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 ق��ال الع��ب التن���س ال�سوي�رسي روجيه فيدري��ر اليوم اإن��ه كان �سعيدا 
للغاية با�ستخدام مرتو �سنغهاي للتوجه للتدريبات واعتربها "جتربة 
رائعة". وق��ال فيدرير يف ت�رسيحات ملوقع بطول��ة ال�سني املفتوحة 
للتن���س "ن�س��اأت واأن��ا ا�ستخدم املوا�س��ات العام��ة يف �سوي�رسا، كنت 
اأرك��ب ال��رتام اأو القط��ار اأو احلافل��ة للذه��اب للتدريب��ات كل ي��وم". 
وتاب��ع الاع��ب "ا�ستخدمت القط��ار كثريا حتى �س��ن الع�رسين، حينما 
كن��ا نلعب يف بط��والت باإيطالي��ا اأو اأي مناف�سات دولي��ة، هذا اأمر 
ع��ادي بالن�سب��ة يل". تن��اول كل م��ن االإ�سباين، رافائي��ل نادال، 
وال�سوي���رسي روجر فيدرير، اللذان يخو�سان حاليا غمار بطولة 
�سنجه��اي لتن�س االأ�ساتذة، ذات االألف نقطة، طعام الع�ساء مًعا. 
وق��ال فيدرير، امل�سنف الثاين على الع��امل حاليا، اليوم، خال 
موؤمت��ر �سحفي، اإنه �سيلتقي زماءه يف الفريق االأوروبي، الذي 
واج��ه يف براج فريقا اآخر، مكون م��ن العبني من باقي مناطق 
الع��امل، وه��و حدث خا�س نظمت��ه ال�رسكة التابع��ة لل�سوي�رسي. 
واأو�س��ح الاعب: "�س��اأراه )نادال(، هذا اأمر رائ��ع.. لدينا ع�ساء مع 
الفري��ق االأوروب��ي، و�سيك��ون االأمر ممتع��ا"، مثنيا عل��ى الفوز 
الذي حققه االإ�سب��اين يف بطولة ال�سني املفتوحة، اأم�س االأحد. 
والتق��ى يف الع�ساء اأغل��ب اأع�ساء الفريق، املك��ون من االأملاين 
األك�سن��در زفريي��ف، والكروات��ي ماري��ن �سيليت���س، والنم�س��اوي 
دوميني��ك ثي��م، والت�سيك��ي توما���س بريديت�س، بقي��ادة الاعب 
ال�سوي��دي االأ�سط��وري، بي��ورن ب��ورج. واأكم��ل فيدري��ر "اأحب 
القيادة دائما، مل اأعد يف حاجة للنقل العام واإن كان التنقل 
يف ال��رتام اأو القط��ار م��ع اأبنائ��ي يك��ون اأ���رسع ب�سورة 
كب��رية". وكان ن��ادال وفيدرير، الل��ذان جتمعهما عاقة 
ندي��ة قوية، وعاق��ة �سخ�سية متينة اأي�س��ا، قد خا�سا 
مناف�س��ات الزوجي معا يف بطولة ب��راج. ورغم �سقوط 
االإ�سب��اين اأم��ام االأمريك��ي ج��ون اإي�س��ر، يف اجلولة 
االأخ��رية، اإال اأن فيدرير ح�سم ف��وز الفريق االأوروبي 
عل��ى فري��ق )باقي الع��امل(، بع��د اإحلاق��ه الهزمية 

باالأ�سرتايل، نيك كرييو�س.

 اخت��ار اإدين�سون كاف��اين مهاجم منتخب اأوروج��واي، اأف�سل من لعب اإىل 
ج��واره، بينم��ا اأك��د اأن االأ�سط��ورة دييجو اأرمان��دو مارادونا، ه��و االأعظم 
يف تاري��خ ك��رة القدم. وج��اءت ت�رسيح��ات كافاين يف مقابل��ة لاحتاد 
االأوروجواي��اين لكرة القدم ن�رست الليلة املا�سي��ة، قبيل مواجهة بوليفيا 
يف اجلول��ة االأخ��رية م��ن ت�سفيات اأمري��كا اجلنوبي��ة املوؤهل��ة ملونديال 
2018 يف رو�سي��ا، والتي رد فيها على اأ�سئلة امل�سجعني. واأ�سار كافاين 
اإىل اأن فريات��ي زميل��ه يف باري���س �س��ان جريم��ان، ه��و اأف�س��ل م��ن لعب 
بجانب��ه - رغ��م انه لعب بجوار جن��وم  من نوعية نيم��ار ولوي�س �سواريز 
ودييجو فورالن - اأما االأعظم على االإطاق يف تاريخ ال�ساحرة امل�ستديرة 
ه��و مارادون��ا. وي��رى كافاين اأن جورجي��و كيليني هو اأف�س��ل مدافع قام 
مبراقبت��ه يف امللع��ب، كم��ا اأب��دى اإعجابه مبواطن��ه دييجو رو�س��و برييز، 
ال��ذي لع��ب مع��ه يف ال�ساب��ق باملنتخب ال�سم��اوي. وك�سف كاناف��اين اأنه 
اكت�س��ف رغبته باللعب كمهاجم واإحراز االأهداف عندما كان يتم الدفع به 
ك�سانع األعاب، علما باأنه يت�سدر قائمة هدايف ت�سفيات اأمريكا اجلنوبية 
للموندي��ال ب���9 اأه��داف. واأبرز الاع��ب اأن اأك��ر اإجناز حقق��ه هو حتوله 
اإىل الع��ب حمرتف وا�ستم��راره يف االح��رتاف ل�سنوات. وق��ال كافاين اإنه 

بع��د يرغ��ب يف الع��ودة للعي�س يف م�سقط راأ�س��ه، مدينة �سالتو، 
اعتزال��ه لكرة القدم الأنه��ا اأجمل مدن العامل يف نظره. 

اأك��د الربازيل��ي ماركينيو���س مداف��ع باري���س �سان 
جريمان، اأن االأزمة بني مواطنه نيمار، واملهاجم 

داخ��ل  للغاي��ة،  طبيعي��ة  كاف��اين  اإدين�س��ون 
فري��ق ي�س��م العدي��د م��ن النج��وم. وقال 

ت�رسيحات��ه  خ��ال  ماركينيو���س، 
ب��ني  "ال���رساع   ESPN ل�سبك��ة 

نيم��ار وكاف��اين م�سكل��ة جي��دة 
بالن�سبة للمدرب اأوناي اإميري، 
العب��ني  ميل��ك  بذل��ك  الأن��ه 

م�سئولي��ة  حتم��ل  يري��دون 
العب��ان  هم��ا  الت�سدي��د، 

واأ�س��اف  عظيم��ان". 
كان  نيمار  "ا�ستقبال 

تكي��ف  ه��و  رائًع��ا، 
ولدي��ه  ب�رسع��ة 
جديدة  اأه��داف 

الفريق،  م��ع 
اأن  اأعتق��د 
عب��ني  لا ا

الربازيلي��ني 
يف �س��ان جريم��ان �ساعدوه 

مع��ي  ح��دث  كم��ا 
متاًما".

 يخو�س ريال مدريد حامل لقب الليجا، ال�سبت املقبل، مواجهة اأمام خيتايف 
�سم��ن مناف�س��ات اجلولة الثامنة م��ن الدوري االإ�سباين. ويحت��ل ريال مدريد 
املركز اخلام�س بجدول ترتيب الليجا، بر�سيد 14 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن 
املت�س��در بر�سلونة. وُتعد هذه املواجهة هي املباراة رقم 100 للفرن�سي زين 
الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد مع املريجني، منذ اأن توىل امل�سوؤولية 
يف يناير/ كانون الثاين 2016. وحقق "زيزو" خال 99 مباراة مع امللكي 
74 انت�س��ارا، و17 تع��ادال و8 هزائم فقط. وجنح زيدان يف ح�سد 7 األقاب 
م��ع ريال مدريد خال ه��ذه الفرتة، حيث توج بدوري اأبط��ال اأوروبا مرتني، 
وال��دوري االإ�سباين، وال�سوبر االأوروب��ي مرة، وال�سوبر االإ�سباين، وكاأ�س العامل 
لاأندي��ة. ك�سفت تقارير �سحفية اإ�سبانية، عن �سع��ي ريال مدريد للتعاقد مع 
موهبة �سوي�رسية لتدعيم اجلبه��ة الهجومية للمريجني، خال الفرتة املقبلة. 
وبح�س��ب �سحيف��ة fichajes االإ�سباني��ة، فاإن ريال مدري��د مهتم باملهاجم 
ال�سوي���رسي دميي��رتي اأوبرلني )20 عام��ا( العب فريق ريد ب��ول �سالزبورج 
النم�س��اوي، امُلعار ل�سفوف بازل ال�سوي�رسي. وُيجيد اأوبرلني اللعب كمهاجم 
ويف خ��ط الو�سط، وجنح يف اإثب��ات قدراته مع بازل يف ال��دوري ال�سوي�رسي، 
ويف دوري اأبط��ال اأوروب��ا، حي��ث �سج��ل هدفني يف �سباك بنفي��كا الربتغايل 
اجلول��ة املا�س��ي. واأ�س��ارت ال�سحيف��ة، اأن ب��ازل ي�سعى ل�س��م الاعب ب�سكل 
نهائ��ي يف نهاي��ة املو�سم، بع��د امل�ستوى املميز الذي ظهر ب��ه منذ ان�سمامه 
ل�سف��وف الفري��ق، من اأجل االحتف��اظ به اأو التفاو�س وبيع��ه الأي ناد ي�سعى 

للتعاقد معه مببلغ كبري، واال�ستفادة منه مادًيا.

قرعة مونديال األندية تضع ريال مدريد في طريق بطل آسيا

خيبة األمل الويلزية تدفع كولمان إلى التفكير باالستقالة
ذهول في أيسلندا بعد التأهل إلى مونديال 2018

 قال كري���س كوملان مدرب ويلز اإنه �سيرتك "الغبار ينق�سع" 
قب��ل اأن يقرر م�سريه، بع��د اأن تبددت اآمال فريقه يف التاأهل 
لكاأ�س العامل، بالهزمية -1�سف��ر اأمام اأيرلندا اأم�س االإثنني. 
وقاد كوملان املنتخب الويلزي اإىل قبل نهائي بطولة اأوروبا 
2016، لكن حلمه يف تدريب باده بكاأ�س العامل الأول مرة 
من��ذ 1958، حتطم باإ�ست��اد كارديف. وبف�سل هدف جيم�س 
مكل��ني يف ال�س��وط الث��اين انتزع��ت اأيرلن��دا بطاق��ة التاأه��ل 
مللح��ق الت�سفي��ات بعد اأن جت��اوزت ويل��ز اإىل املركز الثاين 
يف املجموع��ة الرابعة خلف �رسبيا. وكانت هذه اأول هزمية 
لويل��ز يف 12 مب��اراة بت�سفيات كاأ�س الع��امل، واالأوىل على 

اأر�سه��ا يف مب��اراة ر�سمية من��ذ 4 �سنوات وه��و �سجل يقول 
كومل��ان اإنه يفخر به. وق��ال كوملان الذي ت��وىل امل�سوؤولية 
يف 2012 بع��د وف��اة امل��درب ال�سابق ج��اري �سبيد "كل ما 
اأ�ستطي��ع التفك��ري في��ه حاليا ه��و وجوه الاعب��ني يف غرفة 
املاب���س وخيب��ة اأملهم، ال يوجد عزاء لك��ن يجب اأن ي�سعروا 

بالفخر".
واأ�س��اف "�ساأح�س��ل على بع�س الوقت حت��ى ينق�سع الغبار، 
�سنجل�س ونتحدث معا ونبداأ من هذه النقطة، هذه اأول هزمية 
على ملعبنا يف 4 �سنوات، قبل ذلك كنا نواجه مقدونيا اأمام 
8 اآالف م�سجع، االأمر اختلف االآن". واأ�ساد كوملان بنظريه 

االأيرلن��دي مارت��ن اأوني��ل ال��ذي ق��دم فريق��ه اأداء منوذجيا 
خ��ارج اأر�سه. وقال "اأعتقد اأننا من حيث توازن اللعب فاإننا 
�سيطرنا متاما على ال�سوط االأول، كنا نعرف اأن اأيرلندا لديها 
خط��ة ونفذتها جيدا، مارتن اأونيل قام بعمل رائع واأمتنى له 
التوفيق". بينما كان م�سجع��و كرة القدم باأي�سلندا، يف حالة 
ن�سوة، اليوم االثنني، مع احتفالهم يف العا�سمة وكافة اأنحاء 
الب��اد، بتاأهل املنتخب الوطن��ي لكاأ�س العامل، الأول مرة يف 
تاريخ��ه. وحج��زت اأي�سلن��دا، وه��ي اأ�سغر دولة ت�س��ل كاأ�س 
الع��امل عل��ى االإطاق، مكانه��ا يف مونديال رو�سي��ا، بالفوز 
0-2 عل��ى كو�سوف��و، لتت�س��در جمموعته��ا يف الت�سفيات 

االأوروبي��ة. و�س��اح معل��ق التلفزي��ون املحلي، بع��د �سافرة 
النهاي��ة، وانط��اق االألع��اب الناري��ة يف اال�ست��اد الوطن��ي: 
"هل متزحون معي؟ نحن ذاهبون اإىل كاأ�س العامل!". وكان 
الهت��اف يف و�س��ط العا�سم��ة ريكيافيك: "اأي�سلن��دا اإىل كاأ�س 
العامل". وقال امل�سجع جونار اتلي ثورود�سن، اليوم االثنني: 
"اأ�سغر دولة ت�سل كاأ�س العامل حتى االآن.. هذا حلم، يجب اأن 

اأحجز تذكرتي اإىل رو�سيا على الفور".
ويبل��غ تعداد �س��كان اأي�سلندا ح��وايل 350 األ��ف ن�سمة، فيما 
كان��ت تريني��داد وتوباج��و يف 2006، اأ�سغ��ر دول��ة �سابقا 
تتاأهل لكاأ�س العامل، وكان تعداد �سكانها 1.3 مليون ن�سمة. 

كريس وادل: إنكلترا تفتقد اإلبداع 

 اأ�س��اد �سريجي��و ماركي��وين رئي���س �رسك��ة ف��رياري 
بتق��دم فريقه امل�سارك يف بطول��ة العامل فورموال 1 
لل�سي��ارات قائا اإن املو�سم مل ينته رغم االنتكا�سات 
املتاحق��ة للفري��ق يف ال�سباقات االأخ��رية. ويتاأخر 
للوي���س  الرئي�س��ي  املناف���س  فيت��ل،  �سيبا�ستي��ان 
هاميلت��ون مت�س��در البطول��ة، بف��ارق 59 نقطة عن 
�سائ��ق مر�سيد���س عق��ب ان�سحابه من �سب��اق جائزة 
الياب��ان الك��ربى اأم�س االأحد ب�سب��ب م�سكلة فنية يف 

املحرك.
ويحت��ل ف��رياري املرك��ز الث��اين يف ترتي��ب الف��رق 
متاأخ��را بف��ارق 145 نقط��ة ع��ن مر�سيد���س حامل 
اللقب يف ترتيب ال�سانعني مع تبقي اأربعة �سباقات 

على نهاية املو�سم.
ومن املمكن اأن يتم ح�سم لقبي ال�سائقني وال�سانعني 

يف �سباق اأو�سنت بتك�سا�س بعد نحو اأ�سبوعني.
وج��اء �سباق الياب��ان بعد �سباق��ني �سيئني لفرياري 
حي��ث انطل��ق فيتل م��ن املرك��ز االأخ��ري يف ماليزيا 
بع��د تعره يف التج��ارب التاأهيلية ب�سبب م�سكلة يف 
املح��رك. وا�سطدم فيت��ل مع زميل��ه بالفريق كيمي 

رايكونن يف اللفة االأوىل يف �سباق �سنغافورة.
وقال ماركيوين ل�سبك��ة �سي.اإن.بي.�سي التلفزيونية 
االإيطالي��ة يف احتفال يف نيويورك مبنا�سبة الذكرى 
70 لتاأ�سي�س فرياري: "مل نخ�رس املو�سم بعد. ال يزال 

هناك الكثري لنقدمه.
واأ�ساف: "لن اأحتدث عن احلظ ال�سيئ الأنني ال اأعتقد 
يف ذل��ك. ال�س��يء امله��م هو ع��دم فقدان الثق��ة التي 
اكت�سبه��ا الفري��ق حت��ى االآن".  واأكم��ل: "�سعي��د مبا 
حقق��ه الفري��ق واأثق ب�سدة يف اأنه وخ��ال ال�سباقات 

االأربع��ة املقبل��ة �سن�سب��ح قادري��ن 
على االق��رتاب كثريا وتقليل الفارق 

مع مر�سيد�س".
واأع��رب ماركي��وين ع��ن انزعاجه 
م��ن اأن ج��زءا �سغ��ريا يتكلف 59 
�سي��ارة  يف  دوالرا(   69( ي��ورو 
تكل��ف املايني ت�سببت يف التعر 
خ��ال ال�سب��اق واأي��د وجهة نظر 
تبل��ورت عق��ب �سب��اق ماليزي��ا 

ب�س��اأن �رسورة تطوي��ر كفاءة 
عنا���رس ال�سي��ارة واالإ�رساع 

الازم��ة  باالإج��راءات 
لذلك.

 تاأهل��ت اإجنلرتا ب�سهولة لكاأ���س العامل 2018، 
واأنه��ت الت�سفيات دون اأي هزمية بعدما فازت 
8 م��رات يف 10 مباري��ات لك��ن اأداء الفري��ق 

بالتاأكيد ال ي�ستحق االحتفاء.
�سلوفيني��ا  عل��ى  -1�سف��ر  الباه��ت  فالف��وز 
جاري��ث  اإجنل��رتا  م��درب  جع��ل  وليتواني��ا 
�ساوثجي��ت عر�س��ة النتق��ادات الذع��ة ويرى 
اجلن��اح ال�ساب��ق الجنل��رتا كري���س وادل، اأن 

"ال�سعور باجلمود تاأ�سل داخل املنتخب".
واألق��ى وادل، الذي كان �سم��ن ت�سكيلة اإجنلرتا 
عندما تاأهلت لقبل نهائي كاأ�س العامل 1990، 
واأ�سالي��ب  االأندي��ة  اأكادميي��ات  عل��ى  بالل��وم 

التدريب يف غياب املتعة عن الفريق الوطني.
وق��ال وادل ل�سحيفة "ديلي ميل: اليوم االإثنني 
"االأكادميي��ات متخمة باملدربني واالأمر منظم 
للغاي��ة م��ع اتب��اع اأ�سالي��ب دقيق��ة وا�ستخدام 
اأ�س��كال خمروطي��ة واللع��ب م��ن مل�ست��ني، دع 

الاعبني يراوغون بالكرة".
واأ�س��اف العب توتنه��ام ومار�سيليا ال�سابق اأن 
"االأم��ر ال يتعل��ق باللياقة البدني��ة بل بكيفية 

اللعب".
واأو�س��ح "اإنه��م يتحل��ون بقدرات بدني��ة جيدة 
ويحظون بجرع��ات تدريبية مكثفة، لكنك متلك 

فريقا ي�سم 11 العبا مت�سابهني متاما".

واأردف "ال األ��وم �ساوثجي��ت فاأ�ساليب التدريب 
تتط��ور ع��رب ال�سن��ني، نح��ن ال ننت��ج العب��ني 

مبدعني".
ويرى وادل "ب�سي�سا من االأمل" يف 

مهاجمي اإجنلرتا.
حال��ة  يف  ك��ني  "ه��اري  وتاب��ع 
جي��دة وديل��ي اآيل رائ��ع رغ��م اأنه 
بحاج��ة لتعلم بع���س ال�سلوكيات، 
بعد ما �سهدناه موؤخرا، ماركو�س 
را�سف��ورد يب��دو واثقا م��ن نف�سه 
�سغ��ط  اأو  خ��وف  دون  ويلع��ب 

وميثل بارقة اأمل كربى لنا".

 ك�سف��ت نتائج قرع��ة بطولة كاأ�س الع��امل لاأندية 
ا�ست�سافته��ا  الت��ي   ،  FIFA  2017 االإم��ارات 
العا�سم��ة اأبوظب��ي ع��ن ع��دة مواجه��ات كروي��ة 
مرتقبة، حي��ث و�سعت القرعة الفائ��ز من املباراة 
واأوكان��د  االإمارات��ي  ب��ني اجلزي��رة  االفتتاحي��ة 
اآ�سي��ا يف  �سيت��ي النيوزلن��دي يف مواجه��ة بط��ل 
ث��اين مباريات الدور الثاين، بينم��ا جتمع املباراة 
االأوىل للدور الثاين ب��ني بات�سوكا املك�سيكي، بطل 

الكونكاكاف وبطل اأفريقيا.
ويف مباري��ات ن�سف النهائي يلتق��ي يف املباراة 
االأوىل الفائ��ز م��ن مباراة بات�سوكا وبط��ل اأفريقيا 
م��ع بط��ل اأمري��كا اجلنوبي��ة، بينما يلتق��ي الفريق 
امللك��ي “ري��ال مدري��د” يف املب��اراة الثاني��ة مع 
الفائ��ز من مباراة بطل اآ�سيا م��ع الفائز من مباراة 
ال��دور االأول، وقد يك��ون اجلزي��رة االإماراتي طرفًا 
يف هذه املواجهة وكتابة التاريخ للكرة االإماراتية 
ح��ال جناح��ه يف جت��اوز مبارات��ي ال��دور االأول 

والثاين.
وتتج��ه اأنظ��ار ع�س��اق ك��رة الق��دم الأبوظب��ي يف 

للتمت��ع  املقب��ل  دي�سم��رب   16 اإىل   6 م��ن  الف��رتة 
مبه��ارات رونال��دو وزمائ��ه من جن��وم ال�ساحرة 
امل�ستدي��رة، ومتابع��ة االإبداعات الكروي��ة لاأندية 
اأبطال الدوريات القاري��ة يف م�سرية الظفر باللقب 
العامل��ي االأغلى لاأندي��ة، وترق��ب م�ساركة الفرق 
العربي��ة وحتقيقها لنتائج ممي��زة يف الن�سخة 14  
من مونديال االأندية، حيث تقام املباريات الثمان  
للبطول��ة يف �ست��اد هزاع بن زاي��د يف مدينة العني 

و�ستاد مدينة زايد الريا�سية يف اأبوظبي.
و�سه��دت مرا�س��م القرع��ة ح�س��ور عدد م��ن جنوم 
وم�ساه��ري ال�ساح��رة امل�ستديرة اأمث��ال املاي�سرتو 
االإمارات��ي عبدالرحي��م جمع��ة، متو�س��ط املي��دان 
ال�سابق ملنتخب االإمارات واأندية الوحدة واجلزيرة 
ال�سه��ري  املداف��ع  كوردوب��ا،  وايف��ان  والظف��رة، 
ال�سابق ملنتخب كولومبي��ا واإنرت ميان االإيطايل، 
والفرن�س��ي اري��ك ابي��دال، الظه��ري االأي���رس ال�سابق 
ملنتخب الدي��وك وبر�سلون��ة االإ�سب��اين، وميكائيل 
�سيلف�س��رت، املدافع ال�ساب��ق لفريق ال�سياطني احلمر 

مان�س�سرت يونايتد.

واأعرب عبدالرحيم جمعة، عن فخره الكبري بدعوته 
للم�سارك��ة يف فعالي��ات �سح��ب قرع��ة البطول��ة، 
موؤك��داً اأن ا�ست�ساف��ة اأبوظب��ي ملوندي��ال االأندي��ة 
للم��رة الثالث��ة بع��د عام��ي 2009 و2010 ه��و 

اجن��از ريا�سي ه��ام ُيح�سب لدول��ة االإمارات ككل 
وللقيادات الريا�سية التي جنحت يف جلب البطولة 

الأبوظبي جمدداً.
وق��ال املداف��ع ال�سابق لفري��ق مان�س�س��رت يونايتد 

ميكائي��ل �سيلف�س��رت، ب��اأن البطول��ة ت�س��كل فر�سة 
عظيم��ة لع�س��اق كرة الق��دم ملتابعة ع��دد من اأبرز 
كاف��ة  اأن  موؤك��داً  الع��امل،  يف  الكروي��ة  املواه��ب 
امل�سارك��ني هم اأبطال، واأن اجلمه��ور �سيكون على 

موعد هام مع املتعة واالإثارة الكروية.
ومن املقرر ا�ستكمال عق��د االأندية ال�سبع املتاأهلة 
للبطول��ة يف نوفم��رب الق��ادم عندم��ا تت�سح معامل 
اأبط��ال ق��ارات اآ�سيا واأمري��كا اجلنوبي��ة واأفريقيا، 
لين�سموا لقائمة االأندية االأربع املتاأهلة التي ت�سم
“املرينغ��ي” االإ�سباين ري��ال مدريد، املتّوج بلقب 
دوري اأبط��ال اأوروبا، وبات�س��وكا املك�سيكي، بطل 
الكون��كاكاف، واأوكاند �سيتي، بط��ل اأوقيانو�سيا، 

واجلزيرة االإماراتي، بطل دوري اخلليج العربي.
اأك��د الل��واء حممد خلف��ان الرميثي، رئي���س اللجنة 
املحلية املنظمة لكاأ�س الع��امل لاأندية باالإمارات 
2017، اأن البطول��ة �ستك��ون احتفاال بكرة القدم، 
واإظه��ار ملدى كرم االإم��ارات التي كانت وما تزال 

مق�سدا لاأن�سطة الريا�سية العاملية.
وق��ال الرميث��ي خ��ال كلمت��ه الي��وم االثنني، يف 

افتت��اح القرعة الر�سمية للبطول��ة، والتي جرت يف 
العا�سم��ة االإماراتي��ة اأبوظب��ي: " فخ��ورون ب��اأن 
العاملي��ة،  البطول��ة  االإم��ارات �ست�ست�سي��ف ه��ذه 
الق��دم  بك��رة  كب��رياً  احتف��ااًل  البطول��ة  و�ستك��ون 
العاملي��ة، و�ستعر�س املرافق املتمي��زة وال�سيافة 

الرائعة التي يقّدمها بلدنا".
واأ�س��اف الرميث��ي: "ك��رة الق��دم تتحل��ى بالق��وة 
لتوحي��د العامل، ونتطلع اإىل ا�ست�سافة ن�سخة رائعة 
من كاأ�س العامل لاأندي��ة، بعدما �سبق وا�ست�سفننا 

ن�سختي عامي 2009 و2010".
واأو�س��ح اأن البطولة فر�س��ة مميزة لدولة االإمارات 
الإظهار حفاوة ا�ستقباله��ا ل�سيوفها القادمني من 
خمتل��ف اأنح��اء الع��امل، وت�سلي��ط ال�س��وء على ما 
تتمتع به من بنية حتتية متطورة، ومرافق �سيافة 
عاملية، وثقافة عربية اأ�سيلة والعديد من املميزات 

التي جتعلها وجهة ريا�سية دولية بامتياز.
ولف��ت اإىل م��ا تتمتع ب��ه كرة القدم م��ن قدرة على 
الريا�سي��ة  امل�س��رية  واإله��ام  ال�سع��وب،  توحي��د 

الطموحة للدولة.
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