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مورينيو  :إصابة بوغبا عضلية
ك�ش��ف جوزيه مورينيو ،مدرب مان�ش�سرت يونايتد ،عن املدة التي قد
�س��يغيبها بول بوجبا عن املالعب بعد �إ�ص��ابته يف ع�ض�لات الفخذ
اخللفية خالل الفوز ( )3-0على بازل بدوري �أبطال �أوروبا .وخرج
بوجبا ،من اللقاء بعد  18دقيقة ،يف �أولد ترافورد ،وبات من امل�ؤكد
تقريبا غياب العب الو�سط الفرن�سي عن مواجهة �إيفرتون يف الدوري
ً
الإجنليزي ،يوم الأحد .وق��ال مورينيو ملوقع النادي على الإنرتنت:
"ال �أعرف لكنني �أدرك من واقع اخلربة ال�سابقة �أ َّنها �إ�صابة ع�ضلية.
خربتي تقول � َّإن الإ�ص��ابة الع�ضلية تت�سبب يف االبتعاد عدة �أ�سابيع
�أعتقد" .و�أ�ضاف "يبدو بالن�سبة يل �أ َّنه يعاين من �إ�صابة يف ع�ضالت
الفخ��ذ اخللفية ،لك��ن مل يحدث حوار بيني واجله��از الطبي" .و�أ�رشك
موريني��و ،العب��ه م��روان فياليني ب��د ًال من بوجب��ا ،وتق�� َّدم البديل
أي�ض��ا يف ت�س��جيل
باله��دف الأول ب�رضب��ة ر�أ���س ،قب��ل �أن ُي�س��اهم � ً
مر�شحا
ماركو�س را�شفورد ،الهدف الثالث .ويبدو الالعب البلجيكي،
ً
لتعوي�ض بوجب��ا �أمام �إيفرتون .وقال مورينيو "الت�ش��كيلة حا�رضة
من �أجل ذلك ولتعوي�ض الإ�ص��ابات والإيقافات" .و�أ�ضاف "نحن ال
نبكي على الإ�صابات لذا �إذا كان بول �سيغيب يوم الأحد ،ف�إننا منلك
(�أندير) هرييرا ،و(مايكل) كاريك ،وفياليني ،و(نيمانيا) ماتيت�ش".
ويت�ص��در يونايت��د ال��دوري ،بعدم��ا ب��د�أ ال��دوري بق��وة ،وحق��ق 3
انت�ص��ارات متتالي��ة ،قبل �أن يتعادل ( )2-2مع �س��توك �س��يتي يف
اجلولة املا�ضية .وفاز �إيفرتون ،مرة واحدة يف  4مباريات.

سفاروفا تتقدم ببطولة كييك
للتنس

ت� َّأهلت الت�ش��يكية لوت�س��يا �س��فاروفا ،امل�ص��نفة الأوىل� ،إىل الدور
الثاين يف بطولة كيبيك للتن�س لل�سيدات .ففي الدور الأول للبطولة
املقامة يف كندا ،فازت �ش��فاروفا على الأمريكية �آنا تاتي�ش��فيلي
مبجموعت�ين متتاليت�ين ( ،)6-0و( .)6-1وتغلب��ت البلجيكي��ة
�ألي�س��ون فان �أويتفانك ،امل�ص��نفة ال�س��ابعة عل��ى الكندية كارول
ت�ش��او ( ،)4-6و( ،)6-2و( ،)7-6وف��ازت الأمريكي��ة �سات�ش��يا
فيكري على مواطنتها تيلور تاون�س��ند ( ،)7-5و( .)6-0وفازت
الت�ش��يكية لوت�سيا هراديت�س��كا على مواطنتها �أندريا هالفت�شكوفا
( ،)6-1و( .)6-3و�ص��عدت الأملاني��ة تاتيان��ا ماريا امل�ص��نفة
أي�ض��ا بتغلبه��ا على املجرية فاين �ش��توالر
الرابع��ة لل��دور الثاين � ً
( ،)6-2و( .)7-6و�ص��عدت الأمريكي��ة �ص��وفيا كينني �إىل الدور
الثاين يف بطولة كيبيك للتن�س لل�سيدات .ففي الدور الأول للبطولة
املقام��ة يف كندا فازت كينني على الت�ش��يكية ترييزا مارتينكوفا
مبجموعت�ين مقابل واحدة وبواق��ع  5-7و 6-4و .6-3وتغلبت
ال�س��وي�رسية فيكتوريا جولوبيت�ش امل�ص��نفة الثامنة،
على الت�شيكية باربورا كريت�شيكوفا (7-( ،)1-6
 ،)6-4( ،)5وت�أهلت الأمريكية �صوفيا كينني
بفوزها على الت�ش��يكية ترييزا مارتينت�س��وفا
( ،)5-7و( ،)6-4و( .)6-3وخرج��ت
الأمريكية جنيفر برادي امل�ص��نفة ال�ساد�سة
من البطولة بخ�سارتها �أمام الكندية بيانكا
�أندري�س��كو ( ،)6-3و( .)6-2وت�أهل��ت
النيوزيلندي��ة مارين��ا ايراكوفيت���ش �إىل
ال��دور الث��اين ملناف�س��ات ف��ردي ال�س��يدات،
ببطول��ة كيبي��ك للتن���س .فف��ي ال��دور الأول
للبطول��ة املقام��ة يف كن��دا ،ف��ازت �إيراكوفيت�ش
عل��ى الرو�س��ية �آال كودريافت�س��يفا مبجموعتني
متتاليتني ،بواقع  6-4و.6-1
وف��ازت الربيطاني��ة نعوم��ي برودي
عل��ى الأ�س�ترالية دي�س��تاين
اياف��ا ،بنتيج��ة 6-4
و 3-6و.6-3

ميسي وإنييستا يجلبان المتعة لبرشلونة أمام يوفنتوس بعد فترات التوتر
تلق��ى �أندري���س �إنيي�س��تا ،حتية ح��ارة من امل�ش��جعني،
�أثن��اء مغادرة امللعب عق��ب عر�ض رائع يف الفوز ،3-0
عل��ى يوفنتو�س يف دوري �أبط��ال �أوروبا� ،أم�س الثالثاء.
وتزام��ن ذلك مع �أداء ممتع من ليونيل مي�س��ي ،لي�ص��بح
من ال�س��هل بالن�سبة للم�ش��جعني يف الكامب نور ،ال�شعور
بال�س��عادة ون�س��يان التوتر ال��ذي كان حا�رضا بقوة منذ
�أ�س��بوعني فقط .و�شعر م�شجعون بالغ�ضب ،ب�سبب �إخفاق
الن��ادي يف التعاق��د م��ع فيلي��ب كوتيني��و و�أنخي��ل دي
ماري��ا عند غل��ق باب االنتقاالت ،و�س��ط �ش��عور برتاجع
قوة الت�ش��كيلة بعد رحيل نيمار يف �ص��فقة قيا�س��ية �إىل
باري�س �س��ان جريمان .وما زاد من اال�س��تياء التعر�ض
للخ�سارة � 1-5أمام الغرمي ريال مدريد ،يف جمموع

مباراتي ك�أ�س ال�س��وبر الإ�سباين يف انطالق املو�سم .لكن
الأداء الرائ��ع يف افتت��اح مناف�س��ات دور املجموع��ات
�أمام العمالق الإيطايل� ،أظهر �أن بر�ش��لونة ال يزال يف يد
�أمينة ،طاملا ا�س��تمر ت�ألق مي�س��ي دائم الإبداع و�إنيي�ستا
�ص��احب اخلربة الكبرية .وعانى �إنيي�س��تا قائد بر�شلونة
( 33عام��ا) لف�ترة طويلة يف املو�س��م املا�ض��ي ،وت�أثر
بالتعر���ض للإ�ص��ابات ،لكن��ه ا�س��تعاد �أجم��اد ت�ألق��ه،
و�ساعد بر�ش��لونة على الهيمنة على خط الو�سط .واخرتق
�إنيي�س��تا ،القوة التقليدية ليوفنتو�س و�أر�س��ل متريرة �إىل
مي�س��ي لي�س��جل الالع��ب الأرجنتين��ي هدفه ال�شخ�ص��ي
الث��اين وه��دف بر�ش��لونة الثالث ،ويحظى بعده��ا القائد
بتحي��ة حارة عن��د ا�س��تبداله ق��رب نهاية اللق��اء .وقال

�إنيي�س��تا "م��ن املهم لعب الكث�ير من الدقائ��ق ،لكن �أهم
�شيء هو �أن يعتني املرء بنف�سه" .و�أ�ضاف "عندما ي�ؤدي
الفريق ب�ش��كل جيد نلعب جميعا ب�شكل �أف�ضل .كنا نعاين
يف البداية وهذا �أمر معتاد يف املباريات الأوروبية ،لكن
فقط نحتاج �إىل التحلي بال�ص�بر ثم بد�أنا ال�س��يطرة على
املب��اراة" .لكن مبجرد �أن �أنهى �إنيي�س��تا ومي�س��ي ،مهمة
التف��وق على يوفنتو�س ،ظهرت الأج��واء احتفالية داخل
امللعب وو�س��ط ظهور نادر لأي م�شاعر �سيئة .ومل يتفوق
على �أداء �إنيي�س��تا� ،س��وى زميله مي�سي الذي ك�رس نح�سه
�أمام احلار�س بوفون بالت�سجيل يف �شوطي املباراة.
كما �س��دد مي�س��ي ،كرة �أبعدها دف��اع يوفنتو�س من على
خ��ط املرم��ى ،لكنها و�ص��لت �إىل �إيف��ان راكيتيت�ش الذي

هودجسون مديرًا فنيًا لكريستال باالس
�أعل��ن ن��ادي كري�س��تال باال���س الإجنليزي
تعي�ين روي هودج�س��ون املدي��ر الفن��ي
ال�سابق ملنتخب �إجنلرتا ،مدربا جديدا له خلفا
للهولن��دي فرانك دي بوير الذي متت �إقالته �أم�س
الإثنني .و�أعلن كري�س��تال باال�س ع��ن �إقالة فرانك
دي بوي��ر من من�ص��ب املدير الفني ،بع��د �أن قاد
الفري��ق يف �أربع مباريات فقط بالدوري.
وكان عق��د دي بوي��ر ميت��د
لثالثة �أعوام مع كري�ستال
باال���س لكن��ه بق��ي يف
من�ص��به مل��دة 77
يوم��ا فق��ط .ويتذي��ل
كري�س��تال باال���س

ج��دول الدوري الإجنلي��زي املمتاز حيث خ�رس جميع
مباريات��ه الأرب��ع الأوىل ومل ي�س��جل خالله��ا �أي
ه��دف .وكان دي بوير قد توىل تدري��ب الفريق خلفا
ل�س��ام �أالردي�س لكنه �أقيل بعد فرتة ق�ص�يرة لي�ص��بح
هودج�سون �س��ابع مدير فني دائم للفريق خالل �ستة
�أعوام .وبات هودج�سون  /70عاما� /أكرب مدير فني
يف تاريخ الدوري الإجنليزي املمتاز .وعر�ض �ستيف
باري���ش رئي���س جمل���س �إدارة كري�س��تال باال�س على
هودج�س��ون عق��دا ميتد لعام�ين مقاب��ل  2.5مليون
جني��ه �إ�س�ترليني يف املو�س��م الواح��د م��ع ح�ص��وله
عل��ى مكاف�أة مليون �إ�س�ترليني �إذا حقق نتائج جيدة
م��ع الفريق بال��دوري املمتاز هذا املو�س��م .وك�ش��ف
باري�ش عرب ح�س��ابه ال�شخ�ص��ي على �ش��بكة التوا�صل

االجتماعي "ان�س��تجرام" نب�أ التعاقد مع هودج�سون
ون�رش �ص��ورة للمدرب املخ�رضم وهو يرتدي قمي�ص
الن��ادي ..وق��ال هودج�س��ون ،ال��ذي ب��د�أ م�س�يرته
املتوا�ضعة كالعب يف باال�س عام  ،1965انه �سعيد
بالع��ودة لتدريب الأندي��ة عقب انتهاء ف�ترة قيادته
ملنتخب اجنلرتا با�ستقالته من من�صبه عقب اخلروج
املفاج��ئ م��ن دور  16لبطولة �أوروب��ا � 2016أمام
�أي�س��لندا “ .و�أ�ض��اف هودج�س��ون الذي بدت ال�سعادة
وا�ض��حة على كلماته ”�أنا يف غاية ال�س��عادة للعودة
لتدري��ب الأندية .مر وقت طويل منذ ان كنت ا�س��تمتع
بح�ص���ص التدري��ب اليومي��ة“ .ويتذي��ل باال�س قاع
جدول الرتتيب بدون �أي ر�صيد من النقاط عقب �أربع
هزائم متتالية.

متسابقون روس يقاضون وكالة مكافحة المنشطات
قال مدرب ثالثة مت�س��ابقني رو�س �إنهم �سيقا�ض��ون
الوكال��ة العاملي��ة ملكافح��ة املن�ش��طات واملحق��ق
ريت�ش��ارد مكالري��ن بعد ا�س��تبعادهم من مناف�س��ات
الدراجات باوملبياد ريو دي جانريو  .2016وعوقب
املت�س��ابقون بالإيق��اف �ض��من ريا�ض��يني رو�س بعد
ن��شر تقري��ر للوكال��ة العاملي��ة ملكافحة املن�ش��طات
�أ�رشف عليه املحامي الكندي مكالرين ك�شف عن �أدلة
حول ا�س��تخدام املن�ش��طات على نطاق وا�سع وتالعب
يف العينات يف رو�س��يا .ومل تظهر �أ�سماء املت�سابقني
كرييل �سفي�ش��نيكوف ودميرتي �س�تراخوف ودميرتي
�س��وكولوف �ضمن تقرير مكالرين الذي قال �إنه جرى
الت�س�تر عل��ى  26عين��ة ايجابية ملت�س��ابقي دراجات
من رو�س��يا .ومع ذلك مل يتمكن الثالثي من املناف�سة

يف ري��و لع��دم ا�س��تيفاء معاي�ير اللجن��ة االوملبي��ة
الدولية .ورف�ض��ت حمكم��ة التحكيم الريا�ض��ية طعن
الثالث��ي على العقوبة العام املا�ض��ي .وقال مدربهم
الك�سندر كوزنت�س��وف لرويرتز ”املهمة الرئي�سية هي
اثب��ات �أنهم على �ص��واب ومل ي�س��تخدموا املن�ش��طات
وعوقبوا ب�ش��كل ظ��امل باحلرم��ان من امل�ش��اركة يف
االوملبياد“ .و�أ�ض��اف ”نحن واثق��ون من �أن النتيجة
�ستكون يف �صاحلنا“ .ويف خطاب �إىل االحتاد الدويل
للدراجات يف �أغ�س��ط�س �آب من العام املا�ضي ،ذكرت
اللجن��ة االوملبية الدولية �أن املت�س��ابقني الثالثة ”مل
يلبوا املعايري املو�ض��وعة من قبل املجل�س التنفيذي
للجن��ة االوملبي��ة الدولي��ة“ للمناف�س��ة يف ري��و وفقا
للحكم الذي �صدر عن حمكمة التحكيم يف ق�ضاياهم.

وذك��رت اللجن��ة االوملبي��ة الدولي��ة �أن ”�أي �ش��خ�ص
ت��ورط“ وورد ا�س��مه يف تقري��ر مكالري��ن ل��ن يكون
بو�س��عه احل�ص��ول عل��ى موافقة للم�ش��اركة يف
االوملبي��اد وفق��ا لأي معايري �أخ��رى .وقال
كوزنت�س��وف �إن الدعوى الق�ض��ائية �أقيمت
بوا�س��طة جمموع��ة من املحام�ين الرو�س
الذين يعملون يف كندا ،حيث مقر الوكالة
العاملي��ة ملكافح��ة املن�ش��طات ،لكن��ه
مل ي�س��تطع ت�أكي��د املحكمة الت��ي رفعت
�أمامه��ا الدع��وى .وقالت ماج��ي دوراند
املتحدثة با�س��م الوكال��ة العاملية ”نظرا
الن الق�ض��ية مل تنظ��ر بع��د ف�إنن��ا ل�س��نا
خمولني للتعليق يف الوقت احلايل“.

�أحرز الهدف الثاين ورد القائم حماولة �أخرى من الالعب
الأرجنتيني.
وقال �إرن�س��تو فالفريدي مدرب بر�شلونة "انتابني �شعور
�أنه مبجرد �أن ي�س��تحوذ ليونيل على الكرة �سيحدث �شيء.
�أي �ش��يء ميكن �أن يحدث وهو ما ي�ص��ب يف م�ص��لحتنا
دائما".
و�أ�ض��اف "ليونيل �سجل هدفا ا�س��تثنائيا و�ساعدنا على
ال�سيطرة على املباراة� .إنه من �أف�ضل الالعبني يف تاريخ
اللعبة".
وتاب��ع مدرب �أتلتيك بيلباو ال�س��ابق "كن��ت �أعاين �أمامه
كث�يرا يف املا�ض��ي ،لكني اعترب نف�س��ي حمظوظ��ا الآن،
لأين ا�ستطيع اال�ستمتاع مبا يقدمه".

إيمري :فرضنا شخصيتنا
على سيلتيك
مل يتخلَّ���ص �أون��اي �إمي��ري ،م��درب باري���س �س��ان جريم��ان ،م��ن
كابو���س اخلروج املهني م��ن دوري �أبط��ال �أوروبا �أمام بر�ش��لونة،
املو�س��م املا�ض��ي .وفاز باري�س �س��ان جريمان  ،يف �أوىل مباريات
دور املجموع��ات ب��دوري الأبط��ال ه��ذا املو�س��م ،عل��ى �س��يلتيك
الأ�س��كتلندي ( .)5-0وق��ال �إمي��ري يف ت�رصيحات عق��ب املباراة،
�أبرزتها �ص��حيفة "ليكيب" الفرن�سية�" :س��عداء للغاية بالفوز الكبري
على �سيلتيك مبلعبه" .و�أ�ضاف "الأمر الأ�صعب هو �إيجاد م�ساحات،
لكن باري�س �س��ان جريمان ،فر�ض �شخ�ص��يته
والرتكيز ب�أ�س��كتلنداَّ ،
عل��ى املباراة ،بف�ض��ل اال�س��تحواذ عل��ى الكرة ،م��ا منحن��ا الفوز".
وخ�ص
و�أ�ش��اد املدرب الإ�س��باين ،ب���أداء العبيه دفاع ًي��ا وهجوم ًيا،
َّ
كث�يرا ،ومواجهة
بالذك��ر �أدري��ان رابي��و ،م�ؤك�� ًدا � َّأن م�س��تواه تطور
ً
�س��يلتيك �أثبتت � َّأن لديه الكثري ليقدمه .وب�س���ؤاله عن توجيه ر�س��الة
قوية لأندية �أوروبا بالفوز العري�ض على �سيلتيك ،ر َّد �إميري" :علينا
التعلم من در�س املو�سم املا�ضي� ،سواء الإدارة �أو الفريق ،ونعمل من
�أجل التطوير" .وحقق بر�شلونة املو�سم املا�ضي ،رميونتادا
عو���ض خ�س��ارته (� )0-4أمام �س��ان
تاريخي��ة ،عندم��ا ََّ
جريمان بباري�س ،بالفوز ( )6-1يف �إ�س��بانيا ،باياب
ثمن النهائي .و�أ�ضاف "م�س���ؤولو النادي قاموا بعمل
مميز للغاية خالل �سوق االنتقاالت ال�صيفية ،ون�سعى
ال�س��تكمال املغام��رة .بالثق��ة والت��وازن ،واله��دوء،
�س��نحقق جناحات ،لكن الأ�صعب مل ي�أت بعد" .و�أ�شار
�إمي��ري �إىل � َّأن االن�س��جام يتزاي��د تدريج ًي��ا بني ثالثي
الهجوم مبابي ،ونيمار ،وكافاين ،و�س��يتطور م�س��تواهم
راف�ض��ا يف الوقت ذات��ه اعتب��ار � َّأن �ألفون�س
م��ع الوقتً ،
�أري��وال احلار�س الأول للفريق الباري�س��ي؛ لأن لديه ثقة
كب�يرة بزميل��ه الأمل��اين كيفني ت��راب .ي�ش��ار �إىل �أن
باري�س �س��ان جريمان كان ق��د تعاقد مع الربازيلي
نيمار ،بعدما دف��ع  222مليون يورو ،قيمة ال�رشط
اجلزائي يف عقده مع بر�ش��لونة لي�صبح �أغلى �صفقة
يف تاريخ كرة القدم.

تحديد موعد إجراء قرعة مونديال األندية

بدء بيع تذاكر كأس العالم الخميس واألسعار تبدأ من  105دوالرات
ق��ال االحت��اد الدويل لك��رة القدم (الفيف��ا) �إن عملية
بيع تذاكر ك�أ�س العامل  2018التي �ستقام يف رو�سيا
�ستبد�أ يوم اخلمي�س و�سترتاوح �أ�سعارها ما بني 105
دوالرات لأقله��ا �س��عرا واخلا�ص��ة ب��دور املجموعات
وحت��ى  1100دوالر لأغل��ى املقاع��د يف املب��اراة
النهائي��ة .و�أ�ض��اف االحتاد الدويل للعب��ة ان التذاكر
�س��تباع ع�بر موقعه عل��ى االنرتن��ت عل��ى مرحلتني
و�س��يجري بعده��ا بي��ع التذاك��ر قب��ل وق��ت قليل من
انط�لاق النهائيات .و�س��يجري التق��دم بالطلبات يف
املرحلة الأوىل خالل الفرتة ما بني � 14سبتمرب �أيلول
وحت��ى � 12أكتوبر ت�رشين الأول .وميكن للم�ش��جعني
طل��ب تذاك��ر ملباراة واح��دة �أو مللعب حم��دد �أو طلب
التذاك��ر اخلا�ص��ة مبنتخب معني خالل تل��ك املرحلة
وفقا الختيارهم .و�سيتم �إبالغ �أي �شخ�ص تقدم بطلب
بقب��ول �أو رف�ض طلبه بحلول يوم  16نوفمرب ت�رشين
الث��اين .وتنتهي املرحلة الأوىل يف الفرتة ما بني 16
و 28نوفم�بر و�س��يتم فيه��ا تخ�ص��ي�ص التذاكر وفقا
لقاعدة �أ�س��بقية التقدم بطلبات احلجز .وقالت فاطمة
�سامورا الأمني العام للفيفا يف بيان “و�ضعنا نظاما

للتذاك��ر يكف��ل جلميع امل�ش��جعني فر�ص��ة للح�ص��ول
على التذاكر ب�ش��كل �آمن" .على مدار التاريخ� ،أ�س��همت
اجلماهري ب�ش��كل �أ�سا�سي يف �إ�ضافة املزيد من ال�سحر
عل��ى بطولة ك�أ�س العامل"� .أم��ا املرحلة الثانية للبيع
فتم تق�س��يمها �أي�ضا على فرتتني .الأوىل من اخلام�س
من دي�س��مرب كان��ون الأول  2017وحت��ى  31يناير
كان��ون الث��اين  2018عل��ى �أن يتم توزيع ح�ص���ص
التذاكر وفقا لقرعة ع�ش��وائية .وخ�لال الفرتة ما بني
 13مار���س �آذار وحت��ى الثال��ث م��ن �أبريل ني�س��ان
�س��تكون التذاكر متاحة ب�أ�س��بقية احلجز .كما �ستكون
هناك ”فر�ص��ة �أخرية“ لل��شراء يف الفرتة ما بني 18
�أبري��ل ني�س��ان و 15يوليو متوز حي��ث موعد املباراة
النهائية و�س��تكون وفقا لأ�سبقية احلجز .وذكر الفيفا
�أن هن��اك ث�لاث فئات م��ن التذاك��ر �س��تكون متاحة
و�ستكون الفئة الأوىل هي الأغلى �سعرا.
و�س��ترتاوح تكلفة �أرخ�ص فئة وه��ي الفئة الثالثة ما
ب�ين  105دوالرات للمب��اراة يف دور املجموع��ات
و�ص��وال �إىل  175دوالرا للمب��اراة يف دور الثماني��ة
وانتهاء مببلغ  455دوالرا للمباراة النهائية.

و�س��ترتاوح تكلف��ة املقع��د يف الفئ��ة الأوىل م��ا ب�ين
 550دوالرا للمب��اراة يف دور املجموعات و�ص��وال
�إىل  1100دوالر للنهائ��ي .و�أ�ش��ار الفيف��ا �إىل �أن
هناك فئة رائعة �ستكون خم�ص�صة للمواطنني الرو�س
ب�س��عر خمف�ض يرتاوح ما بني  1280روبل (22.19
دوالرا) ملب��اراة يف دور املجموع��ات �إىل 7040
روب��ل للمباراة النهائي��ة .ومت �إتباع نف���س النهج يف
الربازي��ل ع��ام  .2014و�س��يحتاج كافة امل�ش��جعني
الذين �س��يح�رضون املباريات للتقدم بطلب للح�صول
عل��ى بطاقة هوية ر�س��مية جمانية وذل��ك وفقا لطلب
ال�س��لطات الرو�س��ية .وتت�ض��من ه��ذه البطاق��ة بع�ض
املمي��زات مث��ل ت�أ�ش�يرة جماني��ة لدخ��ول رو�س��يا
وا�س��تخدام و�س��ائل النقل جمانا يف �أي��ام املباريات.
فيم��ا �أعلن��ت اللجن��ة املنظم��ة لك�أ���س الع��امل لك��رة
القدم للأندية ،املقررة يف الإمارات خالل دي�س��مرب/
كان��ون الأول  ،2017ع��ن �إج��راء قرع��ة البطولة يف
العا�ص��مة الإماراتية �أبوظبي يوم � 9أكتوبر /ت�رشين
الأول املقب��ل .ومن املقرر �أن تك�ش��ف اللجنة املنظمة
الأ�س��بوع املقبل ،عن تفا�ص��يل احلدث ،وال�شخ�صيات

الريا�ض��ية العاملية التي �ست�ش��ارك يف مرا�س��م �سحب
القرعة .و�س�� ُتطلق اللجنة املنظمة املحلية ،حملة على
نط��اق الإم��ارات ،للبحث عن قادة �ش��باب ،لإ�ض��افة
�ص��ورة قيم��ة لبطولة ك�أ���س العامل للأندي��ة .2017
و�س��يتم �إط�لاق برنامج القادة ال�ش��باب ،يف املدار�س
واجلامع��ات و�أكادميي��ات ك��رة الق��دم لل�ش��باب يف
الإمارات ،ويفتح �أبوابه للطلبة بني  13-21عاما.
ومن خالل دورهم كقادة لبطولة ك�أ�س العامل للأندية،
ُي�رشف امل�ش��اركون بامل�س�ؤولية يف  4جماالت ت�شمل
الأن�شطة البدنية واملهام االجتماعية ،مما يلعب دوراً
فاع ًال يف زيادة حما�س ع�ش��اق ك��رة القدم والرتويج
للبطولة التي تقام يف دي�سمرب/كانون �أول املقبل.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه ت�أكد حتى الآن م�شاركة �أندية
ريال مدريد الإ�س��باين ،و�أوكالند �سيتي النيوزيلندي،
وبات�ش��وكا املك�س��يكي ،يف بطولة العامل للأندية� ،إىل
جان��ب اجلزيرة الإماراتي ،بع��د تتويجه بط ًال لدوري
اخلليج العربي للمحرتفني املو�سم املا�ضي.
وتنتظر البطولة حتديد �أبطال �أفريقيا و�آ�س��يا و�أمريكا
اجلنوبية.

