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ابو الهيل يقود آخاء عالية اللبناني
لبر االمان
بغداد  -متابعة

مي�ض��ي فريق اخ��اء اهلي عالي��ة اللبناين بكرة الق��دم بثق��ة يف مناف�سات دوري
اال�ض��واء اللبناين للمو�سم احل��ايل ،فبعد م�ضي  8مباريات يقف الفريق حالي ًا يف
الرتتي��ب الراب��ع ،ول��ه  14نقطة ،جمعها م��ن الفوز يف  4مباري��ات والتعادل يف
مبارات�ين واخل�س��ارة يف مثلهما .ويقف فريق العه��د يف �صدارة الالئحة ،وله 22
نقط��ة ث��م النجمة بر�صيد  19نقط��ة ،واالن�صار ثالثا ول��ه  14نقطة متفوق ًا على
فري��ق اخاء �أهل��ي عالية بفارق الأهداف ،وفريق اخاء �أهل��ي عالية يقوده املالك
التدريب��ي امل�ؤلف من عبد الوهاب �أب��و الهيل ،ومدرب حرا�س املرمى معن جميل،
و�سعي��د ا�سكندر مدربا م�ساع��دا ،وحممد الرفاعي م�رشف�� ًا ..والفريق حقق يف اخر
مب��اراة الفوز على فريق �شباب الغازية بهدف�ين مقابل هدف يف اجلولة الثامنة،
واقيم��ت املباراة يوم ال�سبت يف ملعب كفرجوز ،ويرتقب ابو الهيل وكتيبته اللقاء
امله��م يف الدور التا�سع الذي �سيقام يوم  2كانون الأول املقبل يف ملعب املدينة
الريا�ضي��ة ،عندما يحل �ضيفا على فريق االن�صار ،يف مباراة يتطلع فيها �إىل فك
�رشاك��ة النق��اط والتق��دم يف �سلم الرتتيب نح��و املركز الثاين .ي�ش��ار �إىل ان فريق
�إخ��اء �أهلي عالية متكن يف املو�سم ال�سابق ،وحتت قيادة مالكنا التدريبي نف�سه،
م��ن احل�ص��ول عل��ى املركز اخلام�س ول��ه  22نقط��ة يف املو�سم الذي ت��وج بلقبه
فري��ق العه��د جامعا  54نقطة ،ثم النجمة وله  47نقط��ة ،وال�صفاء بريوت بـ 36
 ،واالن�ص��ار رابع��ا وله  33نقطة ،متفوق ًا على �إخاء بف��ارق الأهداف .ويف بطولة
ك�أ�س لبنان ينتظر ان يلعب فريق �إخاء �أمام فريق الأهلي النبطية يف دور الـ ،16
و�سب��ق له الو�صول �إىل دور ن�ص��ف النهائي يف الن�سخة ال�سابقة عندما خ�رس امام
فريق العهد بثالثة �أهداف مقابل هدفني للإخاء ،وتوج العهد بالك�أ�س بالفوز على
النجمة بفارق ركالت اجلزاء.

سبب استبعاد إيسكو من مواجهة
روما
ال ي��زال اجل��دل دائ�� ًرا بع��د ا�ستبعاد �إي�سك��و ،من قائم��ة فريقه ري��ال مدريد ،الذي
خا���ض �أم�س االول الثالث��اء ،مواجهة روما ،رغم �سفر الالع��ب مع النادي امللكي
�إىل �إيطالي��ا .وذك��رت �إذاعة "كادينا كوبي" �أن �إي�سك��و قلل من احرتام مدربه يف
ري��ال مدري��د� ،سانتياجو �سوالري ،يف ح�ص��ة تدريبية ،خ�لال الأ�سبوع املا�ضي،
�س��و ال ر ي
ما دف��ع الأرجنتيني ال�ستبع��اده .وك�شف��ت الإذاعة �أن
كان يري��د ا�ستبعاد �إي�سكو م��ن ال�سفر �إىل روما ،لكنه
تراجع عن ذلك يف اللحظات الأخرية ،وا�صطحبه �إىل
�إيطالي��ا ،ثم ا�ستبعده من قائمة الفريق .وكان �إي�سكو
ق��د فجر اجل��دل بت�رصيح مقت�ضب عق��ب مباراة
�أم���س االول ،حي��ث �أكد �أن ق��رار ا�ستبعاده
�أم��ام روم��ا ،مل يك��ن لأ�سب��اب بدني��ة.
وانت��صر ري��ال مدريد عل��ى م�ضيفه
روم��ا بهدف�ين دون رد ،لريتف��ع
ر�صي��د امللك��ي �إىل  12نقط��ة
يف �ص��دارة ترتي��ب املجموع��ة
ال�سابع��ة ،بينم��ا جتم��د ر�صي��د
روم��ا عند  9نقاط يف الو�صافة .وعلق
الربازيلي مار�سيلو ،جنم ريال مدريد الإ�سباين،
عل��ى ا�ستبعاد زميله �إي�سكو ،م��ن مواجهة روما،
رغ��م �سفر الالعب مع النادي امللكي �إىل �إيطاليا.
وق��ال مار�سيل��و ،خ�لال ت�رصيح��ات نقلته��ا
�صحيفة موندو ديبورتيف��و "ا ُملعاناة التي مررنا
بها يف ال�شوط الأول �ضد روما ،دفعتنا �إىل التحول
وال�سيطرة عل��ى جمريات ال�شوط الث��اين" .و�أ�ضاف
"ن�صيح��ة لإي�سك��و؟ ال �أق��دم الكث�ير م��ن الن�صائ��ح،
الالعبون يعرفون ما يجب فعله ،لأننا بالفعل على قدر
امل�سئولي��ة ونعرف ما يجب القي��ام به" .و�أو�ضح "حني
ال تلع��ب ،ذلك يتطلب منك العمل اجلاد يف التدريبات،
ال �أق�صد �أن �إي�سكو ال يعمل ،ولكن �إذا قرر املدرب
ذلك ،فهذه هي كرة القدم".

الصقور تتحدى القيثارة الخضراء في ديربي العاصمة بالدوري الممتاز لكرة القدم
بغداد  -محمد خليل

يوا�ص��ل فري��ق القوة اجلوية لك��رة القدم تدريبات��ه اليومية على
ملعب الفري��ق االول ت�أهب ًا ملباراة ديرب��ي العا�صمة بغداد امام
فري��ق ال�رشطة اليوم اخلمي�س باجلول��ة التا�سعة من دوري الكرة
املمت��از العراق��ي يف املب��اراة الت��ي �ستق��ام على ملع��ب ال�شعب
ال��دويل بتمام ال�ساع��ة ال�ساد�سة م�سا ًء  .و�سيق��ود املباراة طاقم
حتكيم دويل بقيادة احلكم واثق حممد.
ويق��ف فري��ق الق��وة اجلوية ب�ص��دارة ال��دوري العراق��ي املمتاز
بر�صيد  18نقطة ،مع مباراة م�ؤجلة له امام نفط مي�سان ُ�ستلعب
بوقت الحق.
و�أجرى الفريق وحدته التدريبية قبل االخرية ب�أجواء من الراحة

وااليجابي��ة بح�ض��ور جمي��ع الالعب�ين املحلي�ين واملحرتفني،
وذلك لرف��ع اجلاهزية من �أج��ل العودة ل�سك��ة االنت�صارات �أمام
ال�رشطة.
وقاد املدرب احمد خ�ضري احل�صة التدريبية ام�س االول الثالثاء،
وذلك بعد �سفر املدرب با�سم قا�سم �إىل العا�صمة العمانية م�سقط
حل�ضور حف��ل جوائز ك�أ�س االحتاد الآ�سي��وي والتي اقيمت ام�س
االربعاء بتمام ال�ساعة ال�سابعة م�سا َء ،على �أن يعود املدرب يوم
اخلمي�س املقبل وذلك لقيادة الفريق يف ديربي العا�صمة.
وقال قا�س��م يف هذا ال�صدد "و�صلت يوم �أم�س االول الثالثاء اىل
م�سق��ط حل�ضور جوائز االحت��اد اال�سيوي بعد ،و�س��وف اعود بعد
انتهاء احلفل �إىل بغداد قيادة القوة اجلوية يف مباراة ال�رشطة".
و�أو�ض��ح قا�سم�" :سعي��د جداً لرت�شيحي يف جوائ��ز الأف�ضل لعام

 ،2018فتواج��دي هن��ا ه��و تك��رمي ومفخرة للم��درب العراقي
والعرب��ي ،وحتى لو مل اتوج باجلائزة فمجرد تواجدي هنا يعترب
اجنازاً".
و�ضم��ت قائم��ة املر�شحني جلائ��زة �أف�ض��ل مدرب ،با�س��م قا�سم
م��درب القوة اجلوية احلا�صل على لقب ك�أ���س االحتاد الآ�سيوي،
والياب��اين جو �أويا الفائز بدوري �أبطال �آ�سيا والأوزبكي راف�شان
حي��دروف مدرب االوملب��ي االوزبكي واملتوج معه��م بنهائيات
�آ�سيا حتت  23عام والتي اقيمت يف ال�صني مطلع العام احلايل.
ويناف���س قا�سم الفائز بك�أ�س االحت��اد الآ�سيوي مع ال�صقور على
جائ��زة اف�ضل مدرب مع الياباين جو �أوي��ا الفائز بدوري �أبطال
�آ�سي��ا والأوزبك��ي راف�شان حي��دروف مدرب االوملب��ي االوزبكي
واملت��وج معهم بنهائي��ات �آ�سيا حت��ت  23عام .وي�سع��ى �أبطال

شهد يعلن تحضيرات االولمبي لتصفيات آسيا
خاص

اكد املدير الفني للمنتخب االوملبي ,عبدالغني
�شه��د  ,ان هناك مقرتحات خا�صة بالربنامج
التح�ض�يري لالوملبي �سي�ص��ار اىل اعتمادها
ب�شكل ر�سمي من خالل فت��ح قنوات التوا�صل
مع االحتادات ال�شقيق��ة  .وقال �شهد  :جمعني
اجتم��اع ي��وم الثالث��اء املا�ض��ي م��ع رئي�س
االحت��اد املرك��زي لك��رة الق��دم ,عبداخلال��ق
م�سع��ود  ،حي��ث مت التطرق م��ن خالله المور
تخت���ص مب�ستقب��ل االعداد حت�ض�يرا النطالق
الت�صفي��ات اال�سيوي��ة امل�ؤهل��ة الوملبي��اد

طوكي��و  .وا�ض��اف  :مت��ت مفاحت��ة اجلان��ب
القط��ري م��ن اج��ل اقام��ة مع�سك��ر تدريب��ي
ميت��د ال�سبوع�ين نواجه م��ن خالل��ه منتخب
البل��د امل�ضيف عل��ى دفعتني عل��ى ان نواجه
املنتخ��ب العم��اين يف م�سق��ط يف ال�ساب��ع
والعا��شر م��ن �شه��ر كان��ون االول م��ن العام
املقب��ل فيما �ستك��ون مواجه��ة ال�سعودي يف
 15م��ن ال�شهر ذاته  ،ولكن كل تلك املواعيد
ال ت��زال يف حيز االقرتاحات م��ن دون ح�سم .
ال  :كربنامج بديل يف حال
واختتم حديثه قائ ً
مل يت��م ادخال تلك املباريات اىل حيز التنفيذ
ف�سنوج��ه بو�صلتن��ا اىل مواجه��ات جتريبي��ة

م��ع الكويت واالردن لت�أم�ين مباريات ت�سهم
يف رف��ع م�ست��وى االع��داد مع اق�تراب موعد
انط�لاق املناف�س��ات القاري��ة ب�ش��كل ر�سمي.
وق��رر م��درب املنتخ��ب االوملبي عب��د الغني
�شه��د� ،ض��م خم�س��ة العب�ين حمرتف�ين �إىل
�صف��وف فريقه للت�صفي��ات الآ�سيوية امل�ؤهلة
ل��دورة طوكي��و االوملبية .و�ض��م �شهد كل من
الالعبني ل���ؤي العاين وم��روان البازي وامري
العماري و�إيهاب نا�رص واحمد ح�سن ليكونوا
�ضم��ن الت�شكيل��ة النهائي��ة للت�صفي��ات .يذكر
�أن املحرتف�ين تواج��دوا يف مع�سكر املنتخب
االوملبي مبدينة ا�سطنبول الرتكية.

عالء عبد الزهرة :كاتانيتش ال يهتم بالدوري العراقي
بغداد  -الجورنال

�أك��د ماهج��م ن��ادي ال�رشط��ة ع�لاء عب��د
الزه��رة� ،أن مدرب املنتخب الوطني العراقي،
ال�سلوفين��ي �سرتي�شك��و كاتانيت���ش ،ال يهت��م
مبتابع��ة مباريات ال��دوري العراقي املمتاز،
فيم��ا �أكد ان فريقه �سيلع��ب مواجهة ال�رشطة
م��ن اج��ل حتقيق النق��اط الثالث .وق��ال عبد
الزه��رة يف ت�رصي��ح ل��ـ ( اجلورن��ال ) �إن
"امل�ست��وى الفن��ي لالع��ب يج��ب ان يك��ون
املعيار اال�سا�سي يف توجيه الدعوة للمنتخب

الوطن��ي وه��ذا مل ن��راه م��ن خ�لال م�شاهدة
القائمة االولية للمنتخ��ب الوطني" .واو�ضح
�أن "كاتانيت�ش مل يح��ضر �سوى مباراتني او
ال
ث�لاث يف الدوري املمتاز وه��ذا يعطي دلي ً
ان��ه اليعطي اهمية لل��دوري  ،واملدرب انتقد
طريق��ة اللع��ب ومل ي�شاه��د اغل��ب مباري��ات
البطولة هذا املو�سم" .وفيما يخ�ص املنتخب
الوطن��ي� ،أكد عب��د الزه��رة �أن "منتخب ا�سود
الرافدين يفتقد ل�شخ�صية البطل وثقافة الفوز
خ�لال الف�ترة احلالي��ة ،لذل��ك ال اعتق��د بانه
�ستمكن م��ن التتويج بلقب ك�أ���س �آ�سيا مطلع

الع��ام املقب��ل" .وا�ض��اف" :ا�شك��ر اجلماهري
الت��ي وقف��ت مع��ي وطالب��ت بتواج��دي م��ع
املنتخ��ب الوطن��ي خ�لال الف�ترة ال�سابق��ة
و�ساح��اول ان احاف��ظ عل��ى نف���س امل�ستوى
م��ن اج��ل ار�ضائه��م" .وفيما يخ���ص مباراة
ال�رشط��ة �أمام الق��وة اجلوي��ة� ،أ:د عبد الزهرة
�أن "فري��ق القيثارة اخل�رضاء ميتلك جمموعة
ممي��زة م��ن الالعب�ين وي�س�ير بخط��ى ثابتة
لتحقي��ق لقب الدوري املمت��از ومباراة القوة
اجلوية مهمة من خالل التناف�س اجلماهريي
وفريقن��ا يدخ��ل كل مباراة من اج��ل النقاط

الآ�سيوي��ة �إىل التم�سك بال�ص��دارة وتعوي�ض خ�سارة احلدود بفوز
ي�صالح اجلماهري م�ساء اخلمي�س.
وعل��ى اجلانب االخر وا�صل فريق ال�رشطة حت�ضرياته على ملعب
ال�برج يف جامع��ة بغ��داد ،حي��ث تلق��ى الفري��ق جرع��ة معنوية
ا�ضافية قبل ديربي بغداد.
واعل��ن نادي ال�رشطة ،عن ا�ستعادة جه��ود الثنائي ح�سام كاظم
و�سعد عبد الأمري ،قبل مواجهة القوة اجلوية ،اخلمي�س املقبل ،يف
�إطار اجلولة التا�سعة من عمر الدوري العراقي املمتاز.
وذكر ها�شم ر�ضا ،املدير الإداري لنادي ال�رشطة ،يف ت�رصيحات
�صحفية� ،إن " فريقه ا�ستعاد جهود ح�سام كاظم  ،الذي غاب عن
مب��اراة اجلولة املا�ضية ب�سبب الإيق��اف ،و�سعد عبد الأمري الذي
عاد �إىل الفريق بعد تعافيه من الإ�صابة ".

الكبادي يشارك في بطولة
العالم بماليزيا
بغداد  -الجورنال

تلق��ى االحت��اد العراق��ي املرك��زي للكاب��ادي دع��وة م��ن
االحت��اد ال��دويل للعبة للم�شاركة يف بطول��ة العامل املزمع
اقامته��ا يف ماليزيا يف �شهر �شب��اط املقبل مب�شاركة �أبرز
منتخب��ات الع��امل  .وقال حمي��د نعمة احلم��داين ،امني �رس
احت��اد الكاب��ادي العراق��ي :ان منتخبنا الوطن��ي العراقي
للكاب��ادي �سب��ق �أن ت�أه��ل لبطول��ة العامل ،بع��د �أن خا�ض
ت�صفي��ات ق��ارة �آ�سيا يف �إيران ،ومتكن م��ن حتقيق املركز
الثالث على قارة �آ�سيا.
و�أ�ض��اف احلم��داين :ان منتخبنا الوطني حق��ق العديد من
الإجن��ازات عل��ى امل�ست��وى الق��اري والعرب��ي والعامل��ي،
وعازم��ون عل��ى موا�صلة ه��ذه النتائج من خ�لال الظهور
مب�ستوى يليق ب�سمعة الريا�ضة العراقية .
و�أ�ش��ار احلمداين اىل :ان االحت��اد العراقي تعاقد مع مدرب
م��ن ط��راز عال م��ن الهند والت��ي تعد من �أب��رز املنتخبات
العاملية يف لعبة الكابادي والتي حققت لقب بطولة العامل
يف الن�سخة الأخرية .مبين��ا :ان االحتاد العراقي للكابادي
�سيعق��د م�ؤمت��ره الفن��ي يف منت�ص��ف ال�شه��ر املقب��ل يف
العا�صم��ة احلبيبة بغ��داد ،وبح�ضور جمي��ع �أع�ضاء الهيئة
العامل��ة يف االحتاد ،من �أجل تذلي��ل ال�صعاب يف املرحلة
املقبل��ة التي �ستكون على امل�ست��وى العاملي ،بعد �أن جنح
املنتخ��ب يف الظه��ور ب�شكل متمي��ز على ال�صعي��د القاري
والإقليمي .
يذك��ر �أن املنتخب الوطني العراق��ي للكابادي حقق بطولة
�سوتي كينيا الدولية والتي تعد مبثابة بطولة عامل م�صغرة
 ،ف�ض�لا عن ت�أهل املنتخب لبطول��ة العامل واحرازه املركز
الثالث ا�سيويا على م�ستوى املتقدمني وال�شباب وال�شابات.

طفال في اإلمارات كمرافقين لالعبين خالل كأس آسيا 2019
اختيار ً 88
بغداد  -الجورنال

حتق��ق حلم �أولئ��ك الأطفال الأقل حظ�� ًا من جميع
�أنحاء دولة الإمارات بعد �أن فازوا بفر�صة حتولهم
�إىل مرافق�ين ر�سمي�ين لالعب�ين �أثن��اء دخوله��م
املالعب خ�لال مناف�س��ات ك�أ�س �آ�سي��ا  2019يف
الإمارات.
وق��د مت اختيار الأطفال من قبل �رشكة كونتيننتال
الراعي��ة يف بطولة ك�أ�س �آ�سيا  2019يف الإمارات،
وجمعية الهالل الأحم��ر الإماراتي ،وهي ع�ضو يف
االحتاد ال��دويل لل�صليب واله�لال الأحمر ،و�رشيك
يف امل�س�ؤولية االجتماعي��ة لالحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم.
يف حت�� ٍد خا���ص بكرة الق��دم �أقيم يف جمم��ع �ستاد
زعبي��ل يف دب��ي ،اخلا�ص بن��ادي الو�ص��ل� ،شارك
 200طفل ترتاوح �أعمارهم بني �ستة وت�سع �سنوات
يف ه��ذه امل�سابقة للف��وز بفر�صة ال تتك��رر �إال مرة
واح��دة يف العمر خلو�ض جترب��ة التواجد يف �أجواء
مناف�سات بطولة ك�أ�س �آ�سيا الفريدة من نوعها.

وق��د ازداد حما�س الأطف��ال من خالل وجود العديد
م��ن �أ�شهر العبي كرة الق��دم الإماراتيني ،مبن فيهم
جن��م فريق الو�صل عب��د اهلل �صال��ح اجلنيبي ،الذي
�ساع��د يف �إطالق هذه املبادرة التي نظمت من قبل
�رشك��ة كونتيننتال امل�شهورة يف ت�صنيع الإطارات
والهالل الأحمر الإماراتي ،كما تواجد النجم الدويل
الإمارات��ي ال�سابق وفريق الأهل��ي ،في�صل خليل ،و
الع��ب خط و�سط منتخ��ب الإمارات احل��ايل وفريق
الو�صل ،خمي�س �إ�سماعيل.
اختف��اء مبنا�سبة (عام زايد) يف الإمارات ،اختارت
ً
جمعي��ة الهالل الأحمر الإماراتي الفتيان والفتيات
امل�شاركني من قائم��ة العائالت يف دولة الإمارات
املُ�سجل��ة يف اجلمعي��ة .لتخت��ار يف النهاية قائمة
خمت��صرة من  88طف�لاً ،حيث مت تزوي��د كل طفل
بكرت��ه اخلا�ص��ة الت��ي حاول��وا الو�ص��ول �إليها من
خالل التحدي الذي قامت به �رشكة كونتيننتال.
م��ن بني  88طف ًال مت اختياره��م� ،سي�شارك  22يف
املب��اراة النهائية ،الت��ي �ستقام على �ست��اد مدينة
زاي��د الريا�ضي��ة يف � 1شباط/فرباي��ر .2019

�إ�ضافة �إىل هذا� ،سي�شارك �أطفال حمظوظون �آخرون
يف ث�لاث مباري��ات من ال��دور الأول والت��ي ت�ضم
املنتخب��ات الوطني��ة لكل م��ن ال�سعودي��ة ،ولبنان
وقط��ر .حي��ث �سي�س�يرون جنب�� ًا �إىل جنب م��ع �أبرز
العبي كرة القدم يف �آ�سيا.
وعل��ق العب خط و�سط املنتخ��ب الإماراتي وفريق

الو�ص��ل خمي���س ا�سماعي��ل ،قائالً :الكث�ير من كرة
الق��دم ت��دور ح��ول حماولة حتقي��ق الأح�لام22 ،
م��ن الأطف��ال املوجودين هنا يمُ كنه��م الآن التطلع
�إىل ال�سري على �أر�ضية �ست��اد مدينة زايد الريا�ضية
خالل النهائي القاري املقرر يف � 1شباط/فرباير.
و�أ�ضاف :بالن�سب��ة يل ،وبقية زمالئي يف املنتخب

الإمارات��ي ،نحت��اج الآن �إىل حتقي��ق �أحالمن��ا و�أن
نبذل ق�صارى جهدنا لالن�ضمام �إليهم
وق��ال في�ص��ل خلي��ل  ،النج��م ال�ساب��ق يف �صفوف
املنتخب الإماراتي وفريق الأهلي :لقد كان امتيازاً
حقيقي�� ًا �أن �أكون هنا الي��وم ،و�أن �أرى االبت�سامات
والف��رح الت��ي جتلبه��ا ه��ذه املب��ادرة للعدي��د من
الأطفال .حيث توفر ك��رة القدم طريقة رائعة جللب
ال�سع��ادة والإث��ارة �إىل حي��اة النا�س ،وم��ن الرائع
�أن ت�ستخ��دم �رشك��ة كونتيننتال رعايته��ا للبطولة
القارية بطريقة �إيجابية.
كم��ا ح��ضر ه��ذه الفعالي��ة مندوب��ون ع��ن اللجنة
املنظمة املحلية لك�أ���س �آ�سيا  2019وكذلك نادي
الو�صل الإماراتي الذين لعبوا دوراً رئي�سي ًا يف دعم
هذه املبادرة.
يتوا�ص��ل الإقبال الكبري على ��شراء مباريات ك�أ�س
�آ�سي��ا  2019يف الإم��ارات ،والت��ي ت�شه��د مناف�سة
قوي��ة بني �أبرز جنوم القارة م��ن �أجل الفوز باللقب
القاري الأغلى.
وتنطل��ق البطول��ة بع��د  50يوم��اً ،وبالتحديد يوم

 5كان��ون الثاين/يناي��ر  ،2019عندم��ا تتقاب��ل
الإم��ارات امل�ضيفة مع البحرين عل��ى �ستاد مدينة
زايد الريا�ضية يف �أبو ظبي.
وت�شه��د ه��ذه الن�سخ��ة م��ن البطول��ة م�شارك��ة 24
منتخباً ،لتكون الن�سخ��ة الأكرب يف تاريخ البطولة،
وبزي��ادة  8منتخب��ات ع��ن الن�سخ��ة املا�ضية عام
 2015يف �أ�سرتاليا.
وترف��ع البطول��ة �شعار(جلب �آ�سيا مع��اً) ،ومن �أجل
الإيف��اء بهذا ال�شعار ،فقد مت ت�صمي��م فئات التذاكر
م��ن �أجل متك�ين �أكرب ع��دد من اجلماه�ير حل�ضور
املباري��ات ،حي��ث تب��د�أ الأ�سع��ار م��ن  25دره��م
�إماراتي ( 6.8دوالر �أمريكي).
و�سيوف��ر ه��ذا الأم��ر الفر�ص��ة �أم��ام �أكرب ع��دد من
اجلالي��ات الآ�سيوي��ة يف دول��ة الإم��ارات العربية،
حل�ض��ور املباريات ،حيث ت�ضم الدولة يف جنباتها
املاليني من اجلالي��ات الآ�سيوية املختلفة ،كما �أن
موق��ع الإم��ارات يجعلها قبلة ل�سف��ر جلميع ع�شاق
ك��رة القدم من كافة �أرجاء الق��ارة والعامل حل�ضور
البطولة �أي�ضاً.

