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تهنئة

رئيس «اآلسيوي» يلتقي
سفير ووفد الدولة

إعداد:

العوضي النمر
مؤنس برهان
ياسر قاسم

حرص الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة
رئيس االتحاد اآلسيوي على لقاء عبد الرضا
عبدالله خوري ،س��فير الدولة لدى البحرين
ووفد الدول��ة الذي كان في البحرين أمس،
وقدم آل خليفة التهنئة لسفير الدولة ووفد
اتحاد الكرة واالعالميين المرافقين بمناسبة
اختيار اإلمارات لتنظيم بطولة آسيا ،2019
والتقط الجميع الصور التذكارية في مشهد
رائ��ع ،عبر في��ه أعضاء وف��د اإلمارات عن
س��عادتهم باللحظات السعيدة التي قضوها
في مملكة البحرين.

عدنان الغربي
إيهاب زهدي

اإلمــــارات

عز الدين جاد الله

اإلمارات تفوز باستضافـــ

سلمان بن إبراهيم يسلم السركال عقد تنظيم كاس آسيا

اتخاذ القرار

في  30دقيقة

وزيادة المشاركين
ً
منتخبا
إلى 24
السركال :مشروع

استاد دبي الجديد
ً
واقعا
أصبح
التحديات كبيرة

ونثمن جهود الجميع

الرميثي قادر

على الفوز بعضوية

المكتب التنفيذي

البيان

المكتب التنفيذي اختار اإلمارات باالجماع 

المنامة ـ فؤاد العطوان

حقق��ت دول��ة اإلم��ارات إنج��ازاً رياضياً
تاريخي��اً الحافل أمس بفوزها باس��تضافة
النس��خة الس��ابعة عش��رة من كأس آسيا
 2019لك��رة القدم ،بالجم��اع وخالل 30
دقيق��ة فقط م��ن بداية اجتم��اع اللجنة
التنفيذي��ة لالتح��اد اآلس��يوي أم��س في
العاصم��ة البحرينية المنامة ،وجاء االنجاز
بفض��ل اهتمام ودع��م القيادة الرش��يدة
لقطاع الش��باب والرياضة ،وأعلن الش��يخ
س��لمان ب��ن ابراهي��م آل خليف��ة لرئيس
االتحاد اآلسيويفوز االمارات بشرف تنظيم
كأس اسيا  2019باالجماع .وأكد ان زيادة
ع��دد المنتخب��ات من  16إل��ى  24يمنح
الفرصة لمنتخبات صغيرة لالحتكاك وهي
فرصة لهذه المنتخبات أن تحدث نقلة.
وفور ختام االجتماع قام الش��يخ سلمان
بن ابراهيم ،ويوسف السركال رئيس اتحاد
الك��رة بالتوقيع على ش��هادة االس��تضافة،
إيذاناً باإلعالن الرس��مي عن منح اإلمارات
شرف تنظيم الحدث القاري الكبير.
تفوق

ظه��ر تف��وق المل��ف اإلمارات��ي بص��ورة
واضحة على الملف اإليراني بحسب تقرير
لجن��ة التفتيش الموكلة اختي��ار البلد الذي
سيستضيف النهائيات اآلسيوية.
وح��از المل��ف اإلماراتي عل��ى إعجاب
القائمين عل��ى اللجنة التي توقف أفرادها
عل��ى اإلمكان��ات المتاح��ة ف��ي مجاالت
تط��ور البنى التحتي��ة والنقل والمواصالت
ووفرة المطارات ومق��ار اإلقامة ومالعب
التدري��ب وغيره��ا م��ن األم��ور الجانبية
التي تجعل اس��تضافة البطولة حدثا فريدا
بعد النجاحات الت��ي حققتها الدولة خالل

تنظيم كاس آسيا في اإلمارات حافز لالعبينا

الس��نوات الماضية في تنظيم واس��تضافة
كبرى الفاعليات واألحداث الرياضية.
تهنئة

وهنأ يوس��ف الس��ركال رئيس اتحاد الكرة
بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ خليفة
ب��ن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة ،حفظه
الل��ه ،وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن
راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجل��س ال��وزراء حاك��م دبي ،رع��اه الله،
وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل

البيان

نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المس��لحة وأصحاب السمو أعضاء
المجل��س األعلى حكام اإلمارات وش��عب
دولة اإلمارات وأسرة كرة القدم اإلماراتية.
مكانة اإلمارات

وأك��د الس��ركال أن فوز المل��ف اإلماراتي
باس��تضافة النسخة السابعة عشرة من كأس
آس��يا  2019لك��رة القدم ي��دل على مكانة
اإلمارات والسمعة العطرة والعالقات القوية
والمتين��ة الت��ي تحظى بها على المس��توى

االقليم��ي والدولي ،مش��يرا إل��ى أن الثقة
الكبيرة بالدولة وعناصر األمن واألمان التي
تتمتع بها اإلمارات في ظل قيادتها الرشيدة
باإلضافة إلى الس��معة الكبي��رة التي باتت
تعرف بها اإلمارات بقدرتها على اس��تضافة
كبرى األحداث العالمية كانت العامل األبرز
ف��ي دع��م الملف لجعل��ه يحظ��ى بأغلبية
س��احقة ألصوات أعضاء االتحاد االس��يوي
التي منح��ت أصواتها لإلمارات الس��تضافة
هذا الحدث الذي يقام للمرة الثانية.
وقال :الفوز باس��تضافة كأس آسيا يضعنا

أم��ام تحد كبير وأتمن��ى أن نقدم البطولة
بصورة جيدة تعكس الس��معة الطيبة التي
تتمت��ع به��ا الدولة من خ�لال قدرتها على
استضافة كبرى االحداث العالمية.
وق��دم الس��ركال الش��كر إل��ى كل من
أس��هم وس��اعد عل��ى حصولنا عل��ى هذا
االنج��از وقال :ف��ور عودتن��ا أرض الدولة
سنبدأ بتش��كيل اللجان العاملة واالستعداد
للخروج بهذه البطولة بالصورة المش��رفة
التي ع��ادة ما تعرف ع��ن البطوالت التي
تستضيفها اإلمارات.

سلمان :لم نضطر إلى التصويت الختيار اإلمارات
إيران لم تنسحب ولجان

التفتيش أكدت الفرق
الكبير في اإلمكانيات
المنامة  -البيان الرياضي

أكد الش��يخ س��لمان بن ابراهيم آل خليفة
رئي��س االتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم ،ان
المكت��ب التنفي��ذي ل��م يج��د صعوبة في
اختيار البلد المنظم لنهائيات آس��يا ،2019
وص��در الق��رار بعد نصف س��اعة فقط من
عقد االجتماع نتيجة اجماع أعضاء المكتب
التنفيذي ،ولم نضطر إلى التصويت.
وقدم الشيخ سلمان التهنئة لقيادة دولة
االمارات خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده
عقب اجتماع المكتب التنفيذي مؤكدا ان
االمارات نالت حقه��ا عن جدارة من خالل

ما قدمته م��ن تفاصيل وضمان��ات ووقائع
يشهد بها الجميع ،وقال :المكتب التنفيذي
لم يلجأ إل��ى التصويت بين ملفي االمارات
وإيران ،نافيا أن تكون إيران انس��حبت قبل
االجتماع ،حيث تم عرض الملفين.

حرصه على مواصلة العمل لتحقيق التطور،
ومل��ف االمارات لم يح��دث فيه تصويت،
ب��ل اقتنع جميع أعض��اء المكتب التنفيذي
به فتمت الموافق��ة باإلجماع دون الحاجة
إلى تصويت.

لجان التفتيش

عرض الملفين

وأوضح رئي��س االتحاد اآلس��يوي ان لجنة
التفتي��ش الت��ي زارت االم��ارات مرتي��ن
وتعرفت على جميع التفاصيل ووجدت أن
اإلمارات مؤهلة للتنظيم.
وق��ال ان الق��رار ل��م يكن صعب��ا والبد
أن نك��ون واقعيي��ن ان االم��ارات ملفه��ا
هو المناس��ب ومن خالل ما ش��اهدناه في
اس��تراليا كنا حريصين عل��ى مواصلة التميز
واالم��ارات ق��ادرة على تحقي��ق ذلك بما
يتوفر فيه��ا من بنية تحتي��ة واقتصاد قوي
وكل معينات التنظيم.
ووص��ف رئي��س االتحاد اآلس��يوي قرار
اختي��ار االمارات بأنه نت��اج للتوافق وروح
العائلة الواحدة ،فقد أثبت االتحاد اآلسيوي

وأشار إلى انه لم يحدث انسحاب من جانب
اي��ران وتم ع��رض الملفين عل��ى المكتب
التنفيذي ،وهناك نق��اط كثيرة تطرقت لها
لجان التفتيش من تأش��يرات دخول وسكن
وتوفر الفنادق والتنقل وكلها عوامل صبت
في صالح ملف االمارات .
وأك��د حرص االتحاد على تقديم مختلف
أش��كال الدعم والمس��اندة لدولة اإلمارات
في التحضير المبكر الس��تضافة كأس آس��يا
 2019مع
فخر
مساندة كبيرة من أعضاء االتحاد اآلسيوي لملف اإلمارات

البيان

عق��د رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم،
اجتماع��اً خاص��اً مع الوفد الرس��مي لدولة

االم��ارات ،وال��ذي ضم يوس��ف الس��ركال
رئي��س اتحاد الك��رة ،وحمد ب��ن نخيرات
العام��ري ،وع��ارف العواني األمي��ن العام
لمجل��س أبوظبي الرياضي ،وس��عيد حارب
أمي��ن عام مجل��س دبي الرياض��ي ،وأحمد
الفردان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي،
باإلضافة إلى الوف��د اإلعالمي المكون من:
يعقوب الس��عدي قناة أبوظب��ي الرياضية،
وحس��ن حبيب وأحم��د جوكة قن��اة دبي
الرياضي��ة ،وأحمد الح��وري جريدة البيان،
ومحمد البادع "االتحاد" ،وضياء الدين علي
"الخلي��ج" ،وأحمد أبو الش��ايب "اإلمارات
الي��وم" إل��ى جانب عدد من أعض��اء اتحاد
الكرة ،مؤكداً من خالله أن القارة اآلسيوية
فخورة بإس��نادها تنظيم نسخة آسيا 2019
إل��ى اإلم��ارات وال يوج��د أدنى ش��ك في
نجاحها وتميزه��ا كما تعودنا دائماً ،مضيفاً،
لعل النج��اح الكبير الذي صاحب النس��خة
األخيرة والتي اس��تضافتها أس��تراليا ،2015
س��يضع اللجنة المنظمة ف��ي تحد كبير من
أجل تنظيم بطولة أكثر تميزاً واحترافية.
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تنظيم

نجوم المونديال يتابعون
القرار في الخوانيج

تهنئة من محمد بن حمدان

ح��رص ع��دد من نج��وم موندي��ال  90على
التواج��د في مق��ر اتحاد الكرة ف��ي منطقة
الخواني��ج بدب��ي لمتابعة تفاصي��ل اجتماع
المكت��ب التنفي��ذي لالتح��اد اآلس��يوي من
خ�لال الفضائيات ،حيث تواجد كل من خليل
غانم ،عبد القادر حسن ،عبد الرحمن محمد،
محس��ن مصب��ح ،وتح��دث جمي��ع الالعبين
الس��ابقين مطالبي��ن العبي منتخبن��ا الحالي
باالس��تفادة من تنظيم البطولة في اإلمارات
لتحقيق اللقب الغالي الذي وصل فيه منتخبنا
للمب��اراة النهائية ف��ي أول تنظيم للنهائيات
بالدولة عام  .1996دبي  -البيان الرياضي

تقدم الش��يخ محمد بن حمدان بن زايد آل
نهي��ان رئيس مجلس إدارة ش��ركة الجزيرة
الرياضية لك��رة القدم ،بالتهنئة إلى صاحب
الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان
رئي��س الدول��ة ،بمناس��بة الف��وز بتنظيم
نهائيات كأس أمم آسيا  ،2019وقال :أتقدم
إلى صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد
آل نهي��ان رئيس الدولة ،حفظه الله ،وأخيه
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل
مكت��وم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دب��ي «حفظه الله» وصاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان

ول��ي عه��د أبوظب��ي نائب القائ��د األعلى
للقوات المس��لحة رئيس المجلس التنفيذي
،حفظه الله ،بالتهنئة الستضافة الدولة كأس
آسيا 2019؛ ونشكر س��مو الشيخ هزاع بن
زاي��د آل نهيان مستش��ار األم��ن الوطني،
نائ��ب رئيس المجل��س التنفي��ذي الرئيس
الفخ��ري التح��اد كرة الق��دم الداعم األول
للرياض��ة وفريق العمل لنجاحهم في ملف
أبو ظبي  -البيان الرياضي
االستضافة.

اإلمــــارات

ــة «آسيا  »2019باإلجماع
خط السنتر
أحمد الحوري

مبروك آلسيا

البيان

متطلبات التنظيم

وأش��اد الس��ركال بم��ا وفرت��ه الدولة من
متطلب��ات للتنظي��م ،مش��يرا إل��ى أن كل
التفاصي��ل الت��ي حواها المل��ف اإلماراتي
تعتبر واقعا يعيش��ه العال��م كله من خالل
ما يش��اهده من طفرة ف��ي كافة المجاالت
بالدولة.
وأوض��ح أن االس��تاد الحدي��ث المزمع
تش��ييده في دب��ي ضمن ما ح��واه الملف
أصبح واقع��ا بمجرد إعالن تنظيم االمارات
للبطول��ة ،مش��يرا في ذل��ك لجدية حكومة
دبي التي ظلت دائما تنفذ ما تعلن عنه على
وجه الس��رعة وتوقع السركال بداية العمل
في االستاد الجديد بإمارة دبي قريبا جدا.
وتح��دث الس��ركال عن تفاصيل ترش��ح
الدول لتنظيم نس��خة  ،2019فقال :السباق
ب��دأ بأرب��ع دول ه��ي االم��ارات وتايالند
والس��عودية وإيران وبعد انسحاب تايالند
والس��عودية س��ار الس��باق بي��ن اإلمارات
وإي��ران وقام��ت لج��ان التفتي��ش بدورها
المطل��وب للبلدي��ن وقام كل بل��د بتقديم
ملف��ه المناس��ب ،مؤكدا أن جمي��ع أعضاء
المكت��ب التنفيذي ل��م يت��رددوا في منح
موافقته��م لإلمارات وه��و نفس رأي لجان
التفتيش التي لمست حقيقة ملفنا.
حظوظ

وتحدث الس��ركال عن حظوظ اللواء محمد
خلف��ان الرميثي نائب القائد العام لش��رطة
أبوظب��ي مرش��ح االم��ارات ف��ي انتخابات
عضوي��ة المكت��ب التنفيذي المق��ررة في
البحرين  30ابريل المقب��ل ،وقال :الرميثي
قادر عل��ى اقن��اع "الكونغرس" اآلس��يوي
بفضل خبرت��ه ومؤهالته وس��معة الدولة،
مؤكدا وق��وف اتحاد الكرة م��ع أقرانه من
االتحادات الصديقة والش��قيقة للعمل على
فوز الرميثي.

هزاع بن زايد

هزاع بن زايد :فوز اإلمارات باستضافة
كأس آسيا مؤشر نجاح مسيرة التنمية
اإلنجاز مصدر سعادة
ّ
لكل إماراتي
وفخر
وخليجي وعربي

حرص القيادة

على االرتقاء بقطاع

الرياضة بدأ يؤتي ثماره
أبوظبي  -وام

أع��رب س��مو الش��يخ ه��زاع ب��ن زايد آل
نهي��ان ،مستش��ار األم��ن الوطن��ي ،نائ��ب
رئي��س المجلس التنفي��ذي إلمارة أبوظبي،
الرئي��س الفخري التحاد الك��رة ،عن فخره
واعتزازه بفوز دولة اإلمارات بحق استضافة
كأس األمم اآلس��يوية  ،2019رافعاً أس��مى
التبري��كات والتهاني إل��ى القيادة الحكيمة
لصاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل
نهي��ان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،وصاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائ��ب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء،
حاكم دب��ي ،رع��اه الله ،وصاحب الس��مو

الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهي��ان ،ولي
عه��د أبوظبي ،نائب القائ��د األعلى للقوات
المس��لحة ،وأعضاء المجل��س األعلى حكام
اإلمارات ،وشعب اإلمارات على هذا الفوز
المس��تحق الذي يأتي ليؤك��د مكانة الدولة
على صعي��د تنظيم البط��والت والفعاليات
الدولية.
سعادة

وقال سموه« :الفوز بتنظيم البطولة مصدر
سعادة وفخر لكلّ إماراتي وخليجي وعربي،
وهو شهادة نعتز بها على التطور الذي بلغته
الرياض��ة اإلماراتية ،وعل��ى وجه الخصوص
ف��ي مجال كرة القدم ،حي��ث تتمتع الدولة
بكل المؤهالت ،س��واء التنظيمية أو البنية
التحتي��ة والمالعب المتط��ورة أو المرافق
الحيوية األخرى التي تجعلها تستضيف بكل
جدارة ونجاح مثل هذه األحداث الرياضية
الكبرى».
وأضاف س��موه« :بهذه المناسبة ،يطيب
لي أن أش��كر كلّ من عمل على ملف دولة
اإلمارات الستضافة بطولة كأس آسيا ،2019
برئاس��ة محمد ب��ن ثعل��وب الدرعي الذي
قاد فريقاً متمي��زاً ومحترفاً وصل إلى هذه
النتيج��ة المش��رفة ،وكلي ثقة بأننا س��وف
نواص��ل مس��يرة النجاح واإلنجاز ،وس��وف
نده��ش العالم بأفضل تنظيم لهذه البطولة
على المستويات كافة».
وأكد سموه في الوقت نفسه أن دالالت

هذا الفوز الكبي��ر تتجاوز الجانب الرياضي
الذي نفتخر به إل��ى مكانة الدولة وتقدمها
ونجاح مسيرة التنمية فيها على المستويات
كافة.
حرص

وخت��م س��مو الش��يخ ه��زاع ب��ن زايد آل
نهي��ان بالق��ول« :إن حرص قي��ادة الدولة
على االرتق��اء بقطاع الرياض��ة وتوفير كل
اإلمكاني��ات لكي يحقق هذا القطاع المزيد
من النجاحات والتق��دم والتطور والوصول
به إلى مستوى المنافسة العالمية بدأ يؤتي
ثم��اره ،ولدين��ا جي��ل كامل م��ن العاملين
ف��ي ه��ذا القطاع ف��ي مختل��ف المناصب
واألدوار الذي��ن يبذلون جهوداً ملموس��ة،
حتى تصبح الرياضة وجهاً مشرفاً من أوجه
التق��دم والتط��ور والتنمية التي تش��هدها
الدولة ،وعامل جذب اقتصادي واس��تثماري
وس��ياحي ،إضاف��ة إل��ى البع��د االجتماعي
والثقافي والش��بابي الذي نعول عليه كثيراً،
لما للرياضة من أهمية كبرى في تنمية روح
العم��ل والتعاون وترويج ثقافة المش��اركة
والتس��امح والمحبة ،وفي عام  2019سوف
يرى العالم أجمع هذه القيم كلها متجسّ دة
ف��ي اس��تضافتنا وتنظيمنا له��ذه البطولة،
فمبروك للك��رة اإلماراتية ،ومبروك مجدداً
لدول��ة اإلمارات قيادة وش��عباً هذا اإلنجاز
الجدي��د ال��ذي يضاف إلى س��جل إنجازات
الدولة المشرفة».

*مبروك آلس��يا ق��رار المكتب التنفيذي باالتحاد اآلس��يوي لكرة القدم،
أمس ،بإس��ناده مهمة تنظيم كأس آسيا  2019إلى اإلمارات ،نعم أقولها
ألن الق��ارة الصفراء س��تكون على موعد مع التميز واإلبهار في نس��خة
«غي��ر» كل النس��خ التي تم تنظيمها ف��ي عمر تلك البطولة اآلس��يوية
الكبيرة ،شخصياً لم تنتبني المفاجأة ولم يدهشني االختيار ،ألن الملف
ال��ذي تم إعداده بدق��ة متناهي��ة واحترافية ،أجبر المكت��ب التنفيذي
باآلسيوي على أن يصدر قراره بعد نصف ساعة فقط من عقد االجتماع،
نتيج��ة إجماع كل أعضائه على منح أصواته��م لملف «بالد زايد» الذي
حوى  280صفحة وشمل المتطلبات كافة ،لذا وجد صدى وانطباعاً جيداً
لدى الجميع ،فكان الحس��م وكان القرار ،وال بد أن نكون واقعيين ،وأن
نقوله��ا بأعلى صوت ،إن ملف اإلمارات كان األج��در بالفوز بما تضمه
الدولة من بنية تحتية واقتصاد قوي وعوامل جذب ال حصر لها.
ويكفينا أن الش��يخ س��لمان آل خليفة ،رئيس االتحاد اآلس��يوي ،وصف
ق��رار االختيار بأنه نتاج للتواف��ق وروح العائلة الواحدة ،وبالفعل أثبت
االتحاد اآلس��يوي حرصه على مواصلة العمل لتحقيق التطور ،وتخيل أن
ملف اإلمارات لم يحدث فيه تصويت بين األعضاء ،بل جاء نتيجة قناعة
تامة من الجميع ،فتمت الموافقة باإلجماع دون الحاجة إلى االقتراع.
قبل توجهي إلى المنامة مصاحباً الوفد الرس��مي للدولة ،قرأت تصريحاً
لمحمد بن ثعلوب الدرعي ،رئيس لجنة ملف اإلمارات الستضافة كأس
 ،2019ذكر فيه نصاً« :متفائلون بالفوز» ،ساعتها شعرت بأن تلك الثقة
الب��د أن تخفي وراءها كل العوامل التي تضمن أن نظفر باالس��تضافة،
وقد كان ،وش��خصياً أرى أن إسناد رئاسة الملف إلى محمد بن ثعلوب
كما يقولون «ضربة معلم» ،فالرجل قادر على النجاح ،ال سيما في ظل
الدعم الالمحدود والثقة الكبيرة التي أوالها سمو الشيخ هزاع بن زايد
آل نهيان ،مستش��ار األمن الوطني ،الرئيس الفخري التحاد كرة القدم،
لكل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة ،من أجل اس��تضافة نس��خة ،2019
وه��و ما حدث ،الجمي��ل أن ملف اإلمارات تم تقديمه بروح ش��بابية
وخبرة بطوالت دولية كان النجاح عنوانها ،والتميز ش��عارها ،في دولة
ال يرضى أبناؤها إال بالرقم واحد والمركز األول.
كلمة أخيرة

حمد بن نخيرات العامري ..شخصية االحترام عنوانها وااللتزام منهجها،
أدى دوراً متميزاً ،فكان النجاح مع مجموعة ش��ابة أدت دورها بامتياز
من خلف الكواليس وبعيداً عن األضواء ..شكراً.
*أثق بقدرتن��ا على النجاح في تنظيم بطولة  ،2019فقط أدعو الله أن
يكلل نجاحنا باللقب الغالي على أرضنا ،حتى نشعر أكثر بطعم البطولة.
* أرى أن النس��خة األخي��رة التي اس��تضافتها أس��تراليا  ،2015وضعت
اللجنة المنظمة لكأس آسيا  2019في تحدٍّ كبير ،من أجل تنظيم بطولة
أكثر تميزاً واحترافية ..وأقولها :من اآلن  2019ستنس��ي القارة الصفراء
نسخة .2016
Alhouri35@gmail.com

 280صفحة ملف الفوز
حوى ملف اإلمارات الفائز بتنظيم نس��خة ،2019

ووج��د المل��ف ص��دى وانطباعا جيدا ل��دى جميع

االتحاد اآلس��يوي وزاد عليها بأكثر من المطلوب،

اجتماع أمس.

 280صفح��ة وش��مل كاف��ة المتطلب��ات م��ن

أعضاء المكت��ب التنفيذي عند عرض الملف في

الرميثي :فوز الدولة باالستضافة إنجاز جديد
نتميز بتنظيم األحداث

الرياضية ومالعبنا
بمواصفات عالمية
نثق بإقامة بطولة
استثنائية بفضل

كوادرنا الوطنية
المنامة  -البيان الرياضي

رف��ع محم��د خلف��ان الرميث��ي نائ��ب القائ��د
الع��ام لش��رطة أبوظب��ي رئيس مجل��س إدارة
اتحاد الش��رطة الرياضي ،أس��مى آيات التهاني
والتبريكات إلى القيادة الرش��يدة وعلى رأسها
صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

جماهيرنا على موعد مع بطولة كبيرة

رئي��س الدول��ة ،حفظ��ه الله ،وأخ��وه صاحب
السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
رع��اه الله ،وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن
زاي��د آل نهيان ولي عهد أبوظب��ي نائب القائد
األعل��ى للق��وات المس��لحة ،وأصحاب الس��مو
أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات ،وس��مو
الش��يوخ أولياء العهود ،وسمو الشيخ هزاع بن
زاي��د آل نهيان مستش��ار األمن الوطني الرئيس
الفخري التحاد الكرة ،بمناس��بة فوز ملف دولة
اإلمارات باس��تضافة نهائيات كأس آس��يا .وقال
الرميث��ي :إن فوز اإلمارات باس��تضافة نهائيات
كأس آسيا يعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة
اإلنج��ازات الت��ي حققتها الدولة ف��ي مختلف
المجاالت بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة.
وأض��اف الرميثي أن دول��ة اإلمارات دائماً
تتميز بتنظي��م األحداث الرياضي��ة والكروية
بش��كل خاص ،وذلك لوج��ود بنية تحتية ذات
مس��توى عال ومالع��ب بمواصف��ات عالمية،
باإلضاف��ة إل��ى األم��ن واألم��ان والخدمات
العامة والمواصالت والفنادق وغيرها ،مشيداً

بالوق��ت ذات��ه بالجهود التي بذله��ا القائمون
على الملف برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي
وفري��ق العمل واتحاد اإلم��ارات لكرة القدم
ومجلس أبوظبي الرياضي.
ثقة

وأك��د الرميثي ثقته التامة في نجاح اإلمارات
بإقام��ة بطولة اس��تثنائية نظراً لما اكتس��بته
الكوادر الرياضية الوطنية من خبرات متراكمة
خ�لال البط��والت واألح��داث الكروي��ة التي
أقيم��ت على أرض الدولة ،منها نهائيات كأس
آس��يا  96التي الزالت عالمة فارقة في تاريخ
هذه البطولة العريق��ة ونهائيات كأس العالم
للشباب  2003ونهائيات كأس العالم للناشئين
 2013وكأس العالم لألندية في نسختي 2009
و  2010وكأس العال��م وكأس القارات للكرة
الش��اطئية وبطولت��ي غرب آس��يا للس��يدات
 2010و  2011وكأس آس��يا للش��باب 2012
وكأس آس��يا لكرة الص��االت  ،2012باإلضافة
إلى البطوالت الخليجية والمؤتمرات العالمية
في مجال كرة القدم.
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مبادرات

بن غليطة :دعم القيادة وحرفية فريق العمل وراء النجاح

اإلمــــارات

أكد مروان بن غليط��ة رئيس مجلس إدارة
النصر أن فوز اإلمارات باس��تضافة نهائيات
كأس أم��م آس��يا  ،2019ه��و ترجمة لدعم
القيادة الرش��يدة لكل المبادرات ،وحرفية
فري��ق العمل ،الذي نجح ف��ي إبراز معالم
اإلمارات وإمكاناتها.
وق��ال :وصلت دولة اإلم��ارات إلى مرحلة
متقدمة في تنظيم واستضافة أي حدث سواء
كان رياضي��اً أو في أي مج��ال آخر بمعايير
عالمية ،بفضل جاهزية المنشآت والكفاءات
المواطن��ة في مختل��ف االختصاصات ،وكل
من ينافسها في استضافة األحداث الرياضية

بشكل خاص سيخرج خاسراً.
وأضاف :ندين بهذا اإلنجاز لقيادتنا الرشيدة
الداعمة ل��كل المب��ادرات ،والراعي األول
لقطاع الرياضة ،وكل الشكر والتقدير للجنة
المكلفة بإعداد الملف.
خطوة مهمة
وصرح بن غليطة أن دولة اإلمارات حققت
خطوة مهمة بكس��بها ش��رف االس��تضافة،
لكن الش��وط الثاني يخص كيفية التخطيط
واإلعداد للصعود على منصة التتويج ،وقال:
علين��ا أن نب��دأ اإلعداد إلح��راز اللقب من
اآلن ،ونتائج منتخبنا الحالية مبشرة ،ويجب

أن نبن��ي عليها للوصول إلى القمة خصوصاً
أن لدين��ا فريق عمل قادراً على كس��ب أي
رهان.
جهود
وأوضح مروان بن غليطة أن النصر يسخر كل
جهوده ،من أجل إنجاح اس��تضافة اإلمارات
لنهائيات كأس أمم آسيا  ،2019وأن منشآت
القلعة الزرق��اء جاهزة الحتضان أي فعالية
قارية خصوصاً أنها س��بقت أن اس��تضافت
العديد من التظاهرات الكبرى في السنوات
الماضية.

شهادة

جمعية الرياضيين :تأكيد على تطور
رياضة اإلمارات

أكدت جمعية الرياضيين بدولة اإلمارات أن
منح اإلمارات تنظيم ( آسيا ، )2019شهادة
جديدة لتطور رياضة اإلمارات والتي س��بق
أن نالت إشادة االتحادين الدولي واآلسيوي
لك��رة الق��دم بعدما نجحت في اس��تضافة
بطوالت كبرى مثل كأس آسيا  ،1996وكأس
العالم للش��باب  ،2003والناش��ئين ،2013
ومونديال األندية في نس��ختيه عامي 2009
و.2010
تقدم��ت الجمعي��ة ،بأص��دق التهان��ي إلى
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدول��ة ،حفظه الله ،وصاحب

ثمن دعم رئيس الدولة ونائبه والحكام وهنأ أبناء الوطن
ّ

من قلب الحدث

نهيان بن زايد :اختيار اإلمارات دليل

أكتب بخط يدي التحية إلى الشعب اإلماراتي من البحرين بعد اإلنجاز
اإلماراتي والعربي الكبير الذي حققته دولة اإلمارات العربية الحبيبة ،
بفوزها بش��رف استضافة كأس آسيا في نسختها المقبلة والمقررة في
 ، 2019بجهود أبنائها المخلصين الذين هزموا المس��تحيل ،ومن خلف
هذا الفريق الداعم الكبير والقائد الذي ال يعرف المستحيل ،وال توجد
في قاموس��ه كلمة ال نستطيع ،صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة .
وتع��د اإلمارات أول دولة عربية وش��رق أوس��طية تنج��ح في الفوز
باستضافة أهم وأكبر حدث رياضي آسيوي للمرة الثانية فالفوز بتنظيم
ه��ذا النوع من البطوالت أمر ليس بالهين ويؤكد أن وراءه عمال دؤوبا
وتخطيطا س��ليما م��ن رأس القيادة ألصغرها  ،وهو األمر الذي أس��عد
جميع الخليجيين والعرب وجعل معظم المسئولين في القارة الصفراء
اآلسيوية على إبداء دعمهم ومساندتهم لإلمارات وهذا بحد ذاته ربما
يجع��ل عودة تآلف القلوب ( فالرياضة ه��ي من تقرب القلوب وليس
السياسة ؟؟ ))  ..ونتمنى االستفادة من التجربة اإلماراتية .
نع��م وبكل فخر دولة اإلم��ارات بتخطيطها المتميز أصبحت من الدول
الكبرى وتفوقت عليها توظيف إمكاناتهم بالشكل الصحيح على تحقيق
المنجزات في كافة المجاالت الرياضية واالقتصادية وحتى السياس��ية،
فعملها للملف اإلعالمي لتحقيق حلم االس��تضافة والترويج له به إرادة
قبل كل شيء وريادة وتفوق بتخطيط سليم افرز النجاح الرائع وسحبوا
البس��اط من مسلس��ل احتكار التنظي��م للدول الكبرى ..وس��ر نجاحها
باألس��اس الى التطور الهائل الذي ش��هده القطاع الرياضي س��واء على
مستوى البنية التحتية الرياضية أو مستوى االحترافية التي وصلت إليها
وبالذات كرة القدم  ،فشكرا لعيال زايد الخير  ،قيادة وشعبا متمنيا من
الخليجيي��ن والعرب مواصلة تحقيق مثل تلك اإلنجازات وعدم التوقف
عند هذا اإلنجار وبش��رط أن تبنى أعمالهم على قواعد س��ليمة منظمة
معروفة األهداف وبدون مجاملة (( وبقلوب محبة خالصة )) .

ومنش��آت رياضية ومالعب ذات طراز
رفي��ع ،تضاه��ي به��ا أكب��ر المالعب
العالمي��ة ،وخير دليل عل��ى ذلك فوز
اس��تاد هزاع ب��ن زايد مؤخ��راً بأفضل
المالع��ب لع��ام  2014على مس��توى
العالم.
وأضاف سموه  :الفوز باستضافة كأس
األم��م وإعادت��ه من جدي��د إلى أرض
اإلم��ارات بعد  23عاماً ،يمثل مكس��باً
حقيقي��اً لمس��يرات التنمي��ة والتطور
وإضاف��ة جدي��دة لرصي��د اإلنجازات،
وترجمة ناجح��ة للخط��ط الحكومية،
مشيراً س��موه إلى أن تلك المكتسبات
تحققت بفضل الدعم الس��خي للقيادة
الرش��يدة ودورها الري��ادي واهتمامها
الكبي��ر بتنمية الرياض��ة لتعزيز أوجه
التعارف والتالقي بين شعوب العالم.

ريادتها بحكمة القيادة

الرشيدة

عودة تنظيم البطولة
ً
عاما
إلينا بعد 23
إضافة إلى رصيد

اإلنجازات

الملف فرض نفسه

عن جدارة واستحقاق

دور ريادي

نهيان بن زايد

أبوظبي – البيان الرياضي

هنأ س��مو الش��يخ نهيان ب��ن زايد آل
نهي��ان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي،
القي��ادة الرش��يدة وش��عب اإلمارات،
بمناس��بة الفوز باس��تضافة كأس آسيا
 ،2019وأش��ار إل��ى أن الف��وز يع��د
دالل��ة صريحة على مكان��ة الدولة في
القارة اآلس��يوية ،أكبر ق��ارات العالم
وجاء ليعزز مسيرة المنجزات التنموية
التي تس��جلها الدول��ة ،في ظل القيادة
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه

الل��ه ،وأخيه صاحب الس��مو الش��يخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدول��ة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم
دبي ،رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ
محم��د بن زاي��د آل نهي��ان ولي عهد
أبوظب��ي نائب القائ��د األعلى للقوات
المس��لحة ،وإخوانهم أصحاب الس��مو
أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات
وأولياء العهود.
تهنئة

وقدم س��موه تهانيه وتبريكاته لس��مو
الش��يخ ه��زاع ب��ن زاي��د آل نهي��ان
مستش��ار األمن الوطن��ي نائب رئيس

المجل��س التنفي��ذي إلم��ارة أبوظبي،
واألسرة الرياضية بهذا اإلنجاز الجديد،
والمكس��ب الرياضي المهم الذي يعزز
خطط التنمية التي تعاصرها الدولة في
مختلف المجاالت ،موضحاً س��موه أن
اإلمارات تواصل ريادتها بحكمة القيادة
الرشيدة ،لتحقيق التقدم واالرتقاء في
ش��تى القطاعات بغي��ة المحافظة على
اإلنجازات والوقوف في طليعة الدول.
امكانيات
وق��ال س��موه :ج��ددت اإلم��ارات
أم��ام األس��رة الدولي��ة والقارية مدى
اإلمكاني��ات الكبي��رة الت��ي تتمت��ع
به��ا الدول��ة ،من بنى تحتي��ة متطورة

حمد بن نخيرات  :توجيهات هزاع بن زايد

أكد حمد بن نخيرات العامري رئيس اللجنة
الفني��ة ف��ي لجن��ة دوري المحترفي��ن ،أن
اإلمارات تعمل دائماً في تنظيم واس��تضافة
األح��داث الكبرى ،بأفضل مما هو مطلوب،
مش��يراً إلى أن سمو الش��يخ هزاع بن زايد
آل نهي��ان الرئي��س الفخري التح��اد الكرة
حري��ص منذ اليوم األول ال��ذي فكرت فيه
اإلمارات في استضافة نهائيات آسيا ،2019
على تقديم مل��ف يفوق متطلبات التنظيم
مواكب��ة للمكانة والس��معة الكبيرة للدولة
في العالم الخارجي.
وق��ال :إن التوجيه��ات الس��امية ألصحاب
الس��مو الش��يوخ والدعم الال محدود أسس
لوج��ود كل متطلب��ات تنظيم واس��تضافة

حمد بن نخيرات

األهم في االختيار هو ما تشتهر به اإلمارات بأنها واحدة من أكثر دول
العالم أمن��اً ،وأقلها في معدالت الجريمة ،ووفقاً لما ذكر الملف ،فإنها
الدول��ة التي ال يش��عر ضيوفها بالقلق من زيارته��ا واإلقامة بها  .فهي
جنة األرض .

إشادة
أش��اد س��مو الش��يخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس

الك��رة واألندي��ة الرياضي��ة م��ن أج��ل دع��م نج��اح
المل��ف ،ورف��ع عل��م اإلم��ارات ش��امخ ًا ف��ي المحفل

الذي عملت به جميع المؤسس��ات الحكومية واتحاد

أن فوز اإلمارات هو فوز لكل عرب آسيا جميعا.

مجل��س أبوظب��ي الرياض��ي بجه��ود القائمي��ن

والمش��رفين عل��ى مل��ف اإلم��ارات والتكات��ف الكبي��ر

القاري الذي يحظى باهتمام منقطع النظير ،مؤكد ًا

على استضافة بطوالت عالمية

البيان

المنامة  -البيان الرياضي

حضور فاعل

نقطة شديدة الوضوح

علي بن خليفة :مالعب الدولة قادرة

وراء تقديم ملف يفوق التوقعات

األبيض يسعى إلى إنجاز جديد في  2019

ون��وه س��مو رئي��س مجل��س أبوظبي
الرياض��ي ،إلى أن نجاح ملف اإلمارات
وتفوقه على الدول اآلس��يوية األخرى،
فرض نفسه عن جدارة واستحق الفوز
الس��تيفائه المعايير والش��روط ،نتيجة
للدور الري��ادي الذي تلعبه الدولة في
اس��تضافة واحتض��ان أه��م الفعاليات
الرياضية العالمية في مختلف األلعاب،
والت��ي بفضله��ا نال��ت ثق��ة وإعجاب
االتح��ادات الرياضية الدولي��ة ،مؤكداً
أن الف��وز يؤك��د مدى تضاف��ر الجهود
والتخطيط الدقيق والخطوات السليمة
التي قادت إلسناد االس��تضافة القارية
عن ثقة تامة وقناعة مطلقة.
وتابع س��موه :إن اس��تضافة البطوالت
القاري��ة والعالمي��ة والخب��رات
المتراكم��ة ف��ي التنظيم لع��ب دوراً
ب��ارزاً بوض��ع اإلم��ارات ف��ي مقدمة
ال��دول العالمي��ة ذات الحضور الفاعل
في الس��احة الرياضي��ة الدولية ،وأثمر
عن تطور الحركة الرياضية والس��ياحية
واالقتصادية للدولة.

فؤاد العطوان

اإلمارات تتألأل

على مكانة الدولة في آسيا
االمارات تواصل

الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم
نائ��ب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء
حاكم دب��ي ،رع��اه الله ،وصاحب الس��مو
الش��يخ محم��د ب��ن زاي��د آل نهي��ان ولي
عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعلى للقوات
المسلحة ،وأصحاب السمو حكام اإلمارات،
وش��عب اإلمارات ،بمناس��بة ف��وز الدولة
بشرف استضافة ( آسيا .)2019

كبرى البطوالت والفعاليات ،وقدم العامري
التهنئة إلى صاحب الس��مو الش��يخ خليفة
ب��ن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة (حفظه
الله) ،وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن
راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجل��س الوزراء حاك��م دبي (رع��اه الله)،
وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى
حكام اإلمارات ،وإلى صاحب السمو الشيخ
محم��د بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،وإلى
شعب اإلمارات قاطبة.
وقال العامري  :تنظيم نهائيات آسيا ،2019
س��يكون ب��ذات التمي��ز ال��ذي عرف��ت به
اإلمارات ف��ي مثل هذه المواقف ،وأش��ار
إلى البني��ة التحتية المعروف��ة في الدولة،
وآخرها االس��تاد الفخم الذي يحمل اس��م
سمو الشيخ هزاع بن زايد بمدينة العين.

علي بن خليفة مع وفد اتحاد الكرة برئاسة السركال 

المنامة  -البيان الرياضي

أشاد الش��يخ علي بن خليفة آل خليفة
رئيس االتح��اد البحريني لك��رة القدم
بقرار المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي
اختيار دولة اإلم��ارات لتنظيم نهائيات
أم��م آس��يا  ،2019وق��ال :م��ن خالل
قربي م��ن األخوة في االتحاد اإلماراتي
والمل��ف ال��ذي أطلعني عليه يوس��ف
الس��ر كال وجدت أن االتحاد اآلسيوي
وفق في قراره خاصة أن الملف ش��امل
ومتكامل ،كم��ا أن البنية التحتية لدولة
اإلمارات من فن��ادق وطرق مواصالت
واتصاالت ومالعب تمكنها من استضافة
أح��داث كروي��ة عالمية حالي��اً وليس
بعد س��نوات ووفق المعايي��ر الدولية،

خاصة أنها تملك العديد من االستادات
الحديث��ة ف��ي مختلف الم��دن الكبيرة
مثل أبوظبي والعي��ن وبني ياس ودبي
والشارقة ،ووجود توجه إلضافة مالعب
أخ��رى ،كما تمل��ك اإلمارات ش��ركات
طي��ران عمالقة ،فض ًال عن تقارب مدنها
مما يس��هل م��ن االنتقال بي��ن المدينة
واألخرى ،وأن لديها شباب طموح قادر
على اإلب��داع .وأضاف :قامت اإلمارات
باس��تضافة النهائي��ات بنج��اح في عام
 ،1996كما تس��تضيف أحداث��اً عالمية
كبيرة بنجاح ،وبالتالي سيصادفها النجاح
ف��ي نهائيات أمم آس��يا  2019في ظل
الدعم غي��ر المحدود من رئيس الدولة
ونائبه وحكام اإلم��ارات للرياضة عامة
ولك��رة القدم خاص��ة ،والطموح الكبير
لمجلس إدارة اتحاد الكرة اإلماراتي.

البيان

شرف

وتابع :دول مجل��س التعاون الخليجي
تتشرف باس��تضافة أحداثاً كروية كبرى
في فت��رة متقارب��ة زمني��اً ،فاإلمارات
تس��تضيف نهائيات أمم آس��يا 2019م
وقطر تس��تضيف نهائي��ات كأس العالم
2022م ،مما يجعل المنطقة مكاناً خصباً
لكرة الق��دم قبل الحدثي��ن وأثناءهما
وبعدهما ويعزز الثقة فيها بصورة أكبر.
مأدبة

من ناحية أخرى أقام الشيخ علي بن خليفة
آل خليفة مأدبة عشاء أول من أمس في
مجلس��ه بالرفاع على ش��رف وفد اتحاد
الكرة برئاس��ة يوسف الس��ركال وتناول
رئيس��ا االتحادين البحرين��ي واإلماراتي
تطوير العالقات بين االتحادين.

كأس آسيا
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كوادر

المحمود:نترقب قرار تنظيم مونديال األندية
 2017و2018
أوض��ح محم��د إبراهي��م المحم��ود رئيس
مجل��س إدارة أبوظب��ي لإلع�لام العض��و
المنتدب ،أحد مهندسي ملف اإلمارات ،أن
الكوادر اإلماراتية المؤهلة والتي ش��اركت
في تنظي��م مختلف البط��والت واألحداث
قادرة على مواصلة تميزها في بطولة آسيا
. 2019
وقال :العمل في ملف تنظيم بطولة آس��يا
 ،2019بدأ فعلياً قبل عامين عند التفكير في
التنظيم واس��تضافة الحدث القاري الكبير،
مش��يراً إلى ان ما تضمن��ه الملف ،جاء من
واقع يعيش الجميع كافة تفاصيله.

وأض��اف المحمود ،بع��د تقديم��ه التهنئة
للقيادة الرش��يدة وأصحاب السمو الشيوخ
وش��عب اإلمارات بمناس��بة اختيار االتحاد
اآلس��يوي للدول��ة لتنظي��م نس��خة 2019
للبطول��ة القارية :الجمي��ع يعمل من أجل
تشريف دولة اإلمارات في العالم الخارجي،
مش��يراً إلى انتظارهم قرار االتحاد الدولي
لتنظيم بطولة العالم لألندية  2017و2018
وعودتها مرة ثانية لإلم��ارات بعد التنظيم
السابق في  2009و.2010

اشادة

بوشالخ :االستضافة
ثمرة جهود مضنية

أش��ادت أمل بوش�لاخ عضو مجلس إدارة
اتحاد الكرة ،بالجه��ود المضنية التي بذلت
خالل الفترة الماضية ،من أجل نيل ش��رف
اس��تضافة (نهائيات آس��يا  ،)2019لتكتمل
سعادة شعب اإلمارات وسرورنا بهذا الفوز،
وأعربت عن س��عادتها الغامرة بنيل شرف
اس��تضافة أغلى كؤوس القارة ،الذي حققته
اإلمارات بجدارة واستحقاق ،وهو ما يعكس
ثقة المجتمع ،س��واء الدولي أو اآلس��يوي،
وش��هادته بقدرات بالدنا في استضافة أكبر
األحداث والمحافل العالمية.

أكد جاهزية وكفاءة منشآت الدولة الرياضية

أحمد بن محمد :النجاحات المتتالية

مهدت الطريق لهذا اإلنجاز

مش��يراً إل��ى أن روح الفري��ق الواح��د في
الوصول إلى الهدف األسمى وهو إعالء اسم
الوطن في كافة المحافل ،الش��غل الش��اغل
للجمي��ع منذ بداي��ة التقدم رس��مياً لطلب
استضافة كأس آسيا .2019

العويس :روح الفريق

الواحد وراء النجاح

الكمالي :اإلمارات البيئة

قوة الملف

وأش��اد العوي��س بق��وة ملف االس��تضافة،
والذي تم إعداده ليعكس الصورة اإليجابية
التي تش��هدها المنش��آت الرياضية والبنية
التحتية على مس��توى الدول��ة ،إلى جانب
الرس��الة الفريدة التي اس��تطاع الملف أن
يبرزه��ا بش��كلِ ملح��وظ ،حي��ث تضمنت
ش��رحاً وافياً عن أهم المعالم داخل الدولة،
وتكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت،
وش��بكة الطرق والمواصالت ،تلك العناصر
التي كانت كفيلة لوضع اس��م اإلمارات في
المقدمة واإلعالن عن هذا الفوز المستحق،
الذي أدخ��ل البهجة والس��رور على قلوب
الجميع.

النموذجية الستقطاب

البطوالت

دبي  -البيان الرياضي

أكد سمو الش��يخ أحمد بن محمد بن راشد
آل مكتوم رئي��س اللجنة األولمبية الوطنية
أن ف��وز اإلم��ارات بتنظي��م نهائي��ات أمم
آس��يا  ،2019ه��و أكبر دليل عل��ى مرحلة
الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها منش��آت
الدولة الرياضية ،في ظل الدعم الالمحدود
من س��مو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان
مستش��ار األمن الوطن��ي ،الرئيس الفخري
التح��اد الك��رة ،م��ن خ�لال التركي��ز على
تقدي��م أفض��ل المعطيات م��ن أجل الظفر
بإقامة الحدث الكروي اآلس��يوي على أرض
اإلمارات.
وأضاف س��موه :االنتصارات المتتالية التي
تحققه��ا رياض��ة اإلم��ارات عل��ى مختلف
األصع��دة ،مه��دت الطري��ق لتحقيق هذا
اإلنجاز الذي يحس��ب للمنظوم��ة الكروية
والرياضية على مس��توى الدولة ،بعد أن تم
بمل��ف متكامل من كاف��ة النواحي
ِ
التقدم

سعادة

أحمد بن محمد

مما رجح كفة اإلمارات في الفوز باستضافة
هذه التظاهرة اآلسيوية.
من ناحية أخرى تق��دم معالي عبدالرحمن
العويس وزير الصح��ة ،نائب رئيس اللجنة

األولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي
بالتهنئة إلى س��مو الشيخ هزاع بن زايد آل
نهي��ان ،وإلى اتحاد الكرة بمناس��بة النجاح
الباه��ر في الحصول على حق االس��تضافة،

وعبر المستشار محمد الكمالي أمين عام
اللجن��ة األولمبي��ة الوطنية عن س��عادته
بتلك الخط��وة المهمة في تاريخ الرياضة
اإلماراتي��ة لتض��اف بذل��ك إل��ى قائم��ة
األح��داث الكبرى في مختل��ف األلعاب.
موضح��اً أن الفوز بالتنظي��م عزز جدارة
الدول��ة بتنظي��م أي��ة اس��تحقاقات مهما
كان تصنيفه��ا ،حي��ث ص��ارت اإلمارات
البيئة النموذجية األولى التي تس��تقطب
البطوالت على مدار العام ،ما جعل أنظار
العالم بأسره تتجه إليها.
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اإلمــــارات

هات وخد
ً
أهال بكم في العاصمة

محمود الربيعي

فازت اإلمارات باستضافة كأس آسيا  ... 2019مبروك
ف��ازت اإلم��ارات للمرة الثانية؛ فال أحد ينس��ى بطول��ة  96يوم أن كان
التنظيم حديث آسيا ،بحفل االفتتاح المبهر ،وما أعقبه في المالعب من
حضور جماهيري متميز ،وإثارة في التنافس ظلت حتى اللحظة األخيرة،
يوم أن ضاع اللقب من اإلمارات لمصلحة الس��عودية بركالت الجزاء في
مشهد سيظل في الذاكرة.
فازت اإلمارات التي أصبحت من اآلن وحتى ش��هر يناير من عام 2019
عاصمة الرياضة اآلسيوية.
أهالً بكل آس��يا في العاصمة ،عاصمة الرياضة ،وعاصمة المستقبل ،فكما
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «كثيرون يفكرون في المس��تقبل ونحن
نصنعه».
هكذا أصبحت اإلمارات مثار ثقة السيما إذا تعلق األمر بفنون التنظيم،
فالخزين��ة عامرة باألح��داث العالمية ابتداء بـ ،96م��رورا بكأس العالم
للشباب  2003وكأس العالم لألندية مرتين ،ناهيك عن األحداث العالمية
ف��ي األلعاب األخرى أمثال التنس والغول��ف والرجبي والفورموال ،فقد
أصبحت اإلمارات موطناً جديداً لها.
كأس آس��يا  2019كفيلة بفت��ح أبواب جديدة ،كفيل��ة بتميز وتطور في
أداء منتخبن��ا الوطن��ي الذي أصبح من اآلن مطالب��اً باللقب ،بعد أن فاز
بالميدالية الفضية في  96وبالميدالية البرونزية  2015في أستراليا.
كأس  2019س��تفتح األبواب أمام مالعب جديدة حيث من المتوقع بناء
استاد هائل يحمل اسم دبي ليضاف إلى تحفة المالعب التي تحمل اسم
ه��زاع ب��ن زايد في مدينة العين ،كما أنه م��ن المتوقع أن تدخل مدينة
الش��ارقة إل��ى جانب أبوظبي ودب��ي والعين ،وهناك فك��رة في تطوير
اس��تاد الشارقة البيضاوي الذي كان في الثمانينيات والتسعينيات ملعب
المنتخب الوطني.
كأس آس��يا  2019س��تجعلنا من اآلن نعيش حراكاً وأجواء جديدة ،وهذا
بالتأكيد من ش��أنه أن ينعكس على كل جوانب اللعبة س��واء على صعيد
البطوالت المحلية أو بطولة دوري أبطال آسيا وأيضا على صعيد الحضور
الجماهيري ،الذي هو بحاجة ماس��ة لكي ينشط ،وهذه االستضافة كفيلة
بذلك من اآلن.
كانت األجواء في العاصمة البحرينية المنامة مدهشة كما وافتنا األخبار
من هناك ،فال حديث إال عن ملف اإلمارات ،وبصرف النظر عن الملف،
فقد كان اس��م اإلمارات كافياً؛ فقد أصبح عالمة تجارية في حد ذاته ،مع
كل االحترام والتقدير للملف اإليراني الذي كان منافس��اً لملف اإلمارات
على استحياء.
المكتب التنفيذي اآلس��يوي كان تصويته بما يش��به اإلجماع ،وجاء هذا
التصويت منسجماً مع توصيات لجان التفتيش التي جابت اإلمارات شرقاً
وغرباً وشماالً وجنوباً ،فكان االنطباع أننا جاهزون من اليوم قبل الغد.

كلمات أخيرة

** س��عدنا بردود األفع��ال ،وكلمات القيادات اآلس��يوية التي امتدحت
وأش��ادت ،نعم س��عداء من هذه الثقة في الق��درات واإلمكانيات التي
أصبحت بفضل الله مضرب األمثال.
** م��ن اآلن نقولها :إن س��عادتنا ل��ن تكتمل إال بالحص��ول على اللقب
اآلسيوي الذي عاندنا في  96بعد أن كان أقرب إلينا من حبل الوريد.
** دعون��ا نخط��ط من اآلن ،نتدارس م��ن اآلن« ،نأخذها جد» من اآلن،
فاللقب اآلس��يوي لي��س باألمر الهين مع «هوامير» الق��ارة أمثال كوريا
واليابان وأستراليا.
** ليس هناك مستحيالت ،تعلمنا هذا الدرس ،لكن المستحيالت مربوطة
بش��يء مهم ج��داً اس��مه التخطيط الصحي��ح ،وبعامل مهم جداً اس��مه
التضحيات.
melrabiey@albayan.ae

ً
مطابقا للمعايير
عبدالله بن محمد :ملف اإلمارات جاء
العي��ن لك��رة الق��دم ،أن ف��وز ملف
اإلم��ارات باس��تضافة أه��م بط��والت
القارة اآلس��يوية يجس��د رؤية القيادة
الرش��يدة لصاحب السمو رئيس الدولة
"حفظه الله" والرعاية الس��امية لكافة
القطاع��ات والمؤسس��ات بدولتن��ا
الحبيب��ة التي ظلت مواكب��ة لعالمات
التطور والتميز والتفوق لتحقيق أعلى
مؤشرات النجاح في كل المجاالت.
رصيد
واعتبر رئيس مجلس إدارة ش��ركة كرة
الق��دم ،فوز اإلم��ارات إنج��ازاً جديداً
يض��اف إل��ى رصي��د إنج��ازات دولتنا
الحبيبة في مناس��بات عديدة بمختلف
المج��االت ،األم��ر الذي يأت��ي ترجمة
للتخطيط الجيد واالستراتيجية الناجحة
التي وضعها سمو الشيخ هزاع بن زايد
آل نهيان ،للرياضة والرياضيين بالدولة.

دور رائد لجماهيرنا
في نجاح البطوالت

دور الجمهور

العين  -البيان الرياضي

تق��دم الش��يخ عبدالله ب��ن محمد بن
خال��د آل نهي��ان ،رئيس مجل��س إدارة
ش��ركة نادي العين لكرة القدم ،بأسمى
آي��ات التهان��ي والتقدي��ر إل��ى مق��ام
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد
آل نهي��ان ،رئيس الدول��ة ،حفظه الله،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دب��ي ،رعاه الله،
وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد
آل نهي��ان ،ول��ي عهد أبوظب��ي ،نائب
القائد األعلى للقوات المس��لحة ،وسمو

الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،مستشار
األمن الوطن��ي ،الرئيس الفخري التحاد
الكرة بمناس��بة ف��وز مل��ف اإلمارات
باس��تضافة نهائي��ات كأس آس��يا لكرة
القدم  ،2019وقال الش��يخ عبدالله بن

محم��د ،إن الفوز باستضافة إحدى أكبر
المس��ابقات العالمية ،ليس بالمفاجأة
ب��ل جاء منطقياً ومتس��قاً م��ع الملف
اإلمارات��ي ال��ذي اس��تعرضه المكتب
التنفي��ذي لالتح��اد اآلس��يوي ،إذ جاء

مطابقاً للمعايير الت��ي حددها االتحاد
اآلس��يوي ،األم��ر الذي أكدت��ه اللجان
المختصة عل��ى أرض الواقع من خالل
الجوالت التفتيشية.
وأكد رئيس مجلس إدارة ش��ركة نادي

هن��أ رئيس مجلس إدارة ش��ركة نادي
العين لكرة القدم ،الش��عب اإلماراتي
وكل م��ن يعي��ش عل��ى أرض الدول��ة
م��ن مقيمي��ن وزائرين بمناس��بة فوز
اإلمارات باستضافة آسيا  ،2019مؤكداً
أن الجمهور سيلعب دوراً رائداً ومؤثراً
في خ��روج كل البطوالت التي تنظمها
الدولة على نحو رائع ومشرف.

06

كأس آسيا

الثالثاء|  19جمادى األولى  1436هـ |  10مارس 2015م | العدد 12683

خبرة

مساندة

تاريخ حافل في تنظيم البطوالت الدولية

هناك مرتكزات أساس��ية تم االعتماد عليها
كنق��اط ق��وة ينطل��ق منه��ا مل��ف الدولة
الس��تضافة العرس اآلس��يوي ،في مقدمتها
التاريخ الحافل للدولة في استضافة العديد
م��ن المحافل القارية والعالمي��ة ،من بينها
خم��س بط��والت كب��رى تقع تح��ت مظلة
االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مثل كأس
العالم للشباب  ،2003وكأس العالم لألندية
في نس��ختي عامي  ،2010 ،2009فض ًال عن
كأس العالم للناشئين التي استضافتها الدولة
الع��ام الماض��ي ،ومن قبلها بط��والت عدة
للكرة الشاطئية .كما أكدت اإلمارات للعالم

اإلمــــارات

دعم القيادة الرشيدة عزز من قوة الملف
يُعتب��ر دور القيادة الرش��يدة للدولة مهماً
ومؤثراً ف��ي تعزيز قوة المل��ف اإلماراتي،
وذل��ك بتوجيهات صاحب الس��مو الش��يخ
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة،
حفظه الله ،وصاحب الس��مو الشيخ محمد
ب��ن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،
وصاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المس��لحة ،مما كان له األثر الكبير
في فوز الملف واس��تضافة اإلمارات لكأس
آسيا لكرة القدم .2019

على الدوام أنها عنوان لإلبهار في األحداث
كاف��ة التي تقام عل��ى أرضها ،الس��يما مع
اإلشادة التي خرجت على لسان السويسري
جوزيف بالتر رئي��س االتحاد الدولي لكرة
القدم حول اس��تضافة كأس العالم للناشئين
األخي��رة تؤكد ثقة العال��م أجمع في قدرة
وطن زايد على تحقيق النجاح دائماً.
وهن��اك أح��داث رياضية أخ��رى غير كرة
القدم أك��دت أن الدولة قادرة على تحقيق
النجاح بإبهار لي��س له حدود ،وفي مقدمة
تلك األحداث جولة بطولة العالم للسيارات
التي تستضيفها حلبة مرسى ياس .

كما كان لدور س��مو الش��يخ هزاع بن زايد
آل نهي��ان مستش��ار األمن الوطن��ي نائب
رئي��س المجلس التنفيذي إلم��ارة أبوظبي
الرئي��س الفخري التحاد الكرة ،في المتابعة
المتواصل��ة لس��موه ،وتوجيه��ات س��موه
المباش��رة بتس��هيل األمور كافة التي تخص
االستضافة األثر الكبير في قوة الملف.

 10نقاط منحت دار زايــــــــــ
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 6مالعب في أبوظبي والعين ودبي

 18استاداً للتدريبات

تقام منافسات بطولة آسيا  2019على
 6مالع��ب بثالث مدن ه��ي :أبوظبي
ودبي والعين ،وحيث ستقام المباريات
على ملعبين في كل مدينة هي :استاد
مدينة زايد الرياضية ومحمد بن زايد
واستاد دبي الدولي  ،واالستاد الجديد

المزمع إنشاؤه.
وتحظ��ى مدين��ة العين باس��تضافة
المباري��ات عل��ى ملعبين هما اس��تاد
ه��زاع ب��ن زاي��د تحف��ة المالع��ب
اإلماراتية والفائز بلقب اجمل اس��تاد
في العالم ،ويسع لـ« 25ألف مقعد»،
واس��تاد خليفة بن زايد ويسع لـ «20
ألف مقعد».

بخ�لاف مالعب المباريات الرس��مية يوجد
 18ملعب��اً مخصص��اً لتدريب��ات المنتخبات
المش��اركة ،وهو عدد كبير يفوق المطلوب
من االتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم ،كما أن
المالعب التي تم تخصيصها للتدريبات تتميز
بالجودة والقرب من مقار إقامة المنتخبات

ف��ي الم��دن الث�لاث ،وهو ع��دد كبير من
المالع��ب يقترب من عدد المنتخبات الـ24
المش��اركة ،مم��ا يتيح لجمي��ع المنتخبات
المش��اركة تنظيم توقيت��ات تدريباتها دون
وجود أية مش��كالت .ومن أب��رز المالعب
التدريبية  3مالعب تدريب في استاد مدينة
زايد ،ومثلها في مدينة دبي الرياضية ،وفي
استاد خليفة بن زايد.
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اتصال بجودة عالمية

األمن الشامل

ً
عالميا
 53مستشفى

تتمتع اإلم��ارات ببنية اتص��االت قوية،
حي��ث يتوفر االتص��ال اآلم��ن والعالي
الج��ودة ،وفق أفض��ل المعايير العالمية
ف��ي هذا المجال ،بفضل وجود ش��ركات
محلي��ة له��ا ش��هرة دولي��ة ،وش��ركات
أخ��رى لها إس��هامات في تأكي��د وجود

بيئة االتصاالت القوية ،ويتميز اإلنترنت
بالجودة والس��رعة ،والتنوع في الباقات
الت��ي يقدمه��ا ،بداي��ة من االس��تخدام
الش��خصي ،وص��و ًال إل��ى اس��تخدامات
الش��ركات والكيانات الكبيرة والعمالقة
في هذا المجال.
وتمتل��ك اإلمارات ش��بكة اتصاالت من
بين األقوى في العالم.

تشتهر اإلمارات بأنها واحدة من أكثر دول
العالم أمن��اً ،وأقلها في معدالت الجريمة،
ووفق��اً لما ذك��ر الملف ف��إن الدولة هي
التي ال يش��عر ضيوفها بالقلق من زيارتها
واإلقامة به��ا ،هذا على المس��توى العام،
أم��ا فيما يخص البيئ��ة الكروية فهي آمنة

وجذاب��ة إلى ح��د كبير ،وهذا م��ا أكدته
التجارب الس��ابقة لإلمارات في استضافة
البطوالت القارية والعالمية ،كما أن دوري
الخلي��ج العرب��ي ال يش��هد وقائع ش��غب
جماهيري
وتقوم الخطة األمنية لكأس آس��يا 2019
عل��ى عدة مح��اور يتصدرها تش��كيل قوة
أمنية لحماية المالعب

الملف الصح��ي يأتي عل��ى رأس أولويات
الدولة خالل اس��تضافة نهائيات كأس آس��يا
 ،2019وتمتل��ك الدولة مجموعة كبيرة من
المستشفيات التي تراعي المعايير العالمية
في تقديم الرعاية الصحية ،وكذلك المراكز
الصحي��ة والعي��ادات ،وخدمات اإلس��عاف

⁖※ة إ‶ₙرا ₛ℆⁹⁄ ℇ₇ ⁃℆⁄اℾ℃⁶※ₖت ا⁃℆ₚₖ‶₂ₖ
إﻋﺪاد :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻴﺤﺎوي  -ﻏﺮاﻓﻴﻚ :ﺣﺴﺎم اﻟﺤﻮراين
اﺣﺘﻀﻨﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧرية ﺑﻄﻮﻻت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻛﺒرية ﰲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ
دورات ﻛﺄس اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس آﺳﻴﺎ وﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻷﻧﺪﻳﺔ وﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل ﻟﻠﻨﺎﺷﺌني.
وﺑﺎﺗﺖ اﻹﻣﺎرات ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﰲ اﺣﺘﻀﺎن اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻜﱪى ﻛام ﺗﺠﺪ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم »ﻓﻴﻔﺎ« .وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻣﻨﺸﺂت رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﴫﻳﺔ وﺧﱪات وﻛﻔﺎءات ﰲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
⁖6 ℇ⁑℆ₗ
أول ﺑﻄﻮﻻت ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
اﻟﻜﱪى اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻋﲆ
أرض اﻹﻣﺎرات ﻛﺎﻧﺖ
ﺧﻠﻴﺠﻲ  6ﻋﺎم 1982
واﻧﺘﻬﺖ ﰲ أﺟﻮاء راﺋﻌﺔ
وﰲ ﻇﺮوف ﺟﻴﺪة.

⁖12 ℇ⁑℆ₗ
ﻋﺎدت ﻛﺄس اﻟﺨﻠﻴﺞ ﰲ دورﺗﻬﺎ  12ﻋﺎم
 1994إﱃ أرض اﻹﻣﺎرات ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ .وﻧﺠﺤﺖ
ﺑﻼدﻧﺎ ﺑﺘﻤﻴﺰ ﻛﺒري ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺮس
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻬﺎدة
اﳌﺸﺎرﻛني واﻹﻋﻼم.

‷ₓس آ℆‶ 1996
ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺴﺎب اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺨﱪة ﰲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻄﻮﻻت ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ )ﺧﻠﻴﺠﻲ( ﻣﻨﺤﺖ آﺳﻴﺎ
ﺛﻘﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ دوﻟﺘﻨﺎ ﻻﺣﺘﻀﺎن
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎرة اﻟﺼﻔﺮاء ﻋﺎم
 .1996وﻧﺎﻟﺖ اﻹﻣﺎرات ﻋﺒﺎرات
اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺜﻨﺎء ﻋﲆ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺼﻌﺐ.

‶℅⁙ₜ℃ₙل ا‶※ₖب
2003
ﻛﱪت أﺣﻼم اﻹﻣﺎرات ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﰲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ »ﺧﻠﻴﺠﻲ« وﻛﺄس آﺳﻴﺎ
ﻟﺘﻨﻈﻢ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺎم .2003
وﻋﲆ أرﺿﻬﺎ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻮاﻫﺐ
اﻟﺴﺎﺣﺮة اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة ﰲ اﻟﻌﺎمل وﺑﺮزت
ﻧﺠﻮم ﻋﺎﳌﻴﺔ ذﻳﻊ ﺻﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻷﻋﻮام
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻧﻴﻴﺴﺘﺎ .وأﺷﺎد اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﱄ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم »ﻓﻴﻔﺎ« ﺑﻨﺠﺎح
اﳌﻮﻧﺪﻳﺎل ومثﻦ ﻣﺎ وﻓﺮﺗﻪ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻦ
ﻣﻼﻋﺐ وﺗﺠﻬﻴﺰات.

والط��وارئ وغيرها ،من مقوم��ات الرعاية
الصحية التي دعمت ملف االس��تضافة بكل
قوة.
وهناك  53مستشفى جاهزا لتوفير أعلى
مقوم��ات الرعاية الصحية لضيوف البطولة،
تتوزع هذه المستشفيات على النحو التالي:
 21مستشفى في أبوظبي ،و 24في دبي ،و8
مستشفيات في العين

⁖18 ℇ⁑℆ₗ
ﻧﻈﻤﺖ اﻹﻣﺎرات ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﰲ دورﺗﻬﺎ  18ﻋﺎم  2007ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ورﻓﻌﺖ ﺳﻘﻒ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﺎ .ودﺧﻠﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﺣﺘﻀﺎن اﻟﺒﻄﻮﻻت
واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺑﺎﺗﺖ ﻣﻦ
ﺧرية دول اﻟﻌﺎمل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺔ
اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﰲ ﻛﺮة
اﻟﻘﺪم وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت.
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تخصص

شركة عالمية أعدت الملف

قام��ت ش��ركة ألماني��ة عالمي��ة متخصصة
تع��د واحدة م��ن كبريات الش��ركات على
مستوى العالم والمتخصصة في هذا الشأن،
بإع��داد مل��ف االس��تضافة ،حي��ث أعدت
ملفاً نموذجياً بكل المعاني تضمن الش��رح
والتفاصي��ل الكاملة بكل نقاط االس��تضافة
وف��ق المعايي��ر الت��ي حدده��ا االتح��اد
اآلس��يوي ،واحت��وى الملف على عش��رات
الصور والخرائط والرسوم البيانية ،وتضمن
المل��ف  285صفح��ة تمزج أناقة الش��كل
بقوة المحتوى وبس��اطة األسلوب ،وتمكن
اتح��اد الك��رة ومجلس أبوظب��ي الرياضي،

ف��ي إعداده لملف «اإلم��ارات  ،»2019من
تطبيق القاعدة الذهبية التي تس��هل مهمة
ال��دول المتقدم��ة الس��تضافة البط��والت،
وهي المزج بين ق��وة المحتوى وواقعيته،
وبين الش��كل األنيق مع التمسك باألسلوب
المباشر البسيط ،والحرص على إبراز األرقام
والحقائق.
تصدر الملف صورة صاحب الس��مو الشيخ
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة،
حفظه الله ،وصورة صاحب الس��مو الشيخ
محم��د بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس
الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي،

رعاه الله ،وصاحب الس��مو الش��يخ محمد
بن زايد آل نهي��ان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المس��لحة ،ثم صورة
وكلمة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان
مستشار األمن الوطني نائب رئيس المجلس
التنفي��ذي إلمارة أبوظب��ي الرئيس الفخري
التحاد كرة القدم.
ويتمي��ز المل��ف بس��هولة الوص��ول إل��ى
المعلومات ،من خالل إبراز المحتوى وربطه
بأرقام الصفح��ات ،ووضع ملخصات دقيقة
ف��ي كل فص��ل م��ن فصوله الت��ي تضمنت
الكثير من المعلومات عن الدولة .

اإلمــــارات

ــد تنظيم كأس آسيا 2019
07

09

ً
فندقا  5نجوم
13

شبكة طرق ومواصالت عالمية

لتوفي��ر مزيد من الراحة أم��ام المنتخبات
المش��اركة في نهائيات آس��يا ،تم توفير 13
فندقاً على أعلى مستوى من فئة الـ 5نجوم
الس��تضافة المنتخبات والوفود المش��اركة
ومختلف المعنيين بالحدث القاري الكبير.
وتتن��وع الفنادق المتواف��رة ،بمقاييس

تتفوق في كثير م��ن األحيان على المعايير
العالمي��ة ف��ي اإلقامة ،وهي تظ��ل واحدة
م��ن أقوى نق��اط تميز المل��ف والمقاييس
الدقيقة على مستوى اإلقامة ،حيث ستكون
الفنادق على بعد  30دقيقة على األكثر من
أماكن التدريب��ات والمالعب ،التي تخوض
عليها المنتخبات مبارياتها ،فض ًال عن سهولة
التنقل بين الفنادق والمالعب.

تتمت��ع اإلم��ارات بوج��ود ش��بكة طرق
بمواصفات عالمية ، ،باإلضافة إلى ش��بكة
المترو في دبي ،كما تتميز بقصر المسافة
بين المدن المس��تضيفة للح��دث القاري
وبعضه��ا ،حيث ال تتجاوز المس��افة 140
كيلو مت��را بي��ن أبوظبي ودب��ي والعين،

ولك��ي تضمن نج��اح تنظي��م أي بطولة،
حيث يتوجب توفير المواصالت وتس��هيل
االنتق��االت للزائري��ن والمقيمي��ن الذين
يحرصون على متابعة مباريات البطولة.
كما تتميز بوج��ود مجموعة من أفضل
مطارات العالم ،وأش��هر شركات الطيران
التي انتزعت لنفسها الصدارة العالمية في
مجال النقل الجوي .

06

08

10

فعاليات مصاحبة جذابة للجماهير

خدمات إعالمية متميزة

الحكومة شريك استراتيجي

ولم يُغفل ملف اإلمارات لالستضافة الجانب
الترويج��ي والترفيه��ي ،حي��ث س��تتم أثناء
البطولة إقامة عدة فعاليات مصاحبة لجذب
الجماهير س��واء من الزائري��ن أو المقيمين،
وتتوف��ر األماك��ن الجذابة ف��ي الدولة التي
تجعل منها وجهة سياحية عالمية ،سواء حلبة

ياس ،أو ب��رج خليفة واألماكن الترفيهية في
العي��ن ،وغيرها من م��دن الدولة المختلفة،
كما س��يتم تنظيم رحالت س��فاري وجوالت
للوفود المشاركة للتعرف على معالم الدولة
الس��ياحية ،وعلى صعيد الفعاليات الرسمية
المصاحبة س��وف تتعاون اللجن��ة المنظمة
للبطولة مع االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في
تنظيم ورش عمل ومحاضرات.

س��تعمل اللجنة المنظمة لنهائيات آس��يا
 2019عل��ى توفير أفضل بيئة عمل للوفود
اإلعالمي��ة اآلس��يوية والعالمي��ة ،الت��ي
تهت��م بالحدث باعتب��اره البطولة الكروية
األكبر واأله��م ،وتتوفر ه��ذه المقومات
ف��ي المالعب ومق��ار إقام��ة المؤتمرات

الصحافية ،والمراكز اإلعالمية التي س��وف
تعم��ل عل��ى توفي��ر األخبار والنش��رات
بص��ورة منتظم��ة وبلغ��ات مختلفة ،من
خالل عمل متميز يخدم العاملين في بالط
صاحبة الجاللة.
وتوقع الملف أن تعكس وس��ائل اإلعالم
اآلس��يوية والعالمية صورة إيجابية ش��املة
عن اإلمارات .

تُعتبر الحكومة الش��ريك االس��تراتيجي
إلنج��اح الح��دث اآلس��يوي ،حي��ث
حقق��ت اإلمارات بكياناتها ومؤسس��اتها
االقتصادية الكبيرة مثل ش��ركات مبادلة
واالتح��اد للطي��ران وطي��ران اإلمارات
وبن��ك الخليج األول وبن��ك الهالل وبنك

› ⁃ₖ℃⁶ا⁙⁔⁅ₖي

‶℅⁙ₜ℃ₙل ا⁃℅⁙ₜℿ
 2009و2010
أﺑﻬﺮت اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎمل ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴﺨﺘﻲ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎمل ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ ﻋﺎﻣﻲ
 2009و .2010وأﻗﻴﻤﺖ اﳌﺒﺎرﻳﺎت
ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ ﻋﲆ ﻣﻠﻌﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ
وﻣﺪﻳﻨﺔ زاﻳﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻼﺗﺮ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﱄ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ميﻨﺢ اﻹﻣﺎرات
ﻋﻼﻣﺔ ﺣﺴﻦ ﺟﺪا .وأﺷﺎدت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﻤﺜﻠﻮ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﻨﺠﺎح اﻟﺪورﺗني.

ﻧﺠﺤﺖ اﻹﻣﺎرات ﰲ اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻛﱪ
وأﺷﻬﺮ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ وﺑﺎﺗﺖ ﺑﻼدﻧﺎ
وﺟﻬﺘﻬﺎ اﻷوﱃ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮاﺗﻬﺎ
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﻮدﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﺄس اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
ﻃريان اﻹﻣﺎرات .وﺷﺎرك ﰲ ﻫﺬه
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ أﻧﺪﻳﺔ ﺷﻬرية ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ وﻣﻴﻼن وﻫﺎﻣﺒﻮرغ.
وﺗﻮج ﻣﻴﻼن ﺑﻠﻘﺐ ﻛﺄس اﻟﺘﺤﺪي ﰲ
ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻷﺧرية  2014ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﲆ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  4-2ﻋﲆ ﻣﻠﻌﺐ
ذا ﺳﻴﻔﻨﺲ.

‶℅⁙ₜ℃ₙل ا2013 ℆℔‶ₖ
ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﰲ اﺣﺘﻀﺎن ﻧﺴﺨﺘﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل
اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻋﺎﻣﻲ  2009و 2010ﺣﻈﻴﺖ
اﻹﻣﺎرات ﺑﺜﻘﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﻓﻴﻔﺎ ﰲ ﻧﻴﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌني ﻋﺎم
 .2013وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻼدﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﻓﻴﻔﺎ،
ﺣﻴﺚ متﻴﺰت ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺪث ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ
ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺸﻬﺎدة ﺿﻴﻮف
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺑﻼﺗﺮ وﺟريوم
ﻓﺎﻟﻜﻪ.
وﻛﺎن ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌني آﺧﺮ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ
اﻹﻣﺎرات ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻄﻮﻻت أﺧﺮى.

أبوظبي اإلسالمي وإيبيك وآبار ،وغيرها
م��ن الش��ركات والمؤسس��ات الكبرى،
حيث ترعى هذه الكيانات العمالقة أكبر
البطوالت وأش��هر األندية العالمية مثل
ريال مدريد ومان سيتي وأرسنال ،فض ًال
عن الش��راكة مع االتحاد اآلسيوي لكرة
الق��دم وفيف��ا وغير ذلك م��ن الكيانات
الكروية العالمية.
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شهادة

دعم

ً
غدا
كالديرون :اإلمارات قادرة على استضافة العرس اآلسيوي

اإلمــــارات

أكد األرجنتيني غابريي��ل كالديرون المدير
الفن��ي للفري��ق األول لكرة الق��دم بنادي
الوص��ل أن اإلم��ارات بما تمتلك��ه من بنية
تحتي��ة قوية م��ن مالعب وفن��ادق وطرق
وغيره��ا تؤهله��ا الس��تضافة كأس آس��يا
لك��رة القدم ليس ع��ام  ،2019لكنها مهيأة
الستضافة هذا الحدث من اآلن.
وق��ال :لقد كن��ت موجوداً ف��ي الدولة في
الع��ام  ،2003عندم��ا اس��تضافت اإلمارات
منافس��ات كأس العال��م للش��باب ،ووجدنا
تنظيم��اً رائعاً من قب��ل كافة اللجان القائمة
على البطولة ،وهذا األمر قبل عشر سنوات،

وبالتأكي��د فإن الوضع حالياً س��يكون أفضل
وبعد أربع س��نوات أخرى س��يكون الوضع
أفضل وأفضل.
وأضاف مدرب الوص��ل :عندما كنت مدرباً
لفري��ق بن��ي ياس قب��ل  4س��نوات ،رأيت
العدي��د من البطوالت واألح��داث العالمية
الت��ي وجدنا فيها تنظيم��اً رائعاً ،واآلن نجد
تط��وراً أكبر في مس��توى التنظي��م بفضل
الخب��رة الموجودة لدى الك��وادر اإلماراتية
الت��ي أصبح��ت مؤهلة ومهيأة الس��تضافة
األحداث الكبرى.
واضاف كالديرون :لدى اإلمارات إمكانيات

حضور معتبر
للمجالس الرياضية

تواجد ضمن وفد الدولة في البحرين أمس
وفود رفيعة المس��توى من مجلس ابوظبي
الرياض��ي بقي��ادة األمي��ن الع��ام للمجلس
ع��ارف العوان��ي ومجل��س دب��ي الرياضي
بقيادة االمين العام س��عيد حارب ومجلس
الشارقة الرياضي بقيادة أحمد الفردان.
كم��ا وجد عدد من المس��ؤولين من أعضاء
اتحاد الك��رة والش��خصيات الرياضية التي
تابعت اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد
بفندق ريدز كارلتون.

وبنية تحتية قوية وقادرة على إبهار الجميع،
بما تمتلكه من كوادر بش��رية مؤهلة ،وبنى
تحتية في كافة المجاالت وليس في القطاع
الرياض��ي فحس��ب األمر ال��ذي يضعها في
مصاف الدول التي س��يقبل ملفها الستضافة
كأس آسيا .2019
وأض��اف :س��تحقق اإلم��ارات جملة من
المكاسب في حال اس��تضافتها للبطولة،
وبالتأكيد ف��إن دولة اإلم��ارات معروفة
ج��داً عل��ى مس��توى العال��م بإمكانياتها
دبي  -البيان الرياضي
الرائعة.

محمد بن هزام :قرأت خبر الفوز في عيون المفتشين
وفد االتحاد اآلسيوي

انبهر بالمنشآت
الرياضية

جيل ذهبي
أك��د محمد بن ه��زام الظاه��ري ،األمين
الع��ام التح��اد الكرة ،أن الجي��ل الذهبي
الحال��ي م��ن العب��ي منتخبن��ا ق��ادر عل��ى

مواكب��ة تنظي��م اإلمارات لنس��خة ،2019
مؤكد ًا وجود جميع العبي الجيل الذهبي
الحال��ي ليواصلوا تحقيق اإلنجازات ،من

واق��ع المراك��ز المتقدم��ة الت��ي حققوه��ا
س��واء ف��ي التنصي��ف العالم��ي أو عل��ى
مس��توى البط��والت بقي��ادة المهن��دس

مه��دي عل��ي ،وال��ذي أثب��ت أن الم��درب

الوطن��ي صن��ع الف��ارق من خ�لال بطولة

آس��يا وم��ا س��بقها ،واإلع��داد المس��بق
يجعلن��ا نص��ل لهدفنا المطل��وب ونحن
نتطلع لمستوى أفضل من أستراليا.

دبي  -البيان الرياضي

كشف محمد بن هزام ،األمين العام التحاد
كرة الق��دم بالوكالة ،النق��اب عن قراءته
لخبر اس��تضافة اإلم��ارات لنهائيات كأس
آس��يا  ،2019قبل أش��هر ع��دة من القرار
الرس��مي ،في عيون أعضاء لجنة التفتيش
ف��ي االتح��اد اآلس��يوي خ�لال زيارته��م
التفقدية للتعرف إلى منش��آت اإلمارات،
حيث أبدى أعضاء اللجنة ارتياحهم الكبير
لتوافر كافة المنش��آت ،وأن كل ما تناوله
ملف االستضافة موجود على أرض الواقع،
من مالعب وخدمات ،ما جعل االبتس��امة
تك��ون عنواناً رئيس��ياً يعكس مدى ارتياح
أعضاء اللجنة من هذه الزيارة.

العمل الجاد يبدأ

تجهيزات

وق��ال محمد بن ه��زام إن األمر تكرر خالل
الزي��ارة الثانية للوفد ،حيث لم يوجه أعضاء
الوف��د أي س��ؤال ع��ن التجهي��زات الخاصة
باالس��تضافة ،ووجدوا كل شيء معداً بشكل
منظم ،والمنش��آت كافة جاهزة لالستضافة
الفوري��ة ،ولي��س بع��د  4س��نوات ،كما أن
التسهيالت المقدمة لالستضافة لن تتوافر في
ملف أية دولة أخرى منافس��ة ،ما جعل أمر
االس��تضافة مسألة وقت بالنسبة إلينا ،لذلك
لم يجد أعض��اء المكتب التنفي��ذي لالتحاد
اآلس��يوي أية صعوبة ف��ي إصدار قرار إقامة
البطولة في اإلمارات ،خاصة وأن كل تجارب
اإلمارات الس��ابقة في االستضافة ،سواء على
الصعيدي��ن الق��اري أو الدول��ي ،كانت مثار

بعد تشكيل اللجان
المتخصصة

من مشاركة األبيض في كأس آسيا باستراليا      

اإلعجاب من االتحادات والمشاركين.
نجاح

ويضيف األمين العام التحاد كرة القدم قائالً:
إننا س��نكون على موعد مع حدث تاريخي
واس��تضافة متميزة بكل المقاييس ،صحيح
سبق واس��تضفنا العديد من البطوالت ،كما

س��بق واس��تضفنا البطولة نفس��ها عام ،96
ولكن االس��تضافة المقبلة س��تكون مختلفة
بكل المقاييس ومتميزة ،وشخصياً أتوقع أن
تكون أرقى اس��تضافة في تاريخ البطوالت
اآلس��يوية ،خاص��ة ونحن عاصرن��ا التجربة
االسترالية في استضافة النسخة األخيرة من
منافسات البطولة ،واستفدنا من نقاط على

البيان

الصعيدين اإلداري التنظيمي.
الجماهير

وق��ال محمد بن ه��زام إن هن��اك العديد
م��ن األفكار س��وف تتبل��ور خ�لال الفترة
المقبل��ة ،بعد قرار االس��تضافة ،س��واء في
ج��ذب الجماهير إلى المدرج��ات ،أو من

خالل مش��اركة منتخبنا في البطولة ،ولذلك
علينا اآلن االنتظار لتشكيل اللجنة المنظمة
العليا وعقد اجتماعها األول وتشكيل اللجان
المتخصص��ة ،وبعدها س��يبدأ العمل الجاد
بأفكار متميزة تجعل من االس��تضافة حدثاً
تاريخي��اً وممي��زاً ف��ي كل الخدم��ات التي
ستقدم للضيوف.

يوسف خوري % 50 :زيادة كلفة التنظيم عن البطوالت السابقة
سهولة التنقل

والبنية التحتية وتنوع

الجمهور عوامل مهمة

دبي – البيان الرياضي

أكد عضو مجل��س إدارة اتحاد الكرة رئيس
لجنة التس��ويق يوس��ف خوري أن المنفعة
متبادل��ة بي��ن االتح��اد اآلس��يوي والدول
المنظم��ة للنهائيات ،مش��يراً إلى ان تنظيم
كاس آس��يا اصب��ح عبئ��اً مالياً عل��ى الدول
المستضيفة بعد تطور البطولة وتحولها إلى
 6مجموعات في النسخة المقبلة  2019مما
يعني زيادة الكلفة المالية بنسبة  50%عن
البطوالت السابقة.
وق��ال خ��وري إن االتح��اد الدولي لكرة
القدم «فيف��ا» يعطي البلد المنظم حقاً من
الرعاية ف��ي تنظيم بطوالت��ه ليس لتغطية
الكلف��ة المالي��ة ،ب��ل كجزء م��ن التعاون،
واالتحاد اآلس��يوي يفت��رض أن يفعل ذات
الش��يء .وقال خوري إن تنظيم النهائيات
القاري��ة ،ش��رف للبلد المنظ��م خاصة وان

اإلمارات دولة كل
العالم وال مقارنة

مع الملف اإليراني

ال��دول القادرة عل��ى التنظيم أصبحت تُعد
عل��ى أصابع الي��د وفقاً لعبء االس��تضافة
والتكلف��ة المالية والتجهيزات اللوجس��تية
المتطورة والبنية التحتية المفترضة ،مشيراً

إل��ى ان اإلم��ارات تفخر بكونه��ا أصبحت
واحدة من الدول المعنية بتنظيم واستضافة
الفعاليات الكبرى في مختلف المجاالت.
وأوض��ح يوس��ف خ��وري أن مي��زات

كثيرة تتمتع بها اإلمارات في ملف تنظيم
نهائي��ات  2019منه��ا قرب المس��افة بين
المالعب ووفرة الفنادق والبنية الترفيهية
والس��ياحية للضي��وف وس��هولة الوصول
والدخ��ول للدول��ة واصفاً اإلم��ارات بـ «
دولة كل العالم».
وق��ال خ��وري إن مل��ف اإلم��ارات من
دون مجامل��ة أق��وى من المل��ف اإليراني،
فف��ي الناحي��ة الجماهيري��ة هن��اك تمي��ز
واضح لإلمارات فف��ي مثل هذه البطوالت
المجمع��ة الكبيرة يفترض تن��وع الجمهور
واإلم��ارات تتمي��ز في هذه الناحي��ة كثيراً
س��واء بتواجد كل جاليات العالم أو سهولة
التنقل والوصول للدولة.
وق��ال خوري ان ميزات أخرى صبت في
مصلح��ة المل��ف اإلماراتي والتس��ويق في
اإلم��ارات فالدول��ة لها ثقل تس��ويقي كبير
في ش��رق وغرب القارة فالشركات الكبرى
ف��ي العالم متواجدة ف��ي اإلمارات بخالف

الشركات اإلماراتية الوطنية التي لها إسهام
كبير ف��ي رعاية األح��داث الرياضية ومنها
الفعاليات المرتبطة باالتحاد اآلسيوي لكرة
الق��دم كما هو حال طي��ران اإلمارات التي
تعتب��ر أبرز رع��اة األح��داث الرياضية في
العالم كل��ه .وقال خوري ان��ه ليس تقلي ًال
م��ن ملف إيران ولكن ليس غريب أن تفوز
اإلمارات بحق التنظيم.
شركة ألمانية

أوضح يوس��ف خوري رئيس لجنة التسويق
باتح��اد الكرة أن الجهة التي أش��رفت على
اع��داد ملف ترش��ح اإلم��ارات ،واحدة من
كبرى الش��ركات المختصة في العالم وهي
الش��ركة األلمانية المتخصص��ة في ملفات
الترش��ح الستضافة كأس العالم ،حيث سبق
له��ا اعداد مل��ف تنظيم ألماني��ا لمونديال
 2006ومل��ف تنظي��م جن��وب افريقي��ا
لمونديال .2010

كأس آسيا
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إعداد

الحدث يناسبنا
قبل «إكسبو »2020

09

رأي

موسى عباس :بإمكاننا تنظيم المونديال

أك��د الدكت��ور موس��ى عباس مدي��ر إدارة
االحت��راف ومدي��ر مش��روع المميزين في
الن��ادي األهلي وعض��و لجن��ة المنتخبات
الوطني��ة ،أن الن��ادي األهل��ي ق��ادر على
المش��اركة بإيجابي��ة تنظيمي��ة كبي��رة في
اس��تضافة اإلم��ارات لنهائيات كأس آس��يا
 ،2019كما تعود الوس��ط الرياضي من هذا
الن��ادي العري��ق ،وقال« :تع��ودت اإلدارة
األهالوي��ة ومن��ذ س��نوات طويل��ة ،عل��ى
المشاركة في استضافة الفعاليات الرياضية
المهمة التي تقام في الدولة ،وآخرها كأس
العال��م للناش��ئين  ،2013وس��يكون النادي

أوض��ح محمد بن ه��زام أن مل��ف اإلمارات
الفائز ،احتوى على  14بنداً ،وتم إعداده برؤية
ثاقبة ،بفضل عمل اللجنة التي ترأس��ها محمد
ب��ن ثعلوب ،وقال إن الملف المس الواقع في
المنشآت – الخدمات الطبية – األمن واألمان
– الفن��ادق –المواص�لات – المط��ارات 7 -
مالعب رئيس��ية ،وقال إن اإلمارات استقبلت
أحداثاً كثيرة على كافة المس��تويات السياسية
واالقتصادية والرياضية ،وتنظيم نسخة 2019
يواكب استضافة الدولة ألحداث مهمة ،خاصة
وأن هناك «إكس��بو  »2020الذي س��يقام بعد
عام واحد من تنظيم نهائيات آسيا.

ف��ي الموع��د عندما يأتي موع��د النهائيات
اآلسيوية .»2019
وأوض��ح« :دائم��اً م��ا يكون األهل��ي أحد
األندي��ة المش��اركة بإيجابية في اس��تضافة
وتنظيم تل��ك البطوالت المهمة ،وذلك ثقة
م��ن القي��ادات الرياضية بكف��اءة العناصر
التنظيمي��ة واإلداري��ة ف��ي الن��ادي ،إل��ى
جانب امتالك (القلعة الحمراء) للمنش��آت
والمالعب ،والمواقع المميز في إمارة دبي،
والذي يعتبر متوس��طاً ،بما يسمح بالحضور
الجماهي��ري الكبير م��ن مختلف اإلمارات،
للمباريات التي تقام على أرضه».

وأوضح« :اإلمارات قادرة على تنظيم كأس
العال��م وليس كأس آس��يا ،بم��ا تملكه من
ثروة وطني��ة ممثلة في أبن��اء الدولة ،وما
اكتس��بوه من خب��رات تنظيمي��ة لألحداث
الكب��رى  ،وبالتال��ي أرى أن نهائي��ات كأس
آس��يا المقبلة ،س��تكون األفضل على مدار
تاريخ البطولة القارية ،لعوامل كثيرة ،ومنها
التقارب الجغرافي بين المدن المشاركة في
التنظي��م ،ووجود نح��و  200جالية أجنبية
مقيم��ة على أرض الدولة ،والطقس الجيد .
دبي -البيان الرياضي

اإلمــــارات

محمد بن ثعلوب :نشكر هزاع ونحن لها
المنامة -البيان الرياضي

تق��دم محمد ب��ن ثعل��وب الدرعي رئيس
لجنة ملف اإلمارات الس��تضافة كأس آسيا
بالتهنئ��ة إل��ى القيادة الرش��يدة وش��عب
اإلمارات بمناس��بة فوز المل��ف اإلماراتي
بتنظي��م بطولة كرة القدم اآلس��يوية لعام
 ،2019ورف��ع به��ذه المناس��بة الرياضية
أس��مى آي��ات التهان��ي والتبري��كات إلى
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة حفظه الله ،وإلى أخيه
صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس
ال��وزراء حاكم دبي رعاه الل��ه ،وإخوانهما
أصحاب الس��مو الش��يوخ أعضاء المجلس
األعل��ى ح��كام اإلم��ارات .وإل��ى صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
عهد أبوظبي نائب القائ��د األعلى للقوات
المس��لحة ،مؤكداً أن متابعة س��مو الشيخ
ه��زاع بن زاي��د آل نهيان مستش��ار األمن
الوطن��ي نائ��ب رئيس المجل��س التنفيذي
إلم��ارة أبوظب��ي الرئيس الفخ��ري التحاد
الك��رة كانت وراء تفوق مل��ف اإلمارات،
حيث تابع س��موه كافة التفاصيل المتعلقة
بمتطلبات االستضافة ،واطلع بشكل دقيق
على مالحظات اللجان اآلسيوية التي زارت
الدولة وأوعز بتنفيذها ،وأشار ابن ثعلوب
إلى أن متابعة ودعم س��مو الش��يخ هزاع
ب��ن زاي��د لملف االس��تضافة هو تجس��يد
لدعم القيادة الرش��يدة للرياضة اإلماراتية
ولتش��جيعها عل��ى اس��تضافة األح��داث
الرياضي��ة الدولي��ة والقاري��ة واإلقليمية،
مش��يراً إلى أن ه��ذا الدعم الالمحدود هو
السبب الرئيس في تحقيق النجاح.
المجالس الرياضية واالتحاد

وق��دم رئي��س لجنة ملف اإلمارات الش��كر
والتقدي��ر إل��ى المجالس الرياضي��ة واتحاد
الكرة واألندية ووس��ائل اإلعالم كافة ،وكل
من ش��ارك في تهيئة أس��باب ه��ذا النجاح،
مش��يداً بالتع��اون الكبي��ر بين مؤسس��اتنا
الرياضية من أجل تحقيق هدف االستضافة،
كما قدم الش��كر ألسرة كرة القدم اآلسيوية
وعلى رأسها الشيخ س��لمان بن إبراهيم آل
خليف��ة رئيس االتحاد اآلس��يوي على ثقتهم
بملفنا ،مؤكداً بأن اإلمارات س��تقدم نس��خة
غير قابلة لالستنس��اخ عام  2019من جميع
الجوانب ،مس��تفيدين من تجاربنا الس��ابقة
وتطور منظومة االحتراف لدينا ،كما أكد أن
ثقة القارة بملفنا س��يجعلنا نعمل منذ هذه
اللحظة من أجل االس��تعداد لتنظيم نس��خة
أس��طورية تبقى خالدة في ذاك��رة التاريخ،
كما س��بق وان فعلن��ا ف��ي  ،96وهذا ليس
جديداً على عناصرنا الوطنية التي اكتس��بت
المزي��د م��ن الخب��رات م��ن خ�لال تنظيم
بط��والت إقليمي��ة وقارية ودولي��ة ،آخرها
كانت بطولة كأس العالم للناشئين .2013

أفراح الكرة اإلماراتية مستمرة آسيوي ًا

البيان

 Ⅶدعم ملفنا يكشف مدى اهتمام
قادتنا بالرياضة

 Ⅶاحتضان الحدث يحفز دورينا
ومنتخبنا

 Ⅶاكتسبنا خبرة كبيرة وبوسعنا
تنظيم أكبر البطوالت

ً
ً
وهنيئا
واثقا من الفوز
 Ⅶكنت
لألسرة الرياضية

تميز اإلمارات في التنظيم

وأش��ار محمد ب��ن ثعلوب إل��ى أن جميع
البط��والت التي نظمته��ا اإلمارات حظيت
بإشادة أسرتي كرة القدم الدولية والقارية
وبإعجاب النقاد والمتابعين ووفرت أقصى
درج��ات الراح��ة والطمأنين��ة للضي��وف
ولجماهي��ر الفرق والمنتخبات ،منوهاً بأن
األحداث الرياضية التي تس��تضيفها الدولة
تتح��ول إل��ى احتفاالت اجتماعية بس��بب
طيبة ش��عب اإلمارات وترحيبهم بضيوف
البالد ،وقال إن الجاليات اآلسيوية الشقيقة
والصديقة الموجودة في الدولة ستس��اهم
في إنجاح البطولة من خالل وقوفها خلف
منتخباتها ،فقد أكدت ه��ذه الجاليات من
خ�لال البط��والت الس��ابقة اهتمامها بكل
بطولة رياضية تستضيفها الدولة.
دليل ثقة القارة

وعن أهمية استضافة بطولة آسيا  2019اختتم
محمد بن ثعلوب الدرعي بان االستضافة هي
دليل ثقة األس��رة الكروية اآلسيوية بقدراتنا،
وس��تكون البطولة خير عامل مساعد لتطوير
اللعبة في الدولة ،ونحن جاهزون لالستضافة
فالبني��ة التحتية لدينا متينة و" البيت متوحد
" ولدينا جمهور محب لكرة القدم ،ومالعب
مجهزة بأحدث التجهيزات.

كأس آسيا
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مباريات

مساندة

ً
ً
وفنيا
تنظيميا
جاسم الدوخي :قادرون على النجاح

اإلمــــارات

اعتب��ر جاس��م الدوخ��ي ،نج��م المنتخب
الوطني ونادي الشعب السابق ،أن اإلمارات
ق��ادرة على تحقيق أعل��ى معدالت النجاح
التنظيمية ،عندما تس��تضيف نهائيات كأس
آسيا المقبلة في .2019
وق��ال« :تعودن��ا دائم��اً على النج��اح في
اس��تضافة األحداث الكبرى خالل السنوات
الماضية ،مثل نهائيات كأس العالم للشباب
 2003وللناش��ئين  ،2013وننتظ��ر أن نرى
المزيد من النجاحات في السنوات القادمة».
وأض��اف« :تمل��ك اإلم��ارات الكثي��ر م��ن
المنش��آت الرياضية والبنى التحتية القادرة

عل��ى إنج��اح أي أحداث س��واء رياضية أو
غيره��ا ،كما أن قادة دولتنا حريصون دائماً
على دعم ومس��اندة كل ما يسهم في رفعة
ومكانة الدولة عالمياً وقارياً وعربياً».
ذكريات
ع��ن أه��م ذكري��ات جاس��م الدوخي في
نهائيات كأس آسيا  ،1996قال نجم الشعب
الس��ابق« :تم اختياري ضمن قائمة منتخبنا
الوطن��ي األول المش��ارك ف��ي البطول��ة،
وبالفع��ل خضعت لفت��رة اإلع��داد كاملة،
إال أنن��ي تعرض��ت لإلصابة ف��ي اللحظات
األخيرة ،وتغيبت عن البطولة».

الشارقة مرشحة الستضافة مجموعة

أوض��ح الدوخ��ي« :ش��اركت ف��ي المرحلة
األخيرة من اإلع��داد على ارتفاع  1200متر
فوق س��طح البح��ر ،على أح��د المرتفعات
ف��ي األوروبي��ة ،وقب��ل البطولة اآلس��يوية
بفترة بسيطة ،تعرضت لإلصابة في عضالت
القدمين ،وس��افرت أنا وزميلي راش��د عبد
الكريم العب الوصل ،بعد أن تم اس��تبعادنا
من تشكيلة (األبيض) المشاركة في البطولة
القاري��ة ،إل��ى العاصم��ة اإلنجليزي��ة لندن
للخضوع للعالج» .الشارقة -البيان الر ياضي

علم البيان الرياضي من مصادر وثيقة الصلة
أن مدينة الش��ارقة مرشحة بقوة الستضافة
مجموع��ة م��ن مجموع��ات نهائيات آس��يا
 ،2019وان هناك اتصاالت على مستوى عال
تجري اآلن من أجل حسم قرار االستضافة،
وف��ي ح��ال تم��ت الموافقة عل��ى دخول
اإلمارات الباس��مة س��يتم إقامة المنافسات
على ملعب نادي الش��ارقة ،الذي س��يخضع
لتجديد ش��امل ،مع أجل توسعة كبيرة على
المدرجات بإضافة دور ثانٍ ليكون الملعب
مطابقاً لش��روط االتحاد اآلسيوي من حيث
عدد الحضور والبالغ  20ألف متفرج.

حارب :بالدنا ماركة عالمية

المدلج :تميز اإلمارات جعل «اآلســـ

مجلس دبي الرياضي

موعودون بالبطولة

سيسخر كل إمكاناته

الذكية في نسخة 2019

إلنجاح البطولة

مواكبة للنهج اإلماراتي
التجربة األسترالية
تحتاج للدراسة

و«البيروقراطية»

سبب انسحاب الملف
السعودي

المنامة ــ البيان الرياضي

سعيد حارب

دبي  -البيان الرياضي

رأى س��عيد حارب األمي��ن العام لمجلس
دبي الرياض��ي ان اختي��ار الدولة لتنظيم
نهائيات آسيا  ،2019يعتبر القرار المنطقي
والمناس��ب لالتحاد اآلسيوي في اجتماعه
ال��ذي انعقد أمس ف��ي البحرين .وأضاف
قائ�لاً :إن اس��م «االمارات» ب��ات ماركة
عالمية والكل يس��عى له وتنظيم البطولة
في الدولة يس��اعد االتحاد اآلس��يوي على
تسويق الحدث بشكل مميز ومختلف من
واقع المكانة االقتصادية للدولة في العالم
الخارجي وتواجد كبرى الشركات باإلضافة
لحسن التنظيم من واقع أحداث كثيرة تم
تنظيمها في الدولة.
معايير عالمية

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي
الرياض��ي أن االمارات ق��ادرة على تنظيم
ح��دث بمعايي��ر عالمية وأن ف��وز ملفها
بش��رف اس��تضافة بطولة أمم آسيا 2019
جاء ليؤكد سلسلة النجاحات ،التي تحققت
في الس��نوات األخيرة للرياضة اإلماراتية
س��واء على مس��توى التنظي��م أو النتائج،
وقال :تملك االمارات العديد من مقومات
النجاح بفض��ل قيادتها الرش��يدة ودعمها
الالمحدود للقطاع الرياضي.
وأض��اف :أثبت��ت اإلم��ارات قدرته��ا
على احتضان واس��تضافة أكب��ر األحداث

البيان

والفعالي��ات ف��ي العال��م لي��س فقط في
المجال الرياضي بل في مختلف القطاعات
األخ��رى ومن أهمها اكس��بو  ،2020الذي
سيستقطب ماليين الزائرين.
وص��رح امين عام مجلس دبي الرياضي
أن الوصول إلى اإلمارات من أي نقطة في
العالم وخاصة في آسيا ،أصبح أكثر سهولة
من الس��ابق بفضل تطور شركات الطيران
والمط��ارات ،باإلضافة إل��ى أنها أصبحت
وجهة سياحية متميزة.
وأك��د ح��ارب أن فوز مل��ف اإلمارات
باس��تضافة نهائيات كأس آس��يا  2019كان
بج��دارة نظ��را للبنية التحتي��ة المتطورة
على مس��توى الطرق والجس��ور وشبكات
المواصالت والمنشآت الرياضية العالمية.
وعب��ر أمين عام مجل��س دبي الرياضي
عن تفاؤله بتنظيم اإلمارات ألفضل نسخة
في تاريخ كأس آس��يا بفضل الخبرة ،التي
كسبتها باستضافة هذه البطولة في ،1996
باإلضافة إلى بطول��ة كأس العالم لألندية
ومونديالي الشباب والناشئين.
سمعة رائعة

وأوضح حارب أن أي حدث رياضي اصبح
يقام على مس��توى عال وبمعايير عالمية
نظرا للس��معة ،التي أصبح��ت تحظى بها
اإلمارات ف��ي تنظيم الفعالي��ات الكبرى،
وق��ال :ل��وال ه��ذه الس��معة ل��ن نتمكن
من الحصول على ش��رف اس��تضافة هذه
البط��والت ،وهن��اك فرق بي��ن ان تطلب

اس��تضافة بطولة أو يطلب منك استضافة
بطولة وهذا تأكيد الستمرارية النجاحات،
التي حققتها الرياضة في ش��تى المجاالت
في دولة اإلمارات.
واض��اف :ش��هدنا ف��ي الفت��رة القليلة
الماضية اس��تضافة العدي��د من الفعاليات
الكبرى مثل س��باقات الفورموال ،وطواف
دبي وبطولة دبي للتنس وبطولة المظالت
الدولي��ة وجائزة محمد بن راش��د لإلبداع
الرياضي ،ومعرض دبي للزوارق الرياضية
وبطولة الغولف.
مساهمة

وأك��د ح��ارب أن مجلس دب��ي الرياضي
سيس��خر كل امكانات��ه م��ن أج��ل إنجاح
اس��تضافة اإلم��ارات لنهائي��ات كأس أمم
آس��يا  ،2019وق��ال :مثلم��ا عودنا مجلس
دب��ي الرياضي بتقديم كامل الدعم لجميع
الفعالي��ات الرياضية الكبرى س��يكون في
الموعد للمس��اهمة في إنجاح االستضافة
وتقديم صورة جميلة عن دولة اإلمارات.
وأضاف :كسبنا الخبرة الكافية لتحقيق
تجرب��ة ناجحة اخرى في اس��تضافة حدث
كبي��ر بحج��م نهائي��ات كأس أمم آس��يا،
خصوصا بعد مشاركتنا في استضافة إحدى
مجموعات نهائيات مونديال الناشئين في
 .2013وص��رح ح��ارب أن كل أندية دبي
س��تضع بدورها كل امكاناتها للمس��اهمة
ف��ي إنج��اح الح��دث ،وأن كل المالع��ب
ستكون جاهزة الحتضان الحدث.

قال حافظ المدلج ،عضو المكتب التنفيذي
لالتحاد اآلس��يوي لكرة القدم ،إن الشروط
التي يتش��دد فيها االتحاد اآلسيوي لتنظيم
النهائي��ات ،تف��وق أحياناً ش��روط االتحاد
الدول��ي في تنظي��م كأس العال��م ،وملف
اإلم��ارات حوى كل هذه الش��روط ،بل زاد
عليها كثيراً.
ووأك��د المدلج بأن تمي��ز اإلمارات من
كافة النواحي جعل االتحاد اآلسيوي يخطب
ودها من واقع التط��ور المفترض للبطولة،
والذي حرص االتحاد القاري على السير فيه
بعد نسختي الدوحة  2011وأستراليا .2015

اإلمارات خالل تتويجها ببرونزية آسيا 2015

تجربة  3بطوالت

وأوض��ح المدلج تفصيالً :عايش��ت البطولة
كعض��و في اآلس��يوي  3مرات منذ نس��خة
 2007الت��ي أقيم��ت ف��ي  4دول تايالن��د
– فيتن��ام – ماليزي��ا – إندونيس��يا ،ومن��ذ
ذل��ك الوقت أصبح هناك ق��رار من االتحاد
اآلسيوي بأن تعدد الدول ال يخدم البطولة،
فحدثت نقلة نوعية للبطولة في نسخة قطر
 ،2011وعندما ذهبت البطولة إلى أستراليا
نجحت بش��كل أكبر فأصبحنا نطمع في أن
تتجاوز نس��خة  2019نسخة أستراليا ،2015
واإلم��ارات هي البلد المناس��ب للمحافظة
على التميز في التنظيم واالستضافة.
توافر البنية التحتية

وقال المدلج إن اإلمارات توجد فيها البنية
التحتية المناسبة من خالل استضافة الدولة
ألحداث كثيرة وبط��والت كبرى مثل كأس
العالم للش��باب وبطولة العالم للناش��ئين،
ولديه��ا الق��درة عل��ى تنظيم ما ه��و أكبر
من بطولة آس��يا ،إضافة للكوادر اإلماراتية
المؤهل��ة حالياً من الش��باب الذين يمثلون
عماد ومستقبل كرة القدم اإلماراتية.
وأشار المدلج إلى تميز المرافق الرياضية
والمالع��ب في اإلمارات ،فرغ��م ما يتوافر

اإلمارات محظوظة

بامتالك أكبر شركتي

طيران وتوافر مرافق
ومنشآت متطورة

حالي��اً من اس��تادات ،فالجمي��ع على موعد
مع تش��ييد اس��تاد دبي الذي م��ن المتوقع
أن يك��ون واحداً من أفض��ل مالعب العالم
وسيكون ركيزة البطولة.
التجربة األسترالية

وأش��ار المدلج لنس��خة  2015في أستراليا،
والت��ي وصفه��ا ناجحة من ناحي��ة الحضور
الجماهيري ،بعد أن وصل الرقم لنحو 700
ألف شخص ش��اهدوا المباريات من داخل
االس��تادات ،وقال إن الحضور في أس��تراليا
للجمه��ور كان مميزاً ،رغ��م أن كرة القدم
ليست اللعبة األولى في أستراليا وال الثانية
وال الثالثة وال الرابعة ،ولكنها نجحت بدرجة
امتياز في الحض��ور الجماهيري للمباريات،
وتمنى المدل��ج من اإلم��ارات أخذ تجربة

أس��تراليا في ذل��ك بعين االعتبار ،مش��يراً
لخطط غي��ر تقليدي��ة قامت بها أس��تراليا
لج��ذب الجماهي��ر ،منه��ا إدخ��ال البطولة
في المنهج الدراس��ي ،وبي��ع التذاكر بنظام
خاص للعائالت ،وبنظام تذكرة واحدة لكل
مباريات المدينة.
اإلمارات إضافة لالتحاد اآلسيوي

وق��ال المدل��ج إن االتحاد اآلس��يوي ليس
مؤسسة ربحية وإن اإلمارات إضافة لالتحاد
اآلسيوي بقدراتها المالية وكوادرها البشرية،
مشيراً إلى أن تفوق ملف اإلمارات نابع من
رؤية اإلمارات التي ال تفكر في كم سيكون
العائد المادي من االتحاد اآلس��يوي؟ وهي
واحدة م��ن دول الخليج الت��ي تقوم بدور
رائد ،والجميع يش��اهد منتخب فلس��طين

ا ₛₗ⁓ ‼℀ₖا ℒₗ₁ 2019 ℇ₇ ⁴℆›ℿأرض ا⅀‶ₙرات
إﻋﺪاد :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻴﺤﺎوي  -ﻏﺮاﻓﻴﻚ  :ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮﻋﺒﻴﺪة
ﺷﺎرك ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻹﻣﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ  9ﻣﺮات ،ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻷﻓﻀﻞ ﺧﻼل اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷﺧرية اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﰲ أﺳﱰاﻟﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗُ ّﻮج ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
وﺳﺘﻜﻮن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﲆ أرﺿﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻸﺑﻴﺾ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻳﺘﻮج ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﰲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
ا⁙℀ℿاف

1988

ا‶※ₚₖر℅‶ت

ﻟﻪ

31

46
ﻋﻠﻴﻪ

ﺧﺴﺎرة

ﺗﻌﺎدل

ﻓﻮز

⁑ ₘا‶ₚₖر‶ₓت
اﻟﻨﻬﺎيئ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺪور اﻷول
مل ﻳﺘﺄﻫﻞ

1980

ﻓﺸﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﰲ ﺗﺠﺎوز اﻟﺪور اﻷول ﺧﻼل
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﻋﺎم
 .1988وﻟﻌﺐ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻤﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻳﺮان .ﺣﻘﻖ ﻓﻮزا
واﺣﺪا ﻛﺎن ﻋﲆ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﺎﻣﻮراي ﺑﻬﺪف
ﻟﺼﻔﺮ ﺣﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ .وﺧﴪ
ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺜﻼث ،ﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓني وﻗﺒﻞ ،4
وﺗﻮﺟﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.

ﺑﺪأت ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻷﺑﻴﺾ ﰲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت
ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ
ﻋﺎمل  .1980ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﺧﺮج ﻣﻦ
اﻟﺪور اﻷول وﻟﻌﺐ ﰲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﻗﻄﺮ .ﺧﺎض
اﻷﺑﻴﺾ  4ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺗﻌﺎدل ﰲ واﺣﺪة
وﺧﴪ اﳌﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺜﻼث اﻷﺧﺮى،
ﺳﺠﻞ  3أﻫﺪاف وﻗﺒﻞ  9وﻛﺴﺐ
ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة.

1984

ﺧﺮج ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﰲ ﺛﺎين ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻪ ﺑﻜﺄس آﺳﻴﺎ
ﻋﺎم  1980ﻣﻦ اﻟﺪور اﻷول .اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻌﺐ ﰲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻤﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺼني واﻟﻴﺎﺑﺎن
وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة واﻟﻬﻨﺪ .ﻟﻌﺐ  4ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﺎز ﰲ
ﻣﺒﺎراة وﺗﻌﺎدل ﻣﺮﺗني وﺧﴪ اﳌﺒﺎراة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ.
ﺳﺠﻞ  3وﻗﺒﻞ  8أﻫﺪاف وﻛﺴﺐ  4ﻧﻘﺎط،
وﺗﻮﺟﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺪورة.

1996
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ﺗﻮج اﻷﺑﻴﺾ اﻹﻣﺎرايت ﰲ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ  1996اﻟﺘﻲ
أﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﺑﺎﳌﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﻔﻀﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﻞ
اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﺧﴪ اﻟﻠﻘﺐ أﻣﺎم
اﻷﺧﴬ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺮﻛﻼت اﻟﱰﺟﻴﺢ
 2-4ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ اﳌﺒﺎراة ﰲ وﻗﺘﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮين واﻷﺷﻮاط اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ  .0-0وأﻗﻴﻢ
أﻧﻬﻰ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت اﻟﻨﻬﺎيئ ﻋﲆ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ زاﻳﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﻋﺎم  1992ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ،ﺣﻴﺚ وأدارﻫﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺎﻟﻴﺰي ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ.
ﻟﻌﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎيئ أﻣﺎم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺧﴪ
ﺑﻬﺪﻓني ﻟﺼﻔﺮ )ﻫﺪﰲ اﻟﻌﻮﻳﺮان واﻟﻬﺮﻳﻔﻲ(،
ﺛﻢ ﺧﴪ اﳌﺒﺎراة اﻟﱰﺗﻴﺒﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺼني ﺑﺮﻛﻼت
اﻟﱰﺟﻴﺢ  4-3ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎدل  1-1ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻘﺎﻧﻮين واﻟﺤﺼﺺ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .وﺗﻮج اﳌﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻴﺎﺑﺎين ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.
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شهادة

تنظيم

بوابات إلكترونية للجماهير للمرة األولى

غلوم :نستحق ثقة آسيا

اش��ترط االتحاد اآلس��يوي أن يكون دخول
الجماهي��ر للمدرجات س��واء ف��ي الدرجة
األول��ى أو الثاني��ة ،م��ن خ�لال بواب��ات
إلكترونية ،كإجراء أمني للحفاظ على سالمة
الجماهير ،لذلك س��تقوم األندية المرشحة
الس��تضافة المنافس��ات ،بتركي��ب ه��ذه
البواب��ات وفق اإلج��راءات األمنية المتبعة
والش��روط اآلس��يوية ،كم��ا س��يتم ترقيم
كراس��ي الجماهير من أجل تس��هيل مهمة
الحجز اإللكتروني.

قال حس��ين غلوم نجم الشارقة والمنتخب
الوطني الس��ابق ،إنه ال يوج��د نقاش حول
تحقي��ق اإلم��ارات أعلى مع��دالت النجاح
التنظيمي في نهائي��ات كأس العالم ،2019
لم��ا تملكه الدول��ة من عقلي��ات احترافية
تنظيمي��ة ،إلى جانب المالعب والمنش��آت
الرياضي��ة والفن��ادق ،وغيرها م��ن األمور
األخرى المس��اعدة على إنج��اح أي بطولة
على أرض الدولة.
وتمنى غلوم ،أن يتم إسناد استضافة إحدى
المجموعات الستة للبطولة مع ارتفاع عدد
المنتخبات المش��اركة إل��ى  24فريقاً ،إلى

ودها
يخطب ّ
ُ
ــــيوي»

إمارة الشارقة ،وقال« :صاحب السمو الشيخ
الدكتور س��لطان بن محمد القاس��مي عضو
المجل��س األعل��ى لالتحاد حاكم الش��ارقة،
حريص دائم��اً على توفير كاف��ة اإلمكانات
إلنجاح األحداث التي تقام في اإلمارة».
وتابع« :س��بق أن حققت الشارقة نجاحات
تنظيمي��ة عندم��ا ش��اركت في اس��تضافة
نهائي��ات كأس العالم للش��باب والناش��ئين
عامي  2003و ،2013وتملك اإلمارة الباسمة
كل اإلمكان��ات الالزمة لتحقيق االس��تضافة
الناجح��ة ألي بطول��ة مهما كان مس��تواها،
وجماهير الش��ارقة م��ن حقها أيضاً أن ترى

تلك البطولة التاريخية على مالعبها ،وأن ال
يكون التنظيم قاص��راً على أبوظبي والعين
ودبي فقط».
أم��ا عن ف��رص منتخبن��ا الوطني ف��ي تلك
البطولة ،فقال حسين غلوم« :إقامة البطولة
عل��ى أرضنا ،فرصة ذهبية يجب أن ال تفلت
م��ن بين أيدينا للفوز بالكأس القارية ،بعدما
أفلتت من بين أيدينا في نهائيات آسيا عامي
 1996و .»2015الشارقة  -البيان الرياضي

اإلمــــارات

العواني :هزاع بن زايد سر الفوز
المجلس كلف كبريات

الشركات المتخصصة
في إعداد الترشحات
التركيز على البنية

التحتية أهم المعايير
في الملف

تصوير  -سالم خميس

طيران اإلمارات شريك مع االتحاد اآلسيوي
قال المدلج إن دول��ة اإلمارات محظوظة بوجود

ش��ركتي طي��ران م��ن أفض��ل  5ش��ركات ف��ي
العال��م ،هما طي��ران اإلم��ارات واالتح��اد ،إضافة

لش��بكة طرق متميزة ومس��توى األم��ن واألمان في
الدول��ة والملف الصحي وخل��و الدولة من األوبئة،

وعدد ومس��توى المستش��فيات ومالعب التدريب

يلع��ب ف��ي اإلم��ارات ،وكذل��ك منتخ��ب
العراق ،وكل بلد يحتاج لمساعدة ،ال تتردد
اإلمارات في مد يد العون له.
انسحاب السعودية

وكش��ف المدل��ج ع��ن س��بب انس��حاب
الس��عودية من س��باق تنظيم نسخة ،2019
فق��ال إن االتحاد اآلس��يوي طالب ضمانات
من كل الدول ،وهي أساس��ية ،منها جوانب
خاص��ة بالوف��ود ،والس��عودية تأخرت في
خطاب ضمان اإلعفاء من الرسوم الجمركية،
رغم أنه موضوع بسيط ،ولكن حدث خالف
بين وزارتي المالية والتجارة في السعودية،
وحدث تأخير ف��ي ذلك وتأجل االجتماع 4
مرات ،ولم يصل خطاب ضمان الس��عودية
فقام اتحاد الكرة بسحب الملف.

القريب��ة من الفن��ادق ،والملف ف��ي مجمله يفوق

مواصفات ملفات كأس العالم.
مش��ير ًا إل��ى أن االتح��اد اآلس��يوي عندما يتش��دد

في الشروط يس��عى لتطوير البنية التحتية ،واآلن

يجن��ي الجميع ثم��ار متطلب��ات دوري المحترفين
في قطر والسعودية واإلمارات.

تنوع الجمهور مهم

وتح��دث المدلج عن نقطة جوهرية ،في ما
يخص جمهور البطول��ة ،فقال :إن اإلمارات
تتميز أيض��اً في ناحية التن��وع الجماهيري
المفترض ،فال يوجد أحد يس��افر إلى إيران
ليس��اند منتخبه ،كما هو ف��ي دوري أبطال
آسيا حالياً.
وض��رب المدلج مث ًال ب��كأس العالم،
فق��ال إن موندي��ال  2006ف��ي ألماني��ا
نج��ح جماهيرياً ،بس��بب تنوع الحضور،
وفي جن��وب إفريقيا نجح ولكن نس��بة
الحض��ور  % 75من البلد نفس��ه ،وهي
ناحية ليست في صالح البطوالت عندما
يك��ون الحضور فقط م��ن البلد المنظم،
وف��ي إي��ران ربما يص��ل الحضور 95%
م��ن اإليرانيي��ن ،ولك��ن ف��ي اإلمارات

يتن��وع الحضور ووجود طيران اإلمارات
واالتحاد ،يس��هل التنقل للجميع بسبب
الخيارات الوفيرة ،وهي ال توجد بالنسبة
إليران أو غيرها.
وق��ال المدلج إن اإلم��ارات تتميز بكثير
م��ن األرقام المهمة ،فقب��ل أيام تم اإلعالن
ع��ن وصول عدد زوار دب��ي مول إلى 100
مليون شخص ،ومطار دبي كسر حاجز أرقام
مطار هيثرو.
البطولة الذكية في اإلمارات

وقال المدلج إن الجميع موعودون بالبطولة
الذكي��ة في  2019ف��ي اإلم��ارات ،مواكبة
للحداث��ة والتط��ور الذي تش��هده اإلمارات
التي طبقت شعار الحكومة الذكية ،واالتحاد
اآلسيوي لديه نفس الهدف وهو يرفع شعار
كرة القدم الذكية.
مصادفة جميلة

كش��ف حافظ المدلج ع��ن مصادفة جميلة
لإلم��ارات ،فقال إن منتخب اإلمارات وصل
للدور نصف النهائي في نس��خة اليابان ،92
ثم نظمت اإلمارات النس��خة التالية في 96
ووصلت للنهائي مع السعودية ،وفي نسخة
 2015وص��ل منتخب اإلمارات للدور نصف
النهائي في أس��تراليا ثم فازت بحق تنظيم
النس��خة التالي��ة ف��ي  ،2019وتمنى تكرار
الوص��ول للنهائي بي��ن منتخب��ي اإلمارات
والسعودية كما حدث في .96

أكد عارف العواني األمين العام لمجلس
أبوظبي الرياضي ،أنه بتوجيهات س��مو
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار
األم��ن الوطن��ي ،ح��رص المجلس على
التع��اون مع اتحاد كرة الق��دم واللجنة
المسؤولة عن ملف استضافه كأس آسيا
 2019برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي،
وبالفعل ت��م القيام بجهد كبير بالتعاون
مع كبرى الش��ركات التي قامت من قبل
بإع��داد ملفات للدول التي اس��تضافت
كأس العال��م ،واالطالع عل��ى كل كبيرة
وصغي��رة في ه��ذه الملف��ات ،كما تم
التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية
المختلف��ة ذات الصل��ة بالدولة ،وكذلك
األندي��ة الرياضي��ة ،ومن ثم ت��م إعداد
المل��ف القوي ال��ذي تمت المش��اركة
به وتقديمه للجهة المس��ؤولة باالتحاد
اآلسيوي ،وكان دور مجلس أبوظبي في
ذلك ف��ي خدمة اللجنة المس��ؤولة من
خالل اإلشراف على كافة المتطلبات.
البنية التحتية

وع��ن أبرز المعايير التي تضمنها الملف
قال العواني :بالنس��بة لم��ا تم االعتماد
علي��ه كانت االس��تفاضة م��ن الخبرات
الس��ابقة في إع��داد الملفات الس��ابقة

2011

2000

2004

أبوظبي – البيان الرياضي

ﺧﺮج اﻷﺑﻴﺾ ﺧﻼل ﻛﺄس آﺳﻴﺎ  2011اﻟﺘﻲ
أﻗﻴﻤﺖ ﰲ اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺪور اﻷول ﺑﻌﺪﻣﺎ
اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل ﰲ ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة وﺧﺴﺎرة
ﻣﻮاﺟﻬﺘني .مل ﻳﺴﺠﻞ أي ﻫﺪف وﻗﺒﻞ  .4ﺣﻘﻖ
ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ،ﻟﻌﺐ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻤﺖ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻳﺮان واﻟﻌﺮاق وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ.
وﺗﻮج اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎين ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.

ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎيئ دورة  1996ﻓﺸﻞ
اﻷﺑﻴﺾ اﻹﻣﺎرايت ﰲ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﱃ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﻋﺎم .2000
ﺷﺎرك ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪورة  12ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎرة اﻟﺼﻔﺮاء ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ ﰲ 3
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺿﻤﺖ ﻛﻞ واﺣﺪة 4
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت .وﰲ اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻓﺎزت اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﲆ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﻬﺪف ﻟﺼﻔﺮ ﰲ ﻣﺒﺎراة ﺷﻬﺪت
إﻫﺪار اﻷﺧﴬ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء.

ﻋﺎد ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ إﱃ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ
ﻋﺎم  2004وﻟﻜﻨﻪ ﺧﺮج ﻣﻨﺬ اﻟﺪور
اﻷول .ﻟﻌﺐ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺿﻤﺖ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻷردن
واﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻟﻌﺐ  3ﻣﺒﺎرﻳﺎت مل ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﻔﻮز ﰲ أي ﻣﻮاﺟﻬﺔ .ﺗﻌﺎدل ﰲ ﻣﺒﺎراة
وﺧﴪ ﻣﺮﺗني .ﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﺎ واﺣﺪا وﻗﺒﻞ
 .5ﻛﺴﺐ ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة .وﺗﻮج اﳌﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻴﺎﺑﺎين ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.

عارف العواني

2007

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﰲ ﻛﺄس آﺳﻴﺎ
 2007ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل إذ ﺧﺮج ﻣﻨﺬ
اﻟﺪور اﻷول .ﻟﻌﺐ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻤﺖ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻓﻴﺘﻨﺎم وﻗﻄﺮ .ﺧﺎض
 3ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻓﺎز ﰲ واﺣﺪة وﺧﴪ
ﻣﺒﺎراﺗني .ﺳﺠﻞ  3وﻗﺒﻞ  6أﻫﺪاف.
ﻛﺴﺐ  3ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ .وﺗﻮج اﳌﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺪورة.

الس��تضافة كب��رى البط��والت العالمية،
والتي س��اعدت على إع��داد الملف من
كافة االحتياج��ات القانوني��ة المطلوبة
لمثل تل��ك البطوالت ،ومن ثم تم وضع
المعايي��ر المطلوبة في المالعب الحالية
والرؤية المس��تقبلية لكاف��ة المالعب،
س��واء الموجودة حاليا ،أو التي س��يتم
تجهيزها عند موعد البطولة ،وأشار بأن
المالع��ب الموجودة حاليا هي إس��تاد
مدينة زايد الرياضية وإس��تاد محمد بن
زايد آل نهيان بأبوظبي وإستاد هزاع بن
زايد آل نهيان بالعين الذي حصل مؤخرا
على أفضل إس��تاد بالعالم ،باإلضافة إلى
المالع��ب األخرى التي ت��م وضعها في
المل��ف بالتعاون والتنس��يق مع مجلس
دب��ي الرياضي لوضع المخطط الش��امل
الس��تضافة البطولة من مالعب وأبرزها
اإلس��تاد الجدي��د ال��ذي يت��م إنش��اؤه
حاليا في دبي ،إضافة إلى إس��تاد راش��د
بالنادي األهلي ،كما تضمن الملف كافة
البيانات المتعلق��ة بالبنية التحتية فيما
يتعل��ق بتوفي��ر المعلوم��ات المطلوبة
المتعلقة بالطرق والمواصالت والفنادق
والمط��ارات وحرك��ة الس��ياحة وحركة
الطيران ،والحمد لله فنحن في اإلمارات
محظوظون بتوفر بنية تحتية رائعة على
أعل��ى مس��توى تؤهلنا الس��تضافة أكبر
البط��والت ،كم��ا ح��دث من قب��ل وتم
اس��تضافة كأس العالم للشباب وبطولة

العالم لألندية وكأس العالم للناشئين.
وع��ن نتائ��ج منتخبن��ا الوطني وهل
كان لتلك النتائج مح��ل في الملف قال
أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي :هذا
ل��م يت��م التعرض ل��ه ف��ي الملف ،ألن
المل��ف يرتكز ف��ي المق��ام األول على
البني��ة التحتية الموجودة ف��ي الدولة،
وقوة البلد من الناحية االقتصادية وتوفر
األم��ن واألمان واالس��تقرار والضمانات
الحكومي��ة كلها متوفرة بفضل ما تقدمه
قيادتن��ا السياس��ية من دع��م واهتمام
بالبنية التحتية بالدولة.
العمل مستمر

وبس��ؤاله ماذا بعد قبول الملف ونجاح
االس��تضافة أك��د ع��ارف العوان��ي ،أنه
بالتأكي��د العملية ل��ن تتوقف على ذلك
ب��ل سيس��تمر العمل ،ألن هن��اك دائما
تط��ورا مس��تمرا ،ون��كاد نك��ون األول
على مس��توى القارة اآلسيوية من حيث
المالعب في اس��تضافة مباريات بطولة
األندي��ة اآلس��يوية األبط��ال التي تؤكد
أسبقية اإلمارات في هذا المجال ،واختم
مؤكدا أنه باس��تمرار الدع��م الحكومي
من قيادتنا السياس��ية سيس��تمر العمل
وتكثيف االس��تعدادات لتكون اإلمارات
جاهزة الستضافة بطولة مثالية من كافة
جوانبها ،كما هو الح��ال دائما حيث إن
هدفنا دائما هو الرقم واحد.

2015

ﺣﻘﻖ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﺧﻼل ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ
اﻷﺧرية إﻧﺠﺎزاً ﻣﻌﺘﱪاً إذ وﺻﻞ إﱃ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎيئ
وﺧﴪ أﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﺎﻧﻐﺎرو
ﺛﻢ ﺗﻮج ﺑﺎﳌﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﱪوﻧﺰﻳﺔ ﻋﻘﺐ ﻓﻮزه ﻋﲆ
اﻟﻌﺮاق ﰲ اﳌﺒﺎراة اﻟﱰﺗﻴﺒﻴﺔ .وﺗﻮج ﻋﲇ
ﻣﺒﺨﻮت ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻫﺪاف اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ .وﺗﻮج
اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻷﺳﱰاﱄ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺪورة.

كأس آسيا
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بطولة التنظيم الرائع

واللقب الضائع

الطلياني :فرصة العمر لن أنساها
حينم��ا نتحدث ع��ن نهائي��ات آس��يا علينا
االتجاه نحو أسطورة الكرة اإلماراتية عدنان
الطلياني ،حيث كان أح��د أبرز النجوم التي
خاض��ت نهائيات  96التي أقيمت في الدولة
للمرة األولى ،حيث وصل األبيض حينها إلى
المباراة النهائية أمام السعودية ،ولكنه خسر
ب��ركالت الج��زاء الترجيحي��ة ،ويومها أهدر
الطليان��ي فرصة العمر بتس��ديدة قوية قبل
دقائق من انتهاء المب��اراة ،كما انه متواصل
م��ع األبيض اآلن من خالل مهمته كمش��رف
للفريق أي انه ش��اهد عل��ى العصر ،وحينما
تحدثنا عن ذكرياته مع نهائيات آسيا  96قال:
جرحها لن يندمل إال بالفوز بلقب البطولة.
فرصة ضائعة

ويحكي األسطورة الكروية عدنان الطلياني

ع��ن ذكرياته بقوله :حينما نع��ود بالذاكرة
إل��ى بطول��ة نهائي��ات آس��يا  ،96الب��د أن
اس��ترجع ش��ريط ذكريات المباراة النهائية
أمام السعودية ،حيث كانت النتيجة التعادل
بدون أهداف ،وعند الدقيقة  85تقريبا مرر
زميلي زهير بخيت كرة استلمتها وتقدمت
بها حتى حدود المنطقة وسدد بقوة ناحية
المرم��ى ،ولكن الكرة مرت بج��وار القائم
مباش��رة ،لتضيع فرصة العمر ،والتي سبب
لنا جرحاً لن ننس��اه ،خاصة حينما كش��رت
ركالت الج��زاء الترجيحي��ة ع��ن أنيابها لنا،
لذلك أق��ول ان الجرح لن يندمل إال بالفوز
بلقب هذه البطولة ،ولذلك اعتبر أن إقامتها
في الدولة عام  2019فرصة لتحقيق الحلم،
خاص��ة وان ه��ذا الجي��ل موه��وب وقادر
بالفع��ل عل��ى تحقي��ق هذا الحل��م ،خاصة
بعد أن اقترب م��ن تحقيقه بالفوز بالمركز
الثالث.

الموازين تغيرت

وتطرق عدنان الطليان��ي إلى المقارنة بين
بطولة  96واآلن بقوله :على صعيد المنشآت
فهناك تطور في المنش��آت ،حيث أضيفت
العديد من المنش��آت المتطورة والحديثة
مث��ل إضافة ملعب محمد بن زايد في نادي
الجزيرة والذي يعد من المالعب المتميزة،
وإضافة تحفة المالعب استاد هزاع بن زايد
ف��ي العين والفائز بلقب افضل اس��تاد على
مس��توى العال��م ،كما تط��ورت العديد من
المالعب من جراء العديد من االستضافات
خالل الفترة الماضية.
كما تغي��رت موازين الق��وى الفنية بين
الدول المش��اركة في البطولة ،حيث كانت
دول غرب آس��يا مثل الس��عودية والعراق
تحتل الزعامة اآلسيوية ودخل معها منتخب
اإلمارات في بطولة  ،96ولكن اآلن تحولت
الزعام��ة إل��ى دول الغرب ،حي��ث يعتلي

المنتخ��ب األس��ترالي واليابان��ي والكوري
القم��ة ،ألن هذه المنتخب��ات عملت كثيرا
وتطورت خالل السنوات األخيرة.
جيل قادم

عدنان و عموري ..جيل  1996يسلم الراية لجيل 2019

ويضيف أس��طورة الكرة عدن��ان الطلياني
أن بطول��ة  2019س��وف تش��هد مش��اركة
عدد م��ن الالعبين الش��باب الصاعدين من
مختل��ف منتخبات المراحل الس��نية ،حيث
يوج��د اآلن اكث��ر من الع��ب موهوب في
منتخبي الش��باب واألولمبي وخالل الفترة
المقبلة س��يتم ضمهم للفري��ق وإعدادهم
وتجهيزهم لنهائيات آس��يا إلى جانب عدد
من زمالئهم بالفريق الحالي ،ومن هنا حتى
موعد االستضافة علينا العمل بقوة من اجل
إعداد المنتخب بشكل جيد وتوفير احتكاك
قوي له ،حتى يكون اس��تعدادنا متواكباً مع
أهمية البطولة وطموح الفوز بلقبها.

خالد إسماعيل:
ربع قرن كفيل بتعويض اللقب

بين بطولتين
من  1996إلى  .. 2019طفرة في المالعب

كوجاك:
لو سمع حسين كالمي لحصلنا على البطولة

قال خالد إس��ماعيل نجم منتخبنا الس��ابق
إن��ه ال يزال يش��عر بحس��رة عل��ى ضياع
لق��ب بطول��ة  ،1996الت��ي أقيم��ت على
أرض اإلم��ارات ،مش��يراً إلى أن اس��تضافة
النهائيات م��رة أخرى بعد حوالي ربع قرن
فرصة للتعويض بالرغم من صعوبة المهمة
في ظ��ل التطورات الكبيرة ،التي ش��هدتها
مستويات بعض المنتخبات اآلسيوية.
وأوضح خالد إس��ماعيل ،ال��ذي كانت له 3
مش��اركات مع منتخبن��ا الوطني في بطولة
آس��يا كانت س��نوات  1988و 1992و1996
أن النس��خة المقبلة س��تكون مختلفة تماماً
ع��ن الدورات الس��ابقة باعتبارها ستش��هد
مش��اركة  24منتخب��اً ألول م��رة في تاريخ
البطولة ،وس��تكون اختب��اراً مهماً لإلمارات
لتأكيد جدارتها وقدرتها على تنظيم بطولة
قارية بحجم النهائيات اآلسيوية.
وصرح خالد إسماعيل عن مشاركاته الثالث
ف��ي نهائي��ات كأس أمم آس��يا تعتبر عالمة
فارق��ة في مس��يرته الرياضي��ة ولكن تبقى
نسخة  1996هي األفضل ألنها أقيمت على
أرض اإلم��ارات ،ونجح األبيض في الوصول
إلى المب��اراة النهائية وإحراز المركز الثاني
خلف المنتخب السعودي حامل اللقب.

يقتض��ي النظ��ام الجديد لبطولة آس��يا من
نس��خة  2019عل��ى مش��اركة  24منتخب��اً
يت��م توزيعهم على  6مجموع��ات بواقع 4
منتخبات ف��ي كل مجموعة ،ووقع االختيار
على  3مدن الس��تضافة المجموعات الست
بواق��ع مجموعتي��ن ف��ي كل م��ن العي��ن
وأبوظبي ودبي.
ولئ��ن أقيمت مب��اراة كأس آس��يا 1996
على مالع��ب أبو ظبي فق��ط فإن بطوالت
 2019ستشهد نقلة نوعية ،حيث تم اعتماد
 7مالع��ب لمباريات البطول��ة منها ملعب
لالفتت��اح والخت��ام وملعب ل��كل مجموعة
وستكون مدينة زايد الرياضية واستاد محمد
بن زاي��د الملعبين المحددي��ن لمجموعتي
أبوظب��ي ،بينم��ا س��يكون اس��تاد خليف��ة
واس��تاد هزاع بن زايد الملعبين المحددين
لمجموعت��ي العين ،وهناك  3مالعب أخرى
في دبي هي اس��تاد راش��د بالنادي األهلي
واس��تاد ملعب الكريكت باإلضافة الس��تاد
دبي العالمي ،الذي س��يبدأ العمل فيه قريباً
وهو واحد من أفخم االستادات في العالم.

اس��تعاد نجم منتخبنا الس��ابق محمد علي
كوج��اك ذكرياته م��ع نهائيات كأس آس��يا
باإلمارات عام  ،1996قائالً :قدمنا مس��توى
رائعاً في البطول��ة وكنا جديرين بالمراهنة
عل��ى اللق��ب ،الذي ض��اع من بي��ن أيدينا
بس��بب جزئيات بس��يطة ولو سمع يوسف
حس��ين كالمي لحسمنا أمر الكأس لصالحنا،
لق��د طلب��ت منه وض��ع الكرة على يس��ار
الدعيع لكنه سدد في الجهة اليمنى.
وأك��د كوجاك أن بطول��ة  1996تظل األبرز
في مشوار األبيض اآلسيوي رغم أنه اكتفى
بالمركز الثاني ،مش��يراً إلى أن الوصول إلى
النهائي يع ّد إنج��ازاً تاريخياً لكرة اإلمارات
بع��د التأهل إل��ى موندي��ال إيطاليا ،1990
وقال :صحيح أننا فش��لنا ف��ي إحراز اللقب
لكننا قدمنا مستوى مش��رفاً وحققنا أفضل
إنجاز لها على الصعيد اآلس��يوي حتى اآلن،
وآمل أن تكون نهائيات  2019فرصة جديدة
لتحقيق إنجاز آخر.
وق��ال  :يج��ب أن نعد منتخباً ق��ادراً على
المراهنة عل��ى اللقب ولتحقيق ذلك يجب
أن نمتلك العبين بنوعية جيدة قادرين على
اللعب  90دقيقة.

