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 مل يتخلَّ���س �أون��اي �إمي��ري، م��درب باري���س �س��ان جريم��ان، م��ن 
كابو���س �خلروج �ملهني م��ن دوري �أبط��ال �أوروبا �أمام بر�س��لونة، 
�ملو�س��م �ملا�س��ي. وفاز باري�س �س��ان جريمان ، يف �أوىل مباريات 
دور �ملجموع��ات ب��دوري �لأبط��ال ه��ذ� �ملو�س��م، عل��ى �س��يلتيك 
�لأ�س��كتلندي )0-5(. وق��ال �إمي��ري يف ت�رصيحات عق��ب �ملبار�ة، 
�أبرزتها �س��حيفة "ليكيب" �لفرن�سية: "�س��عد�ء للغاية بالفوز �لكبري 
على �سيلتيك مبلعبه". و�أ�ساف "�لأمر �لأ�سعب هو �إيجاد م�ساحات، 
و�لرتكيز باأ�س��كتلند�، لكنَّ باري�س �س��ان جريمان، فر�س �سخ�س��يته 
عل��ى �ملبار�ة، بف�س��ل �ل�س��تحو�ذ عل��ى �لكرة، م��ا منحن��ا �لفوز". 
و�أ�س��اد �ملدرب �لإ�س��باين، ب��اأد�ء لعبيه دفاعًي��ا وهجومًيا، وخ�سَّ 
بالذك��ر �أدري��ان ر�بي��و، موؤك��ًد� �أنَّ م�س��تو�ه تطور كث��رًي�، ومو�جهة 
�س��يلتيك �أثبتت �أنَّ لديه �لكثري ليقدمه. وب�س��وؤ�له عن توجيه ر�س��الة 
قوية لأندية �أوروبا بالفوز �لعري�س على �سيلتيك، ردَّ �إميري: "علينا 
�لتعلم من در�س �ملو�سم �ملا�سي، �سو�ء �لإد�رة �أو �لفريق، ونعمل من 
�أجل �لتطوير". وحقق بر�سلونة �ملو�سم �ملا�سي، رميونتاد� 
���س خ�س��ارته )4-0( �أمام �س��ان  تاريخي��ة، عندم��ا عوََّ
جريمان بباري�س، بالفوز )1-6( يف �إ�س��بانيا، باياب 
ثمن �لنهائي. و�أ�ساف "م�س��وؤولو �لنادي قامو� بعمل 
مميز للغاية خالل �سوق �لنتقالت �ل�سيفية، ون�سعى 
ل�س��تكمال �ملغام��رة. بالثق��ة و�لت��و�زن، و�له��دوء، 
�س��نحقق جناحات، لكن �لأ�سعب مل ياأت بعد". و�أ�سار 
�إمي��ري �إىل �أنَّ �لن�س��جام يتز�ي��د تدريجًي��ا بني ثالثي 
�لهجوم مبابي، ونيمار، وكافاين، و�س��يتطور م�س��تو�هم 
��ا يف �لوقت ذ�ت��ه �عتب��ار �أنَّ �ألفون�س  م��ع �لوقت، ر�ف�سً
�أري��ول �حلار�س �لأول للفريق �لباري�س��ي؛ لأن لديه ثقة 
كب��رية بزميل��ه �لأمل��اين كيفني ت��ر�ب. ي�س��ار �إىل �أن 
باري�س �س��ان جريمان كان ق��د تعاقد مع �لرب�زيلي 
نيمار، بعدما دف��ع 222 مليون يورو، قيمة �ل�رصط 
�جلز�ئي يف عقده مع بر�س��لونة لي�سبح �أغلى �سفقة 

يف تاريخ كرة �لقدم.

 ك�س��ف جوزيه مورينيو، مدرب مان�س�سرت يونايتد، عن �ملدة �لتي قد 
�س��يغيبها بول بوجبا عن �ملالعب بعد �إ�س��ابته يف ع�س��الت �لفخذ 
�خللفية خالل �لفوز )0-3( على بازل بدوري �أبطال �أوروبا. وخرج 
بوجبا، من �للقاء بعد 18 دقيقة، يف �أولد تر�فورد، وبات من �ملوؤكد 
تقريًبا غياب لعب �لو�سط �لفرن�سي عن مو�جهة �إيفرتون يف �لدوري 
�لإجنليزي، يوم �لأحد. وق��ال مورينيو ملوقع �لنادي على �لإنرتنت: 
ها �إ�سابة ع�سلية.  "ل �أعرف لكنني �أدرك من و�قع �خلربة �ل�سابقة �أنَّ
خربتي تقول �إنَّ �لإ�س��ابة �لع�سلية تت�سبب يف �لبتعاد عدة �أ�سابيع 
ه يعاين من �إ�سابة يف ع�سالت  �أعتقد". و�أ�ساف "يبدو بالن�سبة يل �أنَّ
�لفخ��ذ �خللفية، لك��ن مل يحدث حو�ر بيني و�جله��از �لطبي". و�أ�رصك 
موريني��و، لعب��ه م��رو�ن فياليني ب��دًل من بوجب��ا، وتق��دَّم �لبديل 
��ا يف ت�س��جيل  باله��دف �لأول ب�رصب��ة ر�أ���س، قب��ل �أن ُي�س��اهم �أي�سً
ماركو�س ر��سفورد، �لهدف �لثالث. ويبدو �لالعب �لبلجيكي، مر�سًحا 
لتعوي�س بوجب��ا �أمام �إيفرتون. وقال مورينيو "�لت�س��كيلة حا�رصة 
من �أجل ذلك ولتعوي�س �لإ�س��ابات و�لإيقافات". و�أ�ساف "نحن ل 
نبكي على �لإ�سابات لذ� �إذ� كان بول �سيغيب يوم �لأحد، فاإننا منلك 
)�أندير( هريير�، و)مايكل( كاريك، وفياليني، و)نيمانيا( ماتيت�س".

ويت�س��در يونايت��د �ل��دوري، بعدم��ا ب��د�أ �ل��دوري بق��وة، وحق��ق 3 
�نت�س��ار�ت متتالي��ة، قبل �أن يتعادل )2-2( مع �س��توك �س��يتي يف 

�جلولة �ملا�سية. وفاز �إيفرتون، مرة و�حدة يف 4 مباريات.

لت �لت�س��يكية لوت�س��يا �س��فاروفا، �مل�س��نفة �لأوىل، �إىل �لدور   تاأهَّ
�لثاين يف بطولة كيبيك للتن�س لل�سيد�ت. ففي �لدور �لأول للبطولة 
�ملقامة يف كند�، فازت �س��فاروفا على �لأمريكية �آنا تاتي�س��فيلي 
مبجموعت��ني متتاليت��ني )0-6(، و)1-6(. وتغلب��ت �لبلجيكي��ة 
�ألي�س��ون فان �أويتفانك، �مل�س��نفة �ل�س��ابعة عل��ى �لكندية كارول 
ت�س��او )6-4(، و)2-6(، و)6-7(، وف��ازت �لأمريكي��ة �سات�س��يا 
فيكري على مو�طنتها تيلور تاون�س��ند )5-7(، و)0-6(. وفازت 
�لت�س��يكية لوت�سيا هر�ديت�س��كا على مو�طنتها �أندريا هالفت�سكوفا 
)1-6(، و)3-6(. و�س��عدت �لأملاني��ة تاتيان��ا ماريا �مل�س��نفة 
��ا بتغلبه��ا على �ملجرية فاين �س��تولر  �لر�بع��ة لل��دور �لثاين �أي�سً
)2-6(، و)6-7(. و�س��عدت �لأمريكي��ة �س��وفيا كينني �إىل �لدور 
�لثاين يف بطولة كيبيك للتن�س لل�سيد�ت. ففي �لدور �لأول للبطولة 
�ملقام��ة يف كند� فازت كينني على �لت�س��يكية ترييز� مارتينكوفا 
مبجموعت��ني مقابل و�حدة وبو�ق��ع 7-5 و4-6 و3-6. وتغلبت 

�ل�س��وي�رصية فيكتوريا جولوبيت�س �مل�س��نفة �لثامنة، 
على �لت�سيكية باربور� كريت�سيكوفا )1-6(، )-7

5(، )4-6(، وتاأهلت �لأمريكية �سوفيا كينني 
بفوزها على �لت�س��يكية ترييز� مارتينت�س��وفا 
وخرج��ت  و)6-3(.  و)6-4(،   ،)5-7(
�لأمريكية جنيفر بر�دي �مل�س��نفة �ل�ساد�سة 
من �لبطولة بخ�سارتها �أمام �لكندية بيانكا 
وتاأهل��ت  و)6-2(.   ،)6-3( �أندري�س��كو 
�إىل  �ير�كوفيت���س  مارين��ا  �لنيوزيلندي��ة 

�ل��دور �لث��اين ملناف�س��ات ف��ردي �ل�س��يد�ت، 
�لأول  �ل��دور  فف��ي  للتن���س.  كيبي��ك  ببطول��ة 

للبطول��ة �ملقام��ة يف كن��د�، ف��ازت �إير�كوفيت�س 
عل��ى �لرو�س��ية �آل كودريافت�س��يفا مبجموعتني 

متتاليتني، بو�قع 4-6 و6-1.
وف��ازت �لربيطاني��ة نعوم��ي برودي 

دي�س��تاين  �لأ�س��رت�لية  عل��ى 
 6-4 بنتيج��ة  �ياف��ا، 

و6-3 و6-3.

بدء بيع تذاكر كأس العالم الخميس واألسعار تبدأ من 105 دوالرات
تحديد موعد إجراء قرعة مونديال األندية

ميسي وإنييستا يجلبان المتعة لبرشلونة أمام يوفنتوس بعد فترات التوتر
 تلق��ى �أندري���س �إنيي�س��تا، حتية ح��ارة من �مل�س��جعني، 
�أثن��اء مغادرة �مللعب عق��ب عر�س ر�ئع يف �لفوز 3-0، 
عل��ى يوفنتو�س يف دوري �أبط��ال �أوروبا، �أم�س �لثالثاء. 
وتز�م��ن ذلك مع �أد�ء ممتع من ليونيل مي�س��ي، لي�س��بح 
من �ل�س��هل بالن�سبة للم�س��جعني يف �لكامب نور، �ل�سعور 
بال�س��عادة ون�س��يان �لتوتر �ل��ذي كان حا�رص� بقوة منذ 
�أ�س��بوعني فقط. و�سعر م�سجعون بالغ�سب، ب�سبب �إخفاق 
�لن��ادي يف �لتعاق��د م��ع فيلي��ب كوتيني��و و�أنخي��ل دي 
ماري��ا عند غل��ق باب �لنتقالت، و�س��ط �س��عور برت�جع 
قوة �لت�س��كيلة بعد رحيل نيمار يف �س��فقة قيا�س��ية �إىل 
باري�س �س��ان جريمان. وما ز�د من �ل�س��تياء �لتعر�س 
للخ�سارة 5-1 �أمام �لغرمي ريال مدريد، يف جمموع 

مبار�تي كاأ�س �ل�س��وبر �لإ�سباين يف �نطالق �ملو�سم. لكن 
�لأد�ء �لر�ئ��ع يف �فتت��اح مناف�س��ات دور �ملجموع��ات 
�أمام �لعمالق �لإيطايل، �أظهر �أن بر�س��لونة ل يز�ل يف يد 
�أمينة، طاملا ��س��تمر تاألق مي�س��ي د�ئم �لإبد�ع و�إنيي�ستا 
�س��احب �خلربة �لكبرية. وعانى �إنيي�س��تا قائد بر�سلونة 
)33 عام��ا( لف��رتة طويلة يف �ملو�س��م �ملا�س��ي، وتاأثر 
بالتعر���س لالإ�س��ابات، لكن��ه ��س��تعاد �أجم��اد تاألق��ه، 
و�ساعد بر�س��لونة على �لهيمنة على خط �لو�سط. و�خرتق 
�إنيي�س��تا، �لقوة �لتقليدية ليوفنتو�س و�أر�س��ل متريرة �إىل 
مي�س��ي لي�س��جل �لالع��ب �لأرجنتين��ي هدفه �ل�سخ�س��ي 
�لث��اين وه��دف بر�س��لونة �لثالث، ويحظى بعده��ا �لقائد 
بتحي��ة حارة عن��د ��س��تبد�له ق��رب نهاية �للق��اء. وقال 

�إنيي�س��تا "م��ن �ملهم لعب �لكث��ري من �لدقائ��ق، لكن �أهم 
�سيء هو �أن يعتني �ملرء بنف�سه". و�أ�ساف "عندما يوؤدي 
�لفريق ب�س��كل جيد نلعب جميعا ب�سكل �أف�سل. كنا نعاين 
يف �لبد�ية وهذ� �أمر معتاد يف �ملباريات �لأوروبية، لكن 
فقط نحتاج �إىل �لتحلي بال�س��رب ثم بد�أنا �ل�س��يطرة على 
�ملب��ار�ة". لكن مبجرد �أن �أنهى �إنيي�س��تا ومي�س��ي، مهمة 
�لتف��وق على يوفنتو�س، ظهرت �لأج��و�ء �حتفالية د�خل 
�مللعب وو�س��ط ظهور نادر لأي م�ساعر �سيئة. ومل يتفوق 
على �أد�ء �إنيي�س��تا، �س��وى زميله مي�سي �لذي ك�رص نح�سه 

�أمام �حلار�س بوفون بالت�سجيل يف �سوطي �ملبار�ة.
كما �س��دد مي�س��ي، كرة �أبعدها دف��اع يوفنتو�س من على 
خ��ط �ملرم��ى، لكنها و�س��لت �إىل �إيف��ان ر�كيتيت�س �لذي 

�أحرز �لهدف �لثاين ورد �لقائم حماولة �أخرى من �لالعب 
�لأرجنتيني.

وقال �إرن�س��تو فالفريدي مدرب بر�سلونة "�نتابني �سعور 
�أنه مبجرد �أن ي�س��تحوذ ليونيل على �لكرة �سيحدث �سيء. 
�أي �س��يء ميكن �أن يحدث وهو ما ي�س��ب يف م�س��لحتنا 

د�ئما".
و�أ�س��اف "ليونيل �سجل هدفا ��س��تثنائيا و�ساعدنا على 
�ل�سيطرة على �ملبار�ة. �إنه من �أف�سل �لالعبني يف تاريخ 

�للعبة".
وتاب��ع مدرب �أتلتيك بيلباو �ل�س��ابق "كن��ت �أعاين �أمامه 
كث��ري� يف �ملا�س��ي، لكني �عترب نف�س��ي حمظوظ��ا �لآن، 

لأين ��ستطيع �ل�ستمتاع مبا يقدمه".

مورينيو : إصابة بوغبا عضلية

سفاروفا تتقدم ببطولة كييك 
للتنس 

متسابقون روس يقاضون وكالة مكافحة المنشطات

هودجسون مديرًا فنيًا لكريستال باالس 

 قال مدرب ثالثة مت�س��ابقني رو�س �إنهم �سيقا�س��ون 
و�ملحق��ق  �ملن�س��طات  ملكافح��ة  �لعاملي��ة  �لوكال��ة 
ريت�س��ارد مكالري��ن بعد ��س��تبعادهم من مناف�س��ات 
�لدر�جات باوملبياد ريو دي جانريو 2016. وعوقب 
�ملت�س��ابقون بالإيق��اف �س��من ريا�س��يني رو�س بعد 
ن���رص تقري��ر للوكال��ة �لعاملي��ة ملكافحة �ملن�س��طات 
�أ�رصف عليه �ملحامي �لكندي مكالرين ك�سف عن �أدلة 
حول ��س��تخد�م �ملن�س��طات على نطاق و��سع وتالعب 
يف �لعينات يف رو�س��يا. ومل تظهر �أ�سماء �ملت�سابقني 
كرييل �سفي�س��نيكوف ودميرتي �س��رت�خوف ودميرتي 
�س��وكولوف �سمن تقرير مكالرين �لذي قال �إنه جرى 
�لت�س��رت عل��ى 26 عين��ة �يجابية ملت�س��ابقي در�جات 
من رو�س��يا. ومع ذلك مل يتمكن �لثالثي من �ملناف�سة 

يف ري��و لع��دم ��س��تيفاء معاي��ري �للجن��ة �لوملبي��ة 
�لدولية. ورف�س��ت حمكم��ة �لتحكيم �لريا�س��ية طعن 
�لثالث��ي على �لعقوبة �لعام �ملا�س��ي.  وقال مدربهم 
�لك�سندر كوزنت�س��وف لرويرتز ”�ملهمة �لرئي�سية هي 
�ثب��ات �أنهم على �س��و�ب ومل ي�س��تخدمو� �ملن�س��طات 
وعوقبو� ب�س��كل ظ��امل باحلرم��ان من �مل�س��اركة يف 
�لوملبياد“. و�أ�س��اف ”نحن و�ثق��ون من �أن �لنتيجة 
�ستكون يف �ساحلنا“. ويف خطاب �إىل �لحتاد �لدويل 
للدر�جات يف �أغ�س��ط�س �آب من �لعام �ملا�سي، ذكرت 
�للجن��ة �لوملبية �لدولية �أن �ملت�س��ابقني �لثالثة ”مل 
يلبو� �ملعايري �ملو�س��وعة من قبل �ملجل�س �لتنفيذي 
للجن��ة �لوملبي��ة �لدولي��ة“ للمناف�س��ة يف ري��و وفقا 
للحكم �لذي �سدر عن حمكمة �لتحكيم يف ق�ساياهم. 

وذك��رت �للجن��ة �لوملبي��ة �لدولي��ة �أن ”�أي �س��خ�س 
ت��ورط“ وورد ��س��مه يف تقري��ر مكالري��ن ل��ن يكون 

بو�س��عه �حل�س��ول عل��ى مو�فقة للم�س��اركة يف 
�لوملبي��اد وفق��ا لأي معايري �أخ��رى. وقال 
كوزنت�س��وف �إن �لدعوى �لق�س��ائية �أقيمت 
بو��س��طة جمموع��ة من �ملحام��ني �لرو�س 
�لذين يعملون يف كند�، حيث مقر �لوكالة 
لكن��ه  �ملن�س��طات،  ملكافح��ة  �لعاملي��ة 
مل ي�س��تطع تاأكي��د �ملحكمة �لت��ي رفعت 
�أمامه��ا �لدع��وى. وقالت ماج��ي دور�ند 

�ملتحدثة با�س��م �لوكال��ة �لعاملية ”نظر� 
لن �لق�س��ية مل تنظ��ر بع��د فاإنن��ا ل�س��نا 

خمولني للتعليق يف �لوقت �حلايل“.

 �أعل��ن ن��ادي كري�س��تال بال���س �لإجنليزي 
�لفن��ي  �ملدي��ر  هودج�س��ون  روي  تعي��ني 
�ل�سابق ملنتخب �إجنلرت�، مدربا جديد� له خلفا 
للهولن��دي فر�نك دي بوير �لذي متت �إقالته �أم�س 
�لإثنني. و�أعلن كري�س��تال بال�س ع��ن �إقالة فر�نك 
دي بوي��ر من من�س��ب �ملدير �لفني، بع��د �أن قاد 
�لفري��ق يف �أربع مباريات فقط بالدوري. 
ميت��د  بوي��ر  دي  عق��د  وكان 
لثالثة �أعو�م مع كري�ستال 
بال���س لكن��ه بق��ي يف 
 77 مل��دة  من�س��به 
يوم��ا فق��ط. ويتذي��ل 
بال���س  كري�س��تال 

ج��دول �لدوري �لإجنلي��زي �ملمتاز حيث خ�رص جميع 
�أي  خالله��ا  ي�س��جل  ومل  �لأوىل  �لأرب��ع  مباريات��ه 
ه��دف. وكان دي بوير قد توىل تدري��ب �لفريق خلفا 
ل�س��ام �ألردي�س لكنه �أقيل بعد فرتة ق�س��رية لي�س��بح 
هودج�سون �س��ابع مدير فني د�ئم للفريق خالل �ستة 
�أعو�م. وبات هودج�سون 70/ عاما/ �أكرب مدير فني 
يف تاريخ �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز. وعر�س �ستيف 
باري���س رئي���س جمل���س �إد�رة كري�س��تال بال�س على 
هودج�س��ون عق��د� ميتد لعام��ني مقاب��ل 2.5 مليون 
جني��ه �إ�س��رتليني يف �ملو�س��م �لو�ح��د م��ع ح�س��وله 
عل��ى مكافاأة مليون �إ�س��رتليني �إذ� حقق نتائج جيدة 
م��ع �لفريق بال��دوري �ملمتاز هذ� �ملو�س��م. وك�س��ف 
باري�س عرب ح�س��ابه �ل�سخ�س��ي على �س��بكة �لتو��سل 

�لجتماعي "�ن�س��تجر�م" نباأ �لتعاقد مع هودج�سون 
ون�رص �س��ورة للمدرب �ملخ�رصم وهو يرتدي قمي�س 
م�س��ريته  ب��د�أ  �ل��ذي  هودج�س��ون،  وق��ال  �لن��ادي.. 
�ملتو��سعة كالعب يف بال�س عام 1965، �نه �سعيد 
بالع��ودة لتدريب �لأندي��ة عقب �نتهاء ف��رتة قيادته 
ملنتخب �جنلرت� با�ستقالته من من�سبه عقب �خلروج 
�ملفاج��ئ م��ن دور 16 لبطولة �أوروب��ا 2016 �أمام 
�أي�س��لند� “. و�أ�س��اف هودج�س��ون �لذي بدت �ل�سعادة 
و��س��حة على كلماته ”�أنا يف غاية �ل�س��عادة للعودة 
لتدري��ب �لأندية. مر وقت طويل منذ �ن كنت ��س��تمتع 
بح�س���س �لتدري��ب �ليومي��ة“. ويتذي��ل بال�س قاع 
جدول �لرتتيب بدون �أي ر�سيد من �لنقاط عقب �أربع 

هز�ئم متتالية.

 ق��ال �لحت��اد �لدويل لك��رة �لقدم )�لفيف��ا( �إن عملية 
بيع تذ�كر كاأ�س �لعامل 2018 �لتي �ستقام يف رو�سيا 
�ستبد�أ يوم �خلمي�س و�سترت�وح �أ�سعارها ما بني 105 
دولر�ت لأقله��ا �س��عر� و�خلا�س��ة ب��دور �ملجموعات 
1100 دولر لأغل��ى �ملقاع��د يف �ملب��ار�ة  وحت��ى 
�لنهائي��ة. و�أ�س��اف �لحتاد �لدويل للعب��ة �ن �لتذ�كر 
�س��تباع ع��رب موقعه عل��ى �لنرتن��ت عل��ى مرحلتني 
و�س��يجري بعده��ا بي��ع �لتذ�ك��ر قب��ل وق��ت قليل من 
�نط��الق �لنهائيات. و�س��يجري �لتق��دم بالطلبات يف 
�ملرحلة �لأوىل خالل �لفرتة ما بني 14 �سبتمرب �أيلول 
وحت��ى 12 �أكتوبر ت�رصين �لأول. وميكن للم�س��جعني 
طل��ب تذ�ك��ر ملبار�ة و�ح��دة �أو مللعب حم��دد �أو طلب 
�لتذ�ك��ر �خلا�س��ة مبنتخب معني خالل تل��ك �ملرحلة 
وفقا لختيارهم. و�سيتم �إبالغ �أي �سخ�س تقدم بطلب 
بقب��ول �أو رف�س طلبه بحلول يوم 16 نوفمرب ت�رصين 
�لث��اين. وتنتهي �ملرحلة �لأوىل يف �لفرتة ما بني 16 
و28 نوفم��رب و�س��يتم فيه��ا تخ�س��ي�س �لتذ�كر وفقا 
لقاعدة �أ�س��بقية �لتقدم بطلبات �حلجز. وقالت فاطمة 
�سامور� �لأمني �لعام للفيفا يف بيان “و�سعنا نظاما 

للتذ�ك��ر يكف��ل جلميع �مل�س��جعني فر�س��ة للح�س��ول 
على �لتذ�كر ب�س��كل �آمن. "على مد�ر �لتاريخ، �أ�س��همت 
�جلماهري ب�س��كل �أ�سا�سي يف �إ�سافة �ملزيد من �ل�سحر 
عل��ى بطولة كاأ�س �لعامل". �أم��ا �ملرحلة �لثانية للبيع 
فتم تق�س��يمها �أي�سا على فرتتني. �لأوىل من �خلام�س 
من دي�س��مرب كان��ون �لأول 2017 وحت��ى 31 يناير 
كان��ون �لث��اين 2018 عل��ى �أن يتم توزيع ح�س���س 
�لتذ�كر وفقا لقرعة ع�س��و�ئية. وخ��الل �لفرتة ما بني 
13 مار���س �آذ�ر وحت��ى �لثال��ث م��ن �أبريل ني�س��ان 
�س��تكون �لتذ�كر متاحة باأ�س��بقية �حلجز. كما �ستكون 
هناك ”فر�س��ة �أخرية“ لل���رص�ء يف �لفرتة ما بني 18 
�أبري��ل ني�س��ان و15 يوليو متوز حي��ث موعد �ملبار�ة 
�لنهائية و�س��تكون وفقا لأ�سبقية �حلجز. وذكر �لفيفا 
�أن هن��اك ث��الث فئات م��ن �لتذ�ك��ر �س��تكون متاحة 

و�ستكون �لفئة �لأوىل هي �لأغلى �سعر�.
و�س��ترت�وح تكلفة �أرخ�س فئة وه��ي �لفئة �لثالثة ما 
105 دولر�ت للمب��ار�ة يف دور �ملجموع��ات  ب��ني 
و�س��ول �إىل 175 دولر� للمب��ار�ة يف دور �لثماني��ة 

و�نتهاء مببلغ 455 دولر� للمبار�ة �لنهائية.

و�س��ترت�وح تكلف��ة �ملقع��د يف �لفئ��ة �لأوىل م��ا ب��ني 
550 دولر� للمب��ار�ة يف دور �ملجموعات و�س��ول 
�أن  �إىل  �لفيف��ا  و�أ�س��ار  للنهائ��ي.  دولر   1100 �إىل 
هناك فئة ر�ئعة �ستكون خم�س�سة للمو�طنني �لرو�س 
ب�س��عر خمف�س يرت�وح ما بني 1280 روبل )22.19 
 7040 �إىل  �ملجموع��ات  دور  يف  ملب��ار�ة  دولر�( 
روب��ل للمبار�ة �لنهائي��ة. ومت �إتباع نف���س �لنهج يف 
�لرب�زي��ل ع��ام 2014. و�س��يحتاج كافة �مل�س��جعني 
�لذين �س��يح�رصون �ملباريات للتقدم بطلب للح�سول 
عل��ى بطاقة هوية ر�س��مية جمانية وذل��ك وفقا لطلب 
�ل�س��لطات �لرو�س��ية. وتت�س��من ه��ذه �لبطاق��ة بع�س 
رو�س��يا  لدخ��ول  جماني��ة  تاأ�س��رية  مث��ل  �ملمي��ز�ت 
و��س��تخد�م و�س��ائل �لنقل جمانا يف �أي��ام �ملباريات.  
فيم��ا �أعلن��ت �للجن��ة �ملنظم��ة لكاأ���س �لع��امل لك��رة 
�لقدم لالأندية، �ملقررة يف �لإمار�ت خالل دي�س��مرب/ 
كان��ون �لأول 2017، ع��ن �إج��ر�ء قرع��ة �لبطولة يف 
�لعا�س��مة �لإمار�تية �أبوظبي يوم 9 �أكتوبر/ ت�رصين 
�لأول �ملقب��ل. ومن �ملقرر �أن تك�س��ف �للجنة �ملنظمة 
�لأ�س��بوع �ملقبل، عن تفا�س��يل �حلدث، و�ل�سخ�سيات 

�لريا�س��ية �لعاملية �لتي �ست�س��ارك يف مر��س��م �سحب 
�لقرعة. و�س��ُتطلق �للجنة �ملنظمة �ملحلية، حملة على 
نط��اق �لإم��ار�ت، للبحث عن قادة �س��باب، لإ�س��افة 
�س��ورة قيم��ة لبطولة كاأ���س �لعامل لالأندي��ة 2017. 
و�س��يتم �إط��الق برنامج �لقادة �ل�س��باب، يف �ملد�ر�س 
و�جلامع��ات و�أكادميي��ات ك��رة �لق��دم لل�س��باب يف 

�لإمار�ت، ويفتح �أبو�به للطلبة بني 21-13 عاما.
ومن خالل دورهم كقادة لبطولة كاأ�س �لعامل لالأندية، 
ُي�رصف �مل�س��اركون بامل�سوؤولية يف 4 جمالت ت�سمل 
�لأن�سطة �لبدنية و�ملهام �لجتماعية، مما يلعب دور�ً 
فاعاًل يف زيادة حما�س ع�س��اق ك��رة �لقدم و�لرتويج 

للبطولة �لتي تقام يف دي�سمرب/كانون �أول �ملقبل.
وجتدر �لإ�سارة �إىل �أنه تاأكد حتى �لآن م�ساركة �أندية 
ريال مدريد �لإ�س��باين، و�أوكالند �سيتي �لنيوزيلندي، 
وبات�س��وكا �ملك�س��يكي، يف بطولة �لعامل لالأندية، �إىل 
جان��ب �جلزيرة �لإمار�تي، بع��د تتويجه بطاًل لدوري 

�خلليج �لعربي للمحرتفني �ملو�سم �ملا�سي.
وتنتظر �لبطولة حتديد �أبطال �أفريقيا و�آ�س��يا و�أمريكا 

�جلنوبية.

إيمري: فرضنا شخصيتنا 
على سيلتيك


