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تـتـجه األنـظــار الـيـوم اخلـمـيس إلى
مــــلـــــعب "االحتـــــاد" مـــــعــــقـل نــــادي
مـــانــشــســـتــر ســيــتـي الــذي يــواجه
تـصدر ليـفربـول بأمـنيات مـختـلفة ا
مع بــدايــة الـعــام اجلــديــد. ال صـوت
يـعــلـو فـوق صــوت األقـدام واألفـكـار
ـبـاراة لكن جـماهـيـر النـادي يوم ا
تبحث عن أشياء جانبية ترفع سقف
الـتـفـاؤل وتـعـطي أسـبـقـيـة مـعـنـويـة
ونــفــســيــة ألحــدهــمــا عــلـى حــسـاب

اآلخر.
من األرقــام الــتي قــد تــعــطي حــافـزاً
كبيراً جلماهير ليفربول والعبيه هو
أن مانشـستـر سيتي فـاز مرة واحدة
فقط في آخر  11مبـاراة لعـبهـا أمام
لــــيــــفـــربــــول في جــــمـــيع
نـافسـات (تعادل 3 ا
خـسـر 7). لـكن
باراة تقام ا
على ملعب
االحتـــــــــاد
اخلــــــــاص
انشستر
ســـــــيــــــــتي
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وسم -2017 أعلن نادي تشيلـسي اإلنكليزي لـكرة القدم أن إيراداته وصلت إلى  443,4 مليـون جنيه إسترليني (562 مليون دوالر) 

 . 2018 وذلك بفضل عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا وبيع بعض الالعب
اضي. وسم ا ـملوك من الثـري الروسي رومان أبـراموفيتش حتـقيق أرباح وصلت إلى  62 مليـون جنـيه في ا وأشار النادي الـلندني ا
ـوسم الذي سـبـقه بفـضل إيـرادات وصلت إلى 113 ئة في 2018 -2017 مـقارنـة مع ا وارتفع رقم أعـمـال النـادي بـنسـبة  22,7 بـا
ـشاركة في دوري األبـطال (خرج الفـريق من ثمن النـهائي) التي درت على خـزائن النادي بـفضل النقل مليـون جنيه جراء بـيع العب وا
التلفزيوني 47,1 مليون جنيه. واستفاد النادي أيضاً من الصـفقة الكبيرة التي وقعها مع شركة نايكي األميركية للتجهيزات الرياضية
. وتـتضـمن اإليـرادات بـيع مهـاجم الـفريق اإلسـبـاني دييـغـو كوسـتـا إلى أتـلتـيـكو مـدريد والتي تـقـدر قـيمـتـها بـ 60 ملـيـون جنـيه سـنويـاً
ـوث وانتقال الكولومـبي خوان كوادرادو إلى يوفنتوس والصربي نيمانـيا ماتيتش إلى مانشـستر يونايتد والـهولندي ناثان آكي إلى بور
ـدربه الـسابق اإليـطالي أنـطونـيو اإليطـالي. لـكن احلسـابات الـتي أقـفلت في  30حـزيران  2018 ال تتـضـمن تعـويضـات دفعـها الـنادي 
ـاضي وعدم تـأهـله بـالـتالي الى دوري ـوسم ا ركـز اخلـامس ا ـاضي بـعد حـلـول فـريقـه في ا كونـتي الـذي أقـيل من مـنـصبه في تـمـوز ا
وسم. واعـتـبر رئـيس مجـلس إدارة الـنادي بـروس باك أن الـنـادي حقق "سـلسـلـة من أرقام اإليـرادات القـيـاسيـة وهامش األبـطال هـذا ا

أرباحنا ارتفع لسنوات متتالية".
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نـظمة أقامت اللـجنة الـعلـيا احمللـية ا
لبطولة كأس آسيا »اإلمارات «2019
ـشارك في ورشة عمل لـلمتـطوع ا
تــنــظــيـم مــبــاريــات الــبــطــولــة وسط
مــشــاركــة  5000 مــتــطــوع وذلك في
ملـعب مـدينـة زايـد الريـاضـية لإلعالن
عن بـــدايــة تـــدريــبـــاتـــهم اســتـــعــداداً
النـطـالق الـنــســخـة األكــبــر في تـاريخ

بطولة كأس آسيا. 
وأشاد أحمد القبيسي مدير التسويق
واالتصـال في الـلجـنة الـعـليـا احمللـية
نظـمة لـلكأس بـاإلقبـال الكبـير على ا
ـتـطـوعـ في ـشـاركـة في بـرنـامج ا ا
البـطـولـة والـذي بلغ 23 ألف مرشح
و اخــتــيـار  5 آالف مــتـطــوع لــدعم
اخلــدمــات الــتـنــظــيــمــيـة لــلــبــطــولـة
ــثــلـون 113 يــتــحــدثـون 41 لــغــة و
جنسية وتتراوح أعمارهم من  16إلى
 84 عاماً مشيراً إلى أن العدد الكبير
ــسـؤولـيـة اجملــتـمـعـيـة يـعـكس روح ا
الـتي يــتـمـتع بــهـا مـجــتـمع اإلمـارات
ـــســـاهـــمـــة في دعم وحـــرصه عـــلـى ا

الـفـعالـيـات الـريـاضـيـة الـكـبـيـرة التي
تـستـضـيـفـهـا الـدولـة. من جـانـبه أكد
مـــحــمـــد الــشـــاطــري مـــديــر بـــرنــامج
تـطوعـ خالل اجلـلسـة التـدريبـية ا
ــــهـم الــــذي يــــلـــــعــــبه عــــلـى الــــدور ا
ــتــطــوعــون في إجنــاح الــبــطـوالت ا
ثـابة حجر الزاوية مشيراً إلى أنهم 
والعـمود األسـاسي الـذي تسـتنـد إليه

نظمة لتحقيق أهدافها. اللجنة ا
VŽö*« —ULŽ«

انتـهت مـراحل إعادة الـبـناء وجتـهـيز
العب في زمن قـيــاسي  فـيه هـدم ا
وبناء مـلعب آل مكتـوم في دبي بشكل
شــبـه كــامل بـــاإلضــافــة إلـى جتــديــد
نصة ملعب آل نـهيان عـلى مستـوى ا
الـرئـيسـيـة وإضـافـة مـقـاعـد إضـافـية
عليه فيمـا تمت إضافة مـقاعد جديدة
لعب الشـارقة وتغـييرات مخـتلفة في
نصة الرئيسـية ومرافق مختلفة في ا
جمـيع األنـدية والـتي استـكـملت عـقد
ـالعب األخــــــرى الـــــتـي حتـــــتــــــضن ا
الــتــظــاهــرة الــكــرويــة الــكــبــرى عــلى
ــلـعب ـتــمـثــلـة  مـســتــوى الـقــارة وا

مديـنة زايـد الريـاضيـة وملـعب محـمد
بن زايـــد ومــلـــعب خـــلــيـــفـــة بن زايــد
ومـلـعب هـزاع بن زايـد ومـلـعب راشـد
بــالــنــادي األهــلي. وانــتــهت مــرحــلــة
الـــتــجـــديـــد في غـــضــون 712 يـــومــا
العـب الثالثـة  فـيـها توزعت عـلى ا
تـوفـيــر كـافـة اإلمــكـانـيــات عـلى أعـلى
مـسـتـوى وحـسب تـصـنـيـفـات الـفـيـفـا
ـطـلـوبـة اسـتـنـفـدت مـنـاطق الـبـنـاء ا
والــتـــجــديــد أكـــثــر من 5000 طن من
ـسلـح بواسـطـة قوة بـشـرية احلديـد ا
بلغت 2300 عامل وفني ومهندس في
مــواقع الـــبــنــاء عــلـى مــدار الــســاعــة
ـالعب الــثالثـــة بــكل مــا لــتـــجــهــيــز ا
حتــتــاجـه بــهــدف الــظـــهــور بــاحلــلــة
اجلديدة في البطولة التي تضيف 24

منتخباً قرابة الشهر.
وفي مـرحـلـة جتـديـد مـلـعب آل نـهـيان
ــقـصــورة الـرئـيــسـيـة تـمت جتــهـيـز ا
بـــصــورة جـــديـــدة وإعــادة تـــصـــمــيم
ـبــنى الـقــد وتــصـمــيـمه مـســاحــة ا
ــا يــتــنــاسب مع احلــدث اخلــارجي 
ـدرجات من 11000 الكـبـيـر وزيـادة ا

مــتـفــرج الى 15500 مـتــفــرج. وعـلى
مــســتـــوى مــلــــــــــعـب آل مــكــتــوم 
تـــغــــيـــيـــر شــــبه كـــلي لــــلـــمـــدرجـــات
ـقـصــورة الـرئـيـســيـة وزيـادة عـدد وا
ـــقــــاعـــد من  11000مـــتــــفـــرج إلى ا
لعب آل مكتوم 15000 و العمل 
قرابة الـ 390 يومـاً و جتـديد كـافة
ــبــنى اإلداري وإضــافــة ــرافق في ا ا
بـوابــتـ لــلـجــمـهــور مـقــابل الــلـولـو
هايبر مـاركت ومقابل القـيادة العامة
و جتــهــيـز وتــركــيب 300 كــامــيـرا
لـلــسالمــة من ضــمـنــهـا  24 كـامــيـرا
قــارئـة لــلــوجـوه والــتــصــويـر من 26
زاوية مختلفة إضافة لتخصيص 15
ـــلــعب ألف لـــفــافـــة عـــشب لــزراعـــة ا
سـاحة  7490متـرا مربـعا وتـركيب
وحــدات إنــارة جــديـــدة بــالــكــامل في

االستاد.
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وعــلى مـســتــوى مــلـعب الــشــارقـة 
قـصورة الـرئيـسيـة وإضافة جتديـد ا
منـصة أمـيـرية تـتسع لـ  23شخـصا
ـــقــــاعــــد من 12000 وزيــــادة عــــدد ا
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كـريـسـتـيـان إيـريـكسـن الـذي وصلـته
الــكــرة من الـكــوري اجلــنــوبي سـون
هــيـونغ مــ فـسـيــطـر عــلـيـهــا عـنـد
ـــنــطـــقــة ثم تـــخــلص من مـــشــارف ا
دافع قـبل أن يـسددهـا أرضيـة على ا
ــ احلـــارس الــفــيــلــيــبــيــني نــيل
إيــــــثـــــيـــــريـــــدج (12) ووجه فــــــريق
ضيفه بوكيـتينو الـضربة الـقاضيـة 
قــبل الــوصــول إلى نــصـف الــســاعـة
األولى بتسجيله الـهدف الثالث عبر
ســون بــعـد تــمــريـرة مـن كـاين (26).
ورغم الـفـرص الـكــثـيـرة الـتي حـصل
عــلـيــهـا عـجــز الـنــادي الـلــنـدني عن
ـــا تـــبـــقى من إضــــافـــة هـــدف آخـــر 
الشوط األول  وكامل الـشوط الثاني.
ورفع توتـنهـام رصيـده بذلك إلى 48
نقـطة بـفارق 6 نقـاط خـلف ليـفـربول
تـصدر والـذي سيـواجه مانـشسـتر ا

سيتي يوم اخلميس القادم.
‰UMÝ—√ —UB²½«

ـة نــفض أرسـنــال عــنه غـبــار الـهــز
ذلة التي تلقاها السبت على ملعب ا
تـصدر (-1 "أنفـيلـد" أمـام ليـفربـول ا
5) وذلك بفوزه على جاره وضيفه

فـولــهـام 1-4 اول امس الــثالثـاء في
ـــرحــلــة احلـــاديــة والــعـــشــرين من ا
الـــدوري اإلنــكـــلــيـــزي لــكـــرة الــقــدم.
ويدين أرسنال بخروجه منتصراً في
أول مبـاريـاته في العـام اجلـديد إلى
الـــســـويــــســـري غـــرانـــيـت تـــشـــاكـــا

واثق من فـــرص ســيــتي ضــد نــاديه
الــــســـابق. وقـــال في تـــصـــريـــحـــات
صــحـفـيــة "إذا اسـتـطــعـنــا أن نـلـعب
كـننا أن بالـطريقـة التي عـهدناهـا 
نـــهــزم أي فــريق ســـتــكــون مــبــاراة
رائــــعـــة ونـــحـن نـــتـــطــــلع إلى ذلك".
وتـراجع مـانـشــسـتـر سـيـتي بـعـد أن
ــة أمــام كــريــســتــال عــانـى من هــز
باالس وليستر سيتي. ومع ذلك فقد
عادوا بفـوز ثم عـلى ساوثامـبتون
اضي وحتدث 1-3 يوم األحد ا

رحـيم عن أهـمــيـة الـنـتـيـجـة في تـلك
باراة واعـتبر الـفوز خطـوة هائلة ا
"وهي مــا نـحـتــاجه". وأضــاف: "لـقـد
بـارات ضـعيـفتـ وعرفـنا مررنـا 
أنـــنــا بــحـــاجــة إلى الـــفــوز إلعــطــاء
أنـــفـــســـنـــا فـــرصــة وفـــعـــلـــنـــا ذلك
بــالـــضــبط". وخــتم حـــديــثه: "كل مــا
يحـدث لنـا هو من فـعلـنا نحـن نعلم
بــأنــنــا كــفــريق نــســتــطــيع تــخــطي

نافس ويجب أن نعود لذلك". ا
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اســتــعــاد تــوتـنــهــام تــوازنه بــفـوزه
الـــكـــبـــيــر اول امـس الــثـالثــاء عـــلى
كـارديف ســيـتي  -3صـفـر وذلك في
ـــرحــلــة احلــاديــة والـــعــشــرين من ا
الـــدوري اإلنــكــلـــيــزي لــكـــرة الــقــدم.
وأنهى توتـنهام عام  2018بخسارة
غــــيــــر مــــتــــوقــــعـــة الــــســــبـت أمـــام
ولــفــرهــامــبــتــون  3-1بــعــد أن كـان

وهـنـاك اكتـفى لـيـفـربول بـالـفـوز مرة
واحــدة فـــقط في آخــر  9زيــارات في
يل الدوري (تعادل  3خسر  .(5من 
ــدربـ ســيـجـد أن لــلـمــقـارنــة بـ ا
مـــدرب مـــانــشـــســـتـــر ســـيـــتي بـــيب
غوارديوال خسر أمـام مدرب ليفربول
يـــورغن كـــلــوب  7مـــرات أكــثـــر من
خــسـارته أمــام أي مــدرب آخـر خالل
مـسيـرته الـتدريـبـيـة. لكن لم يـخـسر
بــــيب غــــوارديـــــوال في مــــبــــاراتــــ
مـتــتـالــيـتـ عــلى أرضه في الـدوري

خالل مسيرته التدريبية.
فاز مان سيـتي في أول مباراة له من
متاز  11مرة في العام في الـدوري ا
آخر  12عاماً (خسر 1). فاز ليفربول
5 مرات فقط في آخر  17مباراة

لعـبهـا خالل شـهر كـانون الـثاني في
نافسات (تعادل 5 خسر 7). جميع ا
أنـهى لـيـفـربـول عام  2018مـتـصدراً
بـفـارق  7نـقــاط عن أقــرب مالحق له
ــمــتـاز - لـم يـفــشل أي في الــدوري ا
فــريـق في حــصــد الــلـــقب في تــاريخ
الـــدوري بــأفـــضــلـــيــة كــهـــذه. ســجل
مهاجم مان سـيتي سيرجـيو أغويرو
ــبــاريـــات الــست الــتي في جـــمــيع ا
لعـبـها عـلى أرضه أمـام ليـفـربول في
الــــدوري (6 أهـــــداف). ســـــاهم العب
لـيفـربـول مـحـمـد صالح في إحراز 5
أهـــداف في آخـــر 4 مـــبـــاريــات
لـعـبـهـا أمـام مـان سـيـتي في
ـنافـسات (سجل جميع ا
 3صنع  .(2العب

ليفـربول روبـيرتو
فيـرمـينـيـو هو
الـــــــالعـــــــب
الــبــرازيــلي
صــــــــــــاحـب
أكـــبـــر عـــدد
من األهــــــداف
فـي تــــــاريخ الــــــدوري
متاز (43)- لقد ساهم في إحراز 6 ا
أهداف في 7 مـبـاريــات لـعـبـهـا أمـام
ــنـافــسـة (سـجل 3 مـان ســيـتي في ا

صنع 3). 
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يعتقد مهاجم نادي مانشستر سيتي
رحيم سـتيـرليـنغ أن فريقـه قادر على
حتـقـيق فـوز مـهم عـلى لـيـفـربـول إذا
كـان في أفـضل حـاالته يـحـتـاج فريق
بيب غوارديوال إلى الفوز على ملعب
االحتاد يـوم اخلمـيس إلعادة الـفارق
مع لـيـفـربــول إلى أربع نـقـاط. وعـلى
ـت في مـبـاريـاتـهـما الـرغم من هـز
ـاضـية إال أن رحـيم ال يزال الثالث ا
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ـصري محـمود حسن "تريـزيغيه" جنم نـادي قاسم باشـا التركي دائرة اهـتمامات دخل ا
نـابـولي اإليـطـالي خالل فـتـرة االنـتـقـاالت الـشـتـويـة اجلـاريـة. وذكـر مـوقع "فـوتـبـول نـيـوز"
الـبلـجيـكي نقـلًا عن تـقاريـر تركـية أن نـابولي بـدأ في محـادثات مع قـاسم باشـا للـحصول
ـوقع أنـدرخلت الـبـلـجيـكي بـسـبب تـفـريـطه في خـدمات عـلى خـدمـات تـريزيـغـيه. وهـاجم ا
تريـزيـغيه بـسهـولـة إلى قاسم بـاشـا التـركي رغم الـقدرات الـفنـيـة التي يـتمـتع بـها الالعب
ـصري. وحـصل قـاسم بـاشا عـلى خـدمات تـريـزيـغيه بـشـكل نهـائي من أنـدرخلت مـقابل ا
مليوني يورو لكـنه قد يحقق فائدة مالية كبيرة حـال بيعه لألندية الراغبة في التعاقد معه
ـاني والتسـيـو اإليطـالي. ويـعد تـريزيـغـيه من الركـائـز األساسـية في أمـثال شـتوجتـارت األ
ـصـري قـبل أن يـنضـم ألندرخلت تـشـكـيـلـة مـنتـخب مـصـر وسـبق له الـلـعب في األهـلي ا
الـــبـــلـــجـــيـــكي عـــلـــمًـــا بـــأنه يـــرتـــبط بـــعـــقـــد مع قـــاسـم بــاشـــا حـــتـى حـــزيــران 2021.

والـــفـــرنـــسي ألــــكـــســـنـــدر الكـــازيت
والـويـلـزي آرون رامـسي والـغابـوني
ــيـــريك أوبــامــيـــانغ الــذين بـــيــار-ا
ســـجـــلـــوا األهــداف. وأكـــد أرســـنــال
تـفوقه الـتـام عـلى فـولهـام في مـلـعبه
حـيث لم يـفـز األخيـر لـلـمـباراة الـ29
ـــســابـــقــات (24 فــوزاً في جـــمـــيع ا
ألرسنال و5 تعادالت) رافعاً رصيده
ــركــز اخلـامس الى  41 نــقـطــة في ا
بــفـارق نــقـطــتــ خـلف جــاره اآلخـر

تشلسي الرابع. 
أما فـولهام فـتجـمد رصيـده عند 14
ـركـز الـتــاسع عـشـر قـبل نـقـطــة في ا
ـته الـثـالـثة األخـيـر بـعـد تـلـقـيه هـز
ـــــــوسم األول لـه في عـــــــشــــــرة فـي ا

متاز منذ 2013-2014.  الدوري ا
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تمكّن ليـستر سيتي من تـخطّي عقبة
مضـيفـه إيفـرتون بـهدف دون رد اول
امـس الـــثالثـــاء ضـــمن مـــنـــافـــســات
ـــرحــلــة احلـــاديــة والــعـــشــرين من ا
متاز لكرة القدم. الدوري اإلنكليزي ا
ووقّع جنـم لــيــســتـــر جــيــمي فــاردي
ــبــاراة الــوحــيـــد مع مــطــلع هـــدف ا

الدقيقة (58). 
وبــهــذا الــفــوز رفع لــيــســتــر سـيــتي
ــركــز رصــيــده إلى  31نــقـــطــة في ا
السابع مـؤقتـاً في ح جتمّـد رصيد
ـرتـبة إيفـرتـون عـند  27 نقـطـة في ا

العاشرة مؤقتاً أيضاً.
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ـديـر الـفـني لـفـولـهـام بـارتـكـاب الـفـريق ألخـطاء تـسـبـبت في اعتـرف كالوديـو رانـيـيـري ا
ة أمام آرسنال بنتيجة (4/1) على ملعب اإلمارات ضمن اجلولة الـ 21من الدوري الهز
مـتـاز. وقال رانـييـري في تـصريـحات نـقـلتـها "" :"BBCإذا حـللت الـنصف اإلنـكـليـزي ا
باراة سـتجد أنـنا صـنعنـا فرصتـ عظـيمتـ واجلماهـير بدأت في ساعـة األولى من ا

التصفير على الالعب ليسجل آرسنال الهدف األول من أول فرصة له في اللقاء
بسبب األخطـاء التي وقعنا فـيها". وأردف "حدث نفس األمـر في الهدف الثاني
واستطـعنا العودة لتصبح النتيجة  2/1 لكنـنا ارتكبنا أخطاء أخرى". وأضاف:
ـتلك جـودة العـبي آرسـنـال ولكن "بـعـد ذلك عانـيـنـا من اإلرهـاق كمـا أنـنـا ال 
األدء لم يـكن سـيـئـا". وواصل: "عــنـدمـا تـلـعب أمـام فـرق كـبـيـرة عـلـيك أن تـعـقـد
حـسابـاتك سـريعـا سـأعرض ذلك لالعـبـ وسنـحاول الـتـحسن أكـثـر بالـعمل".
وعن تعاقدات فترة االنتقاالت الشتوية قال: "أعتقد أنه شيء يجب علينا أن نقوم
ـا أمــتـلك من العـبـ لـكن إذا كـنـا به سـأحتـدث مـع مـالك الـنـادي. سـعـيـد جـدا 
سننتـدب العب جدد سـأكون سعيـدا أيضا". وارتفع رصـيد آرسنال إلى 41 نـقطة
ـيرليج أما نظـيره فولهام جتـمد رصيده عند ركز اخلامس بجـدول ترتيب البر في ا

رتبة قبل األخيرة.  14نقطة في ا
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صــاحب هــدف الــتــقــدم مــا تــســبب
بتـخلـفه بفارق 9 نقـاط عن ليـفربول
ـة ـتـصــدر الـذي أحلق بـدوره هـز ا
مــــذلـــة بـــأرســـنـــال في الـــيـــوم ذاته
باكـتـساحه 1-5. لكن تـوتـنهـام أعاد
هــيــبــتـه في الــيــوم األول من الــعــام
اجلـديد حـيث اقـتنـص توتـنـهام من
مــلــعب كــارديف فــوزه الـســادس في
راحل السـبع األخيرة بـعدما حسم ا
الـلــقـاء في شــوطه األول بـتـســجـيـله
األهداف الـثالثة. ويـأمل توتـنهام أن
يــســديه مــانــشـســتــر ســيـتـي حـامل
الـلـقب خـدمـة اخلـمـيس بـفـوزه عـلى
ضيفه ليفربول من أجل االبقاء على
فارق النـقاط الست الـذي يفصله عن
ـاني يـورغن كـلوب. ـدرب األ فـريق ا
ـدرب األرجـنـتيـني ولم يـجـد رجـال ا
ماوريسيو بـوكيتينـو صعوبة تذكر
فـي حتــــقـــيـق فــــوزهم الــــتــــاسع في
ـراحل الـ 11األخــيـرة والـ 16هـذا ا
ـــوسم. وضــرب تــوتـــنــهــام بــاكــراً ا
بافـتتـاحه الـتسـجيل مـنذ الـدقيـقة 3
ـــســـاعـــدة احلظ إذ لـــعب كـــيــران
تــريـبــيـيــر كــرة عـرضــيـة من اجلــهـة
الـيسـرى فـسقـطت أمـام هـاري كاين
ومــدافع كــارديف شــون مــوريــســون
الـذي حـاول إبعـادهـا لـكـنـهـا ارتدت
من هــداف الــضـــيف الــلــنــدني وإلى
الشباك. وسرعان ما أضاف توتنهام
ــاركي الـــهـــدف الـــثــاني عـــبـــر الـــد
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مــتــفــرج الى 14450 مــتــفــرجــا و
العمل في ملعب الشارقة لـ  110أيام
كمـا  إضـافة 5 مبـان جـديـدة تـخدم

متطـلبـات االحتاد اآلسـيوي حيث 
ركـز اإلعالمي وتـوسيعه استـحداث ا
الستيعاب أكثر من  300إعالمي و
تــركـــيب بـــرجــ خلـــدمــة كـــامــيــرات
ـراقــبــة الـتي  تــركـيــبـهــا حـديــثـاً ا

وغرف ومرافق جديدة.
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أكـد اإليــطـالي بـيــيـرلــويـجي كـولــيـنـا
ـونـديالي الـسـابق أن تـقنـية احلكم ا
حــكم الــفــيــديــو لن تــنــهـي األخــطـاء
تماماً في مبـاريات كرة القـدم ولكنها
ؤثرة في تساعد في تـقليل األخـطاء ا

همة.  باريات والبطوالت ا ا
أوضح كـولـيـنـا أن اسـتـخـدام تـقـنـية
الفـيديـو في نـهائـيـات كأس آسـيا في
اإلمــارات ســوف يـــســهم كـــثــيــراً في
إجناح الـبـطـولـة حتكـيـمـياً من خالل
ؤثرة مساعدتـها في تقلـيل األخطاء ا
في مــبــاريــات الــبــطــولــة خــاصـة أن
التوقـعات جمـيعهـا تؤكد أن الـبطولة

بييرلويجي كولينا

بـاســتــضـافــة الـبــطــولـة إلـى جـمــيع اجلــنـســيـات
سـافرين والثـقـافات من مـخـتلف أنـحاء الـعـالم وا
عبـر اإلمارات. تـأتي هذه اخلـطوة في الـوقت الذي
ـــســـاتـــهـــا األخـــيــرة تـــضع فـــيه دولـــة اإلمـــارات 
اســتـعـداداً النـطـالق الـبـطــولـة الـتي ســتـشـهـد 51
ية في أربع مباراة مـوزعة عـلى ثمانـية مالعب عـا
مدن مضيفة هي الـع وأبوظبي ودبي والشارقة.

ـثل تـقد وقـال عارف الـعـواني مـدير الـبـطـولة: 
تذكار خـاص بوضع شـعار البـطولـة على جوازات
سـافرين من مخـتلف أنـحاء العـالم عبـر مطارات ا
الدولـة خطوة جـديدة ضـمن برامجـنا الـتي تعكس
اعـتــزازنــا بـتــنـظــيم الــبــطـولــة وتـؤكــد الــتـزامــنـا
ـتواصل بـتـحقـيق أهـدافهـا بـتالقي كـافة شـعوب ا
القـارة عبر كـرة القـدم في وطن التـسامح. وأضاف
العواني: حريصون في اللجنة احمللية العليا على
ــهــمــة الــتي حتــقـق اإلضــافـة ــبــادرات ا تــقــد ا
واإلبــهـار الــتـنــظـيـمـي لـلـبــطـولــة ومن خالل هـذه
ــبـادرة ســنــسـهم في تــوســيع أهـداف الــبـطــولـة ا
والــوصـول بــأهـدافــهـا إلى كــافـة شــعـوب الــقـارة
مـتــوجــهـاً بــخــالص الـشــكــر والـتــقــديـر لــلــهـيــئـة
االحتــاديـة لــلـهــويـة واجلــنـســيـة وكــافـة مــطـارات

ومنافذ الدولة.
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غادرين عـبر مطـارات الدولة الرئـيسيـة بأختام وا
دخول وخـروج حتمل شـعار (كـأس آسيـا اإلمارات
2019) على جواز سفرهم طوال مدة البطولة التي
تمـتد من  30كانـون االول وحتى شـباط 2019 في
خــطــوة جــديـــدة تــســتــهــدف تـــوســيع االحــتــفــاء

 ôU Ë ≠ wÐœ }
نظمة لبطولة كأس أعلنت اللجنة العليا احملـلية ا
آســيـــا اإلمــارات 2019 بـــالــتـــعــاون مـع الــهـــيــئــة
ـيزة االحتـادية لـلـهويـة واجلـنسـيـة عن مبـادرة 
ــسـافــرين الـقــادمـ ـوجــبـهــا جـمــيع ا وينفريد شايفريــحــظى 
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هـاجـمون مـحـمد للـعـام الثـاني عـلى الـتوالي وصـل ا
ريك أوبـامـياجن إلى صالح وسـاديـو ماني وبـيـيـر إ
القائمـة النهائيـة لالحتاد االفريقي لكـرة القدم لنيل
جـــائــــزة أفــــضل العب افــــريــــقي. ونــــال الـــدولي
اضي وسيكون صـري صالح اجلائزة العام ا ا
ـرشح مجـددا حيث يأمل أن يكون من أبرز ا
رابع العب يــفـوز بــهـا مـرتــ مـتــتـالــيـتــ بـعـد
ـهاجم ـهـاجم السـنغـالي احلاجي ضـيوف وا ا
الـكــامـيـروني صـمـويل ايـتـو ويـايـا تـوري العب
وسط ساحل الـعاج. ويـنافس الـسنغـالي ماني
زميل صالح في لـيفـربول أيـضا عـلى اجلائزة
ــركـز الـثــالث في الـتــصـويت في بـعــدمـا احـتل ا
اضي. ووصل أوبامياجن 2016 والثاني العام ا

مـهـاجـم مـنـتــخب اجلـابــون إلى الـتـصــفـيــة الـنـهــائـيـة لــلـمـرة
ـسجل باسم اخلـامسـة على التـوالي ليعـادل الرقم الـقياسي ا
تـــوري ومـــايــكل ايـــســـيــ العـب وسط غـــانــا الـــســـابق. ونــال
أوبامـياجن اجلائزة مرة واحدة في 2015 بعد تفوقه على توري
والـغــاني أنـدريـه أيـو. وســيـعــلن الـفــائـز بــاجلـائــزة في دكـار في

الثامن من كانون الثاني.
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وهـي فــرق تـــلـــعب بـــأســلـــوب جـــيــد
وسـريع وتـعـتـمـد الـكـرات الـقـصـيرة
وتـتويـج فريق كـاشـيـمـا بـطالً لدوري
األبــطــال لـم يــأت من فــراغ بل ثــمــرة
تـطــور الـكـرة الــيـابـانـيــة وأعـتـقـد أن
ـنـتــخب سـيـسـتــمـر في تـقـد هـذه ا
الــعـــروض اجلــيــدة في اإلمــارات وال

أرى منافساً له على اللقب.
وقــال: هـذه الــبـطــوالت لـلــجـمــاهـيـر
ـعــنـوي مــهم فـيــهـا وعـلى احلــافـز ا
مـــنــتــخـب اإلمــارات االســتـــلــهــام من
جتربة الع في كأس العالم لألندية
ال أحد كان يتوقع مـا فعله والوصول
إلى الـنـهائي لـقـد تـغـلب عـلى أفضل
نــــادٍ فـي أفــــريـــــقــــيـــــا وعــــلـى بــــطل
ليبـارتادوريس ريـفر باليت يجب أن
نـتـخب اإلمـاراتي من تلك يـستـفـيـد ا
ـلــهـــــــــمــة واألهم عـلى الــتـجـربــة ا
ــــدرب زاكـــيـــرونــــــي أن يـــفـــهم ا
عــقــلــيــة الالعــبــ ويــنــجح في
حتـويل طـاقـة العـبـيه إلى روح

قتالية.

احلالـية كـان بإمـكانه الـذهاب بـعيداً
فـي كـــأس الـــعـــالم لـــو لم يـــصـــطـــدم
نـتـخب الـبـلجـيـكي لم يـخـسر أي بـا
مبـاراة في فتـرة اإلعداد حـيث تفوق
على كوستاريكا 0-3 وبنما 0-3 هزم
اضي األوروغـواي في تـشريـن اول ا

3-4 ثم تعادل مع فنزويال 1-1
وتـغـلب علـى قيـرغـيـزسـتان 0-4 هذا
ــــنـــتـــخب لـه نـــفس طــــويل ويـــضم ا
العــــبـــــ جـــــيــــديـن في الـــــدوريــــات
ـسـتوى ثـابت األوروبـيـة ويـتـمـيـز 
مـنـذ سـنــوات ويـظل دائـمـاً من أقـوى

نتخبات وهو أبرز مرشح للقب. ا
وأضاف: من خالل جتربتي مع فريق
االســتــقالل اإليـــراني حــصــلت عــلى
فـرصـة مـتـابعـة الـفـرق الـيـابـانـية في

دوري أبــــــطـــــال
آســـــــيـــــــا

السـامـوراي الـذي خرج في مـونـديال
روســــيـــا مـن الـــدور الـ 16عـــلـى يـــد
ـــنــــتــــخب الــــبـــلــــجــــيـــكي 2-3 في ا
اجملـــمـــوعـــة الـــســـادســـة إلى جـــانب
أوزباكـسـتان وعـمـان وتركـمـانسـتان.
نتخب الياباني وقال شايفر: أتابع ا
مـنــذ فـتـرة طــويـلـة وهــو أحـد أفـضل
ــنــتــخـبــات اآلســيـويــة في الــفــتـرة ا
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ـــاني ويـــنـــفـــريـــد شـــايـــفــر رشّح األ
صـاحب التـجـربة الـطـويلـة في الـكرة
اآلسيوية ألكثر من 13 عاماً منتخب
اليـابان إلحراز لـقب بطـولة كأس أ
آسيا 2019 التي تـضيـفهـا اإلمارات
من 5 كــانــون الـــثــاني إلى  1شــبــاط
ـشاركة 24 منتـخبـاً. ويلعب قبل  ا

محمد
صالح 

سافرين شعار االمارات 2019 على جوازات ا

قبـلة ستكـون األقوى واألصعب في ا
تاريخ نهـائيات كـأس آسيا مع زيادة
ــشـاركــة. أضـاف ـنــتــخـبــات ا عــدد ا
كـولـيـنـا إن تـقـنـيـة الـفـيـديـو ال تـزال

ـزيـد من الـعـمل حتـتـاج إلى ا
ـقـبـلة في الـسـنـوات ا
لـتـطـويـرهـا ولـتـقـلـيل
وقت التوقفات وهي
أمور يـجـري الـعمل
علـيـها وتـتـحسن
مــنـذ تــطــبـيــقــهـا
رســـــمــــــيـــــاً في
نهـائيـات كأس
الـــــــــــعــــــــــالـم
األخـيـرة في

روسيا.

 


