب بالده مع اإلمـارات الـتي سـتـقـام الـيوم
الــثالثــاء في نــصف نــهــائي بــطــولــة أ آســيــا. وقـال
الهيدوس في تـصريحـات صحفيـة "نسعى لبـلوغ نهائي
كــأس آســـيــا لــلــمــرة األولى فـي تــاريــخــنــا". وأضــاف
"اسـتراتيـجيـة قطـر لم تتغـير في كـأس آسيـا سنواصل
ـنـتـخب اإلمـاراتي". فـيـمـا الـلـعب بـنـفس األسـلـوب أمـام ا

ــنـتــخب الــقــطــري "حــقــقــنـا أوضح طــارق ســلــمــان العب ا
انتصارًا غـاليًا على كـوريا اجلنوبيـة تأهلنـا بجدارة لنصف
نهـائي الـبـطولـة". ونـوه "من الضـروري أن نـغلق مـلف مـباراة

ـوقعـة اإلمارات". كوريـا اجلـنوبـيـة من أجل االستـعـداد بقـوة 
وأكـد طارق "هدفـنا الـوصول لـلنهـائي جتاوزنـا في طريـقنا إلى
نـصف الـنـهـائي  3 مـنـتـخـبـات سـبق لـهـا الـفـوز بـالـلـقب وهي
الـسـعــوديـة والـعـراق وكـوريـا اجلـنـوبــيـة". وعن مـدى تـأثـر قـطـر
بـغـيـاب أكـثـر من العب مـؤثـر مـثل بـسـام الـراوي وعـبـد الـعـزيـز

حا علق "العنابي ال يتوقف على العب بعينه.
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ـنـتـخب أكـد خـوخي بـوعالم العب ا
الــقـطــري أن اسـتـعــدادات مـنــتـخب
ـواجـهــة اإلمـارات في نـصف بالده 
نــهـائي كــأس آسـيــا ال تـخــتـلف عن
االسـتـعـداد ألي مـبـاراة أخـرى. وقال
بـوعـالم في تـصـريــحـات صـحــفـيـة
اول امـس األحــــد: "ال يـــــوجــــد شيء
تـغـيــر من شـكل اسـتــعـداداتـنـا فـقـد
جـرت بــشـكل عــادي مـثـل أي مـبـاراة
في الــبـطــولــة" وأضـاف: "اجلــهـازان
الفـني والطـبي يـقومـان بعـمل كبـير
مـن أجل جتــهـــيــز الـالعــبـــ دائــمًــا
لـلــمـبـاراة الــتـالـيـة ويــبـدو أثـر هـذا
واضـحًــا في الـتـنـوع اخلــطـطي لـكل
مباراة وكذلك في اجلاهـزية البدنية
". وأبـدى بوعالم رضاه لكل الالعـب
ـنتـخب الـقـطري الـتام عن مـسـيـرة ا
في بــطـولــة كـأس آســيـا مــؤكـدًا في
الوقت نفـسه أن طموحـاتهم لن تقف
ــنـتــخب مــنـذ عــنــد هـذا احلــد ألن ا
الــبـدايــة وضــعت له إســتـراتــيـجــيـة
للـتعـامل مع الـبطـولة خـطوة خـطوة
ــد ســـعــد حــتـى حــصـــد الـــلـــقب.وأكـَّ
الشيـب حارس مرمى مـنتـخب قطر
أنهم لن يكتفـوا باإلجناز الذي حققه
الـفــريق بـالـتــأهل إلى الـدور نـصف
الـنهـائي بـبـطولـة كـأس آسـيا لـلـمرة
األولى في تاريـخه. وقال الـشيب في
تـــصــريـــحــات صـــحــفـــيــة اول امس
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يسعى االمارات
الى الوصول الى
نهائي آسيا
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رقـما قـيـاسيـا في الـبطـولـة احلالـية
بـتــحـقـيق 5 انــتـصــارات مـتـتــالـيـة
بـفـارق هــدف واحـد فـقط عن جـمـيع
ـبـاريـات. ولكن مـنـافسـيه في هـذه ا
هذا الـفـارق الهـزيل للـفوز يـعني أن
الفريق سيعاني في مواجهة نظيره
اإليــراني الـذي تـأهل بــجـدارة لـهـذا
الــــدور. ورغـم االنــــتــــقــــادات الــــتي
يــتـعـرض لــهـا في كل مــرة لم يـكف
ـدير الـبرتـغـالي كارلـوس كـيروش ا
الـــفـــني لــلـــمـــنــتـــخب اإليـــراني عن
مــحــاولـة وضـع فــريـقـه بــعـيــدا عن
رشـح لتـقليص الـضغوط دائرة ا
. وبـخالف الــواقــعـة عــلى الالعــبــ
ـــنـــتـــخب تـــعـــادلـه الـــســـلـــبي مع ا
الــعــراقي في اجلــولــة الــثــالـثــة من
مـبـاريـات مـجـمـوعـته في الـــــــــدور
ــنــتــخب األول لــلــبــطــولـــة حــقق ا
اإليـراني  4 انـتـصـارات 0-5 و2-0
و0-2 و 0-3في بـــاقي مــــبـــاريـــاته
والتي كان أحدثـها الفوز الـكبير -3
 0على نظيره الصيني في دور
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ـباريـات احمللـية في بادرة ـبادرة في ا ا
إنسـانية تتخذ شعار "حماس الكرة على
مــسـامــعــكم". وعـكــست مــبـادرة الــعـ

{ دبي - وكاالت
أطـلــقت الـهــيـئــة الـعــامـة لــتـنــظـيم قــطـاع
االتـصـاالت في اإلمــارات بـالـتـعـاون مع
االحتـاد اآلسيـوي لكـرة القدم اول امس
األحــد مـــبــادرة "هـــتــاف". وتــتـــيح هــذه
ـبادرة لـعـشـاق ومـتـابـعي الـريـاضة من ا
ـكفوف أو الذين ذوي الـهمم وحتديدا ا
يـعـانون مـن ضـعف في الـنـظـر إمـكـانـية
لـعب والـتـفاعل ـبـاريـات في ا حـضور ا
مع مــجــريــاتـهــا. وحــضــر أكــثـر من 15
ــكـفــوفـ لــقـاء اإلمـارات مــتـفــرجـا من ا
وأسـتـرالـيـا الذي أقـيـم في مـلعـب هزاع
بن زايـد في الع ضمن مـنافسات ربع
نـهائي كأس آسيا 2019 وتـتلخص فكرة
بـادرة التي  تنـفيذهـا بتوجـيهات من ا
الـشـيخ هـزاع بن زايــد آل نـهـيـان نـائب
رئـيس اجمللس التـنفيـذي إلمارة أبوظبي
عــبـر إيــصــال الــتــعــلـيـق الـصــوتي عــلى
ـــبــاريـــات لـــلـــمـــكـــفـــوفـــ وبــالـــتـــالي ا
مـشاركـتـهم في التـشـجيع وتـقـد الدعم
ـبـاريـات التي فـضل خالل ا ـنتـخـبـهم ا
تـقام عـلى ملـعب هـزاع بن زايد حتـديدا.
وسـبق لنـادي الـع اإلمـاراتي أن أطلق
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الدور قبل الـنهائي
الـثالثــاء بـإمـكـانه
الوصـول إلى أبـعد
مـدى في الــبـطـولـة
الـــــقـــــاريـــــة بـــــدعم
اجلـــمــاهـــيــر. وقــال

ميليجان في تصريحات
لـــلـــمــوقـع الــرســـمي لـالحتــاد

اآلســيـــوي لـــكــرة الـــقـــدم: "كــنّـــا نـــعــلـم أنــهم
سيـكونـون أقويـاء خاصـة على أرضـهم ألنهم
يـتـمـتـعـون بـالـكـثـيـر من الـدعم اجلـمـاهـيـري".
وواصل: "لديهم بعض الالعب اجليدين على
ــســتـوى الــفـردي وكــانـوا مــنــضـبــطـ في ا
الطريـقة التي لـعبوا بـها أمامـنا. من الواضح
ضي أننا نـشعر بـخيبـة أمل كبيرة ألنـنا لن 
قدماً ولكنني أتمنى لهم اخلير". وختم: "إنهم
بحاجة إلـى مواصلة جـذب اجلماهيـر لدعمهم
ألنـهم يـشـكـلون فـريـقـا مـخـتـلفـا عـنـدمـا يـكون
لــديـهم جــمـهـور كــبـيــر خـلـفــهم. أعـتــقـد أنـهم
بـحـاجة إلى الـبـقـاء مـنـضبـطـ وأتـمـنى لهم

حظاً سعيدا"ً.

مارك
ميليجان
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ـــنــــتـــخـب األســـتــــرالي مـــارك أكـــد مــــدافع ا
نـتـخب اإلمـارات في سـعيه مـيلـيـجـان دعـمه 
لـلـحـصـول عــلى لـقب كـأس آسـيـا لـكـرة الـقـدم

للمرة األولى في تاريخه. 
ــنـتــخب األســتـرالي عــلى يـد ورغم خــسـارة ا
ـضـيـفــة لـكـأس آسـيـا في اإلمـارات الــدولـة ا
ربع الـنـهـائي لــكن مـيـلـيـجـان لم يـخف دعـمه
لـلــفـريق األبـيض الــذي يـتـطـلـع بـقـوة حلـصـد

اللقب األول له. 
وأشاد الالعب األستـرالي باإليـطالي ألبـيرتو
ــنـتــخب اإلمــاراتي. وقـال زاكــيـروني مــدرب ا
مــيــلـــيــجــان الــذي لــعب مع فــريق بــني يــاس
اإلمـــاراتـي في الـــفــــتـــرة من 2015 إلى 2017:
نتخب اإلمارات بعد "أتمنى كل التوفيق 

الفوز علـينا في دور الثمـانية". وأضاف: "لدي
نـقـطة ضـعف كـبـيـرة لـهذا الـبـلـد إنـني أعرف
ضوا . أتمنى أن  بعض الالعب اإلماراتي
قـدمـاً ويــعـمـلـوا بـشـكـل جـيـد خالل مـبـاراتـهم
ـنــتـخب الـقــادمـة". ويــعـتــقـد مــيـلــيـجــان أن ا
اإلمــاراتي الـذي يــواجه نــظـيــره الـقــطـري في

الثـمانيـة. ولكن كـيروش ليس األول
ـدربـ الـذي يـقلل أو الـوحـيـد من ا
من فــرص فـريــقه بـهـذا الــشـكل من
أجل تقلـيص الضغـوط على العبيه.
وقــــد يـــكــــون هــــذا الـــتــــصـــرف من
كــيــروش مــفــهــومــا في ظل حــاجــة
اسة لـلفوز بـلقب البـطولة الفـريق ا

الغائب عنه منذ  43عاما.
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قدم احتـاد الـكرة الـسوري اعـتذارا
رسـمـيـا لـلـجــــــــمـاهـيـر الـريـاضـية
بـــعــــــــد اخلـــيـــبـــة اآلســـيـــويـــة في
بــــطــــــــــــولـــة كــــأس آســــيـــا الــــتي

تضــــــــيفها اإلمارات. 
ـــنــــتـــخب الــــســـوري ودع وكــــان ا
البطولة القـــــــارية من الدور األول
باحلـصـول على نـقطـة واحدة من 3
مـبــاريـات بــالـتــعــادل الـســلـبي مع
فلسط واخلسارة أمام األردن (-0

2)  وأستراليا (3-2).واعترف
االحتـاد في بـيـان رسـمي بـأن بـقـاء
فادي دبـاس رئـيس االحتاد مـديرا
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االلـتزام جتاه هذه الفئة من اجملتمع من
خالل تـوفــيـر أحــدث احلـلــول واألجـهـزة
التـي تتـيح لـعـشـاق ومـتـابـعي كـرة الـقدم

األحد: "حققنا نتـائج جيدة لكننا لن
ــقــبـل هـو نــكــتــفي بــذلـك. هــدفـنــا ا
التـأهل لـلمـباراة الـنهـائيـة للـبطـولة
وسـنــبـذل أقـصى مـا فـي وسـعـنـا من
أجل حتــقــيق هــذا الــهــدف الـغــالي".
ـنــتـخب الــقـطــري الـيـوم ويــلـتــقي ا
الــــثالثــــاء مع اإلمــــارات في الـــدور
نصف الـنـهائي من أجل حـجـز مقـعد
قبل. قـرر يوم اجلـمعـة ا بالـنهـائي ا
ــواجــهـة قــال "بــالــطـبع وعن هــذه ا
سـتـكون فـي منـتـهى الـصـعـوبـة أمام
الـفـريق صـاحب األرض واجلـمـهـور
ـهــمـة لـيــست مـســتـحــيـلـة مع لــكن ا
احـترامـنـا للـمـنافـس. العـنـابي أثبت
أنه قـــادر عــلـى حتــقـــيق األفــضل

وهــــو مـــــا نــــســـــعى إلـــــيه".
وأضــــاف "اآلن أمــــامــــنـــا
خــطــوة نــحــو الــنـهــائي
ونسعى بكل قوة للعبور
والـتـأهل لــلـنـهـائي ألول

مرة في تاريخنا".
ـهاجم القطري ويتمنى ا
ُــعـز عــلي أن يــسـتــمـر ا
مــــــنـــــــتـــــــخـب بـالده في
الـــــــوصـــــــول إلـى آفـــــــاق
جــديـدة وذلك بــعــد أن بـلغ

الــعـــنــابي الــدور
قــــــــــبـل
الــنه

من ذوي الــهــمم الــفــرصــة لــلــمــشــاركــة
الـــفـــاعـــلـــة في دعم وتـــشـــجـــيع فـــرقـــهم

فضلة. ا
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ـدرب الـبـلــجـيـكي لــلـنـشـامى أعـلـن ا
فـيــتــال بــوركــلــمــانــز مــســاء الــيـوم
الــســبت جتــديــد عــقــده مـع االحتـاد
األردني لـــكـــرة الـــقــدم لـ 4ســـنــوات

مقبلة. 
وجاء إعالن بـوركلـمـانز عـبر حـسابه
على "إنستجرام" بعد جلسة جمعته
مع األمـيــر عـلي بن احلــسـ رئـيس
ـنتخب األردني الذي االحتاد ووفد ا

شارك في كأس آسيا.
 لــكن االحتــاد األردني لم يــصـدر أي
تـعـلـيق رسـمي في هـذا الـشأن حـتى
اآلن. وسـيـكـون الـهـدف األسـاسي من
ـدرب الـبـلـجـيـكي هـو جتـديـد عـقــد ا
الــوصـول بـالــنـشــامى لـكــأس الـعـالم

2022. جدير بالذكر أن منتخب
األردن ودع كـأس آســيـا 2019 بـعـد

خـــســـارته أمـــام فــــيـــتـــنـــام بـــركالت
الترجيح في ثمن النهائي.

لي تشوجن
يوجن
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قال العب مـنتخب اإلمارات إسمـاعيل أحمد اول امس األحد إن
انـتـصـارات "األبـيض" لن تـتوقـف وأنه سـيسـتـمـر في تـقـدمه بـكأس

آسـيا 2019 بـفـضل "الدعم غـيـر احملدود الـذي يـجده من أنـصاره".
واصـلة القتال في نصف ووعد إسماعـيل في تصريحات صـحفية 

النهائي أمام قطر اليوم الثالثاء. 
ــنح الالعــبـ دافــعـا وتــابع: "اقــتـراب األبــيض من مــنـصــة الــتـتــويج 
إضـافـيا لـبـذل جـهد أكـبـر من أجل حتقـيق احلـلم وإسـعاد عـشـاق كرة

القدم اإلماراتية". 
نـافسة اآلن ألنه وواصل: "منتـخب اإلمارات لن يـقبل بـاخلروج من ا

يسعى لتحقيق الهدف التاريخي.. 
رحلة السابقة ونعلم أن البطولة تزداد خضنا مباريات صعبة في ا
صـعوبة كـلما تـقدمنـا إلى األمام لكن ذلك لن يـوقف مسيـرتنا بل

سيجعلنا أكثر إصرارا".

لـــلــمــنــتــخب كــان
خــــطــــأ كــــبــــيـــرا
وكــــــــــــذلـك مـــــــــــنـح
ـطلـقة الصالحـيات ا
ـاني بيرند للمدرب األ

ستينج. 
وأشـــار الـــبــــيـــان إلى أن
االحتــاد قـــرر حل اجلــهــاز
الــفـــني لــلـــمــنـــتــخب األول
وتعـي فـجر إبـراهيم مـدربا
جديدا وتـكـــــــليف فــــــــاروق
بـوظـو بـرئـاسـة جلـنـة اخلـبرات

والتطوير. 
ويـعـتـبر الـعـمـيـد بـوظو العب دولي
ســـابق وحــــكم دولي ســــابق وكـــان
رئـيـسًـا الحتـاد كـرة الـقـدم واالحتاد
الـرياضي الـعـام في فـترات سـابـقة
بـاإلضـافــة لـعـدة مــنـاصب شـغــلـهـا
بـــاالحتـــادين اآلســـيـــوي والـــدولي.
وأكــد الــبـيــان تــنـحي فــادي دبـاس
رئيس االحتاد عن كل الـلجان التي

كان يرأسها.

درب البلجيكي ?فيتال بوركلمانز ا


